KOMPLEKS 9900032 BUP/BFE

Bygnings- og eiendomsdata
Fylke:
Kommune:
Opprinnelig funksjon:

Oslo
301/Oslo kommune
Statens senter for barne
- og ungdomspsykiatri
Nåværende funksjon:
BUP
Foreslått vernekategori: Verneklasse 1, fredning
Totalt antall bygg:
12
Situasjonsplan.

Bygningsoversikt, omfang vern
Byggnr

Byggnavn

Oppført

Verneklasse

GAB nr

Gnr/Bnr

9900454

Sognsvannsv. 53

1968

Verneklasse 1, fredning Eksteriør

Omfang

81552606

42/132

9900455

Sognsvannsv. 55

1968

Verneklasse 1, fredning Eksteriør

81552592

42/132

9900456

Sognsvannsv. 57

1964

Verneklasse 1, fredning Eksteriør

81699209

42/132

9900457

Sognsvannsv. 59

1963

Verneklasse 1, fredning Eksteriør/Interiør

81511217

42/132

9900458

Sognsvannsv. 61

1964

Verneklasse 1, fredning Eksteriør/Interiør

81511233

42/132

9900459

Sognsvannsv. 63

1967

Verneklasse 1, fredning Eksteriør

81552614

42/132

9900460

Sognsvannsv. 65

1968

Verneklasse 1, fredning Eksteriør

81552576

42/132

9900461

Sognsvannsv. 67

1971

Verneklasse 1, fredning Eksteriør

80831021

42/132

Vern kompleks
Formål:

Begrunnelse:

Omfang:

Formålet med fredningen er å bevare bygningene til det tidligere Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri som et
helse- og sosialhistorisk verdifullt anlegg i et område med store miljøkvaliteter. Vernet skal sikre bygningenes arkitektur,
materialbruk og detaljering, og områdets åpne og sammenhengende parkmessige preg.
Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri på Sogn var en pionérinstitusjon i utviklingen av moderne metoder og
institusjoner for norsk barne- og ungdomspsykiatri i annen halvdel av 1900-tallet og har betydelig helse- og sosialhistorisk
verdi. Anlegget har med sin helhetlige arkitektur også betydelige miljømessige kvaliteter.
Vernet omfatter bygningenes eksteriør, og opprinnelige deler av interiøret i bygningene 59 og 61. Vernet omfatter også
området som vist på kart.

Side 1

KOMPLEKS 9900032 BUP/BFE
Beskrivelse kulturmiljø
Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri har vært vurdert som en pionerinstitusjon i norsk psykiatri. I området på Sogn begynte utviklingen i 1955
da et mindre anlegg for "miljøskadde barn", Sogn Behandlingshjem, underlagt Rikshospitalets barnepsykiatriske klinikk, ble etablert i den sørlige enden
av det nåværende institusjonsområdet. Bygningene var tegnet av arkitektene Karen og Odd Brochmann i samarbeid med Dag Rognlien, og ble nylig
avhendet av staten. I St. prp. nr 62 for 1961-62 ble det foreslått å etablere et senter som skulle ha til oppgave å:
1) sikre utdannelse av fagpersonell,
2) drive forskning,
3) fungere som diagnostisk senter som kan fordele og tilrettelegge behandlingsoppgavene for de
regionale institusjoner,
4) ha hånd om de vanskeligste pasientkategorier samt grensetilfellene.
I proposisjonen ble det poengtert at det nye sentret "med sine vitenskapelige og forskningsmessige sider" burde ha en beliggenhet som stimulerte til tett
samarbeid med Gaustad sykehus og Vinderen-klinikken. De eldste delene av det nåværende anlegget stod ferdig i 1963 og 1964, et observasjonshjem
og to lukkede avdelinger "for særlig vanskelige jenter og gutter". Før dette hadde det vært en tysk brakkeby på stedet, hvorav én fortsatt er igjen og
benyttes som snekkerverksted. Isolater og gitter for vinduene var en integrert del av de nye bygningene som ble oppført etter mønster av svenske
ungdomsvernsinstitusjoner. I en videre utbyggingsfase ble det oppført en ungdomspsykiatrisk sengeavdeling og en behandlingsavdeling med poliklinikk.
Deretter ble det oppført en barnepsykiatrisk avdeling, og endelig en mindre avdeling for barnepsykoser. Med dette siste trinn var barne- og
ungdomspsykiatrien forent på samme sted. Til slutt ble også en skole etablert, denne er nå fordelt på en ungdomsskoledel (Sogn skole) og en
barneskoledel (Sognsvann skole). Overlegen Per Nyhus kom til å lede institusjonen i en annen og åpnere retning enn i etableringsfasen, og SSBU har
ligget langt fremme mht flere av de retningsskifter som preget norsk psykiatri i denne perioden, blant annet med fokus på sosialpsykiatri, familieterapi og
poliklinisk behandling i forbindelse med små behandlingshjem.
Senteret har fortsatt samme litt halvisolerte preg av spredt bebyggelse ved overgangen til marka som da det ble etablert. En stor trafostasjon ligger like
nordvest for bebyggelsen.Området har et langt mer kultivert preg etter at trær er vokst opp og miljøet omkring senteret kan i dag beskrives som et
småkupert parklandskap med sammenhengende plener mellom alle bygningene. Bolig områdene like sør for sentret, var tidligere personalboliger for
betjeningen på Sogn og Gaustad, men er nå solgt ut. Noen tidligere barnehager er nå også solgt ut.
Bygningene fra den første utbyggingsfasen er lave en-etasjes (unntaket er en kontorblokk), har flate tak og er forblendet med rødbrun teglstein. Senere
bygninger kan også ha to til tre etasjer. Gjennomgående er bygningene terrengtilpasset slik at det dannes gode uterom. En av bygningene (nr 63) er
også oppført som en atriumsstruktur. På tross av et tidsskille på ca 10 år mellom de eldste og nyeste bygningene gir anlegget et enhetlig preg i kraft av
både felles materialbruk og formmessig tilpassing. Vel så påtakelig er at et anlegg oppført i et så begrenset tidsrom representerer så mange ulike
funksjoner og behandlingsformer i psykiatrien i bygningsmassen. Som helhet har det tidligere Statens senter (nå Sogn BUP) fortsatt et meget opprinnelig
og tidstypisk eksteriørpreg og store deler av detaljeringen er også i behold. Relativt store deler av interiøret har et autentisk preg.

Eiendomshistorikk
1950: Barnepsykiatrisk avdeling ved Rikshopitalets barneklinikk ble åpnet som landets første
barnepsykiatriske avdeling.
1955: Sogn behandlingshjem (senere Lille-Sogn) ble tilknyttet barnepsykiatrien på Rikshospitalet
som gave fra Redd barna i Sverige.
1962: Stortinget vedtok å etablere et statlig senter for barne- og ungdomspsykiatri.
1963-64: De første delene av dette sentret, et observasjonshjem og to spesialavdelinger ble
etablert i Sognsvannsveien.
1967-68: Undomspsykiatrisk avdeling fullt etablert.
1968: Barnepsykiatrisk senter fra Rikshospitalet til Sogn; Statens senter (SSBU) er en realitet.
1971: Et skolebygg ble reist.
1972: Bevilgning til auditoriums- og bibliotekstilbygg på bygg 53.
1999: Institusjonen ble overført til Oslo kommune med navnet Senter for barne- og
ungdomspsykiatri (SBU).
2002: Spesialisthelsetjenesten til staten, nå: Sogn senter for barne- og ungdomspsykiatri (SSBU)
2003: Institusjonen underlagt Ullevål universitetssykehus HF.
2004: SSBU oppløst som senter, nå del av BUP-strukturen på Ullevål universitetssykehus HF.
2005: Behandlingssentret Lille Sogn avhendet.

Side 2

KOMPLEKS 9900032 BUP/BFE
Verneverdige bygg
Byggnr: 9900461
GAB nr: 80831021
Navn: Sognsvannsv. 67
Oppført: 1971

Byggnr: 9900455
GAB nr: 81552592
Navn: Sognsvannsv. 55
Oppført: 1968

Byggnr: 9900456
GAB nr: 81699209
Navn: Sognsvannsv. 57
Oppført: 1964

Byggnr: 9900457
GAB nr: 81511217
Navn: Sognsvannsv. 59
Oppført: 1963

Byggnr: 9900459
GAB nr: 81552614
Navn: Sognsvannsv. 63
Oppført: 1967

Byggnr: 9900460
GAB nr: 81552576
Navn: Sognsvannsv. 65
Oppført: 1968

Byggnr: 9900454
GAB nr: 81552606
Navn: Sognsvannsv. 53
Oppført: 1968

Byggnr: 9900458
GAB nr: 81511233
Navn: Sognsvannsv. 61
Oppført: 1964

Side 3

KOMPLEKS 9900032 BUP/BFE

Det opprinnelige Sogn behandlinghjem (Lille Sogn). Foto: Leif Maliks,
Forsvarsbygg.

Foto: Fra www.gulesider.no.

Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Observasjonsbygg og paviljong. Foto: Leif Maliks,
Forsvarsbygg.

Tidligere tyskerbrakke som ligger på området. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Side 4

BYGNING 9900454 Sognsvannsv. 53
Kompleks 9900032 BUP/BFE

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

HØ Ullevål universitetssykehus HF
81552606
42/132
1968
Staten
Sundt-Hansen og Beckmann
Helse/pleie
Helse/pleie
Sykehus
Regulert: S-4118, 15.12.2004.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Alle bygningene på Sogn er oppført med flate tak og rødbrune teglsteinsfasader, noe som gir bebyggelsen et enhetlig preg. Til det felles preget hører
også at bygningene er lave, i én eller to etasjer og at de ligger jevnt fordelt i et plenlandskap. Alle bygningene har likevel også sine særtrekk, unntakene
her er 57 og 61 som ble oppført som tvillingbygg. Bygning 53 er den første bygningen en møter på Senter for barn- og ungdomspsykiatri i dag og rommer
også resepsjonsfunksjoner. Det er en langstrakt, øst-vestorientert, toetasjes bygning med vindusbånd og formidler med sine teglsteinsfasader og
kobberbeslag et inntrykk av høy materialkvalitet. Den vestre delen er et tilbygg fra ca 1972 og rommer auditorium og bibliotek. Fasadebehandlingen her
er noe annerlede og består av rødmalte metallplater med vertikale lekter. En kantine er i 2. etasje. I begge etasjer er det midtkorridor med kontorer på
hver side. I sokkeldelen av kjelleren er det også kontorer på vindussiden. En skulptur av Per Ung er plassert ved inngangen. En kobbertavle til minne om
overlege Per Nyhus henger i resepsjonen.

Sammendrag bygningshistorie
Bygningen ble oppført som behandlingsbygg og for administrasjon, kantine, etc i 1968, samtidig med at barne- og ungdomspsykiatrien ble samlokalisert.
I St. prp. nr.1, 1970-71 bevilges midler til å oppføre et auditorium for å kunne gjennomføre undervisning av studenter i barne- og ungdomspsykiatri,
likeledes gis midler til bygging av bibliotek og konferanserom. Det antas at det sto ferdig i 1972. Anlegget rommer nå, i tillegg til de eldre funksjonene,
Resepsjon Ungdom/Sentralbord.

Vern
Formål:
Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet med vern er å bevare bygg 53 fra det tidligere Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri som en sentral del
av et helse- og sosialhistorisk verdifullt anlegg. Vernet skal sikre bygningenes arkitektur, materialbruk og detaljering.
Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri har høy helse- og sosialhistorisk verdi som en pionér i utviklingen av
moderne metoder og institusjoner for norsk barne- og ungdomspsykiatri i kjølvannet av Lov om psykisk helsevern fra 1961
og etter offentlige ønsker om vektlegging av barnevernets vanskeligste klienter. Bygg 53 ble oppført som
ungdomspsykiatrisk avdeling med poliklinikkrommet administrasjon, kantine og utredningsfunksjoner. Bygningen er en del
av et anlegg med helhetlig arkitektur og betydelige miljømessige kvaliteter.
Vernet omfatter bygningenes eksteriør.
Verneklasse 1, fredning

Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Side 1

BYGNING 9900454 Sognsvannsv. 53
Kompleks 9900032 BUP/BFE

Plantegning 1. etasje.

Kortside mot øst. Foto: Leif
Maliks, Forsvarsbygg.

Auditoriumstilbygget til høyre. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Side 2

BYGNING 9900455 Sognsvannsv. 55
Kompleks 9900032 BUP/BFE

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

HØ Ullevål universitetssykehus HF
81552592
42/132
1968
Staten
Sundt-Hansen og Beckmann
Helse/pleie
Helse/pleie
Sykehus
Regulert: S-4118, 15.12.2004.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Alle bygningene på Sogn er oppført med flate tak og rødbrune teglsteinsfasader, noe som gir bebyggelsen et enhetlig preg. Til det felles preget hører
også at bygningene er lave, i én eller to etasjer og at de ligger spredt i et plenlandskap. Alle bygningene har likevel også sine særtrekk unntatt 57 og 61
som ble oppført som tvillingbygg. Bygg 55 ligger i det sørvestre hjørnet av området og består av en lang toetasjes fløy, med to korte, utskytende
énetasjes fløyer på hver langside. Anlegget ble bygd for fire avdelinger, og var delt midt på, mellom de korte utskytende fløyene som rommet stue og
spisestue for avdelingene. Den lange toetasjes hovedfløyen er egentlig en sokkelbygning (men med liggende, smale vinduer lengst opp på bakkesiden)
og gravd inn i terrenget på vestsiden. De utskytende fløyene på denne siden går ut fra 2. etasje, men rommer også kjellerlokaler som blant annet har
vært benyttet som diskotek. En overbygd gang går langs hele langsiden mot vest. Fasadekvaliteten er ellers den samme som på resepsjonsbygningen
(53) med teglstein, kobber og mørkbeiset tre.

Sammendrag bygningshistorie
Bygningen ble oppført som behandlingsavdeling, med fire psykoseavdelinger, i 1968, samtidig med at barne- og ungdomspsykiatrien ble samlokalisert.
Senere har bygningen vært oppdelt slik at deler av den har vært en familieavdeling. Rommer nå Avd. 7-8, Familieavd.-Ungdom.

Vern
Formål:
Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet med vern er å bevare bygg 55 fra (det tidligere) Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri som en viktig del
av et helsehistorisk verdifullt anlegg. Vernet skal sikre bygningenes arkitektur, materialbruk og detaljering.
Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri var en pionér i utviklingen av moderne metoder og institusjoner for norsk
barne- og ungdomspsykiatri i kjølvannet av Lov om psykisk helsevern fra 1961 og etter offentlige ønsker om vektlegging
av barnevernets vanskeligste klienter. Bygg 55 rommet begandlingsavdelinger og boliger. Bygningen er en del av et
anlegg med helhetlig arkitektur og betydelige miljømessige kvaliteter.
Vernet omfatter bygningenes eksteriør.
Verneklasse 1, fredning

Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Side 1

BYGNING 9900455 Sognsvannsv. 55
Kompleks 9900032 BUP/BFE

Plantegning 1. etasje.

Fasade mot øst. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Side 2

BYGNING 9900456 Sognsvannsv. 57
Kompleks 9900032 BUP/BFE

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

HØ Ullevål universitetssykehus HF
81699209
42/132
1964
Staten
Maurits Sundt-Hansen
Helse/pleie
Helse/pleie
Sykehus
Regulert: S-4118, 15.12.2004.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Alle bygningene på Sogn er oppført med flate tak og rødbrune teglsteinsfasader, noe som gir bebyggelsen et enhetlig preg. Til det felles preget hører
også at bygningene er lave, i én eller to etasjer og at de ligger jevnt fordelt i et plenlandskap. Alle bygningene har likevel også sine særtrekk unntatt 57 og
61 som ble oppført som tvillingbygg. Begge disse bygningene er énetasjes vinkelbygg og med den beskyttede uteplassen rettet mot sørvest.
Adkomstfasaden mot nord er derimot lukket med unntak for to inngangsdører og noen høytsittende vinduer. Den nord-sydvendte fløyen var en
beboelsesdel, mens den øst-vestvendte rommet stue- og kjøkkendel. Beboelsesdelen hadde også to isolater. Utformingen er relativt enkel:
teglsteinsfasader med unntak for vertikale vindusfelt. Over og under enramsvinduene er det liggende, mørkbeiset panel. En lignende mørkbeiset
paneltype, er også brukt for lage en kraftig gesims til det flatte taket. De mørkbeisete utvendige dørene er tidstypiske med liggende brede sprosser, og en
lignende type er benyttet innendørs hvor fokus på det horisontale gjentas i stua med liggende panel og lange, smale vinduer under taket. Bygning 57 er
omgitt av et mørkbeiset gjerde i samme stilpreg.

Sammendrag bygningshistorie
Bygning 57 ble oppført i 1964 som én av to identiske paviljonger i den første utbyggingsfasen. Den rommet sengeposter oppført etter en svensk modell
og fremsto opprinnelig som et tilnærmet ungdomsfengsel med gitter for vinduene. Fjerningen av dette preget forbindes med Per Nyhus´ rolle som leder
av institusjonen. Bygningen benyttes i dag til beboelse under navnet Paviljong 1.

Vern
Formål:
Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet med vern er å bevare bygg 57 fra (det tidligere) Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri som en viktig del
av et helsehistorisk verdifullt anlegg. Vernet skal sikre bygningenes arkitektur, materialbruk og detaljering.
Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri var en pionér i utviklingen av moderne metoder og institusjoner for norsk
barne- og ungdomspsykiatri som en følge av Lov om psykisk helsevern fra 1961 og etter offentlige ønsker om vektlegging
av barnevernets vanskeligste klienter. Bygg 57 fra 1964 og den første utbyggingsfasen er et verdifullt helsehistorisk
kulturminne som en opprinnelig lukket avdeling for "særlig vanskelige gutter" og med tilnærmet karakter av
ungdomsfengsel. Selv om mange karakteristiske trekk nå er fjernet, kan både bygningens eksteriør og interiør betegnes
som relativt autentisk. Bygningen er en del av et anlegg med helhetlig arkitektur og betydelige miljømessige kvaliteter.
Vernet omfatter bygningenes eksteriør.
Verneklasse 1, fredning

Dørhåndtak utvendig dør. Foto: Leif Maliks,
Forsvarsbygg.

Plantegning 1. etasje.

Side 1

BYGNING 9900456 Sognsvannsv. 57
Kompleks 9900032 BUP/BFE

Innvendig dør, detalj. Foto: Leif Maliks,
Forsvarsbygg.

Kortside mot øst. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg. Opphavsrett:

Hovedfasaden. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg. Opphavsrett:

Side 2

BYGNING 9900457 Sognsvannsv. 59
Kompleks 9900032 BUP/BFE

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

HØ Ullevål universitetssykehus HF
81511217
42/132
1963
Staten
Sofus Hougen
Helse/pleie
Helse/pleie
Sykehus
Regulert: S-4118, 15.12.2004.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Alle bygningene på Sogn er oppført med flate tak og rødbrune teglsteinsfasader, noe som gir bebyggelsen et enhetlig preg. Til det felles preget hører
også at bygningene er lave, i én eller to etasjer og at de ligger jevnt fordelt i et plenlandskap. Alle bygningene har likevel også sine særtrekk unntatt 57 og
61 som ble oppført som tvillingbygg. Bygg 59 fra 1963, den eldste av bygningene, ligger mellom de to tvillingbyggene som ble oppført året etter. Denne
består egentlig av to bygg, en lang énetasjes fløy, delvis i ulike nivå, som knytter seg til et kvadratisk bygg i 2 etasjer. pluss en høy kjeller. Denne
bygningen har også noen påtakelige særtrekk som ikke finnes i de andre bygningene, blant annet en kraftig hvitmalt betonggesims og et par likeledes
balkonger hvitmalte som har tett front og åpne sidestykker. I den kvadratiske bygningen introduseres vindusbåndet, mens den lavere fløyen har
særpregete, smale, stående teakvinduer. Samme høye kvalitet med edeltre går også igjen i dørene, og tildels i interiøret. Eksteriøret og deler av
interiøret er preget av høy autentisitet.

Sammendrag bygningshistorie
Bygning 59 er den første bygning som ble oppført på Sogn i 1963 i forbindelse med ungdomspsykiatriens etablering, og utgjorde til å begynne med et lite
anlegg i seg selv med skole, kontor vaktrom og sengeposter. I St. prp. nr. 62 fra 1961-62 ble den kalt "Observasjonshjem for barn og ungdom (20
plasser, 10 for hvert kjønn)". Bygningen rommer i dag administrasjon, teknisk avdeling, og barnedelen av Sognsvann skole.

Vern
Formål:

Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet er å bevare det gamle observasjonshjemmet, bygg 59, fra (det tidligere) Statens senter for barne- og
ungdomspsykiatri som den mest opprinnelige og sentrale delen av et helsehistorisk verdifullt anlegg. Vernet skal sikre
bygningens opprinnelige arkitektur, materialbruk og detaljering i eksteriør og interiør.
Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri var en pionér i utviklingen av moderne metoder og institusjoner for norsk
barne- og ungdomspsykiatri i kjølvannet av Lov om psykisk helsevern fra 1961 og etter offentlige signal om vektlegging av
barnevernets vanskeligste klienter. Observasjonshjemmet, bygg 59, er helsehistorisk svært verdifullt som den første
etappen som ble oppført og rommet opprinnelig alle sentrale funksjoner: beboelsesfløyer, behandlingsrom, skole og til og
med rom for forskningsvirksomhet. Bygningen er i dag en del av et anlegg med helhetlig arkitektur og betydelige
miljømessige kvaliteter.
Vernet omfatter bygningenes eksteriør og interiør.
Verneklasse 1, fredning

Interiør
Interiørnr:
Interiørnavn: Interiør, hele.
Beskrivelse: Deler av
interiøret er bevart med
opprinnelig romløsning,
materialbruk og detaljer.

Side 1

BYGNING 9900457 Sognsvannsv. 59
Kompleks 9900032 BUP/BFE

Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Dør til observasjonshjemmet. Foto: Leif
Maliks, Forsvarsbygg.

Plantegning 1. etasje.

Trapp i kontordelen. Foto: Leif
Maliks, Forsvarsbygg.

Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.
Side 2

BYGNING 9900457 Sognsvannsv. 59
Kompleks 9900032 BUP/BFE

Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Korridor.

Vindu i fløy. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Inngangsparti øst.

Side 3

BYGNING 9900458 Sognsvannsv. 61
Kompleks 9900032 BUP/BFE

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

HØ Ullevål universitetssykehus HF
81511233
42/132
1964
Staten
Maurits Sundt-Hansen
Helse/pleie
Helse/pleie
Sykehus
Regulert: S-4118, 15.12.2004.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Alle bygningene på Sogn er oppført med flate tak og rødbrune teglsteinsfasader, noe som gir bebyggelsen et enhetlig preg. Til det felles preget hører
også at bygningene er lave, i én eller to etasjer og at de ligger jevnt fordelt i et plenlandskap. Alle bygningene har likevel også sine særtrekk unntatt 57 og
61 som ble oppført som tvillingbygg. Begge disse bygningene er énetasjes vinkelbygg og med den beskyttete uteplassen rettet mot sørvest.
Adkomstfasaden mot nord er derimot lukket med unntak for to inngangsdører og noen høytsittende vinduer. Den nord-sydvendte fløyen var en
beboelsesdel, mens den øst-vestvendte rommet stue- og kjøkkendel. Beboelsesdelen hadde også to isolater. Utformingen er relativt enkel:
teglsteinsfasader med unntak for vertikale vindusfelt. Over og under enramsvinduene er det liggende, mørkbeiset panel. En lignende mørkbeiset
paneltype, er også brukt på en kraftig gesims til det flatte taket. De mørkbeisete utvendige dørene er tidstypiske med liggende brede sprosser, og en
lignende type er benyttet innendørs hvor fokus på det horisontale gjentas i stua med liggende panel og lange, smale vinduer under taket. I bygning 61,
lengst øst på området, er også de gamle isolatene bevart, med tunge kraftige dører med kikkehull.

Sammendrag bygningshistorie
Bygning 57 ble oppført i 1964 som én av to identiske paviljonger, spesialavdelinger for "særlig vanskelige gutter og jenter", i den første utbyggingsfasen.
Den rommet avdelinger oppført etter en svensk modell og fremsto opprinnelig som et tilnærmet ungdomsfengsel med gitter for vinduene. Senere
ombygginger har fjernet en del karakteristiske detaljer ved den opprinnelige virksomheten. Fjerningen av dette preget forbindes med Per Nyhus´ rolle
som leder av institusjonen. Bygningen benyttes i dag til beboelse under navnet Paviljong 1.
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Formål:

Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet med vern er å bevare bygg 61 fra (det tidligere) Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri som en viktig del
av et helsehistorisk verdifullt anlegg. Vernet skal sikre bygningens opprinnelige arkitektur, materialbruk og detaljering i
eksteriør og interiør.
Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri var en pionér i utviklingen av moderne metoder og institusjoner for norsk
barne- og ungdomspsykiatri i kjølvannet av Lov om psykisk helsevern fra 1961 og etter offentlige ønsker om vektlegging
av barnevernets vanskeligste klienter. Bygg 61 fra 1964 og den første utbyggingsfasen er et verdifullt helsehistorisk
kulturminne som en opprinnelig lukket avdeling for "særlig vanskelige jenter" og med tilnærmet karakter av
ungdomsfengsel. Selv om mange karakteristiske trekk nå er fjernet, kan både bygningens eksteriør og interiør betegnes
som relativt autentisk. Bygningen er en del av et anlegg med helhetlig arkitektur og betydelige miljømessige kvaliteter.
Vernet omfatter bygningenes eksteriør og interiør.
Verneklasse 1, fredning

Interiør
Interiørnr:
Interiørnavn: Interiør, hele.
Beskrivelse: Interiøret er i
stor grad bevart med
opprinnelig planløsning,
materialbruk og detaljer.

Side 1

BYGNING 9900458 Sognsvannsv. 61
Kompleks 9900032 BUP/BFE

Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Plantegning 1. etasje.

Stue. Foto: Leif Maliks,Forsvarsbygg. Opphavsrett:

Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Kjøkkeninngang. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Utsnitt fra stua. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Side 2

BYGNING 9900458 Sognsvannsv. 61
Kompleks 9900032 BUP/BFE

Stuedelen. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Side 3

BYGNING 9900459 Sognsvannsv. 63
Kompleks 9900032 BUP/BFE

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

HØ Ullevål universitetssykehus HF
81552614
42/132
1967
Staten
Sofus Hougen og Thor Gunnar Solheim
Helse/pleie
Helse/pleie
Sykehus
Regulert: S-4118, 15.12.2004.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Alle bygningene på Sogn er oppført med flate tak og rødbrune teglsteinsfasader, noe som gir bebyggelsen et enhetlig preg. Til det felles preget hører
også at bygningene er lave, i én eller to etasjer og at de ligger jevnt fordelt i et plenlandskap. Alle bygningene har likevel også sine særtrekk unntatt 57 og
61 som ble oppført som tvillingbygg. Bygg 63 er den største av bygningene, men består egentlig av tre behandlingsfløyer, syd, nord og øst, som
sammen med et høyere kontorbygg i vest, og et lavt plankegjerde/lufteskur omgir et lukket atrium med lekeplass. Bygningene er én- og toetasjes, men
der hvor terrenget tillater det, finnes også en sokkeletasje. Således er det både énetasjes (i øst) og treetasjes volumer ( i vest) som omgir atriet og som
er preget av følsom terrengtilpasning. Den grunnleggende fasadeløsningen er teglsteinshorisontaler avvekslende med vindusbånd, som brytes med
soklenes puss og plankegjerdenes mørkbeisete trepanel. Noen plasser, som ved inngangene, er det også glasspartier med dører og smale, vertikale
vinduer i edeltre. Hovedinngangen til anlegget er nå i kontordelens sokkel, hvor det også er adgang til en fellesheis avdelingene. Autentisiteten utvendig
er relativt høy, mens interiørene, med unntak for kontordelen, er nokså endret.

Sammendrag bygningshistorie
Bygning 63 stod ferdig i 1967 og bestod av tre fløyer som rommet både kontorer, poliklinikk, forskning og behandlingsavdeling. I dag rommer bygningene
Resepsjon Barn; Poliklinikk Barn; lokaler for undervisning og forskning.

Vern
Formål:
Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet er å bevare bygg 63 fra (det tidligere) Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri som et viktig kulturminne og
en sentral del av et helsehistorisk verdifullt anlegg. Vernet skal sikre bygningenes arkitektur, materialbruk og detaljering.
Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri var en pionér i utviklingen av moderne metoder og institusjoner for norsk
barne- og ungdomspsykiatri som følge av Lov om psykisk helsevern fra 1961. Bygg 63 hadde tre behandlingsavdelinger
og rommet arealer for både kontorer, poliklinikk og forskning, alt samlet i en atriumsstruktur som både skjermet og gav
barna en viss bevegelsesfrihet. Bygningen er en del av et anlegg med helhetlig arkitektur og betydelige miljømessige
kvaliteter.
Vernet omfatter bygningenes eksteriør.
Verneklasse 1, fredning

Fra vest, kontorblokken. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Side 1

BYGNING 9900460 Sognsvannsv. 65
Kompleks 9900032 BUP/BFE

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

HØ Ullevål universitetssykehus HF
81552576
42/132
1968
Staten
Sofus Hougen og Thor Gunnar Solheim
Helse/pleie
Helse/pleie
Sykehus
Regulert: S-4118, 15.12.2004.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Alle bygningene på Sogn er oppført med flate tak og rødbrune teglsteinsfasader, noe som gir bebyggelsen et enhetlig preg. Til det felles preget hører
også at bygningene er lave, i én eller to etasjer og at de ligger jevnt fordelt i et plenlandskap. Alle bygningene har likevel også sine særtrekk unntatt 57 og
61 som ble oppført som tvillingbygg. Bygning 65 ligger i den nordligste delen av området, litt for seg selv, og består av to énetasjes parallelle fløyer som
er forbundet en smalere midtfløy. Fasadeløsningen følger ellers samme prinsipp i de andre bygningene denne tida, med horisontale teglsteinsfelt og med
vindusbånd oppdelt med felt av mørkbeiset panel.

Sammendrag bygningshistorie
Bygning 65 fra 1968 ble opprinnelig oppført som en spesialavdeling for barnepsykoser iht til den plan som ble fremlagt i St. prp. nr. 62. fra 1961-62.
Senere er bygningen blitt omorganisert med leiligheter i forbindelse med satsingen på familieterapi. I dag betegnes paviljongene som Familieavd. Barn.
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Formål:
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Formålet med vern er å bevare bygg 65 fra (det tidligere) Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri som en viktig del
av et helsehistorisk verdifullt anlegg. Vernet skal sikre bygningenes arkitektur, materialbruk og detaljering.
Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri er et betydelig kulturminne som pionérinstitusjon ved utviklingen av
moderne metoder og institusjoner for norsk barne- og ungdomspsykiatri i kjølvannet av Lov om psykisk helsevern fra
1961. Bygg 65 var opprinnelig oppført som spesialavdeling for barnepsykoser i 1968, men er senere blitt innredet med
leiligheter og speiler den vekt som da ble lagt på familieterapi. Bygningen er en del av et anlegg med helhetlig arkitektur
og betydelige miljømessige kvaliteter.
Vernet omfatter bygningenes eksteriør.
Verneklasse 1, fredning

Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Side 1

BYGNING 9900460 Sognsvannsv. 65
Kompleks 9900032 BUP/BFE

Fløy-skisse bygg 65.

Side 2

BYGNING 9900461 Sognsvannsv. 67
Kompleks 9900032 BUP/BFE

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

HØ Ullevål universitetssykehus HF
80831021
42/132
1971
Staten
Bjørn Chr. Beckmann
Helse/pleie
Helse/pleie
Skole
Regulert: S-4118, 15.12.2004.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Alle bygningene på Sogn er oppført med flate tak og rødbrune teglsteinsfasader, noe som gir bebyggelsen et enhetlig preg. Til det felles preget hører
også at bygningene er lave, i én eller to etasjer og at de ligger jevnt fordelt i et plenlandskap. Alle bygningene har likevel også sine særtrekk unntatt 57 og
61 som ble oppført som tvillingbygg. Den sist oppførte bygningen, skolebygget (nå ungdomsskole) fra 1971 ligger midt i området og består av en
vinkelbygning hvor den éne bygningen, fløyen mot vest, er i to etasjer. I førsteetasjen på denne, bygningens hovedetasje, er det formingsrom, mens den
andre fløyen, som er nokså lang og strekker seg syd-nord, rommer klasserommene. En sidekorridor betjener i begge fløyene de ulike rommene. I den
indre vinkelen ligger en tilnærmet kvadratisk gymsal. Fra fløyen med klasserom, som bare er i én etasje, skyter det ut tre korte fløyer som hver rommer
tre nokså små klasserom. Alt ialt er det ca 14 slike klasse eller grupperom. Det mest særpregede med planløsningen er de utskytende fløyene som
danner små halvlukkete gårdsplasser, og hvor fløyene også kan betjenes ved separate innganger, angivelig for kunne unngå potensielle
konfliktsituasjoner. Fasadeløsningen er ellers i hovedsak lik de andre samtidige bygningene med teglstein og vindusbånd. Bygningen er også preget av
strikt terrengtilpasning og det vinkelformede volumet legger seg tett opp til en liten høyde.

Sammendrag bygningshistorie
Bygg 67 fra 1971 er den sist ferdigstilte enheten på Sogn og ble oppført som skole. I dag er dette Sogn ungdomsskole.
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Formålet er å bevare skolebygningen, bygg 67 fra (det tidligere) Statens senter for barne-og ungdomspsykiatri som en
integrert del av et helsehistorisk verdifullt anlegg. Vernet skal sikre bygningens arkitektur, materialbruk og detaljering.
Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri er et viktig kulturminne fra en pionérvirksomhet i utviklingen av moderne
metoder og institusjoner for norsk barne- og ungdomspsykiatri i kjølvannet av Lov om psykisk helsevern fra 1961 og etter
offentlige ønsker om vektlegging av barnevernets vanskeligste klienter. Skolebygningen ble oppført i 1971 som
institusjonen siste byggetrinn og har vært et sentralt element i den terapeutiske helheten, samtidig som fremfor alt
planløsningen speiler utfordringene ved funksjonen. Bygningen er en del av et anlegg med helhetlig arkitektur og
betydelige miljømessige kvaliteter.
Vernet omfatter bygningens eksteriør.
Verneklasse 1, fredning

Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Side 1

BYGNING 9900461 Sognsvannsv. 67
Kompleks 9900032 BUP/BFE

Plantegning 1. etasje.

Halvlukkete lufteplasser. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Separate utganger fra fløyene. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Ungdomsskolens hovedinngang. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Side 2

