KOMPLEKS 9900073 SiV - Tønsberg

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

Vestfold
704/Tønsberg
Sykehus
Sykehus
Verneklasse 1, fredning
21

Bygningsoversikt, omfang vern
Byggnr

Byggnavn

Oppført

Verneklasse

9900786

Halfdan Wilhelmsens allé 17 Bygg N,

1921 - 1922

Verneklasse 1, fredning Eksteriør/Interiør

Omfang

GAB nr

Gnr/Bnr

20472642

109/202

Vern kompleks
Formål:
Begrunnelse:

Omfang:

Formålet er å bevare overlegeboligen bygg N Halfdan Wilhelmsens allé 17 som særpreget tjenestebolig for sykehusets
overleger i tidstypisk formspråk og materialbruk.
Boligen er blant et fåtall godt bevarte legeboliger fra de første tiår av 1900-tallet, holdt i tidstypisk formspråk, og
opprinnelig med særpreget løsning betinget av bygningens funksjon som overlegebolig med privatpraksis. Det er til dels
svært høy kvalitet i utførelse og materialvalg. Overlegeboligen har høy grad av autentisitet i et sammenhengende
sykehuskompleks med stor tidsdybde, men med meget lav autentisitetsgrad. Boligen er derfor et vesentlig
historiefortellende element i et anlegg som gjennom årene har gjennomgått en rekke omfattende endringer. Legeboligen
representerer en sammenheng mellom sykehusområdet og et sammenhengende eldre villamiljø mot øst og sør, et
område med klare miljøkvaliteter.
Vernet omfatter omfatter overlegebolig Bygg N Halfdan Wilhelmsens allé 17 med gårdsplass og hage som vist på kart.

Beskrivelse kulturmiljø
- Bakgrunn
Sykehuset ble etablert på nåværende sted i 1979 som et samarbeid mellom Tønsberg by og daværende Jarlsberg og Laurvik amt, forløperen til Vestfold
fylkeskommune. Første utvidelse ble tegnet av ark H.Børve og sto ferdig i 1918, epidemibygg sto ferdig i 1922. Sykepleiehjem oppført i 1923 og tatt i
bruk som elevhjem for Røde Kors sykepleieskole som ble etablert som den første utenfor et Røde Kors-sykehus. Sykehuset er senere utvidet en rekke
ganger før og etter krigen. Etter omfattende beslutningsprosess gjennom en årrekke ble det i 1988 vedtatt å bygge ut videre på eksisterende tomt. De
eldste delene fra 1918, laboratoriebygg fra 1960-tallet samt en eldre legevilla ble revet i forbindelse med siste byggetrinn.
-Dagens situasjon
Sykehuset ligger høyt plassert på en kolle innenfor banesløyfen i utkanten av Tønsberg sentrum. Komplekset domineres av store volumer i glass og rød
tegl, fra de siste 15 års utbygging. Sykehusbebyggelsen mot øst er mindre ensartet og vitner om ulike utbyggingsfaser med en rekke senere endringer.
Opprinnelige grøntarealer og hageanelgg er i stor grad bygget ut. De eldste bevarte deler av sykehuset er det sterkt endrete epidemibygget fra 1922 og
overlegevillaen fra samme år. En rekke villaer fra første del av 1900-tallet på sør- og øststiden av sykehuset er i dag i bruk til helseformål for sykehuset
og Psykiatrien i Vestfold HF.

Eiendomshistorikk
1879: Sykehusbygg i mur ferdigstilt som et samarbeid mellom daværende Jarlsberg og Laurviks amt og Tønsberg by, senere bygget til med
epidemipavlijong med 16 senger
1919: Nybygg v/ arkitekt H.Børve, Porsgrunn
1922: Nybygg for epidemisykehus sto klart 1922, overlegevilla ferdigstilt, arkitektene Bjercke og Eliasssen.
1923: Ferdigstilt elevhjem for sykepleierelever, opprinnelig planlagt som sykepleiehjem.
1938: Ny fløy mot sør av arkitekt Ole Øvergaard og nytt hovedsykehus 1938.
1951: Vedtatt å bygge ut epidemibygget for psykiatri og og nevrologi avd., ark Horntvedt, Tønsberg
1963: Ny fløy mot vest med bl.a. laboratorium.
1968: Oppnevnt plankomité for utbygging av framtidig Vestfold sentralsykehus.
1974: Vedtak i fylkestinget om utbygging på eksisterende tomt.
1981: Oppnevnt generalplanutvalg for sykehuset.
1988: Utbyggingsplaner vedtatt.
2005: 6. byggetrinn ferdigstilt.

Side 1

KOMPLEKS 9900073 SiV - Tønsberg
Verneverdige bygg
Byggnr: 9900786
GAB nr: 20472642
Navn: Halfdan
Wilhelmsens allé 17 Bygg
N,
Oppført: 1921 - 1922

Sykehuset i Vestfold HF, Tønsberg.

Side 2

BYGNING 9900786 Halfdan Wilhelmsens allé 17 Bygg N,
Kompleks 9900073 SiV - Tønsberg

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

HS Sykehuset i Vestfold HF
20472642
109/202
1921 - 1922
Tønsberg kommune og Vestfold fylke
Andreas H. Bjercke og Georg Eliassen
Helse/pleie
Helse/pleie
Bolig
Regulert: null

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Toetasjes murbygg med sidefløy i en etasje. Hovedfløy i slemmet tegl, saltak med svartglaserte takpanner, hovedsaklig stående sprossedelte torams
vinduer. Inntrukket inngangsparti med åpent hjørne med søyle/brystning. Terrasse mot sør, forblendet med hugget stein. Sidefløy med supanel og
separat inngang fra gårdsplass, fuglehus med kantprofiler integrert i mønet.

Sammendrag bygningshistorie
Ferdigstilt som overlege/direktørbolig i 1922, med venteværelse og legekontor for privatpraksis. Opprinnelig utforming er dokumentert gjennom søknad
behandlet 16. mars 1921 i Tønsbergs Bygningskommission fra Tønsberg kommune og Vestfold fylke om oppførelse av våningshus i mur (overlegebolig) i
Valløveien 17. Da det kun var planlagt en trapp til loftet (her lå pikeværelset), måtte det søkes om dispensation fra bygningsloven. Ferdigattesten, datert
13/2 1922, viser til 2 anbrakte redningstau på loftet. I GAB-registeret står: Bygningen tatt i bruk 31.12.1922. I byggets 1. etage var avsatt tre rom til
legekontor, pasientventerom og undersøkelsesrom. I sidebygningen var hønsehus og redskapsbod. Med mindre endringer bygget om til horisontaldelt
tomannsbolig etter 2. verdenskrig. Tatt i bruk som undervisningsenter på 1980-tallet, idag kontorer. Interiørene i i stor grad intakt med de mindre
endringene til tomannsbolig.

Bygningshistorikk
1922

1947

1922

Nicolai N. Paus var overlege og direktør ved Vestfold fylkessykehuset i tidsrommet 1918-1947, og bodde her med sin familie.
Oppført som overlegebolig

1947

1982

Bygget ble forandret til tomannsbolig og pasientmottagelsen forsvant, men fremdeles bebodd stort sett av overleger.

1982

2001

I denne perioden ble huset brukt som undervisningssenter

2002

Huset rommer i dag kun kontorlokaler for leger, klinikkledelse m.m.

Vern
Formål:

Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet er å bevare Overlegebolig i Halvdan Wilhelmsens allé som representativt eksempel på overlegevilla fra 1920tallet. Vernet skal sikre bygningens opprinnelige arkitektur i både eksteriør og interiør. Både hovedstrukturen i det
arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige vinduer, dører, materialbruk og overflater skal
opprettholdes.
Bygningen er typisk og godt bevart eksempel på overlegevilla med kombinasjon av representativ bolig og separat
legeprakis. Av særlig betydninger er overlegeboligen som svært godt bevart eksempel på tidens villaarkitektur i
avdempet nordisk romantisk nyrenessanse. Materialbehandling og utførelse vitner om høy kvalitet og bevisst formgivning i
såvel eksteriør som interiør. Bygningen er preget av bevisst ivaretaking av opprinnelige elementer og arkitektoniske
uttrykk. Bygningens autentisitet gjør den til et viktig historiefortellende eldre element i et ellers sterkt endret
sykehuskompleks.
Vernet omfatter bygningens interiør og eksteriør med sidefløy, terrasse, hage og gårdsplass. Avgrensning av uteområde
og hage er vist på kartutsnitt.
Verneklasse 1, fredning

Side 1

BYGNING 9900786 Halfdan Wilhelmsens allé 17 Bygg N,
Kompleks 9900073 SiV - Tønsberg

Interiør
Interiørnr:
Interiørnavn: Interiør 1. etg.
Beskrivelse: Store deler av
interiøret er opprinnelig
med rominndeling,
materialer m.v., men med
nyere fargesetting.

Interiørnr:
Interiørnavn: Interiør 2. etg.
Beskrivelse: Store deler av
interiøret er opprinnelig
med rominndeling,
materialer m.v., men med
nyere fargesetting.

Interiørnr:
Interiørnavn: Loft med
kvistværelser for
tjenerskap.
Beskrivelse: Store deler av
interiøret er opprinnelig
med rominndeling,
materialer m.v., men med
nyere fargesetting.

Bygg N, syd.

Hovedbilde, bygg N, syd-vest.

Side 2

BYGNING 9900786 Halfdan Wilhelmsens allé 17 Bygg N,
Kompleks 9900073 SiV - Tønsberg

Bygg N, nord-vest.

Gang 1. etg. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Oppr. soverom n.ø. 2. etg. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

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

Stue 1. etg. mot sør Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Trappehall 2. etg. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.
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BYGNING 9900786 Halfdan Wilhelmsens allé 17 Bygg N,
Kompleks 9900073 SiV - Tønsberg

Bislag mot sør. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Kvistværelse nordside. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Detalj hovedtrapp. Foto: Leif Anker,
Forsvarsbygg.

Plantegning 1. etasje.

Side 4

