KOMPLEKS 9900060 Kongsberg sykehus

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

Buskerud
604/Kongsberg
Sykehus
Sykehus
Verneklasse 1, fredning
13

Bygningsoversikt, omfang vern
Byggnr

Byggnavn

Oppført

Verneklasse

GAB nr

Gnr/Bnr

9900715

Bolig

Drammensveien 6

1953 - 1953

Verneklasse 1, fredning Eksteriør

Omfang

159015092

8443/8

9900717

BUP

Klemsgate 11

1953 - 1953

Verneklasse 1, fredning Eksteriør

159015106

8443/8

Vern kompleks
Formål:

Begrunnelse:

Omfang:

Formålet er å bevare personalboliger i Klemsgate 11 og Drammenveien 6 som eksempler på personalboliger som del av
og sykehusutbygging i perioden rett etter annen verdenskrig. Vernet skal sikre bygningenes opprinnelige
utforming/arkitektur med gjenværende forhager/hager/uteområde.
Bygningsmiljøet Klemsgate 11 a-c og Drammensveien 6 er viktig arkitektur- og helsehistorisk eksempel på godt bevarte
differensierte sykehusboliger fra tidlig 1950-tall. Bygningene speiler på en karakteristisk måte hierarkiet ved sykehuset
med opprinnelig horisontaldelt tomannsbolig for reserveleger i Drammensveien 6, mindre leiligheter for sykepleiere i
Klemsgate 11 a og b, og hybler i Klemsgate 11c. Bygningenes eksteriør er svært godt bevart og representerer en
bygningstype og periode som er svakt representert blant vernete bygg og som er uten parallell ved sykehusanlegg fra
perioden. Utforming og materialbruk er tidstypisk og nøktern, men med effektfull bruk av kontrasterende farger og
materialer i likhet med eldste deler av sykehuset. Boligene er et sjeldent, men representativt eksempel på småskala
sykehusbyggeri fra tiden omkring og kort etter 1950. Til tross for noen mindre endringer har bygningene høy grad av
autentisitet i helhet og detaljer.
Vernet omfatter eksteriøret i opprinnelige personalboliger i Klemsgate 11 a, b, c, d og Drammensveien 6 fra første
byggeperiode, samt forhager/hager/uteområde i tilknytning til boligene.

Beskrivelse kulturmiljø
- Bakgrunn
Det første sykehuset på Kongsberg, Det kongelige Kvesthus ble etablert i 1738. Under forskjellige navn og adresser har det siden vært sykehusdrift i
byen mer eller mindre kontinuerlig. Dagens sykehustomt ble tatt i bruk i 1904 og bygningsmassen har vært utvidet flere ganger. Ingen av bygningene fra
før 1950 er bevart.
- Dagens situasjon
Sykehuset ligger sentralt til i Kongsberg by, på østsiden av Numedalslågen og med Jernbane og nåværende E-134 som nærmeste nabo.
Bygningsmassen skriver seg i hovedsak fra tre perioder, utbyggingen i 1951-55, tilbygg fra 1972 og utvidelser i 2000-2003. Den opprinnelige
sykehusbygningen er fra midten av 1950-tallet og er isolert sett godt bevart ,men tilbygg fra omkring 1970 har medført betydelig endringer i
sykehusanlegget som helhet. Personalboliger i Drammensveien og Klemsgate fra utbyggingen i 1952 danner randsone mot villaområde i øst.
Personalboligene utgjør et lite bygningsmiljø i karakteristisk etterkrigsarkitektur med bygningsdetaljer i klassiserende stil.
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KOMPLEKS 9900060 Kongsberg sykehus
Eiendomshistorikk
Første sykehus på tomta ble bygget i 1904, og senere utvidet flere ganger. Ingen deler av dette eldre sykehuset er bevart. Eldste deler av eksisterende
sykehus er fra 1952-55 med flere senere utvidelser.
1904 Første sykehus på tomta ble bygget i 1904, og senere utvidet flere
ganger. Ingen deler av dette eldre sykehuset er bevart.
1938 Planer for utvidelse, men ble utsatt pga. annen verdenskrig.
1942 En mindre utvidelse og ombygging.
1951 Eldste del av dagens anlegg ferdig.
1953 Søsterhjem og reservelegebolig ferdigstilt.
1965 Ny kjelesentral, hovedbygget fra 1951 påbygget fra to til tre etasjer.
1967 Ny behandlingsfløy mot sørvest, gamle fødeavdeling revet.
1969 Gamle kirurgisk avdeling revet, påbegynt bygging av ny medisinsk
avdeling med gangbru til behandlingsfløy.
1972 Ny medisinsk avdeling ferdigstilt.

Verneverdige bygg
Byggnr: 9900715
GAB nr: 159015092
Navn: Bolig
Drammensveien 6
Oppført: 1953 - 1953

Sykehuset sett fra vest Foto: Terje Skalstad Opphavsrett: Blefjell sykehus HF

Byggnr: 9900717
GAB nr: 159015106
Navn: BUP
Klemsgate 11
Oppført: 1953 - 1953

Sykehuset sett fra sør Foto: Blefjell sykehus HF
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BYGNING 9900715 Bolig

Drammensveien 6

Kompleks 9900060 Kongsberg sykehus

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

HSØ Vestre Viken HF
159015092
8443/8
1953 - 1953
Buskerud Fylkeskommune
Helse/pleie
Helse/pleie
Bolig
Regulert: null

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Boligene i Drammensveien 6 og Klemsgt. 11 er oppført i pusset, malt lettbetong på støpt grunnmur med tegltekket saltak. Utforming og materialbruk er
tidstypisk og nøktern, men med effektfull bruk av kontrasterende farger og materialer. Formspråk, materialbruk og detaljer knytter boligene til sykehusets
eldste del så nær som i takform, hvor sykehuset har flatt tak.
Drammenveien 6 er et to etasjes bygg i svakt fallende terreng, pusset, malt, med saltak. Grunnmur har stående støpte profiler. Hvitmalte
vindusomramminger i puss, hvite brystningsfelt under vinduer, malt pusset veggliv. Spissbuete loftsvinduer gjentar motiv fra inngangsparti Klemsgate 11.
Mindre enetasjes tverrstilt inngangsvolum kledd med stående panel.

Sammendrag bygningshistorie
Opprinnelig bygget som horisontaldelt tomannsbolig for reserveleger, senere bygget om til firemannsbolig.

Bygningshistorikk
1953

Ferdigstilt som tomannsbolig, senere bygget om til firemannsbolig

Vern
Formål:

Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet er å bevare personalbolig i Drammensveien 6 som eksempel på personalbolig som del av sykehusutbyggingen
fra perioden rett etter annen verdenskrig . Vernet skal sikre bygningens opprinnelige utforming/arkitektur med tilstøtende,
gjenværende hage/uteområde.
Drammensveien 6 er viktig arkitektur- og helsehistorisk eksempel som del av godt bevart bygningsmiljø med differensierte
sykehusboliger fra tidlig 1950-tall. Bygningen representerer en bygningstype og periode som er svakt representert blant
vernete bygg og som er uten parallell ved sykehusanlegg fra perioden. Bygningen er oppført i pusset, malt lettbetong på
støpt grunnmur med tegltekket saltak. Utforming og materialbruk er tidstypisk og nøktern, men med effektfull bruk av
kontrasterende farger og materialer. Formspråk, materialbruk og detaljer knytter bygningen arkitektonisk til
sykepleierboligene i Klemsgate 11 og til sykehusets eldste del. Til tross for senere endringer har Drammensveien 6 høy
grad av autentisitet i helhet og detaljer.
Vernet omfatter bygningens eksteriør med hage og uteområde
Verneklasse 1, fredning

Loftsvindu vestgavl Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Fasade fra sørøst Foto: Leif Anker, LVPH Forsvarsbygg.
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BYGNING 9900715 Bolig

Drammensveien 6

Kompleks 9900060 Kongsberg sykehus

Inngangsparti fra vest Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Fasade mot sør Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Fasade nord med inngansgparti Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Side 2

BYGNING 9900717 BUP

Klemsgate 11

Kompleks 9900060 Kongsberg sykehus

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

HSØ Vestre Viken HF
159015106
8443/8
1953 - 1953
Buskerud Fylkeskommune
Ukjent
Helse/pleie
Helse/pleie
Bolig
Ikke registrert:

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Boligene i Drammensveien 6 og Klemsgt. 11 er oppført i pusset, malt lettbetong på støpt grunnmur med tegltekket saltak. Utforming og materialbruk er
tidstypisk og nøktern, men med effektfull bruk av kontrasterende farger og materialer. Formspråk, materialbruk og detaljer knytter boligene til sykehusets
eldste del så nær som i takform, hvor sykehuset har flatt tak.
Klems gt 11 er et to etasjes bygg, pusset, malt, med saltak, delt opp i tre volumer, ett langt og to kortere markert med forskjellige farger. Grunnmur har
stående støpte profiler. Hvitmalte vindusomramminger i puss, hvite brystningsfelt under vinduer, malt pusset veggliv. Granittomrammete inngangsdører
med stump spissbue, baldakin forankret med diagonale stag til vegg. Bygningsvolumenes differensierte fargesetting og utforming speiler yrkesmessig
sosialt gradert bruk. Eksteriøret er svært godt bevart. Samlet sett representerer Klemsgate 11 en bygningstype og periode som er svakt representert
blant vernete bygg.

Sammendrag bygningshistorie
Opprinnelig bygget som personalboliger for sykepleiere og elever, med differensiert boligstørrelse. I dag lokaler for barne- og ungdomspsykiatrien.

Bygningshistorikk
1992

1997

Ombygget til kontorer/lokaler for BUP

Vern
Formål:

Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet er å bevare personalboliger i Klemsgate 11som eksempler på personalboliger som del av sykehusutbyggingen i
perioden rett etter annen verdenskrig . Vernet skal sikre bygningens opprinnelige utforming/arkitektur med tilstøtende,
gjenværende forhager/hager/uteområde.
Boligene Klemsgate 11 a-c er viktig arkitektur- og helsehistorisk eksempel som del av godt bevart bygningsmiljø med
differensierte sykehusboliger fra tidlig 1950-tall. Bygningen representerer en bygningstype og periode som er svakt
representert blant vernete bygg og som er uten parallell ved sykehusanlegg fra perioden. Boligene er oppført i pusset,
malt lettbetong på støpt grunnmur med tegltekket saltak. Utforming og materialbruk er tidstypisk og nøktern, men med
effektfull bruk av kontrasterende farger og materialer. Bygningsvolumenes differensierte fargesetting og utforming speiler
yrkesmessig sosialt gradert bruk. Formspråk, materialbruk og detaljer knytter boligene arkitektonisk til legeboligen
Drammensveien 6 og til sykehusets eldste del. Til tross for senere endringer har Drammensveien 6 høy grad av
autentisitet i helhet og detaljer.
Vernet omfatter bygningens eksteriør med forhager og uteområde.
Verneklasse 1, fredning

Fasader mot vest Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Fasader mot sørøst Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.
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Klemsgate 11

Kompleks 9900060 Kongsberg sykehus

Fasade mot nord og øst Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Fasade mot øst, detaljer Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Plantegning 1. etasje, nord.

Plantegning 1. etasje, syd.
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