KOMPLEKS 9900063 Ringerike sykehus - Psykiatrisk

Bygnings- og eiendomsdata
Fylke:
Kommune:
Opprinnelig funksjon:
Nåværende funksjon:

Buskerud
605/Ringerike
Fødehjem
Barne- og
ungdomspsykiatrisk
behandling.

Foreslått vernekategori:
Totalt antall bygg:
4

Bygningsoversikt, omfang vern
Byggnr

Byggnavn

Oppført

Verneklasse

9900744

Psykiatrisk senter

1958

Verneklasse 1, fredning Eksteriør/Interiør

Omfang

GAB nr

Gnr/Bnr
44/30

Vern kompleks
Formål:
Begrunnelse:

Omfang:

Formålet er å bevare den tidligere fødestuen som helsehistorisk viktig eksempel på fødestue fra perioden 1945-65.
Vernet skal sikre bygningens opprinnelige arkitektur.
Bygningen er et viktig eksempel på svært godt bevart fødestue fra 1950-tallet. Av særlig betydninger er bygningen som
eksempel på byggevirksomhet i regi av frivillig organisasjon fra en tid med stadig økende hospitalisering av fødende og
utbygging av fødeselomsorg i distriktene.
Vernet omfatter bygningens eksteriør, interiør annen etasje og innvendig trappehus alle etasjer. Anbefalt verneområde er
vist på kart.

Beskrivelse kulturmiljø
Bakgrunn
Planer for sykehus på Ringerike skriver seg tilbake til 1920-årene. Hønefoss og Omegn sanitetsforening starte innsamlingsarbeid som ble avbrutt av
krigen og okkupasjon. Byggekomité ble nedsatt i 1955. Før byggeplanene kom videre reiste Røde Kors i årene 1957-58 et fødehjem på nabotomta til det
planlagte sykehuset. Sykehuset ble reist på ubygget grunn som første sykehus for denne delen av Buskerud. For å sikre rekruttering til sykehuset ble
det i 1963 vedtatt å bygge eneboliger, rekkehus og blokkleiligheter for sykehusansatte i området rundt fødehjemmet . Boligene ble ferdigstilt sammen
med sykehuset i 1965 og er holdt i samme materialer og formspråk. Da det nye sykehuset sto ferdig i 1965-66 ble fødehjemmet tatt i bruk som
hjelpepleierskole. de siste 20 årene har fødehjemmet vært del av psykiatrisk avdeling ved Ringerike sykehus.
Dagens situasjon
Det tidligere fødehjemmet ligger mellom Norderhov og Hønefoss i randsonen til Ringerike sykehus. Bygningen ligger på flat mark i åpen furuskog,
skjermet fra hovedveien mot Valdres, Hallingdal og Oslo med syklehusets personalboliger som nærmeste naboer og med helikopterlandingsplass og
parkeringsplasser på flaten mot sykehuset.

Eiendomshistorikk
Tidligere fødehjem bygget av Røde Kors 1958 på nabotomten til det planlagte sykehuset.

Verneverdige bygg
Byggnr: 9900744
GAB nr:
Navn: Psykiatrisk senter
Oppført: 1958

Side 1

KOMPLEKS 9900063 Ringerike sykehus - Psykiatrisk

Den tidligere fødestuen sett fra sørvest. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Det nye bygget til DPS Foto: Geir Heide, Ringerike sykehus HF

Side 2

BYGNING 9900744 Psykiatrisk senter
Kompleks 9900063 Ringerike sykehus - Psykiatrisk

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

HSØ Vestre Viken HF
44/30
- 1958
Hønefoss og omegn Røde Kors
Siv.Ing. B. CHR. Grønvold Oslo (1957) / Knut Morseth &
Willy Strøm (1965)
Helse/pleie
Helse/pleie
Sykehus
Ikke registrert: null

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Murbygg i 1 og 2 etasjer pluss underetasje. Hovedvolum orientert sør-nord, med tverrstilt lavere volum med lengdeakse øst vest, flatt tak, en og torams
vinduer uten sprosser, kobberslått gesims. Sørfasade med tilbaketrukket underetasje, store speilvinduer med brystning forblendet med rullestein. Pillarer
under overetasjen.

Sammendrag bygningshistorie
Fødehjemmet sto ferdig i 1958 og var det første fødehjemmet i denne delen av Buskerud. Bygningen var i bruk tilsitt opprinnelig formål fram til Ringerike
sykehus ble innviet med egen fødeavdeling i 1965. Bygget ble overtatt av Buskerud Fylkeskommune i 1986 og ble da psykiatrisk senter. Bygget er siden
2004 benyttet av Barne- og ungdomspsykiatrien ved Ringerike sykehus.

Vern
Formål:

Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet er å bevare den tidligere fødestuen som helsehistorisk viktig eksempel på fødestue fra perioden 1945-65.
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,
armaturer og detaljer.
Bygningen er viktig eksempel på godt bevart fødestue fra 1950-tallet. Av særlig betydninger er bygningen som eksempel
på byggevirksomhet i regi av frivillig organisasjon fra en tid med stadig økende hospitalisering av fødende og utbygging av
fødeselomsorg i distriktene. Bygningen har høy autentisitet med stor grad av opprinnelige romforhold og detaljer intakt.
Fødestuen var den første i Hønefoss og første skritt på veien mot etablering av Ringerike sykehus. En tilsvarende utvikling
er typisk for mange helseinstitusjoner og er på mange måter representativ for sektoren gjennom de siste hundre år.
Vernet omfatter bygningens eksteriør, interiør annen etasje og innvendig trappehus alle etasjer.
Verneklasse 1, fredning

Interiør
Interiørnr:
Interiørnavn: Korridor 2.
etg.
Beskrivelse: Deler av
interiøret er opprinnelig
med rominndeling,
materialbruk og detaljer,
men med nyere
fargesetting.

Interiørnr:
Interiørnavn: Trappehus
Beskrivelse: Deler av
interiøret er opprinnelig
med rominndeling,
materialbruk og detaljer,
men med nyere
fargesetting.

Side 1

BYGNING 9900744 Psykiatrisk senter
Kompleks 9900063 Ringerike sykehus - Psykiatrisk

Bygningen sett fra nord. Foto: Marte Oftedal, Forsvarsbygg.

Den tidligere fødestua fra S.V. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Bygningen sett fra øst. Foto: Marte Oftedal, Forsvarsbygg.

Fasade mot sør. Foto: Marte Oftedal, Forsvarsbygg.

Plantegning 1. etasje.

Annen etg. vaktrom og korridor. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Side 2

BYGNING 9900744 Psykiatrisk senter
Kompleks 9900063 Ringerike sykehus - Psykiatrisk

Trappehus mot øst. Foto: Marte Oftedal,
Forsvarsbygg.

Fasade mot sør og vest Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Side 3

