BYGNING 9900178 Strandveien Bygg 17
Kompleks 9900016 Blakstad sykehus

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

HSØ Vestre Viken HF
149826831
61/732
1904

Bolig/bosetning
Funksjon uspesifisert
Bolig
Regulert: null
Regulert til Spesialområde for bevaring etter Plan- og
bygningsloven § 25.6

Situasjonskart som viser byggets plassering.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Opprinnelig bolighus av uisolert tre. Halvannen etasje med kjeller. Tak tekket med tegl. Oppvarmes med elektriske panelovner.

Sammendrag bygningshistorie
Del av gårdstunet Nedre Blakstad.

Vern
Formål:
Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet med vern av Blakstad er iht gjeldende reguleringsplan å bevare bygninger og anlegg av kulturhistorisk verdi i sin
landskapsmessige sammenheng og samtidig legge til rette for videre utvikling av området for sykehusformål.
Blakstad sykehus har kulturhistorisk verdi som det første norske amts- og koloniasylet. Hovedutforming og
miljøsammenheng er i stor grad bevart, men de eldre pasientbygningene i sykehusets kjerneområde er preget av til dels
lav autentisitet.
Vernet omfatter bygninger og område regulert til spesialområde bevaring.
Verneklasse 2, bevaring

Situasjonskart som viser byggets plassering.

Bygg 17 sett fra sør. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Side 1

BYGNING 9900179 Strandveien Bygg 18
Kompleks 9900016 Blakstad sykehus

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

HSØ Vestre Viken HF
149826912
61/732
1900

Landbruk
Funksjon uspesifisert
Stabbur
Regulert: null
Regulert til Spesialområde for bevaring etter Plan- og
bygningsloven § 25.6

Situasjonskart som viser byggets plassering.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Prefabrikert, maskinlaftet stabbur i 2 etg., svalgang med stående plankevegg, dreide balusterformete hjørnestolper, profilerte nover, rikt detaljert.
Benyttes av kunstnere som galleri.

Sammendrag bygningshistorie
bygget ca 1900?

Vern
Formål:
Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet med vern av Blakstad er iht gjeldende reguleringsplan å bevare bygninger og anlegg av kulturhistorisk verdi i sin
landskapsmessige sammenheng og samtidig legge til rette for videre utvikling av området for sykehusformål.
Blakstad sykehus har kulturhistorisk verdi som det første norske amts- og koloniasylet. Hovedutforming og
miljøsammenheng er i stor grad bevart, men de eldre pasientbygningene i sykehusets kjerneområde er preget av til dels
lav autentisitet.
Vernet omfatter bygninger og område regulert til spesialområde bevaring.
Verneklasse 2, bevaring

Situasjonskart som viser byggets plassering.

Bygg 18 stabbur sett fra sørøst. Foto: Leif Anker,
Forsvarsbygg.

Side 1

BYGNING 9900180 Strandveien Bygg 19
Kompleks 9900016 Blakstad sykehus

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

HSØ Vestre Viken HF
23095947
61/732
1904

Funksjon uspesifisert
Funksjon uspesifisert
Driftsbygning
Regulert: null
Regulert til Spesialområde for bevaring etter Plan- og
bygningsloven § 25.6

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Trehus i en etasje, nyere kledning, inngangsparti og vinduer.

Sammendrag bygningshistorie
Ant. bygget ca 1900.

Vern
Formål:
Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet med vern av Blakstad er iht gjeldende reguleringsplan å bevare bygninger og anlegg av kulturhistorisk verdi i sin
landskapsmessige sammenheng og samtidig legge til rette for videre utvikling av området for sykehusformål.
Blakstad sykehus har kulturhistorisk verdi som det første norske amts- og koloniasylet. Hovedutforming og
miljøsammenheng er i stor grad bevart, men de eldre pasientbygningene i sykehusets kjerneområde er preget av til dels
lav autentisitet.
Vernet omfatter bygninger og område regulert til spesialområde bevaring.
Verneklasse 2, bevaring

Bygning 19 mot nordvest. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Side 1

BYGNING 9900163 Strandveien Bygg 2
Kompleks 9900016 Blakstad sykehus

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

HSØ Vestre Viken HF
149827234
61/732
1928

Helse/pleie
Helse/pleie
Sykehus
Regulert: null
Regulert til Spesialområde for bevaring etter Plan- og
bygningsloven § 25.6

Situasjonskart som viser byggets plassering.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
To etasjer pluss delvis isolert loft, samt full underetasje. Bygget i bærende, massiv slemmet tegl med etasjeskillere av betong. Stor takkonstruksjon av
treverk med tegltekking som er sprinklet. Renner og beslag opprinnelig sink, senere reparasjoner delvis i stål. To trappeløp over to etasjer og loft. En heis
betjener 1. og 2. etasje. Oppvarmes med radiatorer forsynt fra hovedfyr.

Bygningshistorikk
1924

Resit som ny sentral i tillegg til det opprinnelige hovedbygget.

Vern
Formål:
Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet med vern av Blakstad er iht gjeldende reguleringsplan å bevare bygninger og anlegg av kulturhistorisk verdi i sin
landskapsmessige sammenheng og samtidig legge til rette for videre utvikling av området for sykehusformål.
Blakstad sykehus har kulturhistorisk verdi som det første norske amts- og koloniasylet. Hovedutforming og
miljøsammenheng er i stor grad bevart, men de eldre pasientbygningene i sykehusets kjerneområde er preget av til dels
lav autentisitet.
Vernet omfatter bygninger og område regulert til spesialområde bevaring.
Verneklasse 2, bevaring

Situasjonskart som viser byggets plassering.

Bygning 2 sett fra sørøst. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Side 1

BYGNING 9900181 Strandveien Bygg 20
Kompleks 9900016 Blakstad sykehus

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

HSØ Vestre Viken HF
149826904
61/732
1960

Landbruk
Funksjon uspesifisert
Garasje
Regulert: null
Regulert til Spesialområde for bevaring etter Plan- og
bygningsloven § 25.6

Situasjonskart.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Uisolert garasje av tre. Blikktak. Delvis to etg.

Vern
Formål:
Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Situasjonskart.

Formålet med vern av Blakstad er iht gjeldende reguleringsplan å bevare bygninger og anlegg av kulturhistorisk verdi i sin
landskapsmessige sammenheng og samtidig legge til rette for videre utvikling av området for sykehusformål.
Blakstad sykehus har kulturhistorisk verdi som det første norske amts- og koloniasylet. Hovedutforming og
miljøsammenheng er i stor grad bevart, men de eldre pasientbygningene i sykehusets kjerneområde er preget av til dels
lav autentisitet.
Vernet omfatter bygninger og område regulert til spesialområde bevaring.
Verneklasse 2, bevaring

Bygning 20 sett fra sørøst. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Side 1

BYGNING 9900182 Strandveien Bygg 21
Kompleks 9900016 Blakstad sykehus

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

HSØ Vestre Viken HF
149826815
61/732
1904

Industri/ fremstilling/produksjon
Funksjon uspesifisert
Smie
Regulert: null
Regulert til Spesialområde for bevaring etter Plan- og
bygningsloven § 25.6

Situasjonskart som viser byggets plassering.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Uisolert trehus i en etasje på krypkjeller av gråstein. Kaldt loft. Teglstein på tak.

Sammendrag bygningshistorie
Ant. bygget omkring 1900. Tidligere smie og snekkerverksted. Inneholder nå verksted og lager

Vern
Formål:
Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet med vern av Blakstad er iht gjeldende reguleringsplan å bevare bygninger og anlegg av kulturhistorisk verdi i sin
landskapsmessige sammenheng og samtidig legge til rette for videre utvikling av området for sykehusformål.
Blakstad sykehus har kulturhistorisk verdi som det første norske amts- og koloniasylet. Hovedutforming og
miljøsammenheng er i stor grad bevart, men de eldre pasientbygningene i sykehusets kjerneområde er preget av til dels
lav autentisitet.
Vernet omfatter bygninger og område regulert til spesialområde bevaring.
Verneklasse 2, bevaring

Situasjonskart som viser byggets plassering.

Bygning 21 sett fra sørøst. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Side 1

BYGNING 9900184 Strandveien Bygg 23
Kompleks 9900016 Blakstad sykehus

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

HSØ Vestre Viken HF
149826947
61/732
1904

Helse/pleie
Helse/pleie
Sykehus
Regulert: null
Regulert til Spesialområde for bevaring etter Plan- og
bygningsloven § 25.6

Situasjonskart.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Trehus i to etasjer på gråsteinsmur. Kaldt loft. Tak tekket med tegl. Oppvarmes med sentralfyr.

Bygningshistorikk
1904

Bygget som pasientkoloni.

Vern
Formål:
Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Situasjonskart.

Formålet med vern av Blakstad er iht gjeldende reguleringsplan å bevare bygninger og anlegg av kulturhistorisk verdi i sin
landskapsmessige sammenheng og samtidig legge til rette for videre utvikling av området for sykehusformål.
Blakstad sykehus har kulturhistorisk verdi som det første norske amts- og koloniasylet. Hovedutforming og
miljøsammenheng er i stor grad bevart, men de eldre pasientbygningene i sykehusets kjerneområde er preget av til dels
lav autentisitet.
Vernet omfatter bygninger og område regulert til spesialområde bevaring.
Verneklasse 2, bevaring

Bygning 23 sett fra øst. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg. Opphavsrett:

Side 1

BYGNING 9900185 Strandveien Bygg 24
Kompleks 9900016 Blakstad sykehus

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

HSØ Vestre Viken HF
149826939
61/732
1904

Helse/pleie
Helse/pleie
Sykehus
Regulert: null
Regulert til Spesialområde for bevaring etter Plan- og
bygningsloven § 25.6

Situasjonskart som viser byggets plassering.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Trehus i to etasjer på gråsteinsmur. Kaldt loft. Tak tekket med tegl. Oppvarmes med sentralfyr.

Bygningshistorikk
1904

Bygget som pasientkoloni.

Vern
Formål:
Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet med vern av Blakstad er iht gjeldende reguleringsplan å bevare bygninger og anlegg av kulturhistorisk verdi i sin
landskapsmessige sammenheng og samtidig legge til rette for videre utvikling av området for sykehusformål.
Blakstad sykehus har kulturhistorisk verdi som det første norske amts- og koloniasylet. Hovedutforming og
miljøsammenheng er i stor grad bevart, men de eldre pasientbygningene i sykehusets kjerneområde er preget av til dels
lav autentisitet.
Vernet omfatter bygninger og område regulert til spesialområde bevaring.
Verneklasse 2, bevaring

Situasjonskart som viser byggets plassering.

Bygning 24 sett fra øst. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg. Opphavsrett:

Side 1

BYGNING 9900186 Strandveien Bygg 25
Kompleks 9900016 Blakstad sykehus

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

HSØ Vestre Viken HF
149827196
61/732
1904

Helse/pleie
Helse/pleie
Sykehus
Regulert: null
Regulert til Spesialområde for bevaring etter Plan- og
bygningsloven § 25.6
Situasjonskart som viser byggets plassering.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Trehus i to etasjer på gråsteinsmur. Kaldt loft. Tak tekket med tegl. Oppvarmes med sentralfyr.

Bygningshistorikk
1904

bygget som pasientkoloni.

Vern
Formål:
Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet med vern av Blakstad er iht gjeldende reguleringsplan å bevare bygninger og anlegg av kulturhistorisk verdi i sin
landskapsmessige sammenheng og samtidig legge til rette for videre utvikling av området for sykehusformål.
Blakstad sykehus har kulturhistorisk verdi som det første norske amts- og koloniasylet. Hovedutforming og
miljøsammenheng er i stor grad bevart, men de eldre pasientbygningene i sykehusets kjerneområde er preget av til dels
lav autentisitet.
Vernet omfatter bygninger og område regulert til spesialområde bevaring.
Verneklasse 2, bevaring

Situasjonskart som viser byggets plassering.

Bygning 25 sett fra øst. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Side 1

BYGNING 9900187 Strandveien Bygg 28
Kompleks 9900016 Blakstad sykehus

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

HSØ Vestre Viken HF
149827218
61/732
1904

Helse/pleie
Helse/pleie
Bolig
Regulert: null
Regulert til Spesialområde for bevaring etter Plan- og
bygningsloven § 25.6
Situasjonskart som viser byggets plassering.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Trehus i to etasjer på gråsteins-/teglsteinsmur. Kaldt loft. Huset er delvis etterisolert. Alt over grunnmur totalrenovert i 2000. Betongtakstein. Oljefyrt
sentralvarme.

Vern
Formål:
Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet med vern av Blakstad er iht gjeldende reguleringsplan å bevare bygninger og anlegg av kulturhistorisk verdi i sin
landskapsmessige sammenheng og samtidig legge til rette for videre utvikling av området for sykehusformål.
Blakstad sykehus har kulturhistorisk verdi som det første norske amts- og koloniasylet. Hovedutforming og
miljøsammenheng er i stor grad bevart, men de eldre pasientbygningene i sykehusets kjerneområde er preget av til dels
lav autentisitet.
Vernet omfatter bygninger og område regulert til spesialområde bevaring.
Verneklasse 2, bevaring

Situasjonskart som viser byggets plassering.

Bygning 28 sett fra sørøst. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Side 1

BYGNING 9900188 Strandveien Bygg 29
Kompleks 9900016 Blakstad sykehus

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

HSØ Vestre Viken HF
149827080
61/732
1904

Bolig/bosetning
Helse/pleie
Bolig
Regulert: Regulert
Regulert til Spesialområde for bevaring etter Plan- og
bygningsloven § 25.6

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Halvannen etasjes trehus på gråsteinsmur. Totalt renovert 2006. Enebolig, tidligere gartnerbolig.

Vern
Formål:
Begrunnelse:

Formålet med vern av Blakstad er iht gjeldende reguleringsplan å bevare bygninger og anlegg av kulturhistorisk verdi i sin
landskapsmessige sammenheng og samtidig legge til rette for videre utvikling av området for sykehusformål.
Blakstad sykehus har kulturhistorisk verdi som det første norske amts- og koloniasylet. Hovedutforming og
miljøsammenheng er i stor grad bevart, men de eldre pasientbygningene i sykehusets kjerneområde er preget av til dels
lav autentisitet.

Omfang:
Vernekategori:

Vernet omfatter bygninger og område regulert til spesialområde bevaring.
Verneklasse 2, bevaring

Tidligere gartnerbolig, fra nord. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Tidligere gartnerbolig. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Side 1

BYGNING 9900164 Strandveien Bygg 3
Kompleks 9900016 Blakstad sykehus

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

HSØ Vestre Viken HF
149827021
61/732
1904

Helse/pleie
Helse/pleie
Sykehus
Regulert: null
Regulert til Spesialområde for bevaring etter Plan- og
bygningsloven § 25.6

Situasjonskart som viser byggets plassering.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
To etasjer pluss delvis isolert loft, full kjelleretasje. Hovedsakelig bærende massiv, slemmet tegl med etasjeskillere av treverk. Senere tilbygg i massiv
lettbetong. Stor takkonstruksjon av treverk med tegltekking. Sprinklet på loft. Renner og beslag opprinnelig sink, senere reparasjoner i diverse materialer.
To trappeløp fra 1. etg. til loft. Oppvarmes med radiatorer forsynt fra hovedfyr.
I tilbygget er teknisk sentral for sykehuset. det går kulvert til bygg 6.

Bygningshistorikk
1904

Bygget som sentral for det nyanlagte Blakstad asyl.

Vern
Formål:
Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet med vern av Blakstad er iht gjeldende reguleringsplan å bevare bygninger og anlegg av kulturhistorisk verdi i sin
landskapsmessige sammenheng og samtidig legge til rette for videre utvikling av området for sykehusformål.
Blakstad sykehus har kulturhistorisk verdi som det første norske amts- og koloniasylet. Hovedutforming og
miljøsammenheng er i stor grad bevart, men de eldre pasientbygningene i sykehusets kjerneområde er preget av til dels
lav autentisitet.
Vernet omfatter bygninger og område regulert til spesialområde bevaring.
Verneklasse 2, bevaring

Situasjonskart som viser byggets plassering.

Bygning 3 sett fra øst. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Side 1

BYGNING 9900189 Strandveien Bygg 30
Kompleks 9900016 Blakstad sykehus

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

HSØ Vestre Viken HF
149826955
61/732
1905

Funksjon uspesifisert
Helse/pleie
Uthus/skjul
Regulert: null
Regulert til Spesialområde for bevaring etter Plan- og
bygningsloven § 25.6

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Liten trebygning mellom de to opprinnelige kolonibygningene. Benyttet til kontor/møterom. Finnes på de eldste bildene (rundt 1905).

Vern
Formål:
Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet med vern av Blakstad er iht gjeldende reguleringsplan å bevare bygninger og anlegg av kulturhistorisk verdi i sin
landskapsmessige sammenheng og samtidig legge til rette for videre utvikling av området for sykehusformål.
Blakstad sykehus har kulturhistorisk verdi som det første norske amts- og koloniasylet. Hovedutforming og
miljøsammenheng er i stor grad bevart, men de eldre pasientbygningene i sykehusets kjerneområde er preget av til dels
lav autentisitet.
Vernet omfatter bygninger og område regulert til spesialområde bevaring.
Verneklasse 2, bevaring

Uthuset, ved bygning 23/24. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Side 1

BYGNING 9900190 Strandveien Bygg 32
Kompleks 9900016 Blakstad sykehus

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

HSØ Vestre Viken HF
149826920
61/732

Landbruk
Funksjon uspesifisert
Drivhus
Regulert: null
Regulert til Spesialområde for bevaring etter Plan- og
bygningsloven § 25.6

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Drivhus og fyrhus for drivhus til gårdsdriften.

Vern
Formål:
Begrunnelse:

Formålet med vern av Blakstad er iht gjeldende reguleringsplan å bevare bygninger og anlegg av kulturhistorisk verdi i sin
landskapsmessige sammenheng og samtidig legge til rette for videre utvikling av området for sykehusformål.
Blakstad sykehus har kulturhistorisk verdi som det første norske amts- og koloniasylet. Hovedutforming og
miljøsammenheng er i stor grad bevart, men de eldre pasientbygningene i sykehusets kjerneområde er preget av til dels
lav autentisitet.

Omfang:
Vernekategori:

Vernet omfatter bygninger og område regulert til spesialområde bevaring.
Verneklasse 2, bevaring

Drivhuset. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Drivhus og fyrhus. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Side 1

BYGNING 9900191 Strandveien Bygg 33
Kompleks 9900016 Blakstad sykehus

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

HSØ Vestre Viken HF
140116343
61/732
1900

Industri/ fremstilling/produksjon
Funksjon uspesifisert
Kraftverk
Regulert: null
Regulert til Spesialområde for bevaring etter Plan- og
bygningsloven § 25.6

Kraftstasjonen markert med gult t.v. i kartet.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
To etg. teglbygning, tekket med bølgeblikk.

Sammendrag bygningshistorie
Askers eldste kraftverk. Hørte til eiendommen ved kjøpet i 1904. Sannsynligvis bygget rundt 1900, muligens litt før.

Vern
Formål:
Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet med vern av Blakstad er iht gjeldende reguleringsplan å bevare bygninger og anlegg av kulturhistorisk verdi i sin
landskapsmessige sammenheng og samtidig legge til rette for videre utvikling av området for sykehusformål.
Blakstad sykehus har kulturhistorisk verdi som det første norske amts- og koloniasylet. Hovedutforming og
miljøsammenheng er i stor grad bevart, men de eldre pasientbygningene i sykehusets kjerneområde er preget av til dels
lav autentisitet.
Vernet omfatter bygninger og område regulert til spesialområde bevaring.
Verneklasse 2, bevaring

Den gamle kraftstasjonen. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Side 1

BYGNING 9900165 Strandveien Bygg 4
Kompleks 9900016 Blakstad sykehus

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

HSØ Vestre Viken HF
149827013
61/732
1965

Helse/pleie
Helse/pleie
Sykehus
Regulert: null

Situasjonskart som viser byggets plassering.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
To etasjer pluss kjeller. Bygget helt i 25 cm lettbetong (Ytong) på grunnmur av betong. Et sentralt trappeløp. Kaldt loft. Tekket med betongtakstein.
Panelovner.

Bygningshistorikk
1963

Opprinnelig bygg for arbeidsterapi.

Vern
Formål:
Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet med vern av Blakstad er iht gjeldende reguleringsplan å bevare bygninger og anlegg av kulturhistorisk verdi i sin
landskapsmessige sammenheng og samtidig legge til rette for videre utvikling av området for sykehusformål.
Blakstad sykehus har kulturhistorisk verdi som det første norske amts- og koloniasylet. Hovedutforming og
miljøsammenheng er i stor grad bevart, men de eldre pasientbygningene i sykehusets kjerneområde er preget av til dels
lav autentisitet.
Vernet omfatter bygninger og område regulert til spesialområde bevaring.
Verneklasse 2, bevaring

Situasjonskart som viser byggets plassering.

Bygning 4 sett fra øst. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Side 1

BYGNING 9900166 Strandveien Bygg 5
Kompleks 9900016 Blakstad sykehus

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

HSØ Vestre Viken HF
149827005
61/732
1920

Helse/pleie
Helse/pleie
Sykehus
Regulert: null
Regulert til Spesialområde for bevaring etter Plan- og
bygningsloven § 25.6

Situasjonskart som viser byggets plassering.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
To etasjer pluss kjeller. Bærende uisolert treverk på murt gårsteinsmur. To trappeløp. kaldt loft. Tegltekking. I andre etasje forsamlinggssal med scene og
lite anretningskjøkken. Kontorer i første etasje.

Bygningshistorikk
1924

Oppr. kinosal/forsamlingslokale, hybler m.v.

Vern
Formål:
Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet med vern av Blakstad er iht gjeldende reguleringsplan å bevare bygninger og anlegg av kulturhistorisk verdi i sin
landskapsmessige sammenheng og samtidig legge til rette for videre utvikling av området for sykehusformål.
Blakstad sykehus har kulturhistorisk verdi som det første norske amts- og koloniasylet. Hovedutforming og
miljøsammenheng er i stor grad bevart, men de eldre pasientbygningene i sykehusets kjerneområde er preget av til dels
lav autentisitet.
Vernet omfatter bygninger og område regulert til spesialområde bevaring.
Verneklasse 2, bevaring

Situasjonskart som viser byggets plassering.

Bygning 5 sett fra vest. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Side 1

