KOMPLEKS 9900052 Hovedkompleks somatikk

Bygnings- og eiendomsdata
Fylke:
Kommune:

Buskerud
602/Drammen,
628/Hurum
Opprinnelig funksjon:
Sykehus
Nåværende funksjon:
Sykehus
Foreslått vernekategori: Verneklasse 1, fredning
Totalt antall bygg:
23

Bygningsoversikt, omfang vern
Byggnr

Byggnavn

Oppført

Verneklasse

GAB nr

Gnr/Bnr

9900651

Bergstien 24

1914 - 1915

Verneklasse 1, fredning Eksteriør/Interiør

Omfang

158587149

114/272

9900655

Tybringsgate 6 - kontorer BUPA

1938

Verneklasse 2, bevaring

158507250

114/272

Vern kompleks
Formål:

Begrunnelse:

Omfang:

Formålet er å bevare overlegebolig Bergstien 24 fra 1915 og reservelegebolig Tybringsgate 6 fra 1938 som særpregete
tjenesteboliger for sykehusets leger i tidstypisk formspråk og materialbruk fra to ulike perioder. Boligenes beliggenhet i
randsonen av sykehuset og i tilknytning til eldre sammenhengende verneverdig villamiljø skal opprettholdes. Vernet skal
sikre bygningenes opprinnelige utforming/arkitektur og gjenværende hager/uteområde.
Boligene er blant et fåtall godt bevarte legeboliger fra første halvdel av 1900-tallet. Begge er holdt i tidstypisk formspråk,
med tildels særpregete løsninger betinget av deres funksjon. Det er til dels svært høy kvalitet i utførelse og materialvalg.
Legeboligene har høy grad av autentisitet i et sammenhengende sykehuskompleks med stor tidsdybde, men med meget
lav autentisitetsgrad. Boligene er derfor vesentlige historiefortellende elementer i et anlegg som gjennom årene har
gjennomgått en rekke omfattende endringer. Legeboligene danner for en del buffer til sykehusområdet og inngår i et
sammenhengende villamiljø med høy bevaringsverdi og stor regional kulturhistorisk betydning.
Vernet omfatter overlegebolig i Bergstien 24 og reservelegebolig i Tybringsgate 6 med tilliggende hager.

Beskrivelse kulturmiljø
- Bakgrunn
Det eldste kjente sykehus i Drammensregionen ble etablert i 1786. En bygning på Brakerøya ble innkjøpt til lasarettformål i 1832. Byen ble herjet av
koleraepidemier i 1837, 1853 og 1866. Nytt kommunalt sykehus med omkringliggende park sto ferdig i 1887, og danner den nå sterkt ombygde og
endrete kjernen i det eksisterende sykehusanlegget. I 1890 ble det inngått avtale om å ta i mot pasienter fra Buskerud amt. Første store ekspansjon i
årene 1911-14 med omfattende utvidelse av hovedbygget med bl.a. operasjonsavdeling, portnerbolig, likhus m.v., tegnet av Victor Nordan. Sengetallet
økte fra 200 til 350. Overlegebolig i Bergstien 24 tegnet av ark Arboe sto ferdig i 1916.
Neste store utvidelse i 1937-40, med ny sørfløy utvidelse av hovedfløy og midtfløy mot nord, ny mottakelse, vestibyle, hovedkjøkken, kontorer m.v.,
arkitekter Morseth og Wiel Gedde. Vertikaltdelt reservelegebolig Tybringsgt. 6 ferdig 1938. Bygg for poliomyelittinstitutt ferdigstilt i 1956, ark Nilsen og
Grenager, nye utvidelser i 1960-62 med røntgenavd., sentrallaboratorium, utvidet operasjonsavdeling m.v., 1968-70 fødeavdeling bygget til sørfløy, ny
kirurgisk poliklinikk. 1970 generalplan II for sykehuset vedtatt, planlagt for 827 senger, redusert med 200 ved ferdigstillelse. Utbygging i 1972-81, med ny
sentralblokk mot sør og rehablitering av eldre bygningsmasse. Poliobygget, sørfløy deler av Brakernes skole m.v. ble revet for å gi plass til høyblokka.
Nytt økonomibygg i kvartalet vest for sykehuset, ny teknisk sentral/fyrhus ved nordvesthjørnet av anlegget.
- Dagens situasjon
Sykehusanlegget ligger sørvendt ved foten av Bragernesåsen dels kranset av bebyggelse, hovedsaklig villa- og boligområder mot nord, øst og dels mot
vest, og åpne parkeringsarealer, heli-port og plenområder mot sør. Anlegget domineres helt av den 14 etasjer høye sentralblokken kledd med elementer
i naturbetong. Ingen opprinnelige detaljer er bevart i fasader på de eldste deler. Anlegget er sammensatt av høyst varierende bygningsvolumer. Med
unntak for sentralblokken er øvrige deler enhetlig i materialbehandling, pusset og hvitmalt betong, men med varierende vindusutforming. Opprinnelige
grøntarealer er gjennomgående gått tapt til byggetomt. Det sammenhengende villaområdet mot nord og øst danner kontrast og alternativ målestokk til
sykehuskomplekset og danner viktig miljømessig buffer mot åsen i nord og sentrum og kirkegårdsanlegg i øst. En rekke boliger i randsonen eies av
sykehuset i tilegg til overlegebolig og reservelegebolig: en rekke eldre villaer 1890-1920 i Amtmands Bangs gt. (mange sterkt forfalne). Nr 8, tidl.
amtmannsbolig ca 1910-20 med sidebygning, er godt bevart og i god stand (p.t. barnehage). Eiendommene har vesentlig kulturminneverdi enkeltvis og
samlet og inngår som viktige elementer i Sentrumsområder, forslag til bevaringsplan i kommunedelplan Drammen kommune 2005.
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Eiendomshistorikk
1887, Drammen sykehus åpnet
1911-1914 Den første store utbvidelse med utvidet hovedbygg til tre fulle etasjer, sidefløy mot vest og øst, portnerbolig, likhus m.v.
1916 Overlegevilla ferdigstilt.
1937-40 Den andre store utvidelse med bla. reservelegebolig 1937.
1956 Poliobygg ferdig, arkitekter Nilsen og Grenager, Drammen
1968-70 Ny sørfløy med fødeavd, ny kirurgisk poliklinikk, arkitekter Nilsen og Grenager, Drammen.
1970 Generalplan II
1972-1981 Utbygging med sentralblokk og rehablitering av eldre bygningsmasse, nytt økonomibygg vest for sykehuset, arkitekter Nilsen og Grenager,
Drammen.

Verneverdige bygg
Byggnr: 9900651
GAB nr: 158587149
Navn: Bergstien 24
Oppført: 1914 - 1915

Byggnr: 9900655
GAB nr: 158507250
Navn: Tybringsgate 6 kontorer BUPA
Oppført: 1938

Luftfoto av sykehuset 1979. Foto: Faksimile fra veggfoto.
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Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat:
GAB nr:
Gnr/bnr:
Oppført:
Byggherre:
Arkitekt:
Opprinnelig funksjon:
Nåværende funksjon:
Bygningsart:
Regulering:
Vernestatus:

HS Sykehuset Buskerud HF
158587149
114/272
1914 - 1915
Drammen sykehus, Drammen kommune.
Christian Fredrik Arbo
Helse/pleie
Helse/pleie
Bolig
Regulert: Regulert offentlig bebyggelse.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
To etasjes villa, pusset umalt mur med hvitmalt dør og vindusomramming, sokkel i huggen granitt. Valmtak med svartlakkerte bølgeplater, takoppbygg
og gavlfelt 2. etg. Hovedinngang, kjøkkeninngang og separat pasientinngang til legekontor i østre del av 1. etasje. Nybarokk med enkelte jugenddetaljer.
Bygningen har høy grad av autentisitet.

Sammendrag bygningshistorie
Oppført som overlegebolig 1914-15
Ny bruk som kontor- og undervisningslokaler fra 1993

Vern
Formål:

Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet er å bevare Bergstien 24 som særpreget eksempel på overlegevilla fra tiden rundt første verdenskrig. 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. Formålet med vern av interiørene er å opprettholde opprinnelig rominndeling med bygningsdeler, overflater
og materialbruk , belysning, armaturer og detaljer, samt opprinnelig fast inventar.
Bygningen er et typisk eksempel på overlegevilla med kombinasjon av representativ bolig og separat legepraksis med høy
grad av autentisitet i utforming, materialbruk og detaljer. Av særlig betydninger er Bergstien 24 som svært godt bevart
eksempel på det romantiske formspråket tidlig i 20. århundre med overgangsformer mellom jugend og nybarokk.
Materialbehandling og utførelse vitner om høy kvalitet og bevisst formgivning i såvel eksteriør som interiør. Anlegget er
preget av bevisst ivaretaking av opprinnelige elementer og arkitektoniske uttrykk. Overlegevillaen inngår i et et større
verneverdig miljø av eldre og yngre villabebyggelse i randsonen av sykehuset. Bygningens autentisitet gjør den til et viktig
historiefortellende eldre element i et ellers sterkt endret sykehuskompleks.
Vernet omfatter bygningens eksteriør og interiør i sin helhet.
Verneklasse 1, fredning
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Interiør
Interiørnr:
Interiørnavn: Spisestue 1.
etasje
Beskrivelse:

Interiørnr:
Interiørnavn: Kontor
1.etasje
Beskrivelse: Vegger malt
tapet, høyt sokkelfelt,
radiatorgitter med dreide
balustre under vindu.
Himling med stukkrosett.
Fløydører med
speilinndeling mot stue.
Gulv nyere parkett. Eldre
hylleinnredning med
underskap (1930-talls).

Interiørnr:
Interiørnavn: Vindfang
venteværelse
Beskrivelse:

Interiørnr:
Interiørnavn: Toalett første
etasje
Beskrivelse: Vegger høye
felt med kvadratiske
hvitglaserte fliser, nyere
tapet, himling nyere tapet,
gulv nyere belegg
linoleum/vinyl, nyere
porselen.

Interiørnr:
Interiørnavn: Anretning
første etasje
Beskrivelse: Vegger malt
stående vekselpanel,
veggfaste overskap med
kantprofilerte dører og
konsoller med spileverk,
veggfaste underskap med
speildører, benkeplater
med kantprofil.

Interiørnr:
Interiørnavn: Vindfang
kjøkken første etasje
Beskrivelse: Vegger malt
stående vekselpanel,
himling malt vekselpanel,
dører med speilfyllinger,
spisskammers med
stående veggpanel og
opprinnelig innredning.

Interiørnr:
Interiørnavn: Trappehall
annen etasje, tilstøtende
ganger
Beskrivelse: Vegger
stående profilert
vekselpanel med profilert
listverk. Himling malte
plater, gulv heldekkende
teppe. Hel brystning mot
trapp, inndelt med profilerte
felt, kronet med håndlist.
Dører med speilfyllinger,
innbygde skap i gang mot
vest.

Interiørnr:
Interiørnavn: Soverom sør
annen etasje
Beskrivelse: Vegger malt
tapet, buet nisje for
dobbelseng, innebygde
skap, malt himling, gulv
nyere belegg
linoleum/vinyl, fløydører
utgang veranda.

Interiørnr:
Interiørnavn: Soverom
sørvest annen etasje
Beskrivelse: Vegger
stående profilert
vekselpanel, malte
himlingsplater, gulv nyere
belegg linoleum/vinyl,
repos foran vindu

Interiørnr:
Interiørnavn: Vindfang og
hall 1.etg.
Beskrivelse: Veggkledning
stående profilert
vekselpanel, profilert
listverk, dels med malt
tapet øvre veggfelt. Himling
malt profilert panel, malte
plater. Gulv heldekkende
teppe. Trapp hel brystning
inndelt med profilerte felt,
kronet med håndlist.
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Interiørnr:
Interiørnavn: Stue første
etasje
Beskrivelse: Vegger malt
tapet med høyt sokkelfelt,
himling med stukkdekor
(nyrokokko), gulv nyere
parkett. Fløy skyvedør med
speilinndeling mot kontor,
nyere murt og pusset peis.

Interiørnr:
Interiørnavn: Venteværelse
Beskrivelse: Vegger malt
tapet, malt himling, gulv
nyere linoleum/vinylbelegg.

Interiørnr:
Interiørnavn: Kjøkken
første etasje
Beskrivelse: Vegger malt
tapet, malt himling, gulv
nyere belegg
linoleum/vinyl, nyere
kjøkkeninnredning,
spisskammers/skap med
originalinnredning.

Interiørnr:
Interiørnavn: Soverom
sørøst
Beskrivelse:

Interiørnr:
Interiørnavn: Soverom
nordøst
Beskrivelse:

Interiørnr:
Interiørnavn: Soverom
nordvest annen etasje
Beskrivelse: Oppr.
"pikeværelse". Vegger
stående malt vekselpanel,
himling malt vekselpanel,
gulv nyere belegg
linoleum/vinyl, repos foran
vindu. Sittegruppe med
bord i overgangsstil
nyrenessanse /jugend.

Interiørnr:
Interiørnavn: Soverom sør
annen etasje
Beskrivelse: Vegger malt
tapet, buet nisje for
dobbelseng, innebygde
skap, malt himling, gulv
nyere belegg
linoleum/vinyl, fløydører
utgang veranda.

Interiørnr:
Interiørnavn: Bad, toalett
annen etasje (kopirom,
kontor)
Beskrivelse: Oppr. bad
/toalett . Delvis delt av
lettvegg med vindusfelt
øverst. Vegger bad høye
felt med kvadratiske
hvitglaserte fliser, malt
tapet øverst. Himling malt
vekselpanel, gulv
kvadratiske grå fliser. Oppr.
toalett vegger malt
stående vekselpanel,
himling malt vekselpanel,
gulvbelegg linoleum /vinyl.
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Bergstien 24 fra sørøst Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Bergstien 24 sett fra nordvest. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Bergstien 24 hovedinngang Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Detalj panel og listverk. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Soverom sør 2.etg. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Gang soverom sørvest. Foto: Leif Anker,
Forsvarsbygg.
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Soverom sørvest 2.etg. Foto: Leif Anker,
Forsvarsbygg.

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

Hovedtrapp.

Vindfang og hall 1.etg. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Spisskammers. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Anretning 1.etg. Foto: Leif Anker,
Forsvarsbygg.
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Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat:
GAB nr:
Gnr/bnr:
Oppført:
Byggherre:
Arkitekt:
Opprinnelig funksjon:
Nåværende funksjon:
Bygningsart:
Regulering:
Vernestatus:

HS Sykehuset Buskerud HF
158507250
114/272
1938
Drammen kommune/Drammen sykehus.
Bjarne Thinn Syvertsen
Helse/pleie
Helse/pleie
Bolig
Regulert: Regulert offentlig bebyggelse.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Toetasjes vertikaldelt tomannsbolig i funksjonalistisk stil. Bygningen er oppført i slemmet tegl, og med flatt tak. I hver kortende første etasje mindre
utbygg med veranda med horisontalt rekkverk i rørjern og murt levegg i 2. etasje. Diagonale baldakiner over inngangsparti. Kvadratiske vinduer bakside
og endesider, ettrams og torams. Speilglass med stående sidefelt og vindusbånd med firerams vindu hovedfasade. Bygningen er relativt autentisk med
fasader og en del opprinnelige vinduer bevart. Innvendig en del endringer i forbindelse med ny bruk.

Bygningshistorikk
1938

Tomannsbolig for reserveleger Drammen sykehus.

1976

Kontorer for Mental Helse og avd. for patologi.

2000

Pusset opp, kontorer og overnattingsrom barne- og ungdomspsykiatrisk avd.

Vern
Formål:

Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Plantegning 1. og 2. etasje.

Formålet er å bevare Tybringsgate 6 som representativt eksempel på reservelegebolig fra mellomkrigstiden og som del av
sammenhengende boligbebyggelse i randsone til sykehuskomplekset. 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.
Bygningen har verdi som eksempel på sykehusbolig for underordnete leger og er til tross for noen endringer godt bevart
med et tidstypisk funksjonalistisk formspråk fra 1930-tallet. Av særlig betydninger er Tybringsgate 6 som et av få intakte
eksempler fra førkrigstiden på denne typiske boligtypen ved sykehusanlegg i Norge. Bygningens autentisitet gjør den til et
viktig historiefortellende element i et ellers sterkt endret sykehuskompleks. Reservelegeboligen inngår også i et større
verneverdig miljø av eldre og yngre villabebyggelse i randsonen av sykehuset.
Vernet omfatter bygningens eksteriør.
Verneklasse 2, bevaring

Tybringsgate 6 fasade mot sør Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.
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