KOMPLEKS 9900067 Habiliteringsavdelingen

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

Buskerud
602/Drammen
HVPU institusjon
Verneklasse 1, fredning
1

Bygningsoversikt, omfang vern
Byggnr

Byggnavn

Oppført

Verneklasse

9900756

Valbrottv 17

1970

Verneklasse 1, fredning Eksteriør/Utomhus

Omfang

GAB nr

Gnr/Bnr

158521393

116/637

Vern kompleks
Formål:

Begrunnelse:

Omfang:

Formålet er å bevare Valebrott veien 17 som viktig arkitektur- og helsehistorisk eksempel på institusjonsbyggeri for
psykisk utviklingshemmete fra 1970. 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, samt opprinnelig inventar.
Anlegget er viktig eksempel på svært godt bevart institusjonsbygg for psykisk utviklingshemmete fra perioden. I tiden rundt
1970 og årene etter ble det bygget mindre institusjoner og avdelinger for psykisk utviklingshemmete, ofte som mindre
paviljong- eller atriumsbygg. Disse mindre formålsbygde anleggene er behandlingsmessig og arkitektonisk en reaksjon på
de store sentralinstitusjonene fra 1950- og 1960-tallet. Til tross for noen mindre utvidelser og seinere interiørendringer har
Valebrottveien 17
høy grad av autentisitet i helhet og detaljer som er svært tidstypiske for mindre institusjonsbygg for HVPU-omsorgen fra
perioden.
Vernet omfatter eksteriør, samt hageanlegg/gårdsrom mot sør.

Beskrivelse kulturmiljø
Énetasjes bygg på flat tomt i boligområde med tilknytning til boligområde fra 1950-1960-tallet på Åssiden, tomten avgrenses mot sør av tidligere østvestgående hovedgjennomfartsåre. Gul tegl, flatt tak, opprinnelig HVPU institusjon. Hovedstruktur intakt for store deler med opprinnelig rominndeling, for
en del med opprinnelige flater.

Eiendomshistorikk
Se registrering bygningsnivå.

Verneverdige bygg
Byggnr: 9900756
GAB nr: 158521393
Navn: Valbrottv 17
Oppført: 1970

Side 1

KOMPLEKS 9900067 Habiliteringsavdelingen

Gårdsrom/atrium mot sørvest. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Valebrottveien fasade nordvest. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Side 2

BYGNING 9900756 Valbrottv 17
Kompleks 9900067 Habiliteringsavdelingen

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

HS Sykehuset Buskerud HF
158521393
116/637
- 1970
Ikke opplyst.
Ikke opplyst.
Helse/pleie
Helse/pleie
Ymse
Ikke registrert: null

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Teglforblendet murbygning i én og halvannen etasje , sammenstilte rektangulære volumer rundt to halvåpne atrier. Fasade i gul tegl, brede gesimser i
supanel,dels brunmalt - dels rødmalt, veksling mellom sammenhengende inntrukket vindusbånd og enkeltvinduer. Vinduer brunbeiset/brunmalt,
vindusbånd med mørke platebeslag. Et par nyere tilbygg mot nord med liggende sandfarget panel. Sekundære panelte ventilasjonsoppbygg på tak. Deler
av interiører opprinnelige med rominndeling, materialbruk og flater.

Sammendrag bygningshistorie
Bygget som institusjon for psykisk utviklingshemmete, i dag habiliteringsavdeling for Drammen sykehus.

Vern
Formål:

Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet er å bevare Valebrott veien 17 som viktig arkitektur- og helsehistorisk eksempel på institusjonsbyggeri for
psykisk utviklingshemmete fra 1970. 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, samt opprinnelig inventar.
Bygningen er viktig eksempel på svært godt bevart institusjonsbygg for psykisk utviklingshemmete. I tiden rundt 1970 og
årene etter ble det bygget mindre institusjoner og avdelinger for psykisk utviklingshemmete, ofte som mindre paviljongeller atriumsbygg. Disse mindre formålsbygde anleggene er behandlingsmessig og arkitektonisk en reaksjon på de store
sentralinstitusjonene fra 1950- og 1960-tallet. Til tross for noen mindre utvidelser og seinere interiørendringer har
Valebrottveien 17 høy grad av autentisitet i helhet og detaljer som er svært tidstypiske for mindre institusjonsbygg for
HVPU-omsorgen fra perioden.
Vernet omfatter bygningenes eksteriør samt hageanlegg/gårdsrom mot sør.
Verneklasse 1, fredning

Interiør
Interiørnr:
Interiørnavn: Opprinnelige
interiører
Beskrivelse:
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Kompleks 9900067 Habiliteringsavdelingen

Resepsjon ved hovedinngang. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Korridor gjennom anlegget. Foto: Leif Anker,
Forsvarsbygg.

Atrium - gårsrom med frukttrær. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Valebrottveien sett fra nord. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.
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