KOMPLEKS 9900058 BUPA Fjellbrott

Bygnings- og eiendomsdata
Fylke:
Kommune:
Opprinnelig funksjon:

Buskerud
625/Nedre Eiker
Ungdomspsykiatrisk
behandlingshjem

Nåværende funksjon:
Foreslått vernekategori: Verneklasse 1, fredning
Totalt antall bygg:
4

Bygningsoversikt, omfang vern
Byggnr

Byggnavn

Oppført

Verneklasse

GAB nr

Gnr/Bnr

9900695

Hovedbygn

1968

Verneklasse 1, fredning Eksteriør/Interiør

Omfang

193268099

45/195

9900698

Internat

1968

Verneklasse 1, fredning Eksteriør

193267866

45/751

9900697

Kontor

1968

Verneklasse 2, bevaring Eksteriør

193267874

45/750

Vern kompleks
Formål:

Begrunnelse:

Omfang:

Formålet er å bevare Fjellbrott som arkitektur- og helsehistorisk viktig eksempel på psykiatrisk behandlingshjem for
ungdom fra 1968.
Vernet skal sikre anleggets opprinnelige arkitektur.
Fjellbrott har stor helsehistorisk betydning som et av de første desentraliserte ungdomspsykiatriske behandlingshjem i
landet, reist bare få år etter åpningen av Statens senter på Sogn i Oslo. Behandlingshjemmet ble bygget for Nedre Eiker
Sanitetsforening og er slik også representativt for frivillige organissasjoners betydning i utbyggingen av et for sin tid nytt og
desentralisert tilbud innenfor den psykiatriske spesialisthelsetjenesten. Til tross for noen senere endringer og nyere
fargesetning har komplekset som helhet høy grad av autentisitet i eksteriør og interiør og danner et tidstypisk lite
bygningsmiljø.
Vernet omfatter hovedbygg, internat og kontorbygg.

Beskrivelse kulturmiljø
Helhetlig anlegg i Nedre Eiker, tidstypisk for mindre institusjoner fra slutten av 1960-tallet. Fjellbrott ligger sørøstvendt i åsen ovenfor Solbergelva i
tilknytning til nyere boligområde med villaer /tomannsboliger. Anlegget består av hovedbygg, internat og styrerbolig/kontorbygg gruppert på tomt preget
av furutrær og plen.

Eiendomshistorikk
BUPA Fjellbrott, utredning og behandling av ungdom fra 13 til 18 år. Bygget for Nedre Eiker sanitetsforening som psykiatrisk behandlingshjem for
ungdom. Skal være det første av denne typen i landet.

Side 1

KOMPLEKS 9900058 BUPA Fjellbrott
Verneverdige bygg
Byggnr: 9900695
GAB nr: 193268099
Navn: Hovedbygn
Oppført: 1968

Byggnr: 9900697
GAB nr: 193267874
Navn: Kontor
Oppført: 1968

Byggnr: 9900698
GAB nr: 193267866
Navn: Internat
Oppført: 1968

Hovedbygget sett fra sørvest Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Side 2

BYGNING 9900695 Hovedbygn
Kompleks 9900058 BUPA Fjellbrott

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

HS Sykehuset Buskerud HF
193268099
45/195
- 1968
Nedre Eiker sanitetsforening
Ikke opplyst.
Helse/pleie
Helse/pleie
Sykehus
Ikke registrert: null

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Murbygning i én og halvannen etasje, langstrakt rektangulær grunnplan, to hovedvolumer koblet sammen med mindre mellombygg. Teglforblendet
brystning i sokkel samt gavler og inngangsparti, stående gråmalt vekselpanel i hovedetasje, bred utkragende gråmalt gesims supanel, eksponerte
søyler/etasjeskiller, hvitmalt. Strukturalistisk preget 1960-talls modernisme. Mindre tilbygg for ventilasjonsanlegg nordøstgavl, liggende pløyde bord.

Sammendrag bygningshistorie
Bygget som psykitrisk behandlingshjem for ungdom med 16 plasser, hvorav 8 internatplasser. Skal ha vært den første intitusjon av denne typen i Norge.

Bygningshistorikk
1968

Bygningen ferdigstilt.

Vern
Formål:

Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet er å bevare hovedbygget på Fjellbrott som arkitektur- og helsehistorisk viktig eksempel på mindre
institusjonsbygg og del av psykiatrisk ungdomshjem fra 1968.
Vernet skal sikre hovedbyggets 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 et viktig eksempel på et lite institusjonsbygg fra perioden. Institusjonen Fjellbrott har stor helsehistorisk
betydning som et av de første desentraliserte ungdomspsykiatriske behandlingshjem i landet, reist bare få år etter
åpningen av Statens senter på Sogn i Oslo. Behandlingshjemmet ble bygget for Nedre Eiker Sanitetsforening og er også
representativt for frivillige organisasjoners betydning i utbyggingen av et for sin tid nytt og desentralisert tilbud innenfor den
psykiatriske spesialisthelsetjenesten. Bygningens rominndeling og utforming er svært typisk for funksjon som institusjon og
for perioden. Til tross for noen senere endringer og nyere fargesetning har bygningen høy grad av autentisitet i eksteriør
og interiør og inngår som et vesentlig element i institusjonens lille bygningsmiljø.
Vernet omfatter hovedbyggets eksteriør og interiør.
Verneklasse 1, fredning

Interiør
Interiørnr:
Interiørnavn: Hele
interiøret.
Beskrivelse: Interiøret er
for en stor del godt bevart
med planløsning,
materialbruk og detaljer.

Side 1

BYGNING 9900695 Hovedbygn
Kompleks 9900058 BUPA Fjellbrott

Hovedinngang på sørsiden. Foto: Leif Anker,
Forsvarsbygg.

Stue og spisesal. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Kontor mot sør. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Hovedbygning sett fra sørvest. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Detalj av sørfasade. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Hovedbygning sett fra sørøst. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Side 2

BYGNING 9900698 Internat
Kompleks 9900058 BUPA Fjellbrott

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

HS Sykehuset Buskerud HF
193267866
45/751
- 1968
Nedre Eiker sanitetsforening.
ikke opplyst.
Helse/pleie
Helse/pleie
Internat/forlegning
Ikke registrert: null

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Murbygning i halvannen etasje i fallende terreng, langstrakt rektangulær grunnplan, flatt tak. Pussete hvitmalte trapesformete murgavler, stående
gråmalt vekselpanel, smal enkel gesims langvegg, vannrette vindusbånd med stående rektangulære énrams vinduer, blindfelt med hvite plater, firekoblet
vindusfelt i trappehus, tidstypisk materalbruk og formspråk.

Sammendrag bygningshistorie
Bygget som internat på ungdomspsykiatrisk behandlingshjem.

Vern
Formål:

Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet er å bevare internatbygget på Fjellbrott som arkitektur- og helsehistorisk viktig eksempel på mindre
institusjonsbygg og del av psykiatrisk ungdomshjem fra 1968.
Vernet skal sikre hovedbyggets 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 et viktig eksempel på et lite institusjonsbygg fra perioden. Institusjonen Fjellbrott har stor helsehistorisk
betydning som et av de første desentraliserte ungdomspsykiatriske behandlingshjem i landet, reist bare få år etter
åpningen av Statens senter på Sogn i Oslo. Behandlingshjemmet ble bygget for Nedre Eiker Sanitetsforening og er også
representativt for frivillige organisasjoners betydning i utbyggingen av et for sin tid nytt og desentralisert tilbud innenfor den
psykiatriske spesialisthelsetjenesten. Bygningens rominndeling og utforming er svært typisk for funksjon som institusjon og
for perioden. Til tross for noen senere endringer og nyere fargesetning har bygningen høy grad av autentisitet i eksteriør
og interiør og inngår som et vesentlig element i institusjonens lille bygningsmiljø.
Vernet omfatter internatbyggets eksteriør.
Verneklasse 1, fredning

Internatet sett fra nordøst. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Internatet sett fra nordvest. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Side 1

BYGNING 9900698 Internat
Kompleks 9900058 BUPA Fjellbrott

Plantegning 1. etasje.

Side 2

BYGNING 9900697 Kontor
Kompleks 9900058 BUPA Fjellbrott

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

HS Sykehuset Buskerud HF
193267874
45/750
- 1968
Nedre Eiker sanitetsforening
Helse/pleie
Helse/pleie
Bolig
Ikke registrert: null

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Gråmalt trebygning i én etasje, tømmermannspanel, vinkelformet grunnplan, flatt tak, bred gesims i supanel. stor overbygget terrasse. Rødbrune vinduer
og omramminger. Tidstypisk enebolig i 1960-talls modernisme.

Sammendrag bygningshistorie
Bygget som styrerbolig for barne- og ungdomspsykiatrisk behandlingshjem, senere tatt i bruk til kontorer.

Bygningshistorikk
1968

Ferdigstilt.

Vern
Formål:

Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet er å bevare Kontorbygget på Fjellbrott som arkitektur- og helsehistorisk viktig eksempel på mindre
institusjonsbygg og del av psykiatrisk ungdomshjem fra 1968.
Vernet skal sikre hovedbyggets opprinnelige arkitektur. Både hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og
detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige vinduer, dører, materialbruk og overflater skal opprettholdes.
Bygningen er et viktig eksempel på et lite institusjonsbygg fra perioden. Institusjonen Fjellbrott har stor helsehistorisk
betydning som et av de første desentraliserte ungdomspsykiatriske behandlingshjem i landet, reist bare få år etter
åpningen av Statens senter på Sogn i Oslo. Behandlingshjemmet ble bygget for NKS og er slik også representativt for
frivillige organissasjoners betydning også i utbyggingen av et for sin tid nytt og desentralisert tilbud innenfor den
psykiatriske spesialisthelsetjenesten. Til tross for noen senere endringer og nyere fargesetning har bygningen høy grad av
autentisitet i eksteriør og inngår som del av institusjonens lille bygningsmiljø.
Vernet omfatter Kontorbygningens eksteriør.
Verneklasse 2, bevaring

Kontorbygget sett fra nord. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg. Opphavsrett:

Side 1

