
GAUSTAD SYKEHUS

Kommune:
301/Oslo kommune

Gnr/bnr:
42/176
42/188
42/185
42/175
42/181
42/179
42/189
42/176, 181, 188, 189
42/190

AskeladdenID:
148678

Referanse til
landsverneplan:
Kompleks 9900027

Vedlegg nr. 12

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets
landsverneplan



Omfang fredning
Byggnavn Oppført Bygningsnr. Gnr/bnr Omfang
•G01 1855 80122586 42/190 Eksteriør/Interiør
•G02 1855 80122594 42/190 Eksteriør/Interiør
•G03 1855 80122608 42/190 Eksteriør/Interiør
•G04 1855 80122551 42/190 Eksteriør/Interiør
•G05 1855 80122616 42/190 Eksteriør/Interiør
•G06 1855 80122624 42/190 Eksteriør
•G07 1855 80122578 42/190 Eksteriør
•G08 1855 80122632 42/190 Eksteriør
•G09 1921 80122667 42/190 Eksteriør
•G10 1968 80122659 42/188 Eksteriør/Interiør
•G11 1925 80122705 42/175 Eksteriør
•G12 1927 80122691 42/175 Eksteriør
•G19 1922 80122721 42/190 Eksteriør
•G20 1927 80122713 42/176 Eksteriør
•G21 1963 80122675 42/179 Eksteriør
•G22 1855 80122640 42/181 Eksteriør/Interiør
•G22 - Fløybygning 1855 81342121 42/181 Eksteriør/Interiør
•G23 1992 81141487 42/181 Eksteriør/Interiør
•G26 1859 80122772 42/175 Eksteriør
•G27 1855 80122802 42/190 Eksteriør
•G28 1855 80122764 42/190 Eksteriør/Interiør
•G29 1920 80122810 42/189 Eksteriør
•G30 1920 80122829 42/185 Eksteriør
•Kjeglebane 1865 80122977 42/189 Eksteriør/Interiør
•Liggehaller 1927 81455147,

81455155
42/176 Eksteriør/Interiør

•Utomhus 42/176, 181,
188, 189

Utomhus
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Fredning kompleks

Omfang: Fredningen omfatter bygningene som nevnt ovenfor og utomhusområder. Fredningen skal sikre
enkeltbygningene, bygningenes innbyrdes sammenheng samt kulturhistoriske verdier knyttet til
anlegget som helhet.

Formål: Formålet med fredning av Gaustad sykehus er å bevare anlegget som sentralt monument over
sinnsykeloven av 1848, og kilde til psykiatriens utvikling i Norge frem til i dag. Videre er formålet
med fredningen å bevare bygningene som del av et fremragende arkitektonisk og
arkitekturhistorisk miljø. Fredningen har også som formål å bevare utvalgte deler av interiørene
fra ulike perioder samt parkpreget med store trær, alléer og frukttrær.

Begrunnelse: Gaustad sykehus er et anlegg med enestående helsehistorisk og arkitekturhistorisk betydning i
nasjonal sammenheng. Anlegget er et viktig monument over, og kilde til, utviklingen av norsk
psykiatri fra innføringen av sinnssykeloven i 1848 og frem til i dag. Bygningsmiljøet på Gaustad
ble tegnet og utviklet av arkitekt Heinrich Ernst Schirmer sammen med Gaustads grunnlegger
Herman Wedel Major. Sykehuset har etter den første utbyggingen på 1850-tallet gjennomgått tre
betydelige utviklingsperioder; Andre byggetrinn var på 1920-tallet med bygging av pasient- og
økonomibygninger tegnet av arkitekt Kristian Biong; Tredje byggetrinn var på 1960-tallet med
bygging av velferdsbygg og pasientbygninger; Fjerde byggetrinn var på 1980-90-tallet med
utbygging av bygninger tilknyttet rusbehandling.  Gaustad er helsehistorisk enestående i norsk
målestokk. Også arkitekturhistorisk er anlegget meget verdifullt, og administrasjonsbygningen
med det markante tårnet har i over 150 år vært et viktig signalbygg.
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G01 (opprinnelig pasientbygning)

Bygningsnr: 80122586
Gnr/bnr: 42/190
Oppført: 1855
AskeladdenID: 148678-6
Referanse i landsverneplanen: Bygning 9900309

Kompleks 9900027

Fredning bygning

Omfang: Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør og inkluderer hovedelementer som
konstruksjon, fasadekomposisjon, planløsning, materialbruk, overflatebehandling og
bygningsdeler som vinduer, dører, gerikter, listverk, ildsteder, pipeløp over tak, og detaljer som
skilt og dekor m.v. Fast inventar som skap, ovner, tekniske installasjoner m.v. er fredet som del av
interiøret.

Formål: Formålet med fredningen er å bevare bygningen som en helse- og arkitekturhistorisk viktig del av
sykehusanlegget på Gaustad og som eksempel på pasientbygning fra den første utbyggingen på
1850-tallet. Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske
uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer,
samt materialbruk og overflater. Formål med fredning av interiør er å opprettholde opprinnelig
rominndeling med opprinnelige og eldre bygningsdeler, overflater og materialbruk, belysning,
armaturer og detaljer, samt opprinnelig fast inventar.

Begrunnelse: Bygningen ble administrativt fredet i 1934. Bygningen som opprinnelig rommet avdeling A, menn,
har stor helsehistorisk verdi som et sentralt element i landets første statlige psykiatriske sykehus og
betydelig symbolverdi knyttet til det offentlige engasjementet i helsesektoren. Som del av
sykehusplanen speiler bygningen datidens tenkning om sykdom og helbredelse, men er også et
sosialhistorisk dokument på at pasientens behandling kunne være avhengig av sosial og
økonomisk posisjon. Arkitekt H. E. Schirmer hørte til den første generasjonen utdannede arkitekter
i landet, og var én av de første med sosiale bygg som spesialitet. Bygningen er derfor også et
betydelig arkitekturhistorisk kulturminne, i tillegg til at den i seg selv, og som del av et større
miljø, har store estetiske kvaliteter.
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G02 (opprinnelig paisentbygning)

Bygningsnr: 80122594
Gnr/bnr: 42/190
Oppført: 1855
AskeladdenID: 148678-7
Referanse i landsverneplanen: Bygning 9900310

Kompleks 9900027

Fredning bygning

Omfang: Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør og inkluderer hovedelementer som
konstruksjon, fasadekomposisjon, planløsning, materialbruk, overflatebehandling og
bygningsdeler som vinduer, dører, gerikter, listverk, ildsteder, pipeløp over tak, og detaljer som
skilt og dekor m.v. Fast inventar som skap, ovner, tekniske installasjoner m.v. er fredet som del av
interiøret.

Formål: Formålet med fredningen er å bevare bygningen som en helse- og arkitekturhistorisk viktig del av
sykehusanlegget på Gaustad og som eksempel på pasientbygning fra den første utbyggingen på
1850-tallet. Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske
uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer,
samt materialbruk og overflater. Formål med fredning av interiør er å opprettholde opprinnelig
rominndeling med opprinnelige og eldre bygningsdeler, overflater og materialbruk, belysning,
armaturer og detaljer, samt opprinnelig fast inventar.

Begrunnelse: Bygningen ble administrativt fredet i 1934. Bygningen som opprinnelig rommet avdeling A,
kvinner, har stor helsehistorisk verdi som et sentralt element i landets første statlige psykiatriske
sykehus og betydelig symbolverdi knyttet til det offentlige engasjementet i helsesektoren. Som del
av sykehusplanen speiler bygningen datidens tenkning om sykdom og helbredelse, men er også et
sosialhistorisk dokument på at pasientens behandling kunne være avhengig av sosial og
økonomisk posisjon. Arkitekt H. E. Schirmer hørte til den første generasjonen utdannede arkitekter
i landet, og var én av de første med sosiale bygg som spesialitet. Bygningen er derfor også et
betydelig arkitekturhistorisk kulturminne, i tillegg til at den i seg selv, og som del av et større
miljø, har store estetiske kvaliteter.
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G03 (opprinnelig pasientbygning)

Bygningsnr: 80122608
Gnr/bnr: 42/190
Oppført: 1855
AskeladdenID: 148678-12
Referanse i landsverneplanen: Bygning 9900315

Kompleks 9900027

Fredning bygning

Omfang: Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør og inkluderer hovedelementer som
konstruksjon, fasadekomposisjon, planløsning, materialbruk, overflatebehandling og
bygningsdeler som vinduer, dører, gerikter, listverk, ildsteder, pipeløp over tak, og detaljer som
skilt og dekor m.v. Fast inventar som skap, ovner, tekniske installasjoner m.v. er fredet som del av
interiøret.

Formål: Formålet med fredningen er å bevare bygningen som en helse- og arkitekturhistorisk viktig del av
sykehusanlegget på Gaustad og som eksempel på pasientbygning fra den første utbyggingen på
1850-tallet. Fredningen skal sikre bygningens arkitektur. Formålet med fredningen er videre å sikre
hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige
og eldre deler som dører og vinduer, samt materialbruk og overflater. Formål med fredning av
interiør er å opprettholde opprinnelig rominndeling med opprinnelige og eldre bygningsdeler,
overflater og materialbruk, belysning, armaturer og detaljer, samt opprinnelig fast inventar.

Begrunnelse: Bygningen ble administrativt fredet i 1934. Bygningen som opprinnelig rommet avdeling B, menn,
har stor helsehistorisk verdi som et sentralt element i landets første statlige psykiatriske sykehus og
betydelig symbolverdi knyttet til det offentlige engasjementet i helsesektoren. Som del av
sykehusplanen speiler bygningen datidens tenkning om sykdom og helbredelse, men er også et
sosialhistorisk dokument på at pasientens behandling kunne være avhengig av sosial og
økonomisk posisjon. Arkitekt H. E. Schirmer hørte til den første generasjonen utdannede arkitekter
i landet, og var én av de første med sosiale bygg som spesialitet. Bygningen er derfor også et
betydelig arkitekturhistorisk kulturminne, i tillegg til at den i seg selv, og som del av et større
miljø, har store estetiske kvaliteter.
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G04 - Administrasjonsbygningen

Bygningsnr: 80122551
Gnr/bnr: 42/190
Oppført: 1855
AskeladdenID: 148678-13
Referanse i landsverneplanen: Bygning 9900316

Kompleks 9900027

Fredning bygning

Omfang: Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør og inkluderer hovedelementer som
konstruksjon, fasadekomposisjon, planløsning, materialbruk, overflatebehandling og
bygningsdeler som vinduer, dører, gerikter, listverk, ildsteder, pipeløp over tak, og detaljer som
skilt og dekor m.v. Fast inventar som skap, ovner, tekniske installasjoner m.v. er fredet som del av
interiøret.

Formål: Formålet med fredningen er å bevare bygningen som helsehistorisk viktig eksempel på den gamle
administrasjonsbygning ved sykehusanlegg og som arkitekturhistorisk sentralt element i
sykehusanlegget på Gaustad fra den første utbyggingen på 1850-tallet. Fredningen skal sikre
bygningens arkitektur. Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det
arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som
dører og vinduer, samt materialbruk og overflater. Formål med fredning av interiør er å
opprettholde opprinnelig rominndeling med opprinnelige og eldre bygningsdeler, overflater og
materialbruk, belysning, armaturer og detaljer, samt opprinnelig fast inventar.

Begrunnelse: Bygningen ble administrativt fredet i 1934. Den gamle administrasjonsbygningen har stor
helsehistorisk verdi som midtpunktet i landets første statlige psykiatriske sykehus. Gaustads verdi
som symbol for det offentlige engasjementet i helsesektoren skyldes i høy grad tårnet på
administrasjonsbygningen. Som del av sykehusplanen speiler bygningen datidens tenkning om
sykdom og helbredelse, men er også et sosialhistorisk dokument på at pasientens behandling
kunne være avhengig av sosial og økonomisk posisjon. Arkitekt H. E. Schirmer hørte til den første
generasjonen utdannede arkitekter i landet, og var én av de første med sosiale bygg som
spesialitet. Bygningen er derfor også et betydelig arkitekturhistorisk kulturminne, i tillegg til at den
i seg selv, og som del av et større miljø, har store estetiske kvaliteter.
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G05 (opprinnelig pasientbygning)

Bygningsnr: 80122616
Gnr/bnr: 42/190
Oppført: 1855
AskeladdenID: 148678-8
Referanse i landsverneplanen: Bygning 9900311

Kompleks 9900027

Fredning bygning

Omfang: Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør og inkluderer hovedelementer som
konstruksjon, fasadekomposisjon, planløsning, materialbruk, overflatebehandling og
bygningsdeler som vinduer, dører, gerikter, listverk, ildsteder, pipeløp over tak, og detaljer som
skilt og dekor m.v. Fast inventar som skap, ovner, tekniske installasjoner m.v. er fredet som del av
interiøret.

Formål: Formålet med fredningen er å bevare bygningen som en helse- og arkitekturhistorisk viktig del av
sykehusanlegget på Gaustad og som  eksempel på pasientbygning fra den første utbyggingen på
1850-tallet. Fredningen skal sikre bygningens arkitektur. Formålet med fredningen er videre å sikre
hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige
og eldre deler som dører og vinduer, samt materialbruk og overflater. Formål med fredning av
interiør er å opprettholde opprinnelig rominndeling med opprinnelige og eldre bygningsdeler,
overflater og materialbruk, belysning, armaturer og detaljer, samt opprinnelig fast inventar.

Begrunnelse: Bygningen ble administrativt fredet i 1934. Bygningen som opprinnelig rommet avdeling B,
kvinner, har stor helsehistorisk verdi som et sentralt element i landets første statlige psykiatriske
sykehus og betydelig symbolverdi knyttet til det offentlige engasjementet i helsesektoren. Som del
av sykehusplanen speiler bygningen datidens tenkning om sykdom og helbredelse, men er også et
sosialhistorisk dokument på at pasientens behandling kunne være avhengig av sosial og
økonomisk posisjon. Arkitekt H. E. Schirmer hørte til den første generasjonen utdannede arkitekter
i landet, og var én av de første med sosiale bygg som spesialitet. Bygningen er derfor også et
betydelig arkitekturhistorisk kulturminne, i tillegg til at den i seg selv, og som del av et større
miljø, har store estetiske kvaliteter.
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G06 (opprinnelig paisentbygning)

Bygningsnr: 80122624
Gnr/bnr: 42/190
Oppført: 1855
AskeladdenID: 148678-9
Referanse i landsverneplanen: Bygning 9900312

Kompleks 9900027

Fredning bygning

Omfang: Fredningen omfatter bygningens eksteriør og inkluderer hovedelementer som konstruksjon,
fasadekomposisjon, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer, dører,
pipeløp over tak og detaljer som skilt og dekor m.v.

Formål: Formålet med fredningen er å bevare bygningen som en helse- og arkitekturhistorisk viktig del av
sykehusanlegget på Gaustad og som eksempel på pasientbygning fra den første utbyggingen på
1850-tallet. Fredningen skal sikre bygningens arkitektur. Formålet med fredningen er videre å sikre
hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige
og eldre deler som dører og vinduer, samt materialbruk og overflater.

Begrunnelse: Bygningen ble administrativt fredet i 1934. Bygningen som opprinnelig rommet avdeling C, menn,
har stor helsehistorisk verdi som et sentralt element i landets første statlige psykiatriske sykehus og
betydelig symbolverdi knyttet til det offentlige engasjementet i helsesektoren. Som del av
sykehusplanen speiler bygningen datidens tenkning om sykdom og helbredelse, men er også et
sosialhistorisk dokument på at pasientens behandling kunne være avhengig av sosial og
økonomisk posisjon. Arkitekt H. E. Schirmer hørte til den første generasjonen utdannede arkitekter
i landet, og var én av de første med sosiale bygg som spesialitet. Bygningen er derfor også et
betydelig arkitekturhistorisk kulturminne, i tillegg til at den i seg selv, og som del av et større
miljø, har store estetiske kvaliteter.
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G07 (tidl. verkstedsbygning)

Bygningsnr: 80122578
Gnr/bnr: 42/190
Oppført: 1855
AskeladdenID: 148678-14
Referanse i landsverneplanen: Bygning 9900317

Kompleks 9900027

Fredning bygning

Omfang: Fredningen omfatter bygningens eksteriør og inkluderer hovedelementer som konstruksjon,
fasadekomposisjon, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer, dører,
pipeløp over tak og detaljer som skilt og dekor m.v.

Formål: Formålet med fredningen er å bevare bygningen som en helse- og arkitekturhistorisk viktig del av
sykehusanlegget på Gaustad og som eksempel på en økonomibygning fra den første utbyggingen
på 1850-tallet. Fredningen skal sikre bygningens arkitektur. Formålet med fredningen er videre å
sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning,
opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer, samt materialbruk og overflater.

Begrunnelse: Bygningen ble administrativt fredet i 1934. Den gamle verkstedsbygningen har stor verdi som et
sentralt element i landets første statlige psykiatriske sykehus. Verkstedbygningen er en av
økonomibygningene fra første byggetrinn. Arkitekt H. E. Schirmer hørte til den første
generasjonen utdannede arkitekter i landet, og var én av de første med sosiale bygg som
spesialitet. Bygningen har arkitektonisk verdi som del av den opprinnelige planen, i tillegg til at
den i seg selv, og som del av et større miljø, har store estetiske kvaliteter.
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G08 (opprinnelig pasientbygning)

Bygningsnr: 80122632
Gnr/bnr: 42/190
Oppført: 1855
AskeladdenID: 148678-5
Referanse i landsverneplanen: Bygning 9900308

Kompleks 9900027

Fredning bygning

Omfang: Fredningen omfatter bygningens eksteriør og inkluderer hovedelementer som konstruksjon,
fasadekomposisjon, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer, dører,
pipeløp over tak og detaljer som skilt og dekor m.v.

Formål: Formålet med fredningen er å bevare bygningen som en helse- og arkitekturhistorisk viktig del av
sykehusanlegget på Gaustad og som eksempel på pasientbygning fra den første utbyggingen på
1850-tallet. Fredningen skal sikre bygningens arkitektur. Formålet med fredningen er videre å sikre
hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige
og eldre deler som dører og vinduer, samt materialbruk og overflater.

Begrunnelse: Bygningen ble administrativt fredet i 1934. Bygningen som opprinnelig rommet avdeling C,
kvinner, har stor helsehistorisk verdi som et sentralt element i landets første statlige psykiatriske
sykehus og betydelig symbolverdi knyttet til det offentlige engasjementet i helsesektoren. Som del
av sykehusplanen speiler bygningen datidens tenkning om sykdom og helbredelse, men er også et
sosialhistorisk dokument på at pasientens behandling kunne være avhengig av sosial og
økonomisk posisjon. Arkitekt H. E. Schirmer hørte til den første generasjonen utdannede arkitekter
i landet, og var én av de første med sosiale bygg som spesialitet. Bygningen er derfor også et
betydelig arkitekturhistorisk kulturminne, i tillegg til at den i seg selv, og som del av et større
miljø, har store estetiske kvaliteter.
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G09 (fyrhuset)

Bygningsnr: 80122667
Gnr/bnr: 42/190
Oppført: 1921
AskeladdenID: 148678-15
Referanse i landsverneplanen: Bygning 9900318

Kompleks 9900027

Fredning bygning

Omfang: Fredningen omfatter bygningens eksteriør og inkluderer hovedelementer som konstruksjon,
fasadekomposisjon, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer, dører,
pipeløp over tak og detaljer som skilt og dekor m.v.

Formål: Formålet med fredningen er å bevare fyrhuset som en helse- og arkitekturhistorisk viktig del av
sykehusanlegget på Gaustad og som et  eksempel på en økonomibygning fra utbygningsfasen på
1920-tallet. Fredningen skal sikre bygningens arkitektur. Formålet med fredningen er videre å sikre
hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige
og eldre deler som dører og vinduer, samt materialbruk og overflater.

Begrunnelse: Alle større helseinstitusjoner hadde tidligere minst tre typer økonomibygninger: kjøkken, vaskeri
og fyrhus. Fyrhuset tilhører andre byggetrinn. Det har helsehistorisk verdi som en nødvendig del
av infrastrukturen på en større institusjon og som en viktig brikke i moderniseringen av landets
førende statlige psykiatriske sykehus. Fyrhuset med sin monumentale pipe har betydelige
arkitektoniske kvaliteter og ikke minst ved måten å innføye store volumer i terrenget. Arkitekt K.
Biongs mer uformelle 1920-tallsanlegg tilpasset arkitekt H. E. Schirmers symmetriske 1850-
tallsanlegg har betydelig arkitekturhistorisk interesse. Bygningen har i tillegg verdi som del av et
samlet sykehusanlegg med store miljømessige kvaliteter.
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G10 - velferdsbygget

Bygningsnr: 80122659
Gnr/bnr: 42/188
Oppført: 1968
AskeladdenID: 148678-4
Referanse i landsverneplanen: Bygning 9900307

Kompleks 9900027

Fredning bygning

Omfang: Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør i inngangsparti og trappehall/vestibyle i 1.
underetasje og 1. etasje. Fredningen av eksteriør og interiør inkluderer hovedelementer som
konstruksjon, fasadekomposisjon, planløsning, materialbruk, overflatebehandling og
bygningsdeler som vinduer, dører, gerikter, listverk, ildsteder, pipeløp over tak, og detaljer som
skilt og dekor m.v. Fast inventar som skap, ovner, tekniske installasjoner m.v. er fredet som del av
interiøret.

Omfang interiør er markert på plantegning.

Formål: Formålet med fredningen er å bevare velferdsbygget som en helse- og arkitekturhistorisk viktig del
av sykehusanlegget på Gaustad og som et eksempel på en fellesbygning fra utbygningsfasen på
1960-tallet. Fredningen skal sikre bygningens arkitektur. Formålet med fredningen er videre å sikre
hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige
og eldre deler som dører og vinduer, samt materialbruk og overflater. Formål med fredning av
interiør er å opprettholde opprinnelig rominndeling med opprinnelige og eldre bygningsdeler,
overflater og materialbruk, belysning, armaturer og detaljer, samt opprinnelig fast inventar.

Begrunnelse: Gaustad gjennomgikk en tredje utbyggingsfase i en tiårsperioden ca 1963-1972. Velferdsbygget  fra
1968 tegnet av Hougen og Solheim arkitekter AS har betydelig helsehistorisk verdi som eksempel
på en meget populær bygningstype i perioden. Intensjonen om å følge opp tilpassingen med mer
uformelle bygninger til H. E. Schirmers symmetriske 1850-tallsanlegg har betydelig
arkitekturhistorisk interesse. Bygningen har i tillegg verdi som del av et samlet sykehusanlegg med
store miljømessige kvaliteter. Den innvendige trappehallen er arkitektonisk tidstypisk og har
betydelige etstetiske kvaliteter.
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Plantegning 1. etasje, G10. Omfang interiørfredning er markert med blå skravur.
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Plantegning underetasje, G10. Omfang interiørfredning er markert med blå skravur.
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G11 (tidl. vaskeri)

Bygningsnr: 80122705
Gnr/bnr: 42/175
Oppført: 1925
AskeladdenID: 148678-1
Referanse i landsverneplanen: Bygning 9900303

Kompleks 9900027

Fredning bygning

Omfang: Fredningen omfatter bygningens eksteriør og inkluderer hovedelementer som konstruksjon,
fasadekomposisjon, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer, dører,
pipeløp over tak og detaljer som skilt og dekor m.v.

Formål: Formålet med fredningen er å bevare det gamle vaskeriet som en helse- og arkitekturhistorisk
viktig del av sykehusanlegget på Gaustad og som et  eksempel på en økonomibygning fra
utbygningsfasen på 1920-tallet. Fredningen skal sikre bygningens arkitektur. Formålet med
fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som
fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer, samt materialbruk og overflater.

Begrunnelse: Alle større helseinstitusjoner hadde minst tre slags økonomibygninger: kjøkken, vaskeri og fyrhus.
Vaskeriet på Gaustad tilhører andre byggetrinn. Det har helsehistorisk verdi som en nødvendig del
av infrastrukturen på en større institusjon og som en viktig brikke i moderniseringen av landets
førende statlige psykiatriske sykehus. Vaskeriet har betydelige arkitektoniske kvaliteter og ikke
minst ved måten å innføye store volumer i terrenget. Arkitekt K. Biongs mer uformelle 1920-
tallsanlegg tilpasset arkitekt H. E. Schirmers symmetriske 1850-tallsanlegg har betydelig
arkitekturhistorisk interesse. Bygningen har i tillegg verdi som del av et samlet sykehusanlegg med
store miljømessige kvaliteter.
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G12 (tidl. kjøkkenbygning)

Bygningsnr: 80122691
Gnr/bnr: 42/175
Oppført: 1927
AskeladdenID: 148678-2
Referanse i landsverneplanen: Bygning 9900305

Kompleks 9900027

Fredning bygning

Omfang: Fredningen omfatter bygningens eksteriør og inkluderer hovedelementer som konstruksjon,
fasadekomposisjon, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer, dører,
pipeløp over tak og detaljer som skilt og dekor m.v.

Formål: Formålet med fredningen er å bevare den gamle kjøkkenbygningen som en helse- og
arkitekturhistorisk viktig del av sykehusanlegget på Gaustad og som et eksempel på en
økonomibygning fra utbygningsfasen på 1920-tallet. Fredningen skal sikre bygningens arkitektur.
Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og
detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer, samt
materialbruk og overflater.

Begrunnelse: Alle større helseinstitusjoner hadde minst tre slags økonomibygninger: kjøkken, vaskeri og fyrhus.
Kjøkkenbygningen på Gaustad tilhører andre byggetrinn. Den har helsehistorisk verdi som en
nødvendig del av infrastrukturen på en større institusjon og som en viktig brikke i
moderniseringen av landets førende statlige psykiatriske sykehus. Vaskeriet har betydelige
arkitektoniske kvaliteter og ikke minst ved måten å innføye store volumer i terrenget. Arkitekt K.
Biongs mer uformelle 1920-tallsanlegg tilpasset arkitekt H. E. Schirmers symmetriske 1850-
tallsanlegg har betydelig arkitekturhistorisk interesse. Bygningen har i tillegg verdi som del av et
samlet sykehusanlegg med store miljømessige kvaliteter.
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G19 (opprinnelig pasientbygning)

Bygningsnr: 80122721
Gnr/bnr: 42/190
Oppført: 1922
AskeladdenID: 148678-11
Referanse i landsverneplanen: Bygning 9900314

Kompleks 9900027

Fredning bygning

Omfang: Fredningen omfatter bygningens eksteriør og inkluderer hovedelementer som konstruksjon,
fasadekomposisjon, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer, dører,
pipeløp over tak og detaljer som skilt og dekor m.v.

Formål: Formålet med fredningen er å bevare bygningen som en helse- og arkitekturhistorisk viktig del av
sykehusanlegget på Gaustad og som et viktig eksempel på en pasientbygning fra utbygningsfasen
på 1920-tallet. Fredningen skal sikre bygningens arkitektur. Formålet med fredningen er videre å
sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning,
opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer, samt materialbruk og overflater.

Begrunnelse: Bygningen, tidligere avdeling F, "for urolige kvinner", har stor helsehistorisk verdi som en viktig
brikke i moderniseringen av landets førende statlige psykiatriske sykehus. I beskrivelsen av
avdeling F (og tilsvarende bygning for "urolige menn") fremholdes det at dette var første gang
Gaustad fikk avdelinger som var spesielt bygd og innredet for dette formål. Bygningen tilhører
andre byggetrinn. Som en av 1920-tallsbygningene har den betydelige arkitektoniske kvaliteter,
ikke minst ved måten å innføye store volumer i terrenget. Arkitekt K. Biongs mer uformelle 1920-
tallsanlegg tilpasset arkitekt H.E. Schirmers symmetriske 1850-tallsanlegg har betydelig
arkitekturhistorisk interesse. Bygningen har i tillegg verdi som del av et samlet sykehusanlegg med
store miljømessige kvaliteter.
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G20 (tidl. epidemibygning)

Bygningsnr: 80122713
Gnr/bnr: 42/176
Oppført: 1927
AskeladdenID: 148678-19
Referanse i landsverneplanen: Bygning 9900323

Kompleks 9900027

Fredning bygning

Omfang: Fredningen omfatter bygningens eksteriør og inkluderer hovedelementer som konstruksjon,
fasadekomposisjon, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer, dører,
pipeløp over tak og detaljer som skilt og dekor m.v.

Formål: Formålet med fredningen er å bevare den gamle epidemibygningen som en helse- og
arkitekturhistorisk viktig del av sykehusanlegget på Gaustad og som et viktig eksempel på en
pasientbygning fra utbygningsfasen på 1920-tallet. Fredningen skal sikre bygningenes arkitektur.
Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og
detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer, samt
materialbruk og overflater.

Begrunnelse: Epidemibygningen har stor helsehistorisk verdi som en viktig brikke i moderniseringen av
Gaustad som landets førende statlige psykiatriske sykehus. Bygningen tilhører andre byggetrinn.
Funksjonen som epidemiavdeling var et nytt element på Gaustad som sammen med liggehallene
vitner om tiden med tuberkulosebehandling. Som en av 1920-tallsbygningene har
epidemibygningen betydelige arkitektoniske kvaliteter, ikke minst ved måten å innføye store
volumer i terrenget. Arkitekt K. Biongs mer uformelle 1920-tallsanlegg tilpasset arkitekt H. E.
Schirmers symmetriske 1850-tallsanlegg har betydelig arkitekturhistorisk interesse. Bygningen har
i tillegg verdi som del av et samlet sykehusanlegg med store miljømessige kvaliteter.
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G21 (opprinnelig pasientbygning)

Bygningsnr: 80122675
Gnr/bnr: 42/179
Oppført: 1963
AskeladdenID: 148678-20
Referanse i landsverneplanen: Bygning 9900326

Kompleks 9900027

Fredning bygning

Omfang: Fredningen omfatter bygningens eksteriør og inkluderer hovedelementer som konstruksjon,
fasadekomposisjon, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer, dører,
pipeløp over tak og detaljer som skilt og dekor m.v.

Formål: Formålet med fredningen er å bevare bygningen som en helse- og arkitekturhistorisk viktig del av
sykehusanlegget på Gaustad og som et eksempel på en pasientbygning fra utbygningsfasen på
1960-tallet. Fredningen skal sikre bygningens arkitektur. Formålet med fredningen er videre å sikre
hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige
og eldre deler som dører og vinduer, samt materialbruk og overflater.

Begrunnelse: Gaustad gjennomgikk en tredje utbyggingsfase i tiårsperioden ca 1963-1972. Akuttpsykiatrisk
avdeling fra 1963 har betydelig helsehistorisk verdi som eksempel på en pasientbygning fra
perioden. Intensjonen om å følge opp tilpassingen av mer uformelle bygninger til arkitekt H. E.
Schirmers symmetriske 1850-tallsanlegg har betydelig arkitekturhistorisk interesse. Bygningen har
også verdi som del av et samlet sykehusanlegg med store miljømessige kvaliteter.
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G22 (opprinnelig direktørbolig)

Bygningsnr: 80122640
Gnr/bnr: 42/181
Oppført: 1855
AskeladdenID: 148678-23
Referanse i landsverneplanen: Bygning 9902909

Kompleks 9900027

Fredning bygning

Omfang: Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør og inkluderer hovedelementer som
konstruksjon, fasadekomposisjon, planløsning, materialbruk, overflatebehandling og
bygningsdeler som vinduer, dører, gerikter, listverk, ildsteder, pipeløp over tak, og detaljer som
skilt og dekor m.v. Fast inventar som skap, ovner, tekniske installasjoner m.v. er fredet som del av
interiøret.

Formål: Formålet med fredningen er å bevare den gamle direktørboligen som en helse- og
arkitekturhistorisk viktig del av sykehusanlegget på Gaustad fra den første utbyggingen på 1850-
tallet. Fredningen skal sikre bygningens arkitektur.Formålet med fredningen er videre å sikre
hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige
og eldre deler som dører og vinduer, samt materialbruk og overflater. Formål med fredning av
interiør er å opprettholde opprinnelig rominndeling med opprinnelige og eldre bygningsdeler,
overflater og materialbruk, belysning, armaturer og detaljer, samt opprinnelig fast inventar.

Begrunnelse: Den gamle direktørboligen har stor helsehistorisk verdi som et sentralt element i landets første
statlige psykiatriske sykehus og betydelig symbolverdi knyttet til det offentlige engasjementet i
helsesektoren. Som del av sykehusplanen er boligen et sosialhistorisk dokument og speiler
forskjellene mellom de ansatte langt opp på 1800-tallet. Arkitekt H. E. Schirmer hørte til den første
generasjonen utdannede arkitekter i landet, og var én av de første med sosiale bygg som
spesialitet. Bygningen er derfor også et betydelig arkitekturhistorisk kulturminne, i tillegg til at den
i seg selv, og som del av et større miljø, har store estetiske kvaliteter.
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G22 - FLØYBYGNING

Bygningsnr: 81342121
Gnr/bnr: 42/181
Oppført: 1855
AskeladdenID: 148678-22
Referanse i landsverneplanen: Bygning 9903426

Kompleks 9900027

Fredning bygning

Omfang: Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør og inkluderer hovedelementer som
konstruksjon, fasadekomposisjon, planløsning, materialbruk, overflatebehandling og
bygningsdeler som vinduer, dører, gerikter, listverk, ildsteder, pipeløp over tak, og detaljer som
skilt og dekor m.v. Fast inventar som skap, ovner, tekniske installasjoner m.v. er fredet som del av
interiøret.

Formål: Formålet med fredningen er å bevare fløybygningen til den gamle direktørboligen som en
arkitekturhistorisk viktig del av sykehusanlegget på Gaustad. Fredningen skal sikre bygningens
arkitektur. Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske
uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer,
samt materialbruk og overflater. Formål med fredning av interiør er å opprettholde opprinnelig
rominndeling med opprinnelige og eldre bygningsdeler, overflater og materialbruk, belysning,
armaturer og detaljer, samt opprinnelig fast inventar.

Begrunnelse: Fløybygningen til den gamle direktørboligen har stor helsehistorisk verdi som et sentralt element i
landets første statlige psykiatriske sykehus og betydelig symbolverdi knyttet til det offentlige
engasjementet i helsesektoren. Som del av sykehusplanen er boligen et sosialhistorisk dokument
og speiler forskjellene mellom de ansatte langt opp på 1800-tallet. Arkitekt H. E. Schirmer hørte til
den første generasjonen utdannede arkitekter i landet, og var én av de første med sosiale bygg som
spesialitet. Bygningen er derfor også et betydelig arkitekturhistorisk kulturminne, i tillegg til at den
i seg selv, og som del av et større miljø, har store estetiske kvaliteter.
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G23 (opprinnelig veksthus)

Bygningsnr: 81141487
Gnr/bnr: 42/181
Oppført: 1992
AskeladdenID: 148678-24
Referanse i landsverneplanen: Bygning 9902910

Kompleks 9900027

Fredning bygning

Omfang: Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør i allrommet som strekker seg over 1. og 2.
etasje og fellesarealer i forbindelse med dette i begge etasjer, og ett beboelsesrom i annen etasje.
Fredningen av eksteriør og interiør inkluderer hovedelementer som konstruksjon,
fasadekomposisjon, planløsning, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som
vinduer, dører, gerikter, listverk, ildsteder, pipeløp over tak, og detaljer som skilt og dekor m.v.
Fast inventar som skap, ovner, tekniske installasjoner m.v. er fredet som del av interiøret.

Omfang interiør er markert på plantegning.

Formål: Formålet med fredningen er å bevare bygningen som en helse- og arkitekturhistorisk viktig del av
sykehusanlegget på Gaustad og som et eksempel på en pasientbygning preget av både
terapeutiske og arkitektoniske idealer på 1980-tallet. Fredningen skal sikre bygningens arkitektur.
Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og
detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer, samt
materialbruk og overflater. Formål med fredning av interiør er å opprettholde opprinnelig
rominndeling med opprinnelige og eldre bygningsdeler, overflater og materialbruk, belysning,
armaturer og detaljer, samt opprinnelig fast inventar.

Begrunnelse: Fra 1960-tallet av ble behandling av rusmisbrukere endel av det psykiatriske behandlingstilbudet.
I et helsehistorisk perspektiv har det stor verdi at bygninger knyttet til denne nye pasientgruppen
er representert på Gaustad som fra før var landets eldste psykiatriske sykehus. Den helse- og
sosialhistoriske verdien styrkes ytterligerer av at den særlige terapien som praktiseres ved anlegget
også ligger til grunn for den konkrete utformingen. Intensjonen om å følge opp tilpassingen til
arkitekt H.E. Schirmers 1850-tallsanlegg har fått en ny tolkning. Bygningen har betydelig
arkitekturhistorisk verdi med uttalt postmoderne stil. Som del av det samlete sykehusanlegget har
det også betydelige miljømessige kvaliteter.
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Plantegning 1. etasje, G23. Omfang interiørfredning er markert med blå skravur.
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Plantegning 2. etasje, G23. Omfang interiørfredning er markert med blå skravur.
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G26 (tidl. likhus)

Bygningsnr: 80122772
Gnr/bnr: 42/175
Oppført: 1859
AskeladdenID: 148678-16
Referanse i landsverneplanen: Bygning 9900319

Kompleks 9900027

Fredning bygning

Omfang: Fredningen omfatter bygningens eksteriør og inkluderer hovedelementer som konstruksjon,
fasadekomposisjon, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer, dører,
pipeløp over tak og detaljer som skilt og dekor m.v.

Formål: Formålet med fredningen er å bevare bygningen som eksempel på likhus ved sykehusanlegg fra
perioden og som en helse- og arkitekturhistorisk viktig del av sykehusanlegget på Gaustad fra den
første utbyggingen på 1850-tallet. Fredningen skal sikre bygningens arkitektur. Formålet med
fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som
fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer, samt materialbruk og overflater.

Begrunnelse: Bygningen ble administrativt fredet i 1934. Det gamle likhuset  har stor helsehistorisk verdi som et
sentralt element i landets første statlige psykiatriske sykehus og betydelig symbolverdi knyttet til
det offentlige engasjementet i helsesektoren. Likhus var en nødvendig bygning som fantes på nær
alle se store psykiatriske sykehusene  på 1800- og tidlig 1900-tallet. Arkitekt H. E. Schirmer hørte til
den første generasjonen utdannede arkitekter i landet, og var én av de første med sosiale bygg som
spesialitet. Bygningen er derfor også et betydelig arkitekturhistorisk kulturminne, i tillegg til at den
i seg selv, og som del av et større miljø, har store estetiske kvaliteter.
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G27 (tidl. magasinhus)

Bygningsnr: 80122802
Gnr/bnr: 42/190
Oppført: 1855
AskeladdenID: 148678-17
Referanse i landsverneplanen: Bygning 9900320

Kompleks 9900027

Fredning bygning

Omfang: Fredningen omfatter bygningens eksteriør og inkluderer hovedelementer som konstruksjon,
fasadekomposisjon, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer, dører,
pipeløp over tak og detaljer som skilt og dekor m.v.

Formål: Formålet med fredningen er å bevare bygningen som eksempel på magasinhus og som en helse- og
arkitekturhistorisk viktig del av sykehusanlegget på Gaustad fra den første utbyggingen på 1850-
tallet. Fredningen skal sikre bygningens arkitektur. Formålet med fredningen er videre å sikre
hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige
og eldre deler som dører og vinduer, samt materialbruk og overflater.

Begrunnelse: Bygningen ble administrativt fredet i 1934. Det gamle magasinhuset har stor verdi som et sentralt
element i landets første statlige psykiatriske sykehus. Magasinhuset er en av økonomibygningene
fra første byggetrinn. Arkitekt H. E. Schirmer hørte til den første generasjonen utdannede
arkitekter i landet, og var én av de første med sosiale bygg som spesialitet. Bygningen har
arkitektonisk verdi som del av den opprinnelige planen, i tillegg til at den i seg selv, og som del av
et større miljø, har store estetiske kvaliteter.

Vedlegg nr. 12
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Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets
landsverneplan



G28 (tidl. portnerbolig)

Bygningsnr: 80122764
Gnr/bnr: 42/190
Oppført: 1855
AskeladdenID: 148678-18
Referanse i landsverneplanen: Bygning 9900321

Kompleks 9900027

Fredning bygning

Omfang: Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør og inkluderer hovedelementer som
konstruksjon, fasadekomposisjon, planløsning, materialbruk, overflatebehandling og
bygningsdeler som vinduer, dører, gerikter, listverk, ildsteder, pipeløp over tak, og detaljer som
skilt og dekor m.v. Fast inventar som skap, ovner, tekniske installasjoner m.v. er fredet som del av
interiøret.

Formål: Formålet med fredningen er å bevare portnerboligen som en helse- og arkitekturhistorisk viktig del
av sykehusanlegget på Gaustad og som eksempel på en økonomibygning fra den første
utbyggingen på 1850-tallet. Fredningen skal sikre bygningens arkitektur. Formålet med fredningen
er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som
fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer, samt materialbruk og overflater.
Formål med fredning av interiør er å opprettholde opprinnelig rominndeling med opprinnelige og
eldre bygningsdeler, overflater og materialbruk, belysning, armaturer og detaljer, samt opprinnelig
fast inventar.

Begrunnelse: Bygningen ble administrativt fredet i 1934. Den gamle portnerboligen har stor verdi som et sentralt
element i landets første statlige psykiatriske sykehus og betydelig symbolverdi som de besøkendes
første møtet med institusjonen. Arkitekt H. E. Schirmer hørte til den første generasjonen utdannede
arkitekter i landet, og var én av de første med sosiale bygg som spesialitet. Bygningen har
arkitektonisk verdi som del av den opprinnelige planen, i tillegg til at den i seg selv, og som del av
et større miljø, har store estetiske kvaliteter.
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Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets
landsverneplan



G29 - pasientvillaen Arken

Bygningsnr: 80122810
Gnr/bnr: 42/189
Oppført: 1920
AskeladdenID: 148678-25
Referanse i landsverneplanen: Bygning 9902911

Kompleks 9900027

Fredning bygning

Omfang: Fredningen omfatter bygningens eksteriør og inkluderer hovedelementer som konstruksjon,
fasadekomposisjon, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer, dører,
pipeløp over tak og detaljer som skilt og dekor m.v.

Formål: Formålet med fredningen er å bevare bygningen som en helse- og arkitekturhistorisk viktig del av
sykehusanlegget på Gaustad og som et eksempel på pasientvilla fra begynnelsen av 1900-tallet.
Fredningen skal sikre bygningens arkitektur. Formålet med fredningen er videre å sikre
hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige
og eldre deler som dører og vinduer, samt materialbruk og overflater.

Begrunnelse: Bygnignen er oppført som privatfinansiert pasientvilla. Den har betydelig sosial- og helsehistorisk
verdi og reflekterer hvordan pasientens posisjon, også innenfor rammen av det offentlige
helsevesenet, kunne være avhengig av pasientens økonomiske og sosiale posisjon. Pasientvillaen er
en av to som ble oppført på Gaustad. Bygningen har arkitekturhistorisk interesse som eksempel på
tilpasning til arkitekt H. E. Schirmers arkitektur fra 1850-tallet, og estetiske kvaliteter som del av et
større miljø.
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Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer
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G30 - Jørstadvillaen

Bygningsnr: 80122829
Gnr/bnr: 42/185
Oppført: 1920
AskeladdenID: 148678-3
Referanse i landsverneplanen: Bygning 9900306

Kompleks 9900027

Fredning bygning

Omfang: Fredningen omfatter bygningens eksteriør og inkluderer hovedelementer som konstruksjon,
fasadekomposisjon, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer, dører,
pipeløp over tak og detaljer som skilt og dekor m.v.

Formål: Formålet med fredningen er å bevare bygningen som en helse- og arkitekturhistorisk viktig del av
sykehusanlegget på Gaustad og som et eksempel på pasientvilla fra begynnelsen av 1900-tallet.
Fredningen skal sikre bygningens arkitektur. Formålet med fredningen er videre å sikre
hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige
og eldre deler som dører og vinduer, samt materialbruk og overflater.

Begrunnelse: Bygnignen er oppført som privatfinansiert pasientvilla. Den har betydelig sosial- og helsehistorisk
verdi og reflekterer hvordan pasientens posisjon, også innenfor rammen av det offentlige
helsevesenet, kunne være avhengig av pasientens økonomiske og sosiale posisjon. Pasientvillaen er
en av to som ble oppført på Gaustad. Bygningen har arkitekturhistorisk interesse som eksempel på
tilpasning til arkitekt H. E. Schirmers arkitektur fra 1850-tallet, og estetiske kvaliteter som del av et
større miljø.
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Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer
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KJEGLEBANE - PAVILJONG

Bygningsnr: 80122977
Gnr/bnr: 42/189
Oppført: 1865
AskeladdenID: 148678-10
Referanse i landsverneplanen: Bygning 9903019

Kompleks 9900027

Fredning bygning

Omfang: Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør og inkluderer hovedelementer som
konstruksjon, fasadekomposisjon, planløsning, materialbruk, overflatebehandling og
bygningsdeler som vinduer, dører, gerikter, listverk, ildsteder, pipeløp over tak, og detaljer som
skilt og dekor m.v. Fast inventar som skap, ovner, tekniske installasjoner m.v. er fredet som del av
interiøret.

Formål: Formålet med fredningen er å bevare paviljongen på den gamle kjeglebanen fra 1865 som en
helsehistorisk viktig del av sykehusanlegget på Gaustad som bygning knyttet til terapien i asylets
første periode. Fredningen skal sikre bygningens arkitektur. Formålet med fredningen er videre å
sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning,
opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer, samt materialbruk og overflater. Formål med
fredning av interiør er å opprettholde opprinnelig rominndeling med opprinnelige og eldre
bygningsdeler, overflater og materialbruk, belysning, armaturer og detaljer, samt opprinnelig fast
inventar.

Begrunnelse: Paviljongen knyttet til kjeglebanen har stor helsehistorisk verdi som et element knyttet til terapien i
den første perioden ved landets første statlige psykiatriske sykehus. Som del av sykehusparken
speiler bygningen vektleggingingen av utemiljø og aktivitet for helbredelsen. Paviljongen har også
betydelige estetiske kvaliteter, og arkitekturhistorisk verdi som et av arkitekt H. E. Schirmers
bygninger.
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Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer
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LIGGEHALLER

Bygningsnr: 81455147, 81455155
Gnr/bnr: 42/176
Oppført: 1927
AskeladdenID: 148678-21
Referanse i landsverneplanen: Bygning 9903425

Kompleks 9900027

Fredning bygning

Omfang: Fredningen omfatter de to liggehallene i tilknytning til den tidligere epidemibygningen  (G20) og
plankegjerde mellom liggehallene. Fredningen omfatter bygningenes eksteriør og interiør og
inkluderer hovedelementer som konstruksjon, fasadekomposisjon, planløsning, materialbruk,
overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer, dører, gerikter, listverk og detaljer som skilt
og dekor m.v.

Formål: Formålet med fredningen er å bevare de to liggehallene for tuberkulosepasienter som en helse- og
arkitekturhistorisk viktig del av Gaustad psykiatriske sykehus, og som uttrykk for
epidemibehandlingen på 1920-tallet. Fredningen skal sikre bygningenes arkitektur. Formålet med
fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som
fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer, samt materialbruk og overflater.
Formål med fredning av interiør er å opprettholde opprinnelig rominndeling med opprinnelige og
eldre bygningsdeler, overflater og materialbruk, belysning, armaturer og detaljer, samt opprinnelig
fast inventar.

Begrunnelse: De to liggehallene for tuberkulosepasienter har arkitektonisk verdi som representanter for en nå
sjelden bygningstype. De har videre høy helsehistorisk og kulturhistorisk verdi som eksempel på
behandlingsform for tuberkulosepasienter.
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Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer
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UTOMHUS

Bygningsnr:
Gnr/bnr: 42/176, 181, 188, 189
Oppført:
AskeladdenID: 148678-26
Referanse i landsverneplanen: Bygning 9903427

Kompleks 9900027

Fredning utomhus

Omfang: Fredningen omfatter alle gjenværende rester av luftegårdsmurer, luftegård i tilknytning til bygning
G20, uteområde i tilknytning til G 22 og G 23 uteområde i tilknytning til kjeglebane, uteområde i
tilknytning til den eldste delen av anlegget og alleer. Fredningen av utomhusområder inkluderer
arealer og grøntstrukturer og hovedelementer som veier, stier, vegetasjon, trær, dekker, belegg og
konstruksjoner som gjerder, porter, murer, fundamenter, belysning, basseng med  materialbruk,
overflatebehandling og detaljer.

Fredningens avgrensning er markert med blå skravur på kart.

Formål: Formålet med fredningen er å bevare utomhusområdene som helse- og arkitekturhistorisk viktige
deler av sykehusanlegget på Gaustad. Fredningen skal sikre arealer, strukturer og objekter som
lavere og høyere murer så vel som stakitt, fundament og basseng ved inngangen. Både opprinnelig
materialbruk og utforming skal opprettholdes.

Begrunnelse: De gamle luftegårdsmurene fra 1850-tallet har stor helsehistorisk verdi som sentrale elementer ved
landets første statlige psykiatriske sykehus. Murer og inngjerdinger fikk med tiden betydelig
negativ symbolverdi, men er ikke desto mindre viktige historiske kilder. Som del av
sykehusplanen speiler murene datidens tenkning om sykdom og helbredelse, men er også til dels
sosialhistoriske dokument, pasientene med best sosial og økonomisk posisjon tenderte også til å
være lengst bort fra de høye murene. Ark. H.E. Schirmer hørte til den første generasjonen
utdannede arkitekter i landet, og var én av de første med sosiale bygg som spesialitet. Murene er
derfor også et betydelig arkitekturhistorisk kulturminne. Sykehusområdet på Gaustad er videre et
helhetlig stort grøntanlegg med plener, trær, veier, stier osv. Grøntanlegget, sammen med
bygningsmassen og murene har arkitektoniske, helsehistoriske og miljømessige store verdier.
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