
SSBU STATENS SENTER FOR BARNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI

Kommune:
301/Oslo kommune

Gnr/bnr:
42/132

AskeladdenID:
148683

Referanse til
landsverneplan:
Kompleks 9900032

Omfang fredning
Byggnavn Oppført Bygningsnr. Gnr/bnr Omfang
•Sognsvannsv. 53 1968 81511209 42/132 Eksteriør
•Sognsvannsv. 55 1968 81552592 42/132 Eksteriør
•Sognsvannsv. 57 1964 81552606 42/132 Eksteriør
•Sognsvannsv. 59 1963 81511217 42/132 Eksteriør/Interiør
•Sognsvannsv. 61 1964 81511233 42/132 Eksteriør/Interiør
•Sognsvannsv. 63 1967 81552614 42/132 Eksteriør
•Sognsvannsv. 65 1968 81552576 42/132 Eksteriør
•Sognsvannsv. 67 1971 80831021 42/132 Eksteriør
•Utomhus - 42/132 Utomhus

Vedlegg nr. 13

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets
landsverneplan



Fredning kompleks

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

Formål: Formålet med fredningen er å bevare Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri som et anlegg
med høy arkitektoniske-, helse- og sosialhistorisk verdi. Fredningen skal sikre bygningenes
arkitektur, materialbruk og detaljering, og områdets åpne og sammenhengende parkmessige preg.

Begrunnelse: Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri har høy helse- og sosialhistorisk verdi som en
pionér i utviklingen av moderne metoder og institusjoner for norsk barne- og ungdomspsykiatri i
kjølvannet av lov om psykisk helsevern fra 1961 og etter offentlige ønsker om vektlegging av
barnevernets vanskeligste klienter. Anlegget har betydelig helse- og sosialhistorisk verdi. Anlegget
har med sin helhetlig arkitektur også betydelige arkitektonisk verdi.

Vedlegg nr. 13
Side 2

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets
landsverneplan



SOGNSVANNSV. 53

Bygningsnr: 81511209
Gnr/bnr: 42/132
Oppført: 1968
AskeladdenID: 148683-1
Referanse i landsverneplanen: Bygning 9900454

Kompleks 9900032

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 viktig del av et arkitektonisk og
helsehistorisk verdifullt anlegg for barne- og ungdomspsykiatri. 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: Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri har høy helse- og sosialhistorisk verdi som en
pionér i utviklingen av moderne metoder og institusjoner for norsk barne- og ungdomspsykiatri i
kjølvannet av lov om psykisk helsevern fra 1961. Bygningen ble oppført som ungdomspsykiatrisk
avdeling med poliklinikk og inneholdt administrasjon, kantine og utredningsfunksjoner.
Bygningen er en del av et anlegg med helhetlig arkitektur og betydelige miljømessige kvaliteter.

Vedlegg nr. 13
Side 3

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets
landsverneplan



SOGNSVANNSV. 55

Bygningsnr: 81552592
Gnr/bnr: 42/132
Oppført: 1968
AskeladdenID: 148683-2
Referanse i landsverneplanen: Bygning 9900455

Kompleks 9900032

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 viktig del av et arkitektonisk og
helsehistorisk verdifullt anlegg for barne- og ungdomspsykiatri. 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: Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri var en pionér i utviklingen av moderne metoder og
institusjoner for norsk barne- og ungdomspsykiatri i kjølvannet av lov om psykisk helsevern fra
1961. Bygningnen var oppført med behandlingsavdelinger og boliger. Bygningen er en del av et
anlegg med helhetlig arkitektur og betydelige miljømessige kvaliteter.

Vedlegg nr. 13
Side 4

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets
landsverneplan



SOGNSVANNSV. 57

Bygningsnr: 81552606
Gnr/bnr: 42/132
Oppført: 1964
AskeladdenID: 148683-3
Referanse i landsverneplanen: Bygning 9900456

Kompleks 9900032

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 paviljongbygningen som en viktig del av et arkitektonisk og
helsehistorisk verdifullt anlegg for barne- og ungdomspsykiatri. 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: Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri var en pionér i utviklingen av moderne metoder og
institusjoner for norsk barne- og ungdomspsykiatri som en følge av lov om psykisk helsevern fra
1961. Bygningen fra 1964 og den første utbyggingsfasen er et verdifullt helsehistorisk kulturminne
som en opprinnelig lukket avdeling for "særlig vanskelige gutter" og med tilnærmet karakter av
ungdomsfengsel. Bygningen er en del av et anlegg med helhetlig arkitektur og betydelige
miljømessige kvaliteter.

Vedlegg nr. 13
Side 5

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets
landsverneplan



SOGNSVANNSV. 59

Bygningsnr: 81511217
Gnr/bnr: 42/132
Oppført: 1963
AskeladdenID: 148683-4
Referanse i landsverneplanen: Bygning 9900457

Kompleks 9900032

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 det tidligere observasjonshjemmet som en viktig del av et
arkitektonisk og helsehistorisk verdifullt anlegg for barne- og ungdomspsykiatri. 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: Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri var en pionér i utviklingen av moderne metoder og
institusjoner for norsk barne- og ungdomspsykiatri i kjølvannet av lov om psykisk helsevern fra
1961. Observasjonshjemmet er helsehistorisk svært verdifullt som del av første btggetrinn.
Observasjonshjemmet rommet opprinnelig alle sentrale funksjoner: beboelsesfløyer,
behandlingsrom, skole og rom for forskningsvirksomhet. Bygningen er i dag en del av et anlegg
med helhetlig arkitektur og betydelige miljømessige kvaliteter.

Vedlegg nr. 13
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Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets
landsverneplan



SOGNSVANNSV. 61

Bygningsnr: 81511233
Gnr/bnr: 42/132
Oppført: 1964
AskeladdenID: 148683-5
Referanse i landsverneplanen: Bygning 9900458

Kompleks 9900032

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 paviljongbygningen som en viktig del av et arkitektonisk og
helsehistorisk verdifullt anlegg for barne- og ungdomspsykiatri. 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: Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri var en pionér i utviklingen av moderne metoder og
institusjoner for norsk barne- og ungdomspsykiatri i kjølvannet av lov om psykisk helsevern fra
1961. Bygningen fra 1964 og den første utbyggingsfasen er et verdifullt helsehistorisk kulturminne
som en opprinnelig lukket avdeling for "særlig vanskelige jenter" og med tilnærmet karakter av
ungdomsfengsel. Bygningen er en del av et anlegg med helhetlig arkitektur og betydelige
miljømessige kvaliteter.

Vedlegg nr. 13
Side 7

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets
landsverneplan



SOGNSVANNSV. 63

Bygningsnr: 81552614
Gnr/bnr: 42/132
Oppført: 1967
AskeladdenID: 148683-6
Referanse i landsverneplanen: Bygning 9900459

Kompleks 9900032

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 viktig del av et arkitektonisk og
helsehistorisk verdifullt anlegg for barne- og ungdomspsykiatri. 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: Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri var en pionér i utviklingen av moderne metoder og
institusjoner for norsk barne- og ungdomspsykiatri som følge av lov om psykisk helsevern fra
1961. Bygningen hadde tre behandlingsavdelinger og rommet arealer for både kontorer,
poliklinikk og forskning, alt samlet i en atriumsstruktur som både skjermet og gav barna en viss
bevegelsesfrihet. Bygningen er en del av et anlegg med helhetlig arkitektur og betydelige
miljømessige kvaliteter.

Vedlegg nr. 13
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Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets
landsverneplan



SOGNSVANNSV. 65

Bygningsnr: 81552576
Gnr/bnr: 42/132
Oppført: 1968
AskeladdenID: 148683-7
Referanse i landsverneplanen: Bygning 9900460

Kompleks 9900032

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 viktig del av et arkitektonisk og
helsehistorisk verdifullt anlegg for barne- og ungdomspsykiatri. 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: Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri er et betydelig kulturminne som pionérinstitusjon
ved utviklingen av moderne metoder og institusjoner for norsk barne- og ungdomspsykiatri i
kjølvannet av lov om psykisk helsevern fra 1961. Bygningen var opprinnelig oppført i 1968 som
spesialavdeling for barnepsykoser. Bygningen er en del av et anlegg med helhetlig arkitektur og
betydelige miljømessige kvaliteter.

Vedlegg nr. 13
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Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets
landsverneplan



SOGNSVANNSV. 67

Bygningsnr: 80831021
Gnr/bnr: 42/132
Oppført: 1971
AskeladdenID: 148683-8
Referanse i landsverneplanen: Bygning 9900461

Kompleks 9900032

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 viktig del av et arkitektonisk og
helsehistorisk verdifullt anlegg for barne- og ungdomspsykiatri. 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: Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri er et viktig kulturminne fra en pionérvirksomhet i
utviklingen av moderne metoder og institusjoner for norsk barne- og ungdomspsykiatri i
kjølvannet av lov om psykisk helsevern fra 1961. Skolebygningen ble oppført  i 1971 som
institusjonen siste byggetrinn og har vært et sentralt element i den terapeutiske helheten.
Bygningen er en del av et anlegg med helhetlig arkitektur og betydelige miljømessige kvaliteter.

Vedlegg nr. 13
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Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer
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UTOMHUS

Bygningsnr: -
Gnr/bnr: 42/132
Oppført:
AskeladdenID: 148683-9
Referanse i landsverneplanen: Bygning 9903441

Kompleks 9900032

Fredning utomhus

Omfang: Fredningen av utomhusområdet inkluderer arealer, terreng, strukturer og grøntområder,
hovedelementer som spaserganger, stier, vegetasjon, dekker, belegg samt konstruksjoner og
inkluderer hovedelementer som materialbruk, overflatebehandling og detaljering.

Fredningens avgrensning er markert med blå skravur på kart.

Formål: Formålet med fredningen er å bevare utomhusområdet som en viktig del av et helsehistorisk
verdifullt anlegg for barne- og ungdomspsykiatri. Fredningen skal sikre utomhusområdet som del
av et helhetlig anlegg.

Begrunnelse: Grøntanlegget er anlagt som et sentralt element i anlegget og har derigjennom helsehistorisk verdi.
Videre danner utomhusområdet sammen med bygningene en helhetlig arkitektur som videre har
betydelige miljømessige kvaliteter.
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Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer
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