Vedlegg nr. 16
Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer
Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets
landsverneplan

ULLEVÅL SYKEHUS
Kommune:
301/Oslo kommune
Gnr/bnr:
47/349
47/349, 350, 351, 352
47/355
47/330
47/350
47/351
47/354
AskeladdenID:
148680
Referanse til
landsverneplan:
Kompleks 9900029

Omfang fredning
Byggnavn
•1 Administrasjonsbygget
•19 Forebyggende medisin
•2 Søsterhjemmet
•24 Sykehusmuseum
•25 Lab.blokken
•47 Soria Moria barnehage
•48 Kontorer
•To frittstående miasmetårn
•Utomhus

Oppført
1921 - 1924
1900 - 1903
1916 - 1921
1887
1978 - 1980
1887
1915
1887

Bygningsnr.
80956177
80955960
80955952
80956517
80956045
80956525
80956312
81355584,
81355606
-

Gnr/bnr
47/354
47/351
47/355
47/350
47/349
47/330
47/330
47/349

Omfang
Eksteriør/Interiør
Eksteriør
Eksteriør/Interiør
Eksteriør/Interiør
Eksteriør
Eksteriør
Eksteriør
Eksteriør

47/349, 350,
351, 352

Utomhus
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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 et representativt utvalg bygninger fra sykehusets historie, og
fortrinnsvis slik at de danner et samlet kulturmiljø. Fredningen skal sikre bygningenes arkitektur,
materialbruk og detaljering.

Begrunnelse: Ullevål sykehus har meget stor helsehistorisk verdi i kraft av å være det anlegget i Norge som i
størst grad reflekterer institusjonsutviklingen i perioden fra 1880-tallet og frem til i dag.
Bygningene knyttet til det opprinnelige epidemisykehuset har betydelig medisinhistorisk verdi
som enkeltobjekter. Sammen med senere pasientbygninger utgjør det eldre bygningsmiljøet et
sjeldent bredt utvalg sykehusbygninger av høy helsehistorisk, arkitektonisk og kulturhistorisk
verdi. Deler av bygningsmiljøet, særlig bygningene langs Kirkeveien, har betydelige miljøkvaliteter
og symbolverdi knyttet til sykehusets funksjon.
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1 ADMINISTRASJONSBYGGET

Bygningsnr:
Gnr/bnr:
Oppført:
AskeladdenID:
Referanse i landsverneplanen:

80956177
47/354
1921 - 1924
148680-1
Bygning 9900404
Kompleks 9900029

Fredning bygning
Omfang:

Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør i det opprinnelige apoteket i 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 bygningen som et utpreget eksempel på
administrasjonsbygning fra 1920-tallet og som signalbygg og et sentralt element i Ullevål som
landets største sykehus. Fredningen skal sikre bygningens arkitektur, opprinnelig materialbruk og
detaljering. 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: Administrasjonsbygningen har stor helsehistorisk verdi i kraft av å være en viktig del av det
anlegg som i størst grad reflekterer institusjonsutviklingen i perioden fra 1880-tallet og frem til i
dag i Norge. Bygningen har stor arktiektonisk verdi. Videre har bygningnens rolle som anleggets
hovedinngang og Ullevåls fasade mot Kirkeveien betydelig symbol- og miljøverdi.
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Plantegning 1. etasje, Administrasjonsbygningen. Omfang interiørfredning er markert med blå skravur.
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19 FOREBYGGENDE MEDISIN (tidl. difteribygning)

Bygningsnr:
Gnr/bnr:
Oppført:
AskeladdenID:
Referanse i landsverneplanen:

80955960
47/351
1900 - 1903
148680-7
Bygning 9900401
Kompleks 9900029

Fredning bygning
Omfang:

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

Formål:

Formålet med fredningen er å bevare bygningen som eksempel på difteribygning fra 1903 med
miasmetårn og som et helsehistorisk verdifullt element på Ullevål. 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: Difteribygningen har en særlig helsehistorisk verdi ved både å være en planmessig del av Adolf
Schirmers epidemisykehus og en del av Victor Nordans mer moderne sykehus som vokser frem
ved århundreskiftet. Videre har bygningens ventilasjonstårn (miasmetårn) og balkong i 2. etasje
stor helsehistorisk verdi, og som fortellende elementer har de stor pedagogisk verdi.
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2 SØSTERHJEMMET

Bygningsnr:
Gnr/bnr:
Oppført:
AskeladdenID:
Referanse i landsverneplanen:

80955952
47/355
1916 - 1921
148680-3
Bygning 9900416
Kompleks 9900029

Fredning bygning
Omfang:

Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør i fellesarealene og korridorer i 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 bygningen som eksempel på søsterhjem fra 1921 og som et
helsehistorisk verdifullt element på Ullevål. 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: Søsterhjemmet har stor helsehistorisk verdi i kraft av å være en viktig del av det anlegg som i størst
grad reflekterer institusjonsutviklingen i perioden fra 1880-tallet og frem til i dag i Norge. I tillegg
til at bygningen er imponerende som arkitektonisk monument bør den sosialhistoriske verdien og
betydningen som del av utdanningshistorien i Norge særlig fremheves.
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Plantegning 1. etasje, Søsterhjemmet. Omfang interiørfredning er markert med blå skravur.
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24 SYKEHUSMUSEUM (tidl. epidemipaviljong)

Bygningsnr:
Gnr/bnr:
Oppført:
AskeladdenID:
Referanse i landsverneplanen:

80956517
47/350
1887
148680-6
Bygning 9900400
Kompleks 9900029

Fredning bygning
Omfang:

Fredningen omfatter bygningens eksteriør, interiør og to tilhørende miasmetårn. 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. Fredningen av to miasmetårn
inkluderer hovedelementer som konstruksjon, materialbruk, overflatebehandling og detaljer.

Formål:

Formålet med fredningen er å bevare bygningen som eksempel på epidemipaviljong fra 1887 med
tilhørende miasmetårn og som et helsehistorisk element av stor nasjonal verdi i sykehusmiljøet på
Ullevål. 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: Ullevål er det norske sykehusanlegg som i størst grad reflekterer institusjonsutviklingen i perioden
fra 1880-tallet og frem til i dag. Epidemibygningen fra 1887 er et enestående kulturminne i nasjonal
målestokk og speiler trolig bedre enn noen annen bygning 1800-tallets tenkning om sykdom og
smittespredning. Miasmetårnene har stor helsehistorisk betydning som sentrale element i denne
tenkningen. Bygningen har også vesentlig verdi som element i det generelle sykehusmiljøet og som
del av et samlet kulturmiljø.
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25 LAB.BLOKKEN

Bygningsnr:
Gnr/bnr:
Oppført:
AskeladdenID:
Referanse i landsverneplanen:

80956045
47/349
1978 - 1980
148680-5
Bygning 9900399
Kompleks 9900029

Fredning bygning
Omfang:

Fredningen omfatter bygningens eksteriør. 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 laboratorieblokk fra 1980 og
som et arkitektur- og helsehistorisk viktig kulturminne. 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: Oppføringen av laboratorieblokka i 1980 var et stort økonomisk løft og kan representere
helsesektorens økte fokus på mikrobiologi. Blokka har vesentlig bygningsteknologisk verdi som et
av de første stedene hvor tekniske mellometasjer introduseres. Bygningen har videre
arkitekturhistorisk verdi i kraft av den særpregede utformingen.
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47 SORIA MORIA BARNEHAGE (tidl. epidemipaviljong)

Bygningsnr:
Gnr/bnr:
Oppført:
AskeladdenID:
Referanse i landsverneplanen:

80956525
47/330
1887
148680-4
Bygning 9902684
Kompleks 9900029

Fredning bygning
Omfang:

Fredningen omfatter bygningens eksteriør og to tilhørende miasmetårn. 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. Fredningen av to miasmetårn inkluderer hovedelementer som
konstruksjon, materialbruk, overflatebehandling og detaljer.

Formål:

Formålet med fredningen er å bevare bygningen som eksempel på epidemipaviljongfra 1887 og
som et helsehistorisk element av stor nasjonal verdi i sykehusmiljøet på Ullevål. Fredningen skal
sikre bygningens arkitektur, opprinnelig materialbruk og opprinnelig/eldre detaljering samt de to
tilhørende miasmetårnene. 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: Ullevål er det norske anlegg som i størst grad reflekterer institusjonsutviklingen i perioden fra
1880-tallet og frem til i dag. Den tidligere epidemipaviljongen er sammen med de andre resterende
paviljongene og miasmetårnene enestående i nasjonal målestokk som kulturminne knyttet til 1800tallets tenkning om sykdom og smittespredning. Bygningen har også vesentlig verdi som element i
det generelle sykehusmiljøet og som del av et samlet kulturmiljø.
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48 KONTORER (tidl. epidemipaviljong)

Bygningsnr:
Gnr/bnr:
Oppført:
AskeladdenID:
Referanse i landsverneplanen:

80956312
47/330
1915
148680-2
Bygning 9900410
Kompleks 9900029

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 epidemipaviljong fra 1915 og
som et helsehistorisk element av betydelig verdi i sykehusmiljøet på Ullevål. 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: Ullevål er det norske anlegg som i størst grad reflekterer institusjonsutviklingen i perioden fra
1880-tallet og frem til i dag. Den tidligere epidemipaviljongen er verdifull som eksempel på
byggingen av paviljonger for sykehusformål i de første tiårene av 1900-tallet. Paviljongen har også
vesentlig verdi som element i det generelle sykehusmiljøet og som del av et samlet kulturmiljø.
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TO FRITTSTÅENDE MIASMETÅRN

Bygningsnr:
Gnr/bnr:
Oppført:
AskeladdenID:
Referanse i landsverneplanen:

81355584, 81355606
47/349
1887
148680-8
Bygning 9903017
Kompleks 9900029

Fredning bygning
Omfang:

Fredningen omfatter to miasmetårn og inkluderer hovedelementer som konstruksjon,
materialbruk, overflatebehandling og detaljer.
Fredningens avgrensning er markert på kart.

Formål:

Formålet med fredningen av de to frittstående miasmetårnene fra 1887 er å bevare dem som unike
medisinhistoriske elementer fra Adolf Schirmers epidemisykehus. Formålet med fredningen er
videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen, samt materialbruk
og overflater.

Begrunnelse: De to frittstående miasmetårnene fra 1887 har betydelig medisinhistorisk verdi som viktige
elementer fra Adolf Schirmers epidemisykehus. Tårnene reflekterer datidens tenkemåter om
sykdom og smittespredning. Selv om disse tårnene ikke lenger har sin forbindelse med
paviljongene intakt er de viktige historiefortellende elementer. De to tårnene har i tillegg betydlige
miljøverdi som del av parkanlegget.
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UTOMHUS

Bygningsnr:
Gnr/bnr:
Oppført:
AskeladdenID:
Referanse i landsverneplanen:

47/349, 350, 351, 352
148680-9
Bygning 9903450
Kompleks 9900029

Fredning utomhus
Omfang:

Fredningen av utomhusområdet inkluderer arealer, terreng, strukturer og grøntområder,
hovedelementer som spaserganger, stier, vegetasjon, dekker, belegg samt konstruksjoner som
trapper og inkluderer hovedelementer som materialbruk, overflatebehandling og detaljering.
Fredningens avgrensning er markert med blå skravur på kart.

Formål:

Formålet med fredningen er å bevare grøntanlegget i tilknytning til det fredete bygningsmiljøet på
Ullevål.

Begrunnelse: Det fredete grøntanlegget danner sammen med de to epidemipaviljongenene og laboratoriebygget
en kulturhistorisk helhet med stor tidsdybde. Parkområdet er et synlig minne om datidens
tenkning rundt sykdom og smittespredning. Det skulle være grøntområder rundt paviljongene.
Grøntanlegget i tilknytning til laboratorieblokka er anlagt og utformet samtidig med bygningen. På
området er også beplantning og miasmetårn.

