
ELVERUM - HEIMEN

Kommune:
427/Elverum

Gnr/bnr:
30/102

AskeladdenID:
148685

Referanse til
landsverneplan:
Kompleks 9900035

Omfang fredning
Byggnavn Oppført Bygningsnr. Gnr/bnr Omfang
•210517 Heimen 1906 153961824 30/102 Eksteriør
•210518 Uthus Heimen 1906 153961832 30/102 Eksteriør

Fredning kompleks

Omfang: Fredningen omfatter hovedbygning og uthus.

Formål: Formålet med fredningen er å bevare den tidligere
tuberkuloseinstitusjonen Heimen som et særpreget eksempel på de
mange mindre tuberkulosehjem som vokste frem rundt år 1900.
Fredningen skal sikre hovedbygning og uthus.

Begrunnelse: Heimen er et representativt, og godt bevart eksempel på de mange
mindre tuberkulosehjem som vokste frem etter tuberkuloseloven år
1900, men som fikk andre funksjoner etter tuberkulosens tilbakegang
etter krigen. Anlegget er særpreget ved grunnplanen som i et lite
format synes å imitere en del av de større sanatoriene med sine
vinkelstilte fløyer mot syd.

Vedlegg nr. 19

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets
landsverneplan



210517 HEIMEN

Bygningsnr: 153961824
Gnr/bnr: 30/102
Oppført: 1906
AskeladdenID: 148685-1
Referanse i landsverneplanen: Bygning 9900501

Kompleks 9900035

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 hovedbygningen som det sentrale elementet i den tidligere
tuberkuloseinstitusjonen Heimen. 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: Hovedbygningen er et godt bevart, og helsehistorisk verdifullt, eksempel på et mindre
tuberkulosehjem fra begynnelsen av 1900-tallet. Av særlig betydning er den karakteristiske
grunnplanen som synes inspirert av de store sanatoriene, men det er også grunn til å fremheve
bygningens generelle, jugendinspirerte arkitektoniske kvaliteter.

Vedlegg nr. 19
Side 2

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets
landsverneplan



210518 UTHUS HEIMEN

Bygningsnr: 153961832
Gnr/bnr: 30/102
Oppført: 1906
AskeladdenID: 148685-2
Referanse i landsverneplanen: Bygning 9902662

Kompleks 9900035

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 uthuset som en viktig del av den tidligere
tuberkuloseinstitusjonen Heimen. 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: Uthuset er helsehistorisk verdifullt som eksempel på sekundærbygg ved institusjonen som
eksempel på kuringspaviljong tilknyttet en tuberkuloseinstitusjon. Bygningen har miljøverdi i
sammenheng med hovedbygningen.

Vedlegg nr. 19
Side 3

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets
landsverneplan


