
HABILITERINGSAVDELINGEN, VALBROTTVEIEN

Kommune:
602/Drammen

Gnr/bnr:
116/637

AskeladdenID:
148690

Referanse til
landsverneplan:
Kompleks 9900067

Omfang fredning
Byggnavn Oppført Bygningsnr. Gnr/bnr Omfang
•Valbrottveien 17 1970 158521393 116/637 Eksteriør

Fredning kompleks

Omfang: Fredningen omfatter hovedbygningen.

Formål: Formålet med fredningen er å bevare bygningen som viktig arkitektur-
og helsehistorisk eksempel på institusjonsbyggeri fra 1970 for psykisk
utviklingshemmete. Fredningen skal sikre bygningens opprinnelige
arkitektur. Både hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og
detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige vinduer, dører,
materialbruk og overflater skal opprettholdes.

Begrunnelse: Bygningen er et viktig eksempel på svært godt bevart institusjonsbygg
for psykisk utviklingshemmete fra perioden. I tiden rundt 1970 og
årene etter ble det bygget mindre institusjoner og avdelinger for
psykisk utviklingshemmete, ofte som paviljong- eller atriumsbygg. De
mindre anleggene var behandlingsmessig og arkitektonisk en reaksjon
på de store sentralinstitusjonene fra 1950- og 1960-tallet.

Vedlegg nr. 20

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets
landsverneplan



VALBROTTVEIEN 17

Bygningsnr: 158521393
Gnr/bnr: 116/637
Oppført: 1970
AskeladdenID: 148690-1
Referanse i landsverneplanen: Bygning 9900756

Kompleks 9900067

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 viktig arkitektur- og helsehistorisk eksempel
på institusjonsbyggeri fra 1970 for psykisk utviklingshemmete. 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 er viktig eksempel på svært godt bevart institusjonsbygg for psykisk
utviklingshemmete fra perioden. I tiden rundt 1970 og årene etter ble det bygget mindre
institusjoner og avdelinger for psykisk utviklingshemmete, ofte som paviljong- eller atriumsbygg.
De mindre anleggene var behandlingsmessig og arkitektonisk en reaksjon på de store
sentralinstitusjonene fra 1950- og 1960-tallet.

Vedlegg nr. 20
Side 2

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets
landsverneplan


