
HOVEDKOMPLEKS SOMATIKK - DRAMMEN

Kommune:
602/Drammen

Gnr/bnr:
114/1500

AskeladdenID:
148687

Referanse til
landsverneplan:
Kompleks 9900052

Omfang fredning
Byggnavn Oppført Bygningsnr. Gnr/bnr Omfang
•Bergstien 24 1914 - 1915 158587149 114/1500 Eksteriør/Interiør

Fredning kompleks

Omfang: Fredningen omfatter overlegeboligen.

Formål: Formålet med fredningen er å bevare overlegeboligen fra 1915 som
særpreget tjenestebolig for sykehusets overlege med tidstypisk
formspråk og materialbruk. Formålet er å bevare bygningens
arktiektoniske uttrykk, materialer og detaljering.

Begrunnelse: Boligen er blant et fåtall godt bevarte legeboliger fra første halvdel av
1900-tallet. Den er holdt i tidstypisk formspråk, med tildels særpregete
løsninger betinget av deres funksjon. Det er til dels svært høy kvalitet i
utførelse og materialvalg.

Vedlegg nr. 21

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets
landsverneplan



BERGSTIEN 24

Bygningsnr: 158587149
Gnr/bnr: 114/1500
Oppført: 1914 - 1915
AskeladdenID: 148687-1
Referanse i landsverneplanen: Bygning 9900651

Kompleks 9900052

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 overlegeboligen fra 1915 som eksempel på særpreget
tjenestebolig for sykehusets overlege. 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 er et typisk eksempel på overlegevilla med kombinasjon av representativ bolig og
separat legepraksis. Bygningen er også eksempel på det romantiske formspråket tidlig i 20.
århundre med overgangsformer mellom jugend og nybarokk. Materialbehandling og utførelse
vitner om høy kvalitet og bevisst formgivning i såvel eksteriør som interiør. Anlegget er preget av
bevisst ivaretaking av opprinnelige elementer og arkitektoniske uttrykk.

Vedlegg nr. 21
Side 2

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets
landsverneplan


