Vedlegg nr. 22
Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer
Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets
landsverneplan

KONGSBERG SYKEHUS
Kommune:
604/Kongsberg
Gnr/bnr:
8443/8
AskeladdenID:
148689
Referanse til
landsverneplan:
Kompleks 9900060

Omfang fredning
Byggnavn
•Bolig Drammensveien 6
•BUP Klemsgate 11

Oppført
Bygningsnr. Gnr/bnr
1953 - 1953 159015092 8443/8
1953 - 1953 159015106 8443/8

Omfang
Eksteriør
Eksteriør

Fredning kompleks
Omfang:

Fredningen omfatter personalboligene i Klemsgate 11A-D og
Drammensveien 6.

Formål:

Formålet er å bevare bygningene som eksempler på personalboliger
som del av en sykehusutbygging i perioden rett etter annen
verdenskrig. Fredningen skal sikre bygningenes opprinnelige
utforming/arkitektur.

Begrunnelse:

Bygningsmiljøet i Klemsgate 11A-D og Drammensveien 6 er viktig
arkitektur- og helsehistorisk eksempel på godt bevarte differensierte
sykehusboliger fra tidlig 1950-tall. Bygningene speiler på en
karakteristisk måte hierarkiet ved sykehuset med opprinnelig
horisontaldelt tomannsbolig for reserveleger i Drammensveien 6,
mindre leiligheter for sykepleiere i Klemsgate 11A og 11B, og hybler i
Klemsgate 11C. Utforming og materialbruk er tidstypisk og nøktern,
men med effektfull bruk av kontrasterende farger og materialer i
likhet med eldste deler av sykehuset. Boligene er et sjeldent, men
representativt eksempel på småskala sykehusbyggeri fra tiden
omkring og kort etter 1950.

Vedlegg nr. 22
Side 2
Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer
Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets
landsverneplan

BOLIG DRAMMENSVEIEN 6 (oppr. tomannsbolig for reserveleger)

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

159015092
8443/8
1953 - 1953
148689-1
Bygning 9900715
Kompleks 9900060

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 er å bevare bygningen som eksempel på personalbolig som del av sykehusutbyggingen
fra perioden tidlig etter 2. verdenskrig. 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 arkitektur- og helsehistorisk eksempel som del av godt bevart bygningsmiljø
med differensierte sykehusboliger fra tidlig 1950-tall. Utforming og materialbruk er tidstypisk og
nøktern, men med effektfull bruk av kontrasterende farger og materialer. Formspråk, materialbruk
og detaljer knytter bygningen arkitektonisk til sykepleierboligene i Klemsgate 11 og til sykehusets
eldste del.

Vedlegg nr. 22
Side 3
Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer
Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets
landsverneplan

BUP KLEMSGATE 11 (oppr. sykepleierleiligheter)

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

159015106
8443/8
1953 - 1953
148689-2
Bygning 9900717
Kompleks 9900060

Fredning bygning
Omfang:

Fredningen omfatter eksteriør til boligene i Klemsgate 11A-D. 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.

Formål:

Formålet er å bevare bygningene som eksempler på personalboliger som del av
sykehusutbyggingen i perioden tidlig etter 2. verdenskrig. 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: Bygningene er viktig arkitektur- og helsehistorisk eksempel som del av godt bevart bygningsmiljø
med differensierte sykehusboliger fra tidlig 1950-tall. Utforming og materialbruk er tidstypisk og
nøktern, men med effektfull bruk av kontrasterende farger og materialer. Bygningsvolumenes
differensierte fargesetting og utforming speiler yrkesmessig sosialt gradert bruk. Formspråk,
materialbruk og detaljer knytter boligene arkitektonisk til legeboligen Drammensveien 6 og til
sykehusets eldste del.

