
SIV - SYKEHUSET I VESTFOLD - TØNSBERG

Kommune:
704/Tønsberg

Gnr/bnr:
1009/202

AskeladdenID:
148691

Referanse til
landsverneplan:
Kompleks 9900073

Omfang fredning
Byggnavn Oppført Bygningsnr. Gnr/bnr Omfang
•Halfdan Wilhelmsens allé 17
Bygg N,

1921 - 1922 20472642 1009/202 Eksteriør/Interiør

•Utomhus - 1009/202 Utomhus

Fredning kompleks

Omfang: Fredningen omfatter omfatter overlegeboligen med gårdsplass og
hage som vist på kart. Fredningen skal sikre bygningen samt
kulturhistoriske verdier knyttet til anlegget som helhet.

Formål: Formålet er å bevare overlegeboligen med tilhørende uteområde som
eksempel på særpreget tjenestebolig for sykehusets overleger.
Formålet er videre å bevare bygningens tidstypiske formspråk og
materialbruk fra 1920-tallet.

Begrunnelse: Boligen er blant et fåtall godt bevarte legeboliger fra de første tiår av
1900-tallet, holdt i tidstypisk formspråk, og opprinnelig med
særpreget løsning betinget av bygningens funksjon som overlegebolig
med privatpraksis. Det er til dels svært høy kvalitet i utførelse og
materialvalg. Legeboligen representerer en sammenheng mellom
sykehusområdet og et sammenhengende eldre villamiljø mot øst og
sør, et område med klare miljøkvaliteter.

Vedlegg nr. 23

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets
landsverneplan



HALFDAN WILHELMSENS ALLÉ 17 BYGG N, overlegebolig

Bygningsnr: 20472642
Gnr/bnr: 1009/202
Oppført: 1921 - 1922
AskeladdenID: 148691-1
Referanse i landsverneplanen: Bygning 9900786

Kompleks 9900073

Fredning bygning

Omfang: Fredningen omfatter legeboligen med terrasse og sidefløy. 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 er å bevare bygningen som representativt eksempel på overlegevilla fra 1920-tallet.
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 og godt bevart eksempel på overlegevilla med kombinasjon av
representativ bolig og separat legeprakis. Bygningen har videre arkitektonisk verdi som svært godt
bevart eksempel på tidens villaarkitektur i avdempet nordisk romantisk nyrenessanse.
Materialbehandling og utførelse vitner om høy kvalitet og bevisst formgivning i såvel eksteriør
som interiør.  Bygningen er preget av bevisst ivaretaking av opprinnelige elementer og
arkitektoniske uttrykk.

Vedlegg nr. 23
Side 2

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets
landsverneplan



UTOMHUS

Bygningsnr: -
Gnr/bnr: 1009/202
Oppført:
AskeladdenID: 148691-2
Referanse i landsverneplanen: Bygning 9903429

Kompleks 9900073

Fredning utomhus

Omfang: Fredningen omfatter gårdsplass og hage med hovedelementer som veier, stier, vegetasjon, dekker,
belegg og annen grønnstruktur samt konstruksjoner som gjerder, porter, murer, belysning,
paviljonger, skulpturer, basseng, trapper med detaljer, materialbruk og overflater.

Fredningens avgrensning er markert med blå skravur på kart.

Formål: Formålet med fredningen er å bevare grøntanlegget i tilknytning til overlegeboligen.

Begrunnelse: Dette er en godt bevart overlegebolig med hage. Boligen ligger i bakkant av sykehuset  i
sammenheng med Tønsbergs bynære villaområde. Grøntanlegget er sammen med bygningen en
vesentlig del av helheten i anlegget.

Vedlegg nr. 23
Side 3

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets
landsverneplan


