Vedlegg nr. 27
Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer
Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets
landsverneplan

SSHF - SØRLANDET SYKEHUS AVD. KRISTIANSAND (SSK)
Kommune:
1001/Kristiansand
Gnr/bnr:
150/1768
AskeladdenID:
148694
Referanse til
landsverneplan:
Kompleks 9900091

Omfang fredning
Byggnavn
•Bygning 1, psykiatrisk
sengeavdeling
•Bygning 16, bakstehus
•Bygning 17, Poliklinikk
•Bygning 2, psykiatrisk sengeavd.
•Bygning 24, båthus
•Bygning 26, stabbur
•Bygning 3, administrasjonsbygg
•Bygning 3A, to stk. mellombygg
•Bygning 8a, kirke
•Utomhus

Oppført
Bygningsnr. Gnr/bnr
1878 - 1881 168362455 150/1768

Omfang
Eksteriør/Interiør

1881 - 1881 168148143
1922
168148011
1878 - 1881 168362196
168148259
1880 - 1880 24585301
1878 - 1881 168148089
1974 - 1974
1880 - 1881 168354894
-

Eksteriør/Interiør
Eksteriør/Interiør
Eksteriør/Interiør
Eksteriør/Interiør
Eksteriør
Eksteriør/Interiør
Eksteriør
Eksteriør/Interiør
Utomhus

150/1768
150/1768
150/1768
150/1768
150/1768
150/1768
150/1768
150/1768
150/1768

Vedlegg nr. 27
Side 2
Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer
Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets
landsverneplan

Fredning kompleks
Omfang:

Fredningen omfatter bygningene som nevnt ovenfor og utomhusområde. Fredningen skal sikre
enkeltbygningene, bygningenes innbyrdes sammenheng samt kulturhistoriske verdier knyttet til
anlegget som helhet.

Formål:

Formålet med fredningen er å bevare et av de tidlige eksemplene på statlig satsning innen
psykiatrien. Fredningen skal sikre gjenværende deler av det opprinnelige anlegget fra 1881 og
utvalgte eksempler på senere byggetrinn. Fredningen skal sikre bygningenes opprinnelige
utforming, materialbruk og detaljering, deres innbyrdes sammenheng og parkmessig opparbeidet
uteområde angitt på kart.

Begrunnelse: Eg sykehus representerer et av de eldste bevarte sykehusmiljøer i landet og har betydelig helse- og
arkiteturhistorisk verdi. Til tross for senere omfattende utbygging er store deler av
bygningsmassen bevart i opprinnelig hovedutforming og miljøsammenheng. Ved siden av de
eldste pasient- og administrasjonsbygningene og kolonibygningen omfatter anlegget mange av de
øvrige opprinnelige elementene som kirke, båthus, brygge og parkareal.

Vedlegg nr. 27
Side 3
Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer
Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets
landsverneplan

BYGNING 1, PSYKIATRISK SENGEAVDELING

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

168362455
150/1768
1878 - 1881
148694-1
Bygning 9900986
Kompleks 9900091

Fredning bygning
Omfang:

Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør i trapperom i sør-øst i alle etasjer.
Fredningen av eksteriør og interiør 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.
Omfang interiør er markert på plantegning.

Formål:

Formålet med fredningen er å bevare bygningen som et arkitektur- og helsehistorisk viktig
eksempel på statlig helsebygg fra siste halvdel av 1800-tallet. Fredningen skal sikre bygningens
opprinnelige arkitektur. 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 del av et svært godt bevart psykiatrisk sykehusanlegg fra perioden. Organisering av
bygningsvolumer og behandlingsavdelinger vitner om datidens metoder for behandling av
psykiatriske lidelser. Til tross for senere endringer og utbygginger av sykehusområdet er store
deler av det opprinnelige anlegget intakt og danner en i dag en klart avgrenset del av et
sykehuskompleks med en rekke byggetrinn. Materialbehandling og utførelse vitner om høy
kvalitet og bevisst formgivning i såvel eksteriør som interiør. Anleggets eksteriør er preget av
bevisst ivaretaking av opprinnelige elementer og arkitektoniske uttrykk.

Vedlegg nr. 27
Side 4
Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer
Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets
landsverneplan

Plantegning 1. etasje, Bygning 1 (psykiatrisk sengeavdeling). Omfang interiørfredning er markert med blå skravur.

Vedlegg nr. 27
Side 5
Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer
Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets
landsverneplan

Plantegning 2. etasje, Bygning 1 (psykiatrisk sengeavdeling). Omfang interiørfredning er markert med blå skravur.

Vedlegg nr. 27
Side 6
Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer
Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets
landsverneplan

BYGNING 16, BAKSTEHUS

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

168148143
150/1768
1881 - 1881
148694-7
Bygning 9901000
Kompleks 9900091

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 bygningen som viktig eksempel på økonomibygg fra
sykehusanlegg fra siste halvdel av 1800-tallet. Fredningen skal sikre bygningens opprinnelige
arkitektur. 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 typisk eksempel på mindre økonomibygninger med spesialiserte funksjoner knyttet
til større institusjoner i perioden. Materialbruk, utforming og detaljer som vindusutforming er
tilsvarende som i andre bygninger i det tidligere gårdsbruket og vitner om en gjennomført
materialbruk og detaljering også av mindre, underordnete bygninger i anlegget. Dagens plassering
i tilknytning til stabbur og lysthus danner et mindre sammenhengende bygningsmiljø i tilknytning
til eldre landskapselementer med Ahlefeldts dam som samlet gir en ny ramme for vesentlig
historiefortellende elementer i et sammensatt sykehuskompleks med stor tidsdybde.

Vedlegg nr. 27
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Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets
landsverneplan

BYGNING 17, POLIKLINIKK

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

168148011
150/1768
1922
148694-5
Bygning 9901934
Kompleks 9900091

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 bygningen som typisk eksempel på kolonibygning ved
psykiatrisk sykehus fra første del av 1900-tallet. Fredningen skal sikre bygningens opprinnelige
arkitektur. 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: Koloniene var både en behandlingsform og en utbredt løsning på plassproblemene i psykiatriske
sykehus utover 1900-tallet. Bygningen ble reist av sykehusets ansatte og pasienter. Den
frittliggende plasseringen i utkanten av anlegget er fortsatt intakt og gjør bygningen til et vesentlig
historiefortellende element i et sammensatt sykehuskompleks med stor tidsdybde. Bygningen er
preget av bevisst ivaretaking av opprinnelige elementer og arkitektoniske uttrykk.

Vedlegg nr. 27
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BYGNING 2, PSYKIATRISK SENGEAVD.

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

168362196
150/1768
1878 - 1881
148694-2
Bygning 9900987
Kompleks 9900091

Fredning bygning
Omfang:

Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør i biljardrom i loftsetasjen. Fredningen av
eksteriør og interiør 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.
Omfang interiør er markert på plantegning.

Formål:

Formålet med fredningen er å bevare bygningen som del av et sykehus som er et arkitektur- og
helsehistorisk viktig eksempel på statlig helsebygg fra siste halvdel av 1800-tallet. Fredningen skal
sikre bygningens opprinnelige arkitektur. 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. Formålet med fredning av
det utvalgte interiøret er å opprettholde deres opprinnelig rominndeling med bygningsdeler, med
overflater og materialbruk , belysning, armaturer og detaljer, samt opprinnelig fast inventar.

Begrunnelse: Bygningen er del av et svært godt bevart psykiatrisk sykehusanlegg fra perioden. Til tross for
senere endringer og utbygginger av sykehusområdet er store deler av det opprinnelige anlegget
intakt og danner i dag en klart avgrenset del av et sykehuskompleks med en rekke byggetrinn.
Materialbehandling og utførelse vitner om høy kvalitet og bevisst formgivning i såvel eksteriør
som interiør. Anleggets eksteriør er preget av bevisst ivaretaking av opprinnelige elementer og
arkitektoniske uttrykk hvor organisering av bygningsvolumer og behandlingsavdelinger vitner om
datidens syn på metoder for behandling av sinnslidende og sinnslidelser. Biljardrommet er et
sjeldent bevart eksempel på velferdsrom for pasienter og speiler også klassedelingen mellom 1ste
og 2den forpleining som fantes ved en rekke asyler.
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Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets
landsverneplan

Plantegning loft, Bygning 2 (psykiatrisk sengeavdeling). Omfang interiørfredning er markert med blå skravur.
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BYGNING 24, BÅTHUS

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

168148259
150/1768
148694-8
Bygning 9901004
Kompleks 9900091

Fredning bygning
Omfang:

Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør og brygge med rekkverk og trapper.
Fredning av eksteriør og interiør inkluderer hovedelementer som konstruksjon,
fasadekomposisjon, planløsning, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som
vinduer, dører, listverk, og detaljer som skilt og dekor m.v. Fast inventar som tekniske
installasjoner m.v. er fredet som del av interiøret.

Formål:

Formålet med fredningen er å bevare båthuset med brygge som viktig eksempel på økonomibygg
knyttet til sykehusanlegg fra siste halvdel av 1800-tallet. Fredningen skal sikre bygningens
opprinnelige arkitektur og konstruktive deler innbefattet kaifront med murverk og rekkverk.
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 typisk eksempel på spesialisert økonomibygning knyttet til transport og rekreasjon
ved et sykehus på slutten av 1800-tallet. Før bilens tid var elven en viktig kommunikasjonsåre, slik
båthuset, sporene av den revne slippen og bryggeanlegget vitner om. Båthuset og bryggen
representerer vesentlige deler av et helhetlig, differensiert sykehusanlegg og er viktige
historiefortellende elementer i et sammensatt bygningsmiljø. Til tross for senere endringer er
båtskurets opprinnelige konstruksjon og brygge intakt med opprinnelige eller eldre elementer.
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BYGNING 26, STABBUR

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

24585301
150/1768
1880 - 1880
148694-9
Bygning 9901006
Kompleks 9900091

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 stabburet som viktig eksempel på økonomibygg ved
sykehusanlegg fra siste halvdel av 1800-tallet. Fredningen skal sikre bygningens opprinnelige
arkitektur. 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 typisk eksempel på spesialisert økonomibygning av tradisjonell type knyttet til større
institusjoner i perioden. Materialbruk og detaljer som vindusutforming er tilsvarende som i andre
bygninger i det tidligere gårdsbruket. Detaljeringsgraden vitner om stabburets sterke betydning
som nasjonalromantisk symbolbærer også i en offentlig sammenheng. Bygningens opprinnelige
sammenheng med det tidligere gårdstunet har gått tapt. Flyttingen har ikke medført vesentlig tap
for stabburets autentisitet som bygning eller rolle som symbolbærer. Dagens plassering i
tilknytning til bakstehus og lysthus danner et mindre sammenhengende bygningsmiljø i
tilknytning til eldre landskapselementer med Ahlefeldts dam som samlet gir en ny ramme for
vesentlige historiefortelende elementer i et sammensatt sykehuskompleks med stor tidsdybde.
Bygningen er preget av bevisst ivaretaking av opprinnelige elementer og arkitektoniske uttrykk.
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BYGNING 3, ADMINISTRASJONSBYGG

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

168148089
150/1768
1878 - 1881
148694-3
Bygning 9900988
Kompleks 9900091

Fredning bygning
Omfang:

Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør i opprinnelig hovedtrapp i alle etasjer og
møterom og salong i midtpartiet i 2. etasje. Fredningen av eksteriør og interiør 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.
Omfang interiør er markert på plantegning.

Formål:

Formålet med fredningen er å bevare bygningen som et arkitektur- og helsehistorisk viktig
eksempel på statlig helsebygg fra siste halvdel av 1800-tallet. Fredningen skal sikre bygningens
opprinnelige arkitektur. 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. Formålet med fredning av de utvalgte
interiørene er å opprettholde deres opprinnelig rominndeling med bygningsdeler, med overflater
og materialbruk, belysning, armaturer og detaljer, samt opprinnelig fast inventar.

Begrunnelse: Bygningen har stor arkitektonisk og helsehistorisk verdi. Organisering av bygningsvolumer og
behandlingsavdelinger vitner om datidens syn på behandling av psykiatriske pasienter og
psykiatriske lidelser. Materialbehandling og utførelse vitner om høy kvalitet og bevisst
formgivning i såvel eksteriør som interiør. Anleggets eksteriør er preget av bevisst ivaretaking av
opprinnelige elementer og arkitektoniske uttrykk.
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Plantegning 1. etasje, Bygning 3 (administrasjonsbygg). Omfang interiørfredning er markert med blå skravur.

Plantegning 2. etasje, Bygning 3 (administrasjonsbygg). Omfang interiørfredning er markert med blå skravur.
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Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets
landsverneplan

Plantegning 3. etasje, Bygning 3 (administrasjonsbygg). Omfang interiørfredning er markert med blå skravur.

Plantegning kjeller, bygning 3 (administrasjonsbygg). Omfang interiørfredning er markert med blå skravur.
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BYGNING 3A, TO STK. MELLOMBYGG

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

150/1768
1974 - 1974
148694-4
Bygning 9900989
Kompleks 9900091

Fredning bygning
Omfang:

Fredningen omfatter bygningenes 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 mellombygningene som senere del av
administrasjonsbygget. Mellombygningene er eksempel på tilpassning av eldre bygningsmasse til
nyere brukskrav. Fredningen skal sikre mellombygningenes opprinnelige arkitektur.
Fasadeløsninger, materialbruk og overflater skal opprettholdes. Formålet er også å bevare
bygningens nyere deler som eksempel på endringer og tilpassninger av eldre bygningsmasse til
nyere brukskrav. 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: Mellombygningene er typiske eksempler på endringer av eldre sykehusbygninger til ny bruk.
Bygningene har tidstypisk formspråk og materialbruk med klar og avdempet kontrast til den eldre
bygningsmassen. Materialvalg og utforming er konstrasterende til det opprinnelige bygget men
vitner om høy kvalitet og bevisst formgivning.

Vedlegg nr. 27
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BYGNING 8A, KIRKE

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

168354894
150/1768
1880 - 1881
148694-6
Bygning 9900995
Kompleks 9900091

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, prekestol, knefall og alter
m.v. er fredet som del av interiøret.

Formål:

Formålet med fredningen er å bevare bygningen som sentral del av et arkitektur- og helsehistorisk
viktig eksempel på statlig helsebygg fra siste halvdel av 1800-tallet. Fredningen skal sikre
bygningens opprinnelige arkitektur. 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. Formålet med fredning av interiør er
særlig å opprettholde opprinnelig rominndeling med bygningsdeler, med overflater og
materialbruk med senere endringer og inventar inklusive prekestol, knefall, alter, belysning og
armaturer i kirkesalen i 2. etasje.

Begrunnelse: Kirken er en vesentlig del av et svært godt bevart psykiatrisk sykehusanlegg fra perioden.
Bygningen er utført med et typiske formspråk og materialbruk for kirker i perioden, samtidig som
detaljeringen i første etasje signaliserer kombinerte formål med bolig og kontor. Kirken på Eg er en
av svært få formålsbygde frittliggende kirkebygninger på sykehus fra perioden. Til tross for senere
endringer og utbygginger av sykehusområdet, er store deler av det opprinnelige anlegget intakt og
danner i dag en klart avgrenset del av et sykehuskompleks med en rekke byggetrinn. Kirkens
materialbehandling og utførelse samsvarer med øvrige deler av første byggetrinn. Interiøret i
kirkesalen gir et tidstypisk bilde av 1960-tallets formspråk og materialbruk innenfor historismens
rammer og med opprinnelige elementer som takverk, vinduer og glassmalerier.
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UTOMHUS

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

150/1768
148694-10
Bygning 9903431
Kompleks 9900091

Fredning utomhus
Omfang:

Fredningen av utomhusområde inkluderer arealer, terreng, strukturer som park, hage og
grøntområder, hovedelementer som veier, stier, dammer, vegetasjon, dekker, belegg og annen
grønnstruktur samt konstruksjoner som gjerder, porter, murer, belysning, paviljonger og
skulpturer med detaljer, materialbruk og overflater slik det fremgår i vedlegg til de fredete
objektene.
Fredningens avgrensning er markert med blå skravur på kart.

Formål:

Formålet med fredningen er å bevare det helhetlig grøntanlegget på sykehusområdet på Eg og
brygge i tilknytning til båthus med rekkverk og trapper.

Begrunnelse: Anlegget på Eg er tegnet av arkitekt Ole Falch Ebbel. Det har mange fellestrekk med de andre store
statlige psykiatriske sykehusene, der bygninger og parker danner en arkitektonisk helhet. Parken
var også viktig i behandlingen av pasientene.

