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

SSE NEVROKLINIKKEN SANDVIKA
Kommune:
219/Bærum
Gnr/bnr:
5/1
AskeladdenID:
148714
Referanse til
landsverneplan:
Kompleks 906550202

Omfang fredning
Byggnavn
•020215 Paviljong I, fritidsklubb
•020216 Paviljong II, Kurssenter
•Snekkerverksted/tidl. barnehage

Oppført
1954
1954
1954

Bygningsnr.
16134481
16134503
17386972

Gnr/bnr
5/1
5/1
5/1

Omfang
Eksteriør/Interiør
Eksteriør/Interiør
Eksteriør/Interiør

Fredning kompleks
Omfang:

Fredningen omfatter bygningene som nevnt ovenfor.

Formål:

Formålet med fredningen er å bevare utvalgte bygninger som
eksempler på småskala sykehusarkitektur for barn fra 1950-tallet.
Fredningen skal sikre de utvalgte bygningenes opprinnelige arkitektur
og utforming.

Begrunnelse:

Fredningen av bygningene har stor helse- og sosialhistorisk verdi.
Bygningskomplekset speiler den tidlige epilepsibehandlingen.

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

020215 PAVILJONG I, FRITIDSKLUBB

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

16134481
5/1
1954
148714-1
Bygning 9902619
Kompleks 906550202

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 er å bevare bygningen som arkitektur- og helsehistorisk viktig eksempel på mindre
sykehusbygning fra 1950-tallet for barn. 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 viktig eksempel på godt bevart småskala sykehusarkitektur for spesialsykehus fra
tidlig del av 1950-tallet. Bygningens arkitektur er tidstypisk og kan betegnes som
etterkrigsfunksjonalisme. Konstruksjon og materialbruk vitner om begrensete midler.
Materialbehandling og utførelse bærer preg av bevisst og særmerket formgivning tilpasset barn og
med dimensjonering trolig for å unngå sterkt institusjonspreg på et sykehus med stor grad av
langtidspasienter.

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

020216 PAVILJONG II, KURSSENTER

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

16134503
5/1
1954
148714-2
Bygning 9902620
Kompleks 906550202

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 er å bevare bygningen som arkitektur- og helsehistorisk viktig eksempel på en mindre
sykehusbygning fra 1950-tallet for barn. Fredningen skal sikre byggets 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 viktig eksempel på godt bevart småskala sykehusarkitektur for spesialsykehus fra
tidlig del av 1950-tallet. Bygningens arkitektur er tidstypisk og kan betegnes som
etterkrigsfunksjonalisme. Konstruksjon og materialbruk vitner om begrensete midler.
Materialbehandling og utførelse bærer preg av bevisst og særmerket formgivning tilpasset barn og
med dimensjonering trolig for å unngå sterkt institusjonspreg på et sykehus med stor grad av
langtidspasienter.

Vedlegg nr. 3
Side 4
Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer
Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets
landsverneplan

SNEKKERVERKSTED/TIDL. BARNEHAGE

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

17386972
5/1
1954
148714-3
Bygning 9903020
Kompleks 906550202

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 er å bevare bygningen som arkitektur- og helsehistorisk viktig eksempel på
barnehagebygg fra 1950-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 har stor arkitektur og helsehistorisk verdi som barnehage for epileptiske barn, og er
viktig eksempel på godt bevart småskala sykehusarkitektur for spesialsykehus fra tidlig del av
1950-tallet. I denne perioden ble det bygget svært få barnehager og barnehagen må kunne antas å
være sjelden også som barnehage generelt sett. Bygningens arkitektur er tidstypisk og kan
betegnes som etterkrigsfunksjonalisme. Konstruksjon og materialbruk vitner om begrensete
midler. Materialbehandling og utførelse bærer preg av bevisst og særmerket formgivning tilpasset
barn.

