
ST. OLAVS HOSPITAL

Kommune:
1601/Trondheim

Gnr/bnr:
404/333

AskeladdenID:
148703

Referanse til
landsverneplan:
Kompleks 9900165

Omfang fredning
Byggnavn Oppført Bygningsnr. Gnr/bnr Omfang
•1902-bygget, bygg 320 1897 - 1902 182242896 404/333 Eksteriør
•Kjøkkenbygget 1930 182242861 404/333 Eksteriør

Fredning kompleks

Omfang: Fredningen omfatter den gamle hovedbygningen fra 1902 og
kjøkkenbygningen fra 1930.

Formål: Formålet er å bevare utvalgte bygninger fra eldre byggetrinn ved St.
Olavs hospital som eksempler på sykehusarkitektur fra 1890-tallet og
1930. Fredningen skal sikre den gamle hovedbygningen fra 1902 og
kjøkkenbygningen fra 1930.

Begrunnelse: Det gjenværende eldre bygningsmiljøet på St. Olavs hospital
representerer helse- og arkitekturhistorisk verdifulle eksempler på
sykehustenkning og arkitektur ved slutten av 1800-tallet og frem til
funksjonalismens inntog. Bygningene er oppført med svært høy
håndverksmessig kvalitet og har betydelige miljøskapende verdier.

Vedlegg nr. 36

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets
landsverneplan



1902-BYGGET, BYGG 320 (gamle hovedbygg)

Bygningsnr: 182242896
Gnr/bnr: 404/333
Oppført: 1897 - 1902
AskeladdenID: 148703-2
Referanse i landsverneplanen: Bygning 9902853

Kompleks 9900165

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 den gamle hovedbygningen som eksempel på
sykehusbygning fra tiden omkring år 1900. 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: Den gamle hovedbygningen er av stor helsehistorisk verdi som eksempel på sykehusbygning fra
tiden omkring år 1900. Videre har bygningen, tegnet av arkitekt Karl Norum, høy arkitektonisk
kvalitet.

Vedlegg nr. 36
Side 2

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets
landsverneplan



KJØKKENBYGGET

Bygningsnr: 182242861
Gnr/bnr: 404/333
Oppført: 1930
AskeladdenID: 148703-1
Referanse i landsverneplanen: Bygning 9901644

Kompleks 9900165

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 den gamle kjøkkenbygningen som eksempel på
økonomibygg ved et sykehus fra tiden omkring år 1930. 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: Den gamle kjøkkenbygningen er helsehistorisk viktig som eksempel på en av de mange
økonomibygningene som fantes på sykehus før krigen, men også som del av miljøet ved
administrasjonsbygningen. Bygningen er av høy arkitektonisk kvalitet.

Vedlegg nr. 36
Side 3

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets
landsverneplan


