Vedlegg nr. 38
Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer
Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets
landsverneplan

ST. OLAVS HOSPITAL PSYKISK HELSEVERN AVD. ØSTMARKA
Kommune:
1601/Trondheim
Gnr/bnr:
413/124
413/122, 124
413/122
AskeladdenID:
148702
Referanse til
landsverneplan:
Kompleks 9900164

Vedlegg nr. 38
Side 2
Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer
Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets
landsverneplan
Omfang fredning
Byggnavn
•Bygg 01 - Ekspedisjon/kirke,
Østmarkveien 15
•Bygg 03 - Post 03, Østmarkveien
15
•Bygg 04 - post 4, Østmarkveien
15
•Bygg 06 - post 6, Østmarkveien
15
•Bygg 07 - post 7, Østmarkveien
15
•Bygg 09 - Opplæringssenteret.
Østmarkveien 15
•Bygg 11 - dagpost, Østmarkveien
15
•Bygg 12 - Låve
•Bygg 13 - Grisehus
•Bygg 19 - Stabbur 1,
Østmarkveien 15
•Bygg 20 - Stabbur 2,
Østmarkveien 15
•Bygg 22 - Gamle økonomibygget
•Bygg 23 - Bårehuset
•Bygg 30 - Villa Kringsjå.
Østmarkveien 15
•Bygg 31 - 35 - Fem lysthus,
Østmarkveien 15

•Utomhus

Oppført
1919

Bygningsnr. Gnr/bnr
182065064 413/122

Omfang
Eksteriør/Interiør

1919

182065021

413/122

Eksteriør

1919

182065013

413/122

Eksteriør

1919

182065048

413/122

Eksteriør

1919

182064998

413/122

Eksteriør

1919

182060690

413/122

Eksteriør/Interiør

1919

182065080

413/122

Eksteriør

1919
1919

182065196
182065099
182065137

413/122
413/122
413/122

Eksteriør
Eksteriør
Eksteriør

182065188

413/122

Eksteriør

1919
1919

182065072
182065129
182060739

413/122
413/124
413/122

Eksteriør
Eksteriør/Interiør
Eksteriør

1919

182060712, 413/122
300057030,
300057035,
300057037,
300057038
413/122, 124

Eksteriør

Utomhus

Vedlegg nr. 38
Side 3
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 med lysthus/lufteskur, rester av gjerder
mv. samt kulturhistoriske verdier knyttet til anlegget som helhet.

Formål:

Formålet med fredningen er å bevare bygningene på Østmarka som eksempel på et tidstypisk
paviljongasyl fra tidlig 1900-tall med parkområde og senere tilførte pasientbygninger. Fredningen
skal sikre bygningenes arkitektur og forhold til uteområdene, samt materialbruk og detaljering.

Begrunnelse: Østmarka er helsehistorisk viktig som godt bevart helhetlig eksempel på et psykiatrisk sykehus fra
1910-tallet. Anlegget har stor arkitektonisk verdi. Anlegget har bevart preget av spredte
paviljonger i et landskap og har betydelige estetiske og miljømessige kvaliteter. De opprinnelige
enkeltbygningene og senere oppførte pasientbygninger og kontorer representerer en godt leselig
historisk utvikling fra sykehusets åpning og til slutten av århundret.

Vedlegg nr. 38
Side 4
Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer
Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets
landsverneplan

BYGG 01 - EKSPEDISJON/KIRKE, ØSTMARKVEIEN 15 - administrasjonsbygning

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

182065064
413/122
1919
148702-1
Bygning 9901582
Kompleks 9900164

Fredning bygning
Omfang:

Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør i gang, korridor, hovedtrapp og sidetrapp i 1.
etasje, og kirkerommet og hovedtrapp 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 eksempel på administrasjonsbygning ved et
tidstypisk psykiatrisk sykehus fra tidlig 1900-tall og som viktig del av Østmarka som helhet.
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: Østmarka er helsehistorisk viktig som et godt bevart eksempel på et psykiatrisk sykehus fra 1910tallet. Den gamle administrasjonsbygningen er et sentralt helsehistorisk element i det helhetlige
miljøet på Østmarka. Bygningen har videre stor arkitektonisk verdi.

Vedlegg nr. 38
Side 5
Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer
Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets
landsverneplan

Plantegning 1. etasje, Bygg 01 - Ekspedisjon/kirke, Østmarkveien 15. Omfang interiørfredning er markert med blå skravur.

Plantegning 2. etasje, Bygg 01-Ekspedisjon/Kirke, Østmarkveien 15. Omfang interiørfredning er markert med blå skravur.

Vedlegg nr. 38
Side 6
Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer
Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets
landsverneplan

BYGG 03 - POST 03, ØSTMARKVEIEN 15

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

182065021
413/122
1919
148702-2
Bygning 9901584
Kompleks 9900164

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 bygningen som eksempel på en pasientbygning ved et
tidstypisk psykiatrisk sykehus fra tidlig 1900-tall og som viktig del av Østmarka som helhet.
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: Østmarka er helsehistorisk viktig som et godt bevart eksempel på et psykiatrisk sykehus fra 1910tallet. Bygningen som rommet "Halvåpen avd. for mænd" er et sentralt helsehistorisk element i det
helhetlige miljøet på Østmarka. Bygningen har videre stor arkitektonisk verdi.

Vedlegg nr. 38
Side 7
Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer
Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets
landsverneplan

BYGG 04 - POST 4, ØSTMARKVEIEN 15

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

182065013
413/122
1919
148702-3
Bygning 9901585
Kompleks 9900164

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 bygningen som eksempel på pasientbygning ved et
tidstypisk psykiatrisk sykehus fra tidlig 1900-tall og som viktig del av Østmarka som helhet.
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: Østmarka er helsehistorisk viktig som et godt bevart eksempel på et psykiatrisk sykehus fra 1910tallet. Bygningen som rommet "Halvåpen avd. for kvinder" er et sentralt helsehistorisk element i
det helhetlige miljøet på Østmarka. Bygningen har videre stor arkitektonisk verdi.

Vedlegg nr. 38
Side 8
Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer
Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets
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BYGG 06 - POST 6, ØSTMARKVEIEN 15

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

182065048
413/122
1919
148702-4
Bygning 9901587
Kompleks 9900164

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 bygningen som eksempel på pasientbygning ved et
tidstypisk psykiatrisk sykehus fra tidlig 1900-tall og som viktig del av Østmarka som helhet.
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: Østmarka er helsehistorisk viktig som et godt bevart eksempel på et psykiatrisk sykehus fra 1910tallet. Bygningen som rommet "Lukket avd. for mænd"er et sentralt helsehistorisk element i det
helhetlige miljøet på Østmarka. Bygningen har videre arkitektonisk verdi.

Vedlegg nr. 38
Side 9
Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer
Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets
landsverneplan

BYGG 07 - POST 7, ØSTMARKVEIEN 15

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

182064998
413/122
1919
148702-5
Bygning 9901588
Kompleks 9900164

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 bygningen som eksempel på pasientbygning ved et
tidstypisk psykiatrisk sykehus fra tidlig 1900-tall og som viktig del av Østmarka som helhet.
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: Østmarka er helsehistorisk viktig som et godt bevart eksempel på et psykiatrisk sykehus fra 1910tallet. Bygningen som rommet "Lukket avd. for kvinder" er et sentralt helsehistorisk element i det
helhetlige miljøet på Østmarka. Bygningen har videre stor arkitektonisk verdi.

Vedlegg nr. 38
Side 10
Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer
Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets
landsverneplan

BYGG 09 - OPPLÆRINGSSENTERET. ØSTMARKVEIEN 15 (oppr. pasientbygning)

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

182060690
413/122
1919
148702-8
Bygning 9901594
Kompleks 9900164

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 eksempel på pasientbygning ved et
tidstypisk psykiatrisk sykehus fra tidlig 1900-tall og som viktig del av Østmarka som helhet.
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 bygningsdeler, overflater og materialbruk, belysning, armaturer og detaljer,
samt opprinnelig fast inventar.

Begrunnelse: Østmarka er helsehistorisk viktig som et godt bevart eksempel på et psykiatrisk sykehus fra 1910tallet. Bygningen som rommet "Åpen avd. for mænd" er et sentralt helsehistorisk element i det
helhetlige miljøet på Østmarka. Bygningen har videre stor arkitektonisk verdi.

Vedlegg nr. 38
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Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets
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BYGG 11 - DAGPOST, ØSTMARKVEIEN 15 (oppr. gartner-/forvalterbolig)

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

182065080
413/122
1919
148702-6
Bygning 9901589
Kompleks 9900164

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 bygningen som eksempel på tjenestebolig ved et tidstypisk
psykiatrisk sykehus fra tidlig 1900-tall og som viktig del av Østmarka som helhet. 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: Østmarka er helsehistorisk viktig som et godt bevart eksempel på et psykiatrisk sykehus fra 1910tallet. Bygningen som rommet "forvalterboligen" er et viktig helsehistorisk og historiefortellende
element i helhetlige miljøet på Østmarka. Bygningen har videre arkitektonisk verdi.

Vedlegg nr. 38
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Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets
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BYGG 12 - LÅVE

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

182065196
413/122
1919
148702-9
Bygning 9901595
Kompleks 9900164

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 bygningen som eksempel på driftsbygning ved et tidstypisk
psykiatrisk sykehus fra tidlig 1900-tall og som viktig del av Østmarka som helhet. 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: Østmarka er helsehistorisk viktig som et godt bevart eksempel på et psykiatrisk sykehus fra 1910tallet. Låven har verdi da det viser den viktige koblingen mellom landbruksdrift og psykiatri. Dette
var vanlig, men denne typen bygningsmiljø er bare bevart noen få steder. Bygningen har videre et
tidstypisk arkitektonisk uttrykk og betydelig miljøverdi.

Vedlegg nr. 38
Side 13
Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer
Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets
landsverneplan

BYGG 13 - GRISEHUS

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

182065099
413/122
1919
148702-7
Bygning 9901590
Kompleks 9900164

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 bygningen som eksempel på driftsbygning ved et tidstypisk
psykiatrisk sykehus fra tidlig 1900-tall og som viktig del av Østmarka som helhet. 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: Østmarka er helsehistorisk viktig som et godt bevart eksempel på et psykiatrisk sykehus fra 1910tallet. Grisehuset har en pedagogisk verdi da det viser den viktige koblingen mellom
landbruksdrift og psykiatri. Dette var vanlig, men denne typen bygningsmiljø er bare bevart noen
få steder. Grisehold var vesentlig for sykehusets inntjening.

Vedlegg nr. 38
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landsverneplan

BYGG 19 - STABBUR 1, ØSTMARKVEIEN 15

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

182065137
413/122
148702-10
Bygning 9901600
Kompleks 9900164

Fredning bygning
Omfang:

Fredningen omfatter bygningens eksteriør og inkluderer hovedelementer som konstruksjon,
fasadekomposisjon, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer, dører, trapp
og detaljer som skilt og dekor m.v.

Formål:

Formålet med fredningen er å bevare stabburet som en viktig del av Østmarka som tidstypisk
psykiatrisk sykehus fra 1910-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.

Begrunnelse: Østmarka er helsehistorisk viktig som et godt bevart eksempel på et psykiatrisk sykehus fra 1910tallet. Stabburet har en pedagogisk verdi da det viser den viktige koblingen mellom landbruksdrift
og psykiatri. Dette var vanlig, men denne typen bygningsmiljø er bare bevart noen få steder.
Bygningen har videre et tidstypisk arkitektonisk uttrykk.
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Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets
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BYGG 20 - STABBUR 2, ØSTMARKVEIEN 15

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

182065188
413/122
148702-15
Bygning 9902710
Kompleks 9900164

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 en viktig del av Østmarka som tidstypisk
psykiatrisk sykehus fra 1910-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.

Begrunnelse: Østmarka er helsehistorisk viktig som et godt bevart eksempel på et psykiatrisk sykehus fra 1910tallet. Stabburet har en pedagogisk verdi da det viser den viktige koblingen mellom landbruksdrift
og psykiatri. Dette var vanlig, men denne typen bygningsmiljø er bare bevart noen få steder.
Bygningen har videre et tidstypisk arkitektonisk uttrykk.
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Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer
Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets
landsverneplan

BYGG 22 - GAMLE ØKONOMIBYGGET

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

182065072
413/122
1919
148702-11
Bygning 9901602
Kompleks 9900164

Fredning bygning
Omfang:

Fredningen omfatter den eldste bygningens eksteriør. Fredning 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 med fredningen er å bevare bygningen som eksempel på økonomibygning ved et
tidstypisk psykiatrisk sykehus fra tidlig 1900-tall og som viktig del av Østmarka som helhet.
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: Østmarka er helsehistorisk viktig som et godt bevart eksempel på et psykiatrisk sykehus fra 1910tallet. Den gamle økonomibygningen er et viktig helsehistorisk element i det helhetlige miljøet på
Østmarka. Bygningen har videre stor arkitektonisk verdi.

Vedlegg nr. 38
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Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer
Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets
landsverneplan

BYGG 23 - BÅREHUSET

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

182065129
413/124
1919
148702-13
Bygning 9901604
Kompleks 9900164

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 eksempel på bårehus ved et tidstypisk
psykiatrisk sykehus fra tidlig 1900-tall og som viktig del av Østmarka som helhet. 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: Østmarka er helsehistorisk viktig som et godt bevart eksempel på et psykiatrisk sykehus fra 1910tallet. Bårehuset ble benyttet som både bårehus, likkapell og obduksjonsrom og er et viktig
helsehistorisk element i det helhetlige miljøet på Østmarka. Bygningen har videre stor
arkitektonisk verdi.

Vedlegg nr. 38
Side 18
Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer
Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets
landsverneplan

BYGG 30 - VILLA KRINGSJÅ. ØSTMARKVEIEN 15

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

182060739
413/122
148702-12
Bygning 9901603
Kompleks 9900164

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 bygningen som en naturlig del av Østmarka som tidstypisk
psykiatrisk sykehus fra 1910-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.

Begrunnelse: Østmarka er helsehistorisk viktig som et godt bevart eksempel på et psykiatrisk sykehus fra 1910tallet. Eldre bygninger, slik som Villa Kringsjå, fikk ofte nye funksjoner i de store psykiatriske
sykehusene og ble deler av helheten.

Vedlegg nr. 38
Side 19
Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer
Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets
landsverneplan

BYGG 31 - 35 - FEM LYSTHUS, ØSTMARKVEIEN 15

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

182060712, 300057030, 300057035,
300057037, 300057038
413/122
1919
148702-14
Bygning 9901607
Kompleks 9900164

Fredning bygning
Omfang:

Fredningen omfatter de fem lysthusenes eksteriør. Fredning 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 med fredningen er å bevare bygningene som eksempel på lysthus/lufteskur ved et
tidstypisk psykiatrisk sykehus fra tidlig 1900-tall og som viktige deler av Østmarka som helhet.
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: Østmarka er helsehistorisk viktig som et godt bevart eksempel på et psykiatrisk sykehus fra 1910tallet. De opprinnelige lysthusene/lufteskurene er et viktig helsehistorisk element i det helhetlige
miljøet på Østmarka, og speiler samtidens tro på den friske luftens helbredende virkning.
Bygningene har videre stor arkitektonisk verdi.

Vedlegg nr. 38
Side 20
Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer
Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets
landsverneplan

UTOMHUS

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

413/122, 124
148702-16
Bygning 9903435
Kompleks 9900164

Fredning utomhus
Omfang:

Fredningen omfatter utomhusområdet som avgrenset på kart. Videre omfatter fredningen stakittet
omkring uteområdet til bygg 6 (tidligere "Lukket avd. for mænd"). Fredningen av
utomhusområdet inkluderer parkanlegg med arealer, terreng, strukturer og grøntområder,
hovedelementer som dekker, belegg, spaserganger, stier, vegetasjon, skogholt, samt konstruksjoner
som trapper og inkluderer hovedelementer som materialbruk, overflatebehandling og detaljering.
Fredningens avgrensning er markert med blå skravur på kart.

Formål:

Formålet med fredningen er å bevare utomhusområdet som viktig del av Østmarka som helhet og
som del av et tidstypisk psykiatrisk sykehus fra tidlig 1900-tall.

Begrunnelse: Anlegget på Østmarka har mange fellestrekk med de andre store statlige psykiatriske sykehusene,
der bygninger og parker danner en arkitektonisk helhet. Parken er et viktig helsehistorisk element i
det helhetlige miljøet på Østmarka. Parken var også viktig i behandlingen av pasientene.
Parkpreget med alléer og store trær er fortsatt tydelig.

