
NORDLANDSSYKEHUSET RØNVIK

Kommune:
1804/Bodø

Gnr/bnr:
38/286
38/287, 697
38/659
38/697

AskeladdenID:
148705

Referanse til
landsverneplan:
Kompleks 9900169

Omfang fredning
Byggnavn Oppført Bygningsnr. Gnr/bnr Omfang
•Kløveråsvn. 1 1902 - 1959 186977513 38/659 Eksteriør
•Mellomåsvn. 21 1926 186977505 38/659 Eksteriør/Interiør
•Mellomåsvn. 35 1902 186977483 38/659 Eksteriør/Interiør
•Thalleveien 35 A 1958 - 1972 187087538 38/697 Eksteriør
•Thalleveien 35 B 1958 - 1972 187087546 38/697 Eksteriør
•Thalleveien 35 C 1958 - 1972 187087554 38/697 Eksteriør
•Thalleveien 35 D 1958 - 1972 187087562 38/697 Eksteriør
•Thalleveien 35 E 1958 - 1972 186978277 38/286 Eksteriør
•Thalleveien 35 F 1958 - 1972 187087511 38/286 Eksteriør
•Thalleveien 36 - barnehage 1939 186978137 38/659 Eksteriør
•Thalleveien 38 - treningsbolig 1939 186978145 38/659 Eksteriør
•Thalleveien 42 A 1958 - 1972 187070953 38/697 Eksteriør
•Thalleveien 42 B 1958 - 1972 187070945 38/287, 697 Eksteriør
•Thalleveien 42 C 1958 - 1972 186978250 38/287, 697 Eksteriør
•Utomhus - 38/659 Utomhus
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Fredning kompleks

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

Formål: Formålet med fredningen er å bevare Rønvik som eksempel på et statlig psykiatrisk sykehus fra
begynnelsen av 1900-tallet i Nord Norge. Fredningen skal sikre bygningene og parken fra første
byggetrinn som helhetlig anlegg. Det er videre et formål å bevare et representativt utvalg av de
bygninger som er blitt oppført mellom første byggetrinn og frem til 1973.

Begrunnelse: Rønvik har en betydelig symbolverdi som et av de første statlig engasjementene til fordel for
regional utjevning i helsesektoren. Planleggingen, byggingen og driften av et stort asyl så langt
nord har en rekke interessante samfunnshistoriske aspekter, mens selve anlegget har betydelig
dokumentasjons- og opplevelsesverdi.
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KLØVERÅSVN. 1

Bygningsnr: 186977513
Gnr/bnr: 38/659
Oppført: 1902 - 1959
AskeladdenID: 148705-1
Referanse i landsverneplanen: Bygning 9901728

Kompleks 9900169

Fredning bygning

Omfang: Fredningen omfatter bygningskompleksets 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 bygningskomplekset som eksempel på et statlig psykiatrisk
sykehus. Formålet er å bevare byggetrinnet fra begynnelsen av 1900-tallet og å bevare sykefløyene
fra 1959 som form- og materialmessig er tilpasset det gamle asylet. Fredningen skal sikre
bygningskompleksets eksteriør. 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: Bygningskomplekset har stor arkitektonisk verdi. Videre har det som tidlig eksempel på et
psykiatrisk sykehus betydelig kulturhistorisk verdi.
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MELLOMÅSVN. 21 (oppr. lasarett- og tuberkuloseavdeling )

Bygningsnr: 186977505
Gnr/bnr: 38/659
Oppført: 1926
AskeladdenID: 148705-2
Referanse i landsverneplanen: Bygning 9901729

Kompleks 9900169

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 lasarett- og tuberkuloseavdeling
og som en kulturhistorisk verdifull del av Rønvik psykiatriske sykehus. 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 fredningen av interiør er å opprettholde opprinnelig og eldre rominndeling med
bygningsdeler, overflater og materialbruk, belysning, armaturer og detaljer samt opprinnelig fast
inventar.

Begrunnelse: Tuberkuloseomsorgen var integrert i de psykiatriske sykehusene og bygninger som lasarett har i
kraft av dette betydelig kulturhistorisk verdi. Bygningen har videre arkitektonisk verdi ved å slutte
opp om anleggets opprinnelige struktur.

Vedlegg nr. 39
Side 4

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets
landsverneplan



MELLOMÅSVN. 35 - Rønvik kapell

Bygningsnr: 186977483
Gnr/bnr: 38/659
Oppført: 1902
AskeladdenID: 148705-3
Referanse i landsverneplanen: Bygning 9901732

Kompleks 9900169

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 som eksempel på et kapell som en helsehistorisk viktig integrert del av
Rønvik psykiatriske sykehus. 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 fredningen av interiør er å
opprettholde opprinnelig og eldre rominndeling med bygningsdeler, overflater og materialbruk,
belysning, armaturer og detaljer samt opprinnelig fast inventar.

Begrunnelse: Kapellet på Rønvik har betydelig opplevelsesverdi som del av miljøet, karakteristisk plassert som
fondmotiv ved innkjøringen fra Mellomåsveien. Kapellene på de eldre helseanleggene var
organiske deler av helheten, og bygningen har i kraft av dette betydelig kulturhistorisk verdi.
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THALLEVEIEN 35 A

Bygningsnr: 187087538
Gnr/bnr: 38/697
Oppført: 1958 - 1972
AskeladdenID: 148705-6
Referanse i landsverneplanen: Bygning 9902988

Kompleks 9900169

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 representativt eksempel på personalbolig og
viktig del av bygningsmiljøet på Rønvik. Fredningen skal sikre bygningen som del av rekkehusene
Thalleveien 35 A-F. 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 som del av personalboligene på Rønvik fra midten av 1900-tallet viktig del av det
helhetlige miljøet og har i kraft av dette betydelig helsehistorisk verdi. Boligene er med sitt
lavmelte formspråk karakteristisk for boligene på de større institusjonene. Rekkehusene i
Thalleveien 35 A-F har dessuten miljøverdi i randsonen av hovedanlegg og park.

Vedlegg nr. 39
Side 6

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets
landsverneplan



THALLEVEIEN 35 B

Bygningsnr: 187087546
Gnr/bnr: 38/697
Oppført: 1958 - 1972
AskeladdenID: 148705-7
Referanse i landsverneplanen: Bygning 9903445

Kompleks 9900169

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 representativt eksempel på personalbolig og
viktig del av bygningsmiljøet på Rønvik. Fredningen skal sikre bygningen som del av rekkehusene
Thalleveien 35 A-F. 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 som del av personalboligene på Rønvik fra midten av 1900-tallet viktig del av det
helhetlige miljøet og har i kraft av dette betydelig helsehistorisk verdi. Boligene er med sitt
lavmelte formspråk karakteristisk for boligene på de større institusjonene. Rekkehusene i
Thalleveien 35 A-F har dessuten miljøverdi i randsonen av hovedanlegg og park.
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THALLEVEIEN 35 C

Bygningsnr: 187087554
Gnr/bnr: 38/697
Oppført: 1958 - 1972
AskeladdenID: 148705-8
Referanse i landsverneplanen: Bygning 9903446

Kompleks 9900169

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 er å bevare bygningen som representativt eksempel på personalbolig og viktig del av
bygningsmiljøet på Rønvik. Fredningen skal sikre bygningens som del av rekkehusene Thalleveien
35 A-F. 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 som del av personalboligene på Rønvik fra midten av 1900-tallet viktig del av det
helhetlige miljøet og har i kraft av dette betydelig helsehistorisk verdi. Boligene er med sitt
lavmelte formspråk karakteristisk for boligene på de større institusjonene. Rekkehusene i
Thalleveien 35 A-F har dessuten miljøverdi i randsonen av hovedanlegg og park.
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THALLEVEIEN 35 D

Bygningsnr: 187087562
Gnr/bnr: 38/697
Oppført: 1958 - 1972
AskeladdenID: 148705-9
Referanse i landsverneplanen: Bygning 9903447

Kompleks 9900169

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 representativt eksempel på personalbolig og
viktig del av bygningsmiljøet på Rønvik. Fredningen skal sikre bygningen som del av rekkehusene
Thalleveien 35 A-F. 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 som del av personalboligene på Rønvik fra midten av 1900-tallet viktig del av det
helhetlige miljøet og har i kraft av dette betydelig helsehistorisk verdi. Boligene er med sitt
lavmelte formspråk karakteristisk for boligene på de større institusjonene. Rekkehusene i
Thalleveien 35 A-F har dessuten miljøverdi i randsonen av hovedanlegg og park.
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THALLEVEIEN 35 E

Bygningsnr: 186978277
Gnr/bnr: 38/286
Oppført: 1958 - 1972
AskeladdenID: 148705-10
Referanse i landsverneplanen: Bygning 9903448

Kompleks 9900169

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 representativt eksempel på personalbolig og
viktig del av bygningsmiljøet på Rønvik. Fredningen skal sikre bygningen som del av rekkehusene
Thalleveien 35 A-F. 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 som del av personalboligene på Rønvik fra midten av 1900-tallet viktig del av det
helhetlige miljøet og har i kraft av dette betydelig helsehistorisk verdi. Boligene er med sitt
lavmelte formspråk karakteristisk for boligene på de større institusjonene. Rekkehusene i
Thalleveien 35 A-F har dessuten miljøverdi i randsonen av hovedanlegg og park.
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THALLEVEIEN 35 F

Bygningsnr: 187087511
Gnr/bnr: 38/286
Oppført: 1958 - 1972
AskeladdenID: 148705-11
Referanse i landsverneplanen: Bygning 9903449

Kompleks 9900169

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 representativt eksempel på personalbolig og
viktig del av bygningsmiljøet på Rønvik. Fredningen skal sikre bygningen som del av rekkehusene
Thalleveien 35 A-F. 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 som del av personalboligene på Rønvik fra midten av 1900-tallet viktig del av det
helhetlige miljøet og har i kraft av dette betydelig helsehistorisk verdi. Boligene er med sitt
lavmelte formspråk karakteristisk for boligene på de større institusjonene. Rekkehusene i
Thalleveien 35 A-F har dessuten miljøverdi i randsonen av hovedanlegg og park.
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THALLEVEIEN 36 - BARNEHAGE (oppr. personalbolig)

Bygningsnr: 186978137
Gnr/bnr: 38/659
Oppført: 1939
AskeladdenID: 148705-5
Referanse i landsverneplanen: Bygning 9901744

Kompleks 9900169

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 representativt eksempel på personalbolig og
helsehistorisk viktig del av bygningsmiljøet på Rønvik. 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 som del av personalboligene på Rønvik fra midten av 1900-tallet en viktig del av det
helhetlige miljøet og har i kraft av dette betydelig helsehistorisk verdi. Bygningen har videre
arkitekturhistorisk verdi som eksempel på funksjonalistisk arkitektur fra 1930-tallet.
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THALLEVEIEN 38 - TRENINGSBOLIG (oppr. personalbolig)

Bygningsnr: 186978145
Gnr/bnr: 38/659
Oppført: 1939
AskeladdenID: 148705-4
Referanse i landsverneplanen: Bygning 9901736

Kompleks 9900169

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 representativt eksempel på personalbolig og
helsehistorisk viktig del av bygningsmiljøet på Rønvik. 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 som del av personalboligene på Rønvik fra midten av 1900-tallet en viktig del av det
helhetlige miljøet og har i kraft av dette betydelig helsehistorisk verdi. Bygningen har videre
arkitekturhistorisk verdi som eksempel på funksjonalistisk arkitektur fra 1930-tallet.
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THALLEVEIEN 42 A

Bygningsnr: 187070953
Gnr/bnr: 38/697
Oppført: 1958 - 1972
AskeladdenID: 148705-12
Referanse i landsverneplanen: Bygning 9902989

Kompleks 9900169

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 representativt eksempel på personalbolig og
helsehistorisk viktig del av bygningsmiljøet på Rønvik. Fredningen skal sikre bygningens som del
av kjedehusene Thalleveien 42 A-C. 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 som del av personalboligene på Rønvik fra midten av 1900-tallet en viktig del av det
helhetlige miljøet og har i kraft av dette betydelig helsehistorisk verdi. Kjedehusene i Thalleveien
42 A-C har dessuten miljøverdi i overgangen fra hovedanlegg og park.
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THALLEVEIEN 42 B

Bygningsnr: 187070945
Gnr/bnr: 38/287, 697
Oppført: 1958 - 1972
AskeladdenID: 148705-13
Referanse i landsverneplanen: Bygning 9903442

Kompleks 9900169

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 representativt eksempel på personalbolig og
helsehistorisk viktig del av bygningsmiljøet på Rønvik. Fredningen skal sikre bygningens som del
av kjedehusene Thalleveien 42 A-C. 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 som del av personalboligene på Rønvik fra midten av 1900-tallet en viktig del av det
helhetlige miljøet og har i kraft av dette betydelig helsehistorisk verdi. Kjedehusene i Thalleveien
42 A-C har dessuten miljøverdi i overgangen fra hovedanlegg og park.
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THALLEVEIEN 42 C

Bygningsnr: 186978250
Gnr/bnr: 38/287, 697
Oppført: 1958 - 1972
AskeladdenID: 148705-14
Referanse i landsverneplanen: Bygning 9903443

Kompleks 9900169

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 representativt eksempel på personalbolig og
helsehistorisk viktig del av bygningsmiljøet på Rønvik. Fredningen skal sikre bygningen som del
av kjedehusene Thalleveien 42 A-C. 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 som del av personalboligene på Rønvik fra midten av 1900-tallet en viktig del av det
helhetlige miljøet og har i kraft av dette betydelig helsehistorisk verdi. Kjedehusene i Thalleveien
42 A-C har dessuten miljøverdi i overgangen fra hovedanlegg og park.
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UTOMHUS

Bygningsnr: -
Gnr/bnr: 38/659
Oppført:
AskeladdenID: 148705-15
Referanse i landsverneplanen: Bygning 9903437

Kompleks 9900169

Fredning utomhus

Omfang: Fredningen omfatter utomhusanleggenes arealer, terreng, strukturer som park, hage, gårdsrom og
grøntområder, hovedelementer som veier, stier, dekker, belegg, vegetasjon og annen
grønnstruktur samt konstruksjoner som gjerder, porter, murer, belysning, paviljonger, skulpturer,
fontene, basseng, trapper med detaljer, materialbruk og overflater.

Fredningens avgrensning er markert med blå skravur på kart.

Formål: Formålet med fredningen er å bevare utomhusanlegget ved Rønvik som eksempel på parkanlegg
anlagt ved psykiatrisk institusjon. Formålet med fredningen er å sikre utomhusanlegget som en
viktig del av det helhetlige anlegget ved Rønvik.

Begrunnelse: Rønvik psykiatriske sykehus ble fra starten av anlagt med en større park med stier, fontene, trær
og hekker. Parken var også tiltenkt brukt i pasientbehandlingen. Parken danner sammen med
hovedbygningen en arkitektonisk helhet.
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