Vedlegg nr. 41
Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer
Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets
landsverneplan

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE ÅSGÅRD
Kommune:
1902/Tromsø
Gnr/bnr:
118/1561
AskeladdenID:
148707
Referanse til
landsverneplan:
Kompleks 9900177

Omfang fredning
Byggnavn
•Bolig Lars Eriksens veg 4
•Bolig Lars Eriksens veg 5
•Bolig Lars Eriksens veg 6
•Bolig Lars Eriksens veg 7
•Psyk. avd. Åsgård, bygg 1-11

Oppført
1957 - 1959
1957 - 1959
1957 - 1959
1957 - 1959
1957 - 1962

Bygningsnr.
190602370
190602389
190602397
190602400
11447961

Gnr/bnr
118/1561
118/1561
118/1561
118/1561
118/1561

Omfang
Eksteriør
Eksteriør
Eksteriør
Eksteriør
Eksteriør/Interiør

Fredning kompleks
Omfang:

Fredningen omfatter bygningene som nevnt ovenfor.

Formål:

Formålet med fredning er å bevare utvalgte bygninger på Åsgård
sykehus som landets eneste helhetlige psykiatriske spesialsykehus
bygget i sin helhet i etterkrigstiden.

Begrunnelse:

Åsgård sykehus er et betydelig helsehistorisk kulturminne som
landets eneste helhetlig planlagte psykiatriske sykehus fra
etterkrigstiden. Anlegget har videre arkitektonisk verdi.

Vedlegg nr. 41
Side 2
Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer
Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets
landsverneplan

BOLIG LARS ERIKSENS VEG 4

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

190602370
118/1561
1957 - 1959
148707-2
Bygning 9903028
Kompleks 9900177

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 personalbolig ved et sykehus
fra 1950-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: Bygningen har stor helsehistorisk verdi som sentralt element ved landets eneste helhetlig planlagte
psykiatriske sykehus fra etterkrigstiden. Bygningen er en av mange personalboliger ved Åsgård og
er sammen med disse viktige eksempler på de boliger som var en nødvendig del av strukturen ved
større helseinstitusjoner langt opp i etterkrigstiden. Det var nødvendig å kunne tilby gode boliger
for å få den ønskede arbeidskraften. Bygningen har betydelig pedagogisk verdi som eksempel på
tidligere sykehusplanlegging hvor personalet bodde der hvor de arbeidet. Videre har bygningen
betydelig arkitekturhistorisk verdi som tidstypisk 1950/60-tallsarkitektur, noe som er sjeldent i
landsdelen.

Vedlegg nr. 41
Side 3
Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer
Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets
landsverneplan

BOLIG LARS ERIKSENS VEG 5

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

190602389
118/1561
1957 - 1959
148707-3
Bygning 9903438
Kompleks 9900177

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 personalbolig ved et sykehus
fra 1950-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: Bygningen har stor helsehistorisk verdi som sentralt element ved landets eneste helhetlig planlagte
psykiatriske sykehus fra etterkrigstiden. Bygningen er en av mange personalboliger ved Åsgård og
er sammen med disse viktige eksempler på de boliger som var en nødvendig del av strukturen ved
større helseinstitusjoner langt opp i etterkrigstiden. Det var nødvendig å kunne tilby gode boliger
for å få den ønskede arbeidskraften. Bygningen har betydelig pedagogisk verdi som eksempel på
tidligere sykehusplanlegging hvor personalet bodde der hvor de arbeidet. Videre har bygningen
betydelig arkitekturhistorisk verdi som tidstypisk 1950/60-tallsarkitektur, noe som er sjeldent i
landsdelen.

Vedlegg nr. 41
Side 4
Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer
Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets
landsverneplan

BOLIG LARS ERIKSENS VEG 6

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

190602397
118/1561
1957 - 1959
148707-4
Bygning 9903439
Kompleks 9900177

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 personalbolig ved et sykehus
fra 1950-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: Bygningen har stor helsehistorisk verdi som sentralt element ved landets eneste helhetlig planlagte
psykiatriske sykehus fra etterkrigstiden. Bygningen er en av mange personalboliger ved Åsgård og
er sammen med disse viktige eksempler på de boliger som var en nødvendig del av strukturen ved
større helseinstitusjoner langt opp i etterkrigstiden. Det var nødvendig å kunne tilby gode boliger
for å få den ønskede arbeidskraften. Bygningen har betydelig pedagogisk verdi som eksempel på
tidligere sykehusplanlegging hvor personalet bodde der hvor de arbeidet. Videre har bygningen
betydelig arkitekturhistorisk verdi som tidstypisk 1950/60-tallsarkitektur, noe som er sjeldent i
landsdelen.

Vedlegg nr. 41
Side 5
Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer
Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets
landsverneplan

BOLIG LARS ERIKSENS VEG 7

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

190602400
118/1561
1957 - 1959
148707-5
Bygning 9903440
Kompleks 9900177

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 personalbolig ved et sykehus
fra 1950-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: Bygningen har stor helsehistorisk verdi som sentralt element ved landets eneste helhetlig planlagte
psykiatriske sykehus fra etterkrigstiden. Bygningen er en av mange personalboliger ved Åsgård og
er sammen med disse viktige eksempler på de boliger som var en nødvendig del av strukturen ved
større helseinstitusjoner langt opp i etterkrigstiden. Det var nødvendig å kunne tilby gode boliger
for å få den ønskede arbeidskraften. Bygningen har betydelig pedagogisk verdi som eksempel på
tidligere sykehusplanlegging hvor personalet bodde der hvor de arbeidet. Videre har bygningen
betydelig arkitekturhistorisk verdi som tidstypisk 1950/60-tallsarkitektur, noe som er sjeldent i
landsdelen.

Vedlegg nr. 41
Side 6
Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer
Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets
landsverneplan

PSYK. AVD. ÅSGÅRD, BYGG 1-11 (Bygg 7 og 10)

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

11447961
118/1561
1957 - 1962
148707-1
Bygning 9901808
Kompleks 9900177

Fredning bygning
Omfang:

For bygg 7 omfatter fredningen bygningens eksteriør. For bygg 10 omfatter fredningen bygningens
eksteriør og interiør i hovedinngang/vestibyle over to 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 til bygg 10 er markert på plantegning.

Formål:

Formålet med fredningen av de to bygningene er å bevare utvalgte deler av bygningsstrukturen på
Åsgård sykehus som landets eneste helhetlige psykiatriske spesialsykehus bygget i sin helhet i
etterkrigstiden. 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 utvalgte interiør er å opprettholde
opprinnelig rominndeling med opprinnelige og eldre bygningsdeler, overflater og materialbruk,
belysning, armaturer og detaljer, samt opprinnelig fast inventar.

Begrunnelse: Bygningene har arkitektonisk verdi og helsehistorisk og pedagogisk verdi som del av det yngste
eksemplet på bygging av et stort helhetlig psykiatrisk sykehus.

Vedlegg nr. 41
Side 7
Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer
Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets
landsverneplan

Plantegning 1. og 2. etasje, Åsgård bygg 10. Omfang interiørfredning er markert med blå skravur.

