
HELSE FINNMARK KIRKENES

Kommune:
2030/Sør-Varanger

Gnr/bnr:
27/9/16
27/9

AskeladdenID:
148708

Referanse til
landsverneplan:
Kompleks 9900183

Omfang fredning
Byggnavn Oppført Bygningsnr. Gnr/bnr Omfang
•Elevhjem, Dr. Palmstrømsv. 7 1973 3448584 27/9/16 Eksteriør/Interiør
•Pikehjem, Dr. Palmstrømsv. 13 1954 193167993 27/9 Eksteriør/Interiør
•Søsterhjem, Dr. Palmstrømsv. 11 1955 193095593 27/9 Eksteriør/Interiør

Fredning kompleks

Omfang: Fredningen gjelder søsterhjemmet og pikehjemmet fra 1954 og
elevhjemmet fra 1973.

Formål: Formålet er å bevare det arkitektur- og kulturhistorisk verdifulle
bygningsmiljøet med personalboliger ved Kirkenes sykehus.
Fredningen skal sikre bygningenes opprinnelige arkitektur,
materialbruk og detaljering.

Begrunnelse: Bygningsmiljøet nord for Kirkenes sykehus har høy kulturhistorisk
verdi som eksempel på hvordan personalboligene ved et middels stort
sykehus har vært organisert i etterkrigstiden. Særpreget ved dette
miljøet er at man på et begrenset areal har et meget representativt
utvalg av personalboliger for ulike personalkategorier i
etterkrigstidens sykehussamfunn. I hovedsak er dette også bygninger
av høy, til dels svært høy, arkitektonisk kvalitet.

Vedlegg nr. 42

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets
landsverneplan



ELEVHJEM, DR. PALMSTRØMSV. 7

Bygningsnr: 3448584
Gnr/bnr: 27/9/16
Oppført: 1973
AskeladdenID: 148708-1
Referanse i landsverneplanen: Bygning 9903004

Kompleks 9900183

Fredning bygning

Omfang: Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør i vestibyle i 1. etasje, trappehusene fra 1.
etasje til taketasje, og korridorer, fellesrom med kjøkken, et elevrom og en leilighet i 3. etasje, og
mellomgang, fellesrom med kjøkken og WC i taketasje. 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 elevhjemmet fra 1973 som eksempel på et representativt
utvalg personalboliger ved et distriktssykehus. Videre er det et formål å bevare bygningens
arkitektonisk særpregede uttrykk innenfor modernistisk 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: Elevhjemmet har høy sosialhistorisk verdi som eksempel på en personalbolig ved et middels stort
sykehus. Bygningens modernistiske arkitektur har betydelig arkitektonisk og arkitekturhistorisk
verdi. Særlig arkitektonisk kvalitet har interiørene i korridorene med originaldører, trappehusene,
fellesrommet i takoppbygg, fellesrom med kjøkken, elevrom og leilighet i første etasje.

Vedlegg nr. 42
Side 2

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets
landsverneplan



Plantegning 1.-3. etasje, elevhjem. Omfang interiørfredning er markert med blå skravur.

Vedlegg nr. 42
Side 3

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets
landsverneplan



Plantegning taketasje, elevhjem. Omfang interiørfredning er markert med blå skravur.

Vedlegg nr. 42
Side 4

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets
landsverneplan



PIKEHJEM, DR. PALMSTRØMSV. 13

Bygningsnr: 193167993
Gnr/bnr: 27/9
Oppført: 1954
AskeladdenID: 148708-3
Referanse i landsverneplanen: Bygning 9903006

Kompleks 9900183

Fredning bygning

Omfang: Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør i peisestuen i mellombygget. 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 pikehjemmet fra 1950-tallet som eksempel på en
representativ personalbolig ved et distriktssykehus. Videre er det et formål å bevare bygningens
uttrykk som gjenreisingsarkitektur i Finnmark. 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: Pikehjemmet har høy sosialhistorisk verdi som eksempel på en personalbolig ved et middels stort
sykehus. Bygningen er videre et godt eksempel på gjenreisningsarkitektur. Bygningen har
betydelig arkitektonisk og arkitekturhistorisk verdi.

Vedlegg nr. 42
Side 5

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets
landsverneplan



Plantegning 1. etasje som viser pikehjem med mellomgang samt søsterhjem. Omfang av interiørfredning i mellombygget er markert med blå skravur.

Vedlegg nr. 42
Side 6

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets
landsverneplan



SØSTERHJEM, DR. PALMSTRØMSV. 11

Bygningsnr: 193095593
Gnr/bnr: 27/9
Oppført: 1955
AskeladdenID: 148708-2
Referanse i landsverneplanen: Bygning 9903005

Kompleks 9900183

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 søsterhjemmet fra 1950-tallet som eksempel på et
representativt utvalg personalboliger ved et distriktssykehus. Videre er det et formål å bevare
bygningens uttrykk som gjenreisingsarkitektur i Finnmark. 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: Søsterhjemmet har høy sosialhistorisk verdi som eksempel på en personalbolig ved et middels
stort sykehus. Bygningen er videre et godt eksempel på gjenreisningsarkitektur.

Vedlegg nr. 42
Side 7

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets
landsverneplan


