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

BÆRUM SYKEHUS
Kommune:
219/Bærum
Gnr/bnr:
84/241
AskeladdenID:
148676
Referanse til
landsverneplan:
Kompleks 9900012

Omfang fredning
Byggnavn
•Fyrhuset, bygg 10
•Sykehusveien 30
•Sykehusveien 33

Oppført
1924
1920 - 1924
1923

Bygningsnr.
16201820
6687733
16201952

Gnr/bnr
84/241
84/241
84/241

Omfang
Eksteriør
Eksteriør
Eksteriør

Fredning kompleks
Omfang:

Fredningen omfatter Bærum gamle sykehus fra 1924, inkludert fløyene
fra 1937 og 1956 og fyrhus/teknisk sentral og portnerbolig med
garasjer.

Formål:

Formålet er å bevare de eldre delene av Bærum sykehus som et
eksempel på kommunal sykehusbygging i perioden omkring 1920.
Fredningen skal sikre anleggets opprinnelige arkitektur, materialbruk
og detaljering.

Begrunnelse:

Bærum sykehus er et enestående eksempel på periodens evne til å
kombinere romantisk, historiserende arkitektur og moderne
sykehusplanlegging. Første byggetrinn er typisk for tidens romantisk
orienterte arkitektur. Som eksempel på periodens sykehustenkning
savner anlegget bevarte motstykke i Norge. Utvidelsene fra 1937 og
1956 er tilpasset første byggetrinn med hensyn til formspråk,
dimensjoner og materialbruk og gir anlegget et helhetlig men variert
preg. Anlegget er som helhetlig anlegg sjeldent godt bevart.

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

FYRHUSET, BYGG 10

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

16201820
84/241
1924
148676-3
Bygning 9903000
Kompleks 9900012

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 det gamle fyrhuset ved Bærum sykehus som eksempel på økonomibygning
og et viktig historiefortellende element i det helhetlige miljøet. 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: Fyrhuset er et arkitektonisk og funksjonelt viktig element i det opprinnelige sykehusanlegget.
Bygningens ytre struktur er godt bevart. Økonomibygninger av denne typen er relativt sjeldent
bevart i sammenheng med de eldre sykehusanleggene, og bygningen har derfor stor verdi både
som enkeltbygg og som del av miljøet.

Vedlegg nr. 5
Side 3
Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer
Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets
landsverneplan

SYKEHUSVEIEN 30 - Bærum gamle sykehus

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

6687733
84/241
1920 - 1924
148676-1
Bygning 9900137
Kompleks 9900012

Fredning bygning
Omfang:

Fredningen omfatter eksteriør for de opprinnelige bygningene fra 1924, samt tilbyggene fra 1937
og 1956. Fredningen 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 er å bevare de eldre delene av Bærum sykehus som et arkitektur- og helsehistorisk viktig
eksempel på kommunal sykehusbygging i perioden omkring 1920. 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: Bærum sykehus fra 1924 er et godt eksempel på nybarokkens evne til å kombinere romantisk,
historiserende arkitektur og moderne sykehusplanlegging, og savner som sådan sidestykke i
Norge. Av særlig arkitektonisk betydning er tårnet som er et landemerke i Bærum; Tårnet inngår
som et tidsypisk arkiekturtema i institusjonsbyggeriet rundt 1. verdenskrig. Til tross for en del
endringer med hensyn til detaljer har anlegget som helhet bevart et gjennomgående stilmessig
preg av nordisk nybarokk. Senere tilbygg mot nord (1937) og sør (1956) innordner seg eldste
byggetrinn i volumer, materialer og formspråk og er gode eksempler både på sykehusbygg fra sine
perioder og som tilpasningsarkitektur.

Vedlegg nr. 5
Side 4
Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer
Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets
landsverneplan

SYKEHUSVEIEN 33 (tidl. portnerbolig)

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

16201952
84/241
1923
148676-2
Bygning 9900139
Kompleks 9900012

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 portnerboligen som et viktig historiefortellende element i
anlegget. 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: Portnerboligen er en viktig funksjonell del av det totale sykehusanlegget fra første byggetrinn på
Bærum sykehus. Bygningens formspråk og materialbruk er tilpasset øvrige deler av
sykehusanlegget. Bygningen inngår som en viktig del av anlegget som helhet. Den miljømessige
betydningen av huset i sykehusmiljøet er betydelig.

