KOMPLEKS 13898 RØVIKA UNGDOMSSENTER-FAUSKE

Bygnings- og eiendomsdata
Fylke:
Kommune:
Opprinnelig funksjon:
Nåværende funksjon:
Foreslått vernekategori:
Totalt antall bygg:

Nordland
1841/Fauske
Tuberkulosehjem
Barnevernsinstitusjon
Verneklasse 1, fredning
17

Situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg.

Bygningsoversikt, omfang vern
Byggnr

Byggnavn

Oppført

Verneklasse

GAB nr

Gnr/Bnr

13977

Bolig 1

1968 - 1969

Verneklasse 1, fredning Eksteriør

Omfang

188857213

44/8

13978

Bolig 2

1968 - 1969

Verneklasse 1, fredning Eksteriør

188857205

44/8

13979

Bolig 3

1968 - 1969

Verneklasse 1, fredning Eksteriør

188857191

44/8

13972

Granli

1968 - 1969

Verneklasse 1, fredning Eksteriør

188857248

44/8

13976

Hybelbygg

1969 - 1970

Verneklasse 1, fredning Eksteriør

188857221

44/8

13534

Røvika Ungdomssenter, Fauske

1910 - 1970

Verneklasse 1, fredning Eksteriør/Interiør/Utomhus

188937632

44/8

13973

Skogly

1964 - 1965

Verneklasse 1, fredning Eksteriør

188857140

44/8

13980

Stall

1994 - 1994

Verneklasse 2, bevaring Eksteriør

11222412

44/8

13974

Tunet

1966 - 1967

Verneklasse 1, fredning Eksteriør

188857132

44/8

13975

Åsheim

1969 - 1970

Verneklasse 1, fredning Eksteriør/Interiør

188857124

44/8

Side 1
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Vern kompleks
Formål:

Begrunnelse:

Formålet med fredning av Røvika er å bevare et komplett anlegg som dokumenterer spesialskolehistorien innen
barnevernssektoren. De sosial- og kulturhistoriske aspektene ved utformingen av spesialskoleanlegget er like viktige som
selve arkitekturen. Formålet er videre å sikre bygningene i et helhetlig skoleanlegg som er karakteristisk for
spesialskolene; stort administrasjonsbygg, skole, internater, personalboliger og stort uteareal.
Formålet er videre å dokumentere at spesialskolene representerte en stor statlig satsning gjennom en landsomfattende
utbygging av slike institusjoner.
Innenfor spesialskolesystemet har adferdsskolene en nær forbindelse til barnevernet. Spesialskolesystemet som fulgte av
spesialskoleloven fra 1951, var underlagt Kirke- og undervisningsdepartementet (KUD), men var også et barnevernstiltak
siden barnevernsloven ga adgang til å vedta plassering av barn.
Røvika ble etablert som statens spesialskole for Nordland, Troms og Finnmark og var lenge den eneste spesialskolen for
barn med adferdsvansker i landsdelen. Spesialskolesystemet, herunder adferdsskolene, ble avviklet i 1992. Av disse er
Røvika den eneste i landsdelen og en av tre i landet som fortsatt er i bruk som barnevernsinstitusjon.
Anlegget fremstår omtrent som det gjorde ferdig utbygd i 1970, uten større eksteriørmessige forandringer. Skolen ble bygd
opp rundt et tidligere tuberkulosehjem (1910/1930) med oppføring av skole, personalboliger, internater for elevene,
diverse uthus, driftsbyninger og idrettsanlegg. Røvika var, som de fleste spesialskolene, utformet med alle funksjoner på
samme område. Elevene bodde i internater, det var personalboliger og funksjoner som idrettsanlegg, ridebane og
verksteder på skolen. Røvika hadde de fleste funksjoner innenfor institusjonen og muliggjorde isolasjon fra samfunnet
forøvrig. Røvika er i dag det eneste helhetlige anlegget i statlig eie som kan dokumentere historien til etterkrigstidens
spesialskoler for barn med adferdsvansker.
Innenfor dette anlegget er hovedbygningen/skolen og internatene særlig viktige enkeltbygninger.

Omfang:

Røvika er også et eksempel på at barnevernets institusjoner etableres i tidligere institusjonsbygninger og på hvordan
barnevernet har fortsatt driften uten større bygningsmessige endringer selv om driftsformen endres, slik tilfellet var da
skoledriften ble lagt ned og Røvika ble en ordinær barnevernsinstitusjon.
Fredningen omfatter hele eiendommen og de fleste av bygningenes eksteriør. Fredningen omfatter også deler av interiøret
i ett internat og i skole- og administrasjonbygningen.

Beskrivelse kulturmiljø
Røvika ungdomssenter er et stort institusjonsanlegg etter barnevernets målestokk. Anlegget ble bygd ut som spesialskole for barn med adferdsvansker i
løpet av 1960-tallet, med en bygningsmasse som skulle dekke mange funksjoner. Anlegget er godt bevart og består i dag av 16 bygninger; skole- og
administrasjonsbygning, elevinternater, personalboliger, driftsbygninger, verksteder og uthus.
Institusjonen, som opprinnelig var tuberkulosehjem, grenser til skogsterreng, ligger høyt og fritt og har en nokså isolert beliggenhet. Plasseringen er
typisk for tuberkuloseinstitusjonene, men også i tråd med tradisjonen fra de tidligere skolehjemmene.
Personalboligene ligger nokså samlet langs adkomstveien opp mot skolen, med rektorboligen øverst. Internatene for elevene er gruppert lenger inn på
eiendommen. Det var et poeng at anlegget skulle utformes mest mulig lik en vanlig bosituasjon - elevene skulle ha skolevei mellom bolig og skole.
Mellom personalboligene og elevboligene ligger skolebygningen og det opprinnelige tuberkulosehjemmet, ombygd til skole- og kontorformål.
Institusjonen har flere uthus/driftsbygninger som er plassert nokså fritt blant bolig- og skolebygningene. Felles for dem er også at de er lite dokumentert,
og trolig oppført mer ad hoc, noe også utformingen tilsier. I granskningsrapporten er en stall omtalt, så hestehold har en historie på stedet. Dagens stall
er oppført 1994. Verksted, garasje, lagerhall, mopedbu, sag og leskur antas alle å være oppført fra ca 1990 og senere.
Nederst på tomta kan man se en tidligere opparbeidet idrettsplass, nå delvis i bruk som ridebane. Øverst på tomten er det spor i det bratte, skogkledte
terrenget etter en hoppbakke. Eiendommen har i dag store plen- og engarealer som dels brukes til beite for hester.
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Eiendomshistorikk
Eiendommen Røvika i Nordland ble i 1907 innkjøpt av Fauske herredsstyre for å oppføre en såkalt fattiggård. På 1930-tallet fikk denne mer preg av
aldershjem. Allerede i 1908 bestemte kommunen seg for også å bygge et tuberkulosehjem på samme eiendom. Dette sto ferdig ca. 1910 og var i bruk til
1960. I 1961 kjøpte staten eiendommen av kommunen for å opprette spesialskole på barnetrinnet for gutter med adferdsvansker.
Alt i 1947 ga KUD tilråding om å etablere en statlig spesialskole for Nordland, Troms og Finnmark. Det tok tid å finne egnet plassering for spesialskolen.
Fauske ble valgt pga gode kommunikasjonsforbindelser. Røvika var lenge den eneste spesialskolen for barn med adferdsvansker i landsdelen.
Spesialskolesystemet, herunder adferdsskolene, ble avviklet i 1992. Av disse er Røvika den eneste i landsdelen og en av tre i landet som fortsatt er i
bruk som barnevernsinstitusjon.
Fra oppstarten i 1963 ble Fauske offentlige skole gradvis og planmessig utbygd med internater (elevpaviljonger), personalboliger og
undervisningsbygning. Navnet ble endret til Røvika skole i 1977 (ifbm at spesialskoleloven oppheves), og fra 1979 var skolen en ungdomsskole. Elevene
som tidligere hadde kommet fra hele landsdelen, ble nå rekruttert mer lokalt. De første jentene begynte i 1980. I 1992, etter avviklingen av de
gjenværende statlige spesialskolene, overtok Nordland fylkeskommune eiendommen. I 2004 overtok staten alle barnevernsinstitusjonene, og Røvika ble
igjen statlig. Det er nå (2008) et tyvetall beboere på stedet, og rådgivingsvirksomhet er også blitt et viktig element.
Institusjonshistorie:
1961 Staten kjøper eiendommen
1963 Skolen åpner under navnet Fauske offentlige skole (under KUD). For gutter med adferdsvansker, barnetrinnet. For Nordland, Troms og Finnmark.
Det eksisterte i perioden 1950-1992 15-20 skoler for elever med adferdsvansker, som staten drev eller hadde ansvar for elevopptak (Kilde: Statens
spesialskoler 1825-1992).
1970 Ferdig utbygd
1977 Navnet endret til Røvika skole.
1979 Blir ungdomsskole med avgrenset opptaksområde. Jenter fra 1980.
1992 Nedlagt som statsskole. Virksomheten videreført av Nordland fylkeskommune som del av det fylkeskommunale barnevernet. Skoledriften nedlagt.
2004 Staten overtar de fylkeskommunale barnevernsinstitusjonene. I 2008 er navnet Røvika ungdomssenter.
Personalboliger
Fire eneboliger og ett hybelhus ble oppført 1968-1970. Statens bygge- og eiendomsdirektorat (SBED), som var byggherre for skoleanlegget, hadde
utarbeidet arealnormer for statens boliger, da boligbyggingen på den tiden var omfattende. Boligene ved Røvika dekker en stor del av spekteret til
normene som var fastsatt for i alt 11 ulike boligstørrelser. (SBED administrativ bestemmelse nr 564: Normer for statens familieboliger og hybler. 1963.)
Kilder:
Tegningsarkiv for alle bygninger på eiendommen ble overført fra SBED (Statsbygg) til Fylkesbyggesjefen i Nordland 22.03.1993 ifm overdragelsen fra
staten til fylkeskommunen.
St.meld nr 42 (1965-66) Om utbygging av spesialskolene (KUD).
Ferdigmelding 54/1966 og 102/1970.
St.meld nr 10 1962-63 og 1972-73
Omsorg og overgrep. Rapport fra granskingsutvalg oppnevnt av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. 2007.
Se også byggrapporter for flere kilder.
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Verneverdige bygg
Byggnr: 13534
GAB nr: 188937632
Navn: Røvika
Ungdomssenter, Fauske
Oppført: 1910 - 1970

Byggnr: 13972
GAB nr: 188857248
Navn: Granli
Oppført: 1968 - 1969

Byggnr: 13973
GAB nr: 188857140
Navn: Skogly
Oppført: 1964 - 1965

Byggnr: 13974
GAB nr: 188857132
Navn: Tunet
Oppført: 1966 - 1967

Byggnr: 13975
GAB nr: 188857124
Navn: Åsheim
Oppført: 1969 - 1970

Byggnr: 13976
GAB nr: 188857221
Navn: Hybelbygg
Oppført: 1969 - 1970

Byggnr: 13977
GAB nr: 188857213
Navn: Bolig 1
Oppført: 1968 - 1969

Byggnr: 13978
GAB nr: 188857205
Navn: Bolig 2
Oppført: 1968 - 1969

Byggnr: 13979
GAB nr: 188857191
Navn: Bolig 3
Oppført: 1968 - 1969

Byggnr: 13980
GAB nr: 11222412
Navn: Stall
Oppført: 1994 - 1994
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Røvika ungdomssenter (skole- og administrasjonsbygning) til venstre og
internatet Skogly til høyre. Opphavsrett: Statsbygg.
Internatet Tunet nærmest og stallen til høyre. Opphavsrett: Statsbygg.

Utsyn fra eiendommen mot fjorden. Hybelbygg i front, personalbolig 13 bakenfor. Opphavsrett: Statsbygg.
Tre like personalboliger, bilde fra ca 1970. Opphavsrett: Statsbygg.

Trolig 1968, før skolefløyen oppføres. Internatet Skogly fra 1965 til
venstre. Opphavsrett: Statsbygg.

Foto av informasjonsskilt ved adkomstveien til Røvika. Opphavsrett:
Statsbygg.
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BYGNING 13977 Bolig 1
Kompleks 13898 RØVIKA UNGDOMSSENTER-FAUSKE

Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat:
GAB nr:
Gnr/bnr:
Oppført:
Byggherre:
Arkitekt:
Opprinnelig funksjon:
Nåværende funksjon:
Bygningsart:
Regulering:

STATSBYGG MIDT-NORGE
188857213
44/8
1968 - 1969
Statens bygge- og eiendomsdirektorat
Basert på typehusprosjekt av ark Hofset og Ytterbø

Uregulert: Av Kommuneplanens arealdel (15.01.2001)
ligger eiendommen på LNF-område.

Vernestatus:
Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Bygningen er en ordinær enebolig, type Norsponhus. I en etasje med kjeller, rektangulært grunnplan. Saltak.

Sammendrag bygningshistorie
Ferdigstilt 1969. Opprinnelig personalbolig. 2008 brukt som "Familiehus". Familiene har siden ca. 1998-99 kunnet benytte huset når besøker barna som
bor på institusjonen. Også brukt som akuttmottak. Denne boligen eller Bolig 2 var vaktmesterbolig. De to øvrige boligene for lærere.

Vern
Formål:

Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet med fredning av Bolig 1 er å bevare et komplett anlegg som dokumenterer spesialskolehistorien innen
barnevernssektoren. Personalboliger er en viktig del av helheten i spesialskoleanlegget. Fredningen skal sikre det
arkitektoniske uttrykket boligen fikk da den ble oppført i 1969. Formålet er videre å bevare eksteriørets hovedstruktur og
form slik at det fortsatt fremstår som et bolighus.
Personalboligene ble oppført kort etter etableringen av spesialskolen på Røvika. Det var et typisk trekk ved desentraliserte
institusjoner at det også ble oppført boliger for personalet. Tilbud om personalbolig var vesentlig for å få ansatte til driften
av spesialskolen. For adferdsskolene med usentral/isolert beliggenhet, og ofte spesiell drift, var det nødvendig med boliger
og et fastboende personale.
På Røvika ble det bygd rektorbolig, tre like personalboliger og hybelhus. Disse boligene ligger samlet, plassert langs
adkomstvegen, mens skolebygningen og internatene ligger lenger inn på eiendommen. Personalboligene fremstår med
typisk boligpreg fra sent 1960-tall. Bevaring av personalboligene vil sikre helheten i anlegget.
Eksteriør.
Verneklasse 1, fredning

Bolig 1 sett fra sørvest. Opphavsrett: Statsbygg.

Bolig 1 sett fra vest. Opphavsrett: Statsbygg.
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Bolig 1, 2 og 3, bilde trolig fra 1970-tallet. Opphavsrett: Statsbygg.

Side 2

BYGNING 13978 Bolig 2
Kompleks 13898 RØVIKA UNGDOMSSENTER-FAUSKE

Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat:
GAB nr:
Gnr/bnr:
Oppført:
Byggherre:
Arkitekt:
Opprinnelig funksjon:
Nåværende funksjon:
Bygningsart:
Regulering:

STATSBYGG MIDT-NORGE
188857205
44/8
1968 - 1969
Statens bygge- og eiendomsdirektorat
Basert på typehusprosjekt av ark Hofset og Ytterbø

Uregulert: Av Kommuneplanens arealdel (15.01.2001)
ligger eiendommen på LNF-område.

Vernestatus:
Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Bygningen er en ordinær enebolig, type Norsponhus. I en etasje med kjeller, rektangulært grunnplan. Saltak. Inneholder gang, kjøkken, stue, bad og tre
soverom.

Sammendrag bygningshistorie
Ferdigstillt 1969 som personalbolig. Denne boligen eller Bolig 1 var vaktmesterbolig. De to øvrige boligene for lærere og personalet på Røvika. Leies ut
tilpersonalet i dag.

Vern
Formål:

Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet med fredning av Bolig 2 er å bevare et komplett anlegg som dokumenterer spesialskolehistorien innen
barnevernssektoren. Personalboliger er en viktig del av helheten i spesialskoleanlegget. Fredningen skal sikre det
arkitektoniske uttrykket boligen fikk da den ble oppført i 1969. Formålet er videre å bevare eksteriørets hovedstruktur og
form slik at det fortsatt fremstår som et bolighus.
Personalboligene ble oppført kort etter etableringen av spesialskolen på Røvika. Det var et typisk trekk ved desentraliserte
institusjoner at det også ble oppført boliger for personalet. Tilbud om personalbolig var vesentlig for å få ansatte til driften
av spesialskolen. For adferdsskolene med usentral/isolert beliggenhet, og ofte spesiell drift, var det nødvendig med boliger
og et fastboende personale.
På Røvika ble det bygd rektorbolig, tre like personalboliger og hybelhus. Disse boligene ligger samlet, plassert langs
adkomstvegen, mens skolebygningen og internatene ligger lenger inn på eiendommen. Personalboligene fremstår med
typisk boligpreg fra sent 1960-tall. Bevaring av personalboligene vil sikre helheten i anlegget.
Eksteriør.
Verneklasse 1, fredning

Bolig 2 sett fra vest. Opphavsrett: Statsbygg.

Bolig 2. Detalj av fasade mot sør. Opphavsrett: Statsbygg.
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Bolig 2. Opphavsrett: Statsbygg.

Bolig 1, 2 og 3, bilde trolig fra 1970-tallet. Opphavsrett: Statsbygg.

Side 2

BYGNING 13979 Bolig 3
Kompleks 13898 RØVIKA UNGDOMSSENTER-FAUSKE

Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat:
GAB nr:
Gnr/bnr:
Oppført:
Byggherre:
Arkitekt:
Opprinnelig funksjon:
Nåværende funksjon:
Bygningsart:
Regulering:

STATSBYGG MIDT-NORGE
188857191
44/8
1968 - 1969
Statens bygge- og eiendomsdirektorat
Basert på typehusprosjekt av ark Hofset og Ytterbø

Uregulert: Av Kommuneplanens arealdel (15.01.2001)
ligger eiendommen på LNF-område.

Vernestatus:
Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Bygningen er en ordinær enebolig, type Norsponhus. I en etasje med kjeller, rektangulært grunnplan. Saltak. Bolig 3 består av soverom, bad, korridor,
kjøkken og stue.

Sammendrag bygningshistorie
Bygget som bolig for personalet på spesialskolen.

Vern
Formål:

Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet med fredning av Bolig 3 er å bevare et komplett anlegg som dokumenterer spesialskolehistorien innen
barnevernssektoren. Personalboliger er en viktig del av helheten i spesialskoleanlegget. Fredningen skal sikre det
arkitektoniske uttrykket boligen fikk da den ble oppført i 1969. Formålet er videre å bevare eksteriørets hovedstruktur og
form slik at det fortsatt fremstår som et bolighus.
Personalboligene ble oppført kort etter etableringen av spesialskolen på Røvika. Det var et typisk trekk ved desentraliserte
institusjoner at det også ble oppført boliger for personalet. Tilbud om personalbolig var vesentlig for å få ansatte til driften
av spesialskolen. For adferdsskolene med usentral/isolert beliggenhet, og ofte spesiell drift, var det nødvendig med boliger
og et fastboende personale.
På Røvika ble det bygd rektorbolig, tre like personalboliger og hybelhus. Disse boligene ligger samlet, plassert langs
adkomstvegen, mens skolebygningen og internatene ligger lenger inn på eiendommen. Personalboligene fremstår med
typisk boligpreg fra sent 1960-tall. Bevaring av personalboligene vil sikre helheten i anlegget.
Eksteriør.
Verneklasse 1, fredning

Bolig 3 sett fra nordvest. Opphavsrett: Statsbygg.

Bolig 3 sett fra nordøst. Opphavsrett: Statsbygg.
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Bolig 3. Inngangsparti mot nord. Opphavsrett: Statsbygg.

Bolig 3 sett fra sørvest. Opphavsrett: Statsbygg.

Bolig 3 sett fra sydvest. Opphavsrett: Statsbygg.

Bolig 3 detalj fasade mot vest. Opphavsrett:
Statsbygg.

Bolig 1, 2 og 3, bilde trolig fra 1970-tallet. Opphavsrett: Statsbygg.

Side 2

BYGNING 13972 Granli
Kompleks 13898 RØVIKA UNGDOMSSENTER-FAUSKE

Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat:
GAB nr:
Gnr/bnr:
Oppført:
Byggherre:
Arkitekt:
Opprinnelig funksjon:
Nåværende funksjon:
Bygningsart:
Regulering:

STATSBYGG MIDT-NORGE
188857248
44/8
1968 - 1969
Statens bygge- og eiendomsdirektorat
Basert på typehusprosjekt av ark Hofset og Ytterbø

Uregulert: Av Kommuneplanens arealdel (15.01.2001)
ligger eiendommen på LNF-område.

Vernestatus:

Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Trebygning i en etasje med kjeller. Rektangulært grunnplan. Kledt med liggende panel, saltak.
Ligner på personalboligene (bolig 1, 2 og 3), men er noe lengre, med et soverom og vaskerom mer enn personalboligene.

Sammendrag bygningshistorie
Oppført 1969. Var opprinnelig rektorboligen på institusjonen. Boplikt for rektor til 70-tallet, noe som gjaldt alle statlige spesialskoler. Er i dag en
familieavdeling. Brukes også til kriseinntak-akuttmottak.

Vern
Formål:

Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet med fredning av Granli er å bevare et komplett anlegg som dokumenterer spesialskolehistorien innen
barnevernssektoren. Rektorboligen, Granli, er oppført samtidig og med lignende uttrykk som personalboligene og er en
viktig del av helheten i spesialskoleanlegget. Fredningen skal sikre det arkitektoniske uttrykket boligen fikk da den ble
oppført i 1969. Formålet er videre å bevare eksteriørets hovedstruktur og form slik at det fortsatt fremstår som et bolighus.
Personalboligene ble oppført kort etter etableringen av spesialskolen på Røvika. Det var et typisk trekk ved desentraliserte
institusjoner at det også ble oppført boliger for personalet. Tilbud om personalbolig var vesentlig for å få ansatte til driften
av spesialskolen. For adferdsskolene med usentral/isolert beliggenhet, og ofte spesiell drift, var det nødvendig med boliger
og et fastboende personale.
På Røvika ble det bygd rektorbolig, tre like personalboliger og hybelhus. Disse boligene ligger samlet, plassert langs
adkomstvegen, mens skolebygningen og internatene ligger lenger inn på eiendommen. Personalboligene fremstår med
typisk boligpreg fra sent 1960-tall. Bevaring av personalboligene vil sikre helheten i anlegget.
Eksteriør.
Verneklasse 1, fredning

Granli sett fra sørvest. Opphavsrett: Statsbygg.

Granli fasade mot nord. Opphavsrett: Statsbygg.
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Granli fasade mot nord. Opphavsrett: Statsbygg.

Granli fasade mot vest. Opphavsrett: Statsbygg.

Inngangspartiet venter mot nord. Opphavsrett: Statsbygg.

Side 2

BYGNING 13976 Hybelbygg
Kompleks 13898 RØVIKA UNGDOMSSENTER-FAUSKE

Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat:
GAB nr:
Gnr/bnr:
Oppført:
Byggherre:
Arkitekt:
Opprinnelig funksjon:
Nåværende funksjon:
Bygningsart:
Regulering:

STATSBYGG MIDT-NORGE
188857221
44/8
1969 - 1970
Statens bygge- og eiendomsdirektorat
SBED-typetegninger, ark. Eriksen og Knutsen

Uregulert: Av Kommuneplanens arealdel (15.01.2001)
ligger eiendommen på LNF-område.
Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: Statbygg.

Vernestatus:

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Trebygning i en etasje. Saltak, liggende utvendig panel. To innganger. Utført etter typetegninger av arkitektene Eriksen og Knutsen, Oslo. Disse
typetegningene er utarbeidet for SBED som sto for oppføring av personalboliger for mange statsinstitusjoner på den tiden. Typetegningene viser en rekke
hybel- og leilighetsstørrelser, i tråd med arealnormer for ulike stillingstyper og -nivåer.

Sammendrag bygningshistorie
Satt opp som hyblehus i 1969 med to hybelleiligheter og tre hybler. Består i dag av tre hybelleiligheter. Ble opprinnelig bygget som hybelleiligheter for
ansatte som ikke hadde egen familie til spesialskolen. Brukes som botreningstilbud i dag.

Vern
Formål:

Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet med fredning av Hybelbygget er å bevare et komplett anlegg som dokumenterer spesialskolehistorien innen
barnevernssektoren. Hybelbygningen, for personale uten familie, er oppført samtidig med, og har et lignende uttrykk, som
de andre personalboligene og er en viktig del av helheten i spesialskoleanlegget. Fredningen skal sikre det arkitektoniske
uttrykket bygningen fikk da den ble oppført i 1970. Formålet er videre å bevare eksteriørets hovedstruktur og form slik at
det fortsatt fremstår som et bolig/hybelhus.
Personalboligene ble oppført kort etter etableringen av spesialskolen på Røvika. Det var et typisk trekk ved desentraliserte
institusjoner at det også ble oppført boliger for personalet. Tilbud om personalbolig var vesentlig for å få ansatte til driften
av spesialskolen. For adferdsskolene med usentral/isolert beliggenhet, og ofte spesiell drift, var det nødvendig med boliger
og et fastboende personale.
På Røvika ble det bygd rektorbolig, tre like personalboliger og hybelhus. Disse boligene ligger samlet, plassert langs
adkomstvegen, mens skolebygningen og internatene ligger lenger inn på eiendommen. Personalboligene fremstår med
typisk boligpreg fra sent 1960-tall. Bevaring av personalboligene vil sikre helheten i anlegget.
Eksteriør.
Verneklasse 1, fredning

Interiør
Interiørnr: Hybelbygg
Interiørnavn: 1.etg
Beskrivelse:

Side 1

BYGNING 13976 Hybelbygg
Kompleks 13898 RØVIKA UNGDOMSSENTER-FAUSKE

Hybelbygget sett fra nordvest. Opphavsrett: Statsbygg.

Hybelbygg sett fra nord. Opphavsrett: Statsbygg.

Hybelbygg sørfasade. Opphavsrett: Statsbygg.

Kjøkken. Opphavsrett: Statsbygg.

Side 2

BYGNING 13534 Røvika Ungdomssenter, Fauske
Kompleks 13898 RØVIKA UNGDOMSSENTER-FAUSKE

Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat:
GAB nr:
Gnr/bnr:
Oppført:
Byggherre:
Arkitekt:
Opprinnelig funksjon:
Nåværende funksjon:
Bygningsart:
Regulering:

STATSBYGG MIDT-NORGE
188937632
44/8
1910 - 1970
Fauske herred/SBED

Uregulert: I følge kommuneplanens arealdel (15.01.2001)
ligger eiendommen på LNF-område.

Vernestatus:
Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: Statbygg.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Hovedbygningen på Røvika består av det opprinnelige tuberkulosehjemmet fra ca. 1910/1930 og en tilbygd skolefløy fra 1969-70. Skolefløyen er tegnet
av arkitekt Bent Næss, som også tegnet de tre internatene (Ferdigmelding 102/1970).
Skolefløyen har en etasje, kjeller og flatt tak.
Det opprinnelige tuberkulosehjemmet har to etasjer, kjeller og loft. Valmtaket som er godt eksponert er istandsatt med skifer slik det opprinnelig var på
den gamle hovedbygningen.

Sammendrag bygningshistorie
Det tidligere tuberkulosehjemmet (ca. 1910/1930) ble ombygd 1962-1963 for å tilpasse den til skoleformål, og oppstart av spesialskolen i 1963.
Hovedbygningen fikk da kjøkken, spisesal, kontor og undervisningsrom i første etasje, og boenheter i andre etasje og div. lager i kjeller. (Ferdigmelding
54/1966).
Skolefløyen i en etasje, som tilbygg til hovedbygget, ble oppført ca 1968-70 (ikke datert eksakt i ferdigmelding 102). Underetasjen innholdt toaletter,
garderobe for gymnastikksal med dusjer og badstue, samt rom for vaktmester, tekniske rom og lager. Første etasje hadde tre klasserom med hvert sitt
grupperom, formingsavdeling for sløyd, tekstil og heimkunnskap. Videre gymnastikksal med scene, rom for enetimer og terapi samt lærerværelse.
Utenfor bygningen mot lekeplass ble det anlagt tribuner. Tre separate uværsskur er inntrukkket i bygningen i forbindelse med hvert av klasserommene.
Da skolefløyen ble oppført ble hovedbygget noe ombygd til kontor for bestyrer, lærer, psykolog, rådgiver og husmor. På slutten av 1980-tallet ble
sentralkjøkkenet lagt ned og matlaging og all bespising for elevene ble lagt til internatene. I 1992 ble igjen hovebygget noe omgjort innvendig.
Skolefløyen ble totalrehabilitert og noe ombygd innvendig 2007-2008.
Tuberkulosehjemmet
En kilde tidfester etableringen av tuberkulosehjemmet til 1911 (Sykdom. Nord-Norge før 1940. Elstad og Hamran). i et av eiendommens
hjemmelsdokumenter nevnes skjøte fra 1929 til Røvik tuberkulosehjem. En obligasjon fra 1930 til Den Norske Nasjonalforeningen mot tuberkulosen viser
låneopptak som kan være brukt til påbygging av hovedbygningen. Bilder viser at hovedbygningen opprinnelig hadde en etasje, og på bilde fra 1930 har
bygningen fått dagens form.
Det er få synlige opprinnelige/eldre overflater og interiørelementer i den den eldste delen. En trapp mellom kjeller og første etasje er et opprinnelig
element som bør ivaretas.

Vern
Formål:

Begrunnelse:

Formålet med fredning av Røvika er å bevare et anlegg som dokumenterer spesialskolehistorien innen
barnevernssektoren.
Formålet med fredningen av administrasjon- og skolebygget (hovedbygningen)er å bevare en viktig del av helheten i
spesialskoleanlegget.
For administrasjonsdelen (1910/1930) er det opprinnelig uttrykk og historien som tuberkulosehjem som vektlegges.
For skolefløyen er det 1960-tallsuttrykket, som det har felles med resten av spesialskoleutbyggingen, og det tydelige
skolepreget som vektlegges.
Formålet er videre å bevare eksteriørets hovedstruktur og form. Formålet med interiørfredning i skolefløyen er å
dokumentere kjernefunksjonen gjennom planløsningen til de tre klasserommene.
Fredningen av hovedbygningen vil dokumentere en lang og innholdsrik institusjonshistorie og viktige trekk ved
spesialskolefenomenet i Norge.
Fredning vil sikre helheten i spesialskoleanlegget, samt hovedfunksjonen for skolevirksomheten. Bygningen ulike
byggetrinn viser både helse-, skole- og barnevernshistorie. Røvika er også et eksempel på at barnevernet etablerer seg i
allerede eksisterende institusjonsbygninger.

Omfang:

Skolefløyen har tidstypisk arkitektonisk uttrykk og viser spesialskolens tilrettelegging for små klasser, vektlegging av
praktiske fag og uteaktiviteter.
Eksteriør: Fredningen omfatter hovedform og uttrykk samt opprinnelig/eldre materialbruk og bygningsdeler.

Vernekategori:

Interiør: Planløsning og opprinnelige overflater i en sone avgrenset av tre klasserom i skolefløyen, som vist med skravur
på plantegning.
Verneklasse 1, fredning

Side 1

BYGNING 13534 Røvika Ungdomssenter, Fauske
Kompleks 13898 RØVIKA UNGDOMSSENTER-FAUSKE

Administrasjons- og skolebygningen. Opphavsrett: Statsbygg.

Administrasjons- og skolebygget sett fra nordøst. Opphavsrett: Statsbygg.

Inngang hovedbygg. Opphavsrett: Statsbygg.

Skolebygget med tre klasserom i front. Det midtre av uværsskurene er
gjenbygd. Opphavsrett: Statsbygg.

Skolefløyen fra ca 1970 hadde tribuner mot skoleplass, og nisjer i fasaden
Plantegning 1 etg med skravur for interiørfredning. Opphavsrett: Statsbygg. som uværsskur. Opphavsrett: Statsbygg.
Side 2

BYGNING 13534 Røvika Ungdomssenter, Fauske
Kompleks 13898 RØVIKA UNGDOMSSENTER-FAUSKE

Tegning av den nye skolefløyen viser forbindelsen til skoleplassen.
Opphavsrett: Statsbygg.

Ett av de tre klasserommene mot syd. Opphavsrett: Statsbygg.

Røvika 1925. Hovedbygningens opprinnelige høyde, før påbygging til to
etasjer og valmtak ca 1930. Foto: Lyder Kvantoland. Opphavsrett:
Nordlandsmuseet.

Kjellertrapp i den eldste delen er en av få (synlige)
interiørelementer fra tuberkulosehjemmets tid.
Opphavsrett: Statsbygg.

Side 3

BYGNING 13973 Skogly
Kompleks 13898 RØVIKA UNGDOMSSENTER-FAUSKE

Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat:
GAB nr:
Gnr/bnr:
Oppført:
Byggherre:
Arkitekt:
Opprinnelig funksjon:
Nåværende funksjon:
Bygningsart:
Regulering:

STATSBYGG MIDT-NORGE
188857140
44/8
1964 - 1965
Statens bygge- og eiendomsdirektorat
Bent Næss, Oslo

Uregulert: Av Kommuneplanens arealdel (15.01.2001)
ligger eiendommen på LNF-område.

Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg.

Vernestatus:

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Trebygning med støpt underetasje/kjeller, langsmal rektangulær grunnplan. Pulttak og liggende utvendig panel. Utkraget hovedetasje.
Bygningene er noe ombygd med egne kjøkken og spisesal. Internatene brukes i dag som beboeravdelinger som har soverom i første etasje og i
undereetasjen er det hybelleilighet.
De tre internatene er i hovedsak oppført like. Skogly har et enhetlig vindusbånd på underetasjens frie fasade mot sør, mens de to andre internatene har
karnapp og varierende vindusformater. Det er også andre, mindre forskjeller i vindusbåndenes utforming mellom Skogly og de to neste internatene. Den
andre tydelige forskjellen er at Skogly har inngangspartiet i et lite volum lagt inntil hovedvolumet.

Sammendrag bygningshistorie
Skogly (Elevpaviljong I) var det første av internatene som ble oppført, ca 1964-65.
Internatene Skogly, Tunet og Åsheim (hhv elevpaviljong I, II og III) er tre tilnærmet like paviljonger som ble oppført i perioden 1964 - 70. De ble bygd med
3 stk. tremannsrom på 12,6 m2 og 3 stk. enmannsrom på 6 m2, bad, vaktrom, spise- og oppholdsrom (stue) og lite anretningskjøkken. I kjeller
betjeningshybel, vaskerom, diverse boder og hobbyrom (tilfluktsrom).
Paviljongene har nå kun 1-mannsrom.
Paviljongene ble bygget med noe avstand til skolebygget slik at de skulle få skolevei som i "normale" skolemiljøer.
Skogly er en av avdelingene på Røvika ungdomssenter, funksjonen er en sterk-avdeling for beboere med tyngre behov.
Kilder:
SBED ferdigmelding nr 54 1966.
Situasjonskart (fra ca 1964) der kun elevpaviljong I vises. Dette er også den som ligger nærmest hovedbygningen.
KUD. Innstilling om reising og drift av internater. 1965. Her nevnes Fauske offentlige skole med 24 plasser i nybygg fra 1965.

Vern
Formål:

Begrunnelse:

Formålet med fredning av Skogly er å bevare et komplett anlegg som dokumenterer spesialskolehistorien innen
barnevernssektoren. Skogly, som ett av tre relativt like internater, er en viktig del av helheten i spesialskoleanlegget.
Fredningen skal sikre det arkitektoniske uttrykket bygningen fikk da den ble oppført i 1965. Formålet er videre å bevare
eksteriørets hovedstruktur og form slik at det fortsatt fremstår som et internat.
Internatene ble oppført kort etter etableringen av spesialskolen på Røvika. Internatene er viktige for å vise barn/ungdoms
boforhold på en spesialskole/skole for barn med adferdsproblemer i denne tidsepoken. Skogly ble oppført som et av tre
internater. Internater på spesialskoler er helt typisk for denne skoletypen. Fredningen vil bevare internatene som et viktig
element ved denne type skole/institusjon og vil sikre helheten i anlegget.
Internatene ved spesialskolene fylte flere funksjoner. Siden skolene hadde en regional funksjon var reisevegen lang og
elevene nødt til å bo hjemmefra. Adferdsproblemer gjorde at interneringen var en del av behandlingen / en del av det
pedagogiske opplegget. Internatene er plassert i en viss avstand til skolebygget for å gi internatelevene opplevelse av
skoleveg. Ved at elevene bodde på internater på skoleområdet, ivaretok man også ønsket om kontroll og skjerming som
var typisk for institusjonstypen.

Omfang:
Vernekategori:

Internatene på Røvika er boenheter for inntil 12 barn/ungdom, med mulighet til å skape et familielignende bomiljø- til
forskjell fra de tidligere, større internatene som f.eks. på Bastøy med sovesaler og plass til over 20 barn.
Eksteriør.
Verneklasse 1, fredning

Side 1

BYGNING 13973 Skogly
Kompleks 13898 RØVIKA UNGDOMSSENTER-FAUSKE

Interiør
Interiørnr: Skogly
Interiørnavn: Kjeller
Beskrivelse: Inneholder
treningshybel, vaske- og
tørkerom, matlager og
administrative rom.

Interiørnr: Skogly
Interiørnavn: 1.etg
Beskrivelse: Inneholder
stue/oppholdsrom, kjøkken,
beboerrom og
administrative rom.

Skogly ligger rett sør for skolebygget. Opphavsrett: Statsbygg.

Skogly sett fra sørvest. Utskifting av panel på fasaden mot øst (2008).
Opphavsrett: Statsbygg.

Skogly med inngangsparti mot nordøst. Opphavsrett: Statsbygg.

Inngang treningshybel. Opphavsrett: Statsbygg.

Side 2

BYGNING 13973 Skogly
Kompleks 13898 RØVIKA UNGDOMSSENTER-FAUSKE

Plantegning 1.etg. Opphavsrett: Statsbygg

Stue/opphold Opphavsrett: Statsbygg

Stue/opphold Opphavsrett: Statsbygg

Gang Opphavsrett: Statsbygg

Detalj. Opphavsrett: Statsbygg.

Detalj trapp Opphavsrett: Statsbygg

Side 3

BYGNING 13980 Stall
Kompleks 13898 RØVIKA UNGDOMSSENTER-FAUSKE

Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat:
GAB nr:
Gnr/bnr:
Oppført:
Byggherre:
Arkitekt:
Opprinnelig funksjon:
Nåværende funksjon:
Bygningsart:
Regulering:

STATSBYGG MIDT-NORGE
11222412
44/8
1994 - 1994
Nordland fylkeskommune
Landbruksavdelingen v/Fylkesmannen i Nordland

Fjøs/stall
Uregulert: Av Kommuneplanens arealdel (15.01.2001)
ligger eiendommen på LNF-område.

Vernestatus:

Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Trebygning. Fløy mot øst inneholder seks hestebokser, garderobe og oppholds-/undervisningsrom. Den litt høyere tverrfløyen inneholder høylåve og
gjødselkjeller.
Institusjonen preges fortsatt (2008) av det anlegget som ble oppført til spesialskolen omkring 1970, med skolebygning og boliger for elever og personale.
De siste 20 åra er anlegget supplert med driftsbygninger, bygninger for ulike aktiviteter. I tillegg til stallen er det mopedbu, garasje, lagerhall, sag,
verksted og boder/skur. De fleste av disse har varierende til lav kvalitet (teknisk og arkitektonisk) og liten verdi for bygningsmiljøet. Imidlertid vitner de om
(den skiftende) karakteren ved driften av barnevernsinstitusjonen. Stallen representerer denne fasen ved institusjonsanleggets historie på en god måte.

Sammendrag bygningshistorie
Oppført 1994 som stall.

Bygningshistorikk
Vern
Formål:
Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet med vern av stallen er å sikre den som representant for institusjonens ulike bygninger for aktivitet og fritid.
Det er videre et formål å bevare bygningens preg av stall/høylåve.
Stallen er en god representant for bygninger og funksjoner som er etablert for pedagogiske formål og for fritidsaktivitet.
Det har vært stall (og hester) på Røvika siden spesialskoletiden (kilde: granskningsrapport). Eiendommen er stor og egnet
til arealkrevende tiltak som hestehold, og det er også ridebane, leskur mm for formålet.
Stallen har tradisjonell og tidstypisk utforming som driftsbygning (jfr landbruk) med et eksteriør som tydelig viser hvilken
hovedfunksjon bygningen har.
Vernet omfatter eksteriørets hovedstruktur og det uttrykket som følger av bygningens funksjon.
Verneklasse 2, bevaring

Stallen sett fra internveien. Opphavsrett: Statsbygg.

Stallen sett fra nord-øst. Opphavsrett: Statsbygg.

Side 1

BYGNING 13980 Stall
Kompleks 13898 RØVIKA UNGDOMSSENTER-FAUSKE

Fasadetegninger.

Plantegning.

Stallen midt i bildet, internatene Tunet t.v. og Åsheim t.h. Opphavsrett: Statsbygg.

Stallen, fasade mot øst. Opphavsrett: Statsbygg.

Side 2

BYGNING 13974 Tunet
Kompleks 13898 RØVIKA UNGDOMSSENTER-FAUSKE

Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat:
GAB nr:
Gnr/bnr:
Oppført:
Byggherre:
Arkitekt:
Opprinnelig funksjon:
Nåværende funksjon:
Bygningsart:
Regulering:

STATSBYGG MIDT-NORGE
188857132
44/8
1966 - 1967
Statens bygge- og eiendomsdirektorat
Bent Næss, Oslo

Uregulert: Av Kommuneplanens arealdel (15.01.2001)
ligger eiendommen på LNF-område.

Vernestatus:
Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Trebygning med støpt underetasje/kjeller, langsmal rektangulær grunnplan. Pultak og liggende utvendig panel. Utkraget hovedetasje.
Karnapp på underetasjen er fjernet. Karnappet var stuevindu til en opprinnelig leilighet.
Terrasse, biinngang/rømningsvei og hovedtrapp er alle fornyet/utvidet i senere tid.

Sammendrag bygningshistorie
Tunet ble sannsynligvis oppført som Elevpaviljong II, ca 1967.
Internatene Skogly, Tunet og Åsheim (hhv elevpaviljong I, II og III) er tre tilnærmet like paviljonger som ble oppført i perioden 1964 - 70. De ble bygd med
3 stk. tremannsrom på 12,6 m2 og 3 stk. enmannsrom på 6 m2, bad, vaktrom, spise- og oppholdsrom (stue) og lite anretningskjøkken. I kjeller
betjeningshybel, vaskerom, diverse boder og hobbyrom (tilfluktsrom).
Paviljongene ble bygget med noe avstand til skolebygget slik at de skulle få skolevei som i "normale" skolemiljøer.
Paviljongene har nå kun 1-mannsrom.
Tunet er i dag (2008) en avdeling ved Røvika ungdomssenter.
Kilder:
St.meld. nr. 10 1972-73
SBED ferdigmelding 102/1970.

Vern
Formål:

Begrunnelse:

Formålet med fredning av Tunet er å bevare et komplett anlegg som dokumenterer spesialskolehistorien innen
barnevernssektoren. Tunet, som ett av tre relativt like internater, er en viktig del av helheten i spesialskoleanlegget.
Fredningen skal sikre det arkitektoniske uttrykket bygningen fikk da den ble oppført i 1967. Formålet er videre å bevare
eksteriørets hovedstruktur og form slik at det fortsatt fremstår som et internat.
Internatene ble oppført kort etter etableringen av spesialskolen på Røvika. Internatene er viktige for å vise barn/ungdoms
boforhold på en spesialskole/skole for barn med adferdsproblemer i denne tidsepoken. Tunet ble oppført som et av tre
internater. Internater på spesialskoler er helt typisk for denne skoletypen. Fredningen vil bevare internatene som et viktig
element ved denne type skole/institusjon og vil sikre helheten i anlegget.
Internatene ved spesialskolene fylte flere funksjoner. Siden skolene hadde en regional funksjon var reisevegen lang og
elevene nødt til å bo hjemmefra. Adferdsproblemer gjorde at interneringen var en del av behandlingen / en del av det
pedagogiske opplegget. Internatene er plassert i en viss avstand til skolebygget for å gi internatelevene opplevelse av
skoleveg. Ved at elevene bodde på internater på skoleområdet, ivaretok man også ønsket om kontroll og skjerming som
var typisk for institusjonstypen.

Omfang:
Vernekategori:

Internatene på Røvika er boenheter for inntil 12 barn/ungdom, med mulighet til å skape et familielignende bomiljø- til
forskjell fra de tidligere, større internatene som f.eks på Bastøy med sovesaler og plass til over 20 barn.
Eksteriør.
Verneklasse 1, fredning

Interiør
Interiørnr: 1
Interiørnavn: Kjeller
Beskrivelse:

Interiørnr: 2
Interiørnavn: 1.etg
Beskrivelse:

Side 1

BYGNING 13974 Tunet
Kompleks 13898 RØVIKA UNGDOMSSENTER-FAUSKE

Tunet sett fra nord. Opphavsrett: Statsbygg.

Tunet med inngangsparti sett fra nordvest. Opphavsrett: Statsbygg.

Tunet sett fra øst. Opphavsrett: Statsbygg.

Tunet sett fra nordøst. Opphavsrett: Statsbygg.

Plantegning 1.etg. Opphavsrett: Statsbygg

Vindusbånd er karakteristisk for disse paviljongene fra 1960-tallet.
Opphavsrett: Statsbygg.

Side 2

BYGNING 13974 Tunet
Kompleks 13898 RØVIKA UNGDOMSSENTER-FAUSKE

Gang/Entré Opphavsrett: Statsbygg

Kjøkken Opphavsrett: Statsbygg

Stue/opphold Opphavsrett: Statsbygg

Gang Opphavsrett: Statsbygg

Gang Opphavsrett: Statsbygg

Detalj trapp til kjeller Opphavsrett: Statsbygg

Side 3

BYGNING 13975 Åsheim
Kompleks 13898 RØVIKA UNGDOMSSENTER-FAUSKE

Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat:
GAB nr:
Gnr/bnr:
Oppført:
Byggherre:
Arkitekt:
Opprinnelig funksjon:
Nåværende funksjon:
Bygningsart:
Regulering:

STATSBYGG MIDT-NORGE
188857124
44/8
1969 - 1970
Statens bygge- og eiendomsdirektorat
Bent Næss, Oslo

Uregulert: Av kommuneplanens arealdel (15.01.2001)
ligger eiendommen på LNF-område.

Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg.

Vernestatus:

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Trebygning med støpt underetasje/kjeller, langsmal rektangulær grunnplan. Pultak og liggende utvendig panel. Utkraget hovedetasje.
I hovedsak er de tre internatene like, men blant små forskjeller er at Tunet ble bygd med tilfluktsrom i underetasjens vestre del, men i Åsheim ble dette
arealet innredet til hobbyrom (Ferdigmelding 102/1970).
Karnapp i underetasje er opprinnelig og er stuevindu til hybelleiligheten. Denne var opprinnelig for betjening.
Åsheim hadde opprinnelig 6 soverom. Ble ombygd i 1990/91 til en familieavdeling med fire rom. Er i dag (2008) familieavdeling, noe som innebærer at
foreldre som har barn ved institusjonen kan komme og prøve å bo sammen med barna på avdelingen.

Sammendrag bygningshistorie
Åsheim er oppført 1969-1970, dvs sist av de tre elevpaviljongene.
Internatene Skogly, Tunet og Åsheim (hhv elevpaviljong I, II og III) er tre tilnærmet like paviljonger som ble oppført i perioden 1964 - 70. De ble bygd med
3 stk. tremannsrom på 12,6 m2 og 3 stk. enmannsrom på 6 m2, bad, vaktrom, spise- og oppholdsrom (stue) og lite anretningskjøkken. I kjeller
betjeningshybel, vaskerom, diverse boder og hobbyrom.
Paviljongene ble bygget med noe avstand til skolebygget slik at de skulle få skolevei som i "normale" skolemiljøer.
Paviljongene har nå kun enmannsrom. I Åsheim er et lite og stort soverom endret til to like kontorer. Åsheim har mest opprinnelig interiør av de tre
internatene.
Utvendige trapper er endret og terrasser tilbygd. Eksteriør er forøvrig lite endret.
Kilder:
SBED ferdigmelding 102/1970.
Tegningsarkivets tegningslister for komplekset.
Internater i perioden 1960 - 1970. SBED 1970. (12 eksempler oppført av SBED i perioden med studium av planløsninger).

Vern
Formål:

Begrunnelse:

Formålet med fredning av Skogly er å bevare et komplett anlegg som dokumenterer spesialskolehistorien innen
barnevernssektoren. Skogly, som ett av tre relativt like internater, er en viktig del av helheten i spesialskoleanlegget.
Fredningen skal sikre det arkitektoniske uttrykket bygningen fikk da den ble oppført i 1965. Formålet er videre å bevare
eksteriørets hovedstruktur og form, samt deler av interiøret, slik at det fortsatt fremstår som et internat med tidstypiske
materialer og elementer.
Internatene ble oppført kort etter etableringen av spesialskolen på Røvika. Internatene er viktige for å vise barn/ungdoms
boforhold på en spesialskole/skole for barn med adferdsproblemer i denne tidsepoken. Åsheim ble oppført som et av tre
internater. Internater på spesialskoler er helt typisk for denne skoletypen. Fredningen vil bevare internatene som et viktig
element ved denne type skole/institusjon og vil sikre helheten i anlegget.
Internatene ved spesialskolene fylte flere funksjoner. Siden skolene hadde en regional funksjon var reisevegen lang og
elevene nødt til å bo hjemmefra. Adferdsproblemer gjorde at interneringen var en del av behandlingen / en del av det
pedagogiske opplegget. Internatene er plassert i en viss avstand til skolebygget for å gi internatelevene opplevelse av
skoleveg. Ved at elevene bodde på internater på skoleområdet, ivaretok man også ønsket om kontroll og skjerming som
var typisk for institusjonstypen.

Omfang:

Internatene på Røvika er boenheter for inntil 12 barn/ungdom, med mulighet til å skape et familielignende bomiljø- til
forskjell fra de tidligere, større internatene som f.eks på Bastøy med sovesaler og plass til over 20 barn.
Eksteriør.
Interiør:
Hoveddelen av planløsningen i 1. etasje, slik at internatets viktigste romtyper forblir lesbare: Midtkorridor med soverom,
stue, kjøkken og inngangshall med trapp ned til kjeller. Fredningen omfatter originale interiørelementer som trapp, peis,
dører, vindu mellom stue og gang samt original materialbruk i stue.

Vernekategori:

I kjeller omfattes hybelleiligheten med entre, WC og hybelrom med karnapp.
Verneklasse 1, fredning

Side 1

BYGNING 13975 Åsheim
Kompleks 13898 RØVIKA UNGDOMSSENTER-FAUSKE

Interiør
Interiørnr: 1
Interiørnavn: Kjeller
Beskrivelse: Kjeller
inneholder to soverom for
gjester i den ene enden,
hybelleilighet i den andre
enden, samt vaske- og
tørkerom, møterom, bod og
lager for tøy.

Interiørnr: 2
Interiørnavn: 1.etg.
Beskrivelse: Hovedetasjen
(1.etg.) på Åsheim består
av inngangshall med trapp
ned til kjeller, stue,
kjøkken, matbod, gang
med tre soverom, bad, wc,
tre kontorer og møterom.

Åsheim familieavdeling. Hybelleilighet i kjelleren med karnapp.
Opphavsrett: Statsbygg.

Åsheim familieavdeling sett fra nordøst. Opphavsrett: Statsbygg.

Åsheim familieavdeling sett fra nordøst. Opphavsrett: Statsbygg.

Plantegning 1. etasje med skravur for fredet interiør. Opphavsrett: Statsbygg.

Side 2

BYGNING 13975 Åsheim
Kompleks 13898 RØVIKA UNGDOMSSENTER-FAUSKE

Plantegning kjeller med skravur for fredet interiør. Opphavsrett: Statsbygg.

Stue/oppholdsrom sett fra gangen. Opphavsrett: Statsbygg.

Kjøkkenet i 1. etasje. Opphavsrett: Statsbygg.

Stue/Gang. Opphavsrett: Statsbygg.

Inngang. Opphavsrett: Statsbygg.

Opprinnelig planløsning Åsheim. Opphavsrett: Statsbygg.

Side 3

