
SSHF - SØRLANDET SYKEHUS AVD. ARENDAL (SSA)

Kommune:
906/Arendal

Gnr/bnr:
503/8, 10, 110, 209,
210, 222, 237
503/66, 84
503/66, 84, 237
503/66,210,8,222,10,11
0,237

AskeladdenID:
148693

Referanse til
landsverneplan:
Kompleks 9900089

Omfang fredning
Byggnavn Oppført Bygningsnr. Gnr/bnr Omfang
•Sykehusveien 1, fløy A 1971 166972620 503/66, 84 Eksteriør/Interiør
•Sykehusveien 1, fløy B og D 1958 - 1967 166972620 503/66, 84, 237 Eksteriør/Interiør
•Sykehusveien 1, fløy C 1978 166972620 503/8, 10, 110,

209, 210, 222,
237

Eksteriør

•Sykehusveien 1, fløy E 2002 166972620 503/66, 84 Eksteriør
•Utomhus - 503/66,210,8,2

22,10,110,237
Utomhus

Vedlegg nr. 2.26

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets
landsverneplan



Fredning kompleks

Omfang: Fredningen omfatter bygningene som nevnt ovenfor med eksteriør og utvalgte deler av interiør og
utomhusområder som vist på kart. Fredningen skal sikre enkeltbygningene, bygningenes
innbyrdes sammenheng samt kulturhistoriske verdier knyttet til anlegget som helhet.

Formål: Formålet er å bevare Arendal sykehus som helse- og arkitekturhistorisk viktig eksempel på
sykehus bygget ut etappevis gjennom siste halvdel av 20. århundre. Fredningen skal sikre
sykehusets arkitektur, uteområder og utvalgte deler av interiør.

Begrunnelse: Arendal sykehus er et svært viktig helse- og arkitekturhistorisk eksempel på sykehuskompleks fra
perioden 1958-2001, tegnet av ett av landets ledende arkitektkontorer innenfor helsebyggeriet etter
krigen. Sykehuset er helhetlig planlagt og bygget ut etappevis gjennom 50 år og representerer slik
en egen retning i norsk sykehusarkitektur i siste halvdel av 20. århundre. Materialbruk og
formspråk er bevisst valgt med sikte på å oppnå et arkitektonisk helhetlig preg, ivareta estetiske og
miljømessige hensyn og samtidig legge til rette for endringer og utvidelser. De ulike byggetrinn
representerer utviklingen av sykehusbyggeriet i de respektive perioder. Materialbehandling og
utførelse vitner om høy kvalitet og bevisst formgivning i eksteriør, interiør og uteområde.
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SYKEHUSVEIEN 1, FLØY A

Bygningsnr: 166972620
Gnr/bnr: 503/66, 84
Oppført: 1971
AskeladdenID: 148693-3
Referanse i landsverneplanen: Bygning 9900937

Kompleks 9900089

Fredning bygning

Omfang: Fredningen omfatter fløyens eksteriør og interiør i hovedinngang med vestibyle og kafeteria i 1.
etasje, kantine, spisesal  og korridor, auditorium som går over U-etasje og K-etasje, og
hovedtrapperom i U-etasje og 1. etasje. Fredningen av eksteriør og interiør inkluderer
hovedelementer som konstruksjon, fasadekomposisjon, planløsning, materialbruk,
overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer, dører, gerikter, listverk, pipeløp over tak, og
detaljer som skilt og dekor m.v. Fast inventar som skap, tekniske installasjoner m.v. er fredet som
del av interiøret.

Omfang interiør er markert på plantegning.

Formål: Formålet med fredningen er å bevare fløyen som del av helse- og arkitekturhistorisk viktig
sykehus etappevis bygget gjennom siste halvdel av 20. århundre. Fredningen skal sikre sykehusets
opprinnelige 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. Formålet med fredning av de utvalgte interiører
er å opprettholde opprinnelig rominndeling med bygningsdeler, overflater og materialbruk,
belysning, armaturer og detaljer, samt opprinnelig fast inventar.

Begrunnelse: Fløyen er svært godt bevart del av et sjeldent helhetlig planlagt sykehusanlegg bygget ut etappevis
gjennom 50 år. Sykehuset representerer en alternativ retning i norsk sykehusarkitektur i siste
halvdel av 20. århundre. Materialbruk og formspråk er bevisst valgt med sikte på å oppnå et
arkitektonisk helhetlig preg, ivareta estetiske og miljømessige hensyn og samtidig planlegge for
endringsmuligheter og utvidelser. Materialbehandling og utførelse vitner om høy kvalitet og
bevisst formgivning i såvel eksteriør som interiør. Anlegget er preget av bevisst ivaretaking av
opprinnelige elementer og arkitektoniske uttrykk.
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Plantegning K-etasje. Omfang interiørfredning fløy A er markert med blå skravur.
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Plantegning U-etasje. Omfang interiørfredning fløy A og fløy B er markert med blå skravur.
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Plantegning 1. etasje. Omfang interiørfredning fløy A er markert med blå skravur.
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SYKEHUSVEIEN 1, FLØY B OG D

Bygningsnr: 166972620
Gnr/bnr: 503/66, 84, 237
Oppført: 1958 - 1967
AskeladdenID: 148693-2
Referanse i landsverneplanen: Bygning 9900936

Kompleks 9900089

Fredning bygning

Omfang: Fredningen omfatter eksteriør og interiør i korridor i U etasje. Fredningen av eksteriør og utvalgt
interiør inkluderer hovedelementer som konstruksjon, fasadekomposisjon, planløsning,
materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer, dører, gerikter, listverk, pipeløp
over tak, og detaljer som skilt og dekor m.v. Fast inventar som skap, tekniske installasjoner m.v. er
fredet som del av interiøret.

Omfang interiør er markert på plantegning, se fløy A, side 5.

Formål: Formålet med fredningen er å bevare fløyene som del av helse- og arkitekturhistorisk viktig
sykehus etappevis bygget gjennom siste halvdel av 20. århundre. Fredningen skal sikre sykehusets
opprinnelige 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. Formålet med fredning av utvalgt interiør er å
opprettholde opprinnelig rominndeling med bygningsdeler, overflater og materialbruk, belysning,
armaturer og detaljer, samt opprinnelig fast inventar.

Begrunnelse: Fløyene er svært godt bevart del av et sjeldent helhetlig planlagt sykehusanlegg bygget ut
etappevis gjennom 50 år. Sykehuset representerer en egen retning i norsk sykehusarkitektur i siste
halvdel av 20. århundre. Materialbruk og formspråk er bevisst valgt med sikte på å oppnå et
arkitektonisk helhetlig preg, ivareta estetiske og miljømessige hensyn og samtidig plannlegge for
endringsmuligheter og utvidelser. Materialbehandling og utførelse vitner om høy kvalitet og
bevisst formgivning i såvel eksteriør som interiør. Anlegget er preget av bevisst ivaretaking av
opprinnelige elementer og arkitektoniske uttrykk.
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SYKEHUSVEIEN 1, FLØY C

Bygningsnr: 166972620
Gnr/bnr: 503/8, 10, 110, 209, 210, 222, 237
Oppført: 1978
AskeladdenID: 148693-1
Referanse i landsverneplanen: Bygning 9900932

Kompleks 9900089

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 fløyen som del av helse- og arkitekturhistorisk viktig
eksempel på etappevis bygget sykehus gjennom siste halvdel av 20. århundre. Fredningen skal
sikre sykehusets opprinnelige 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.

Begrunnelse: Fløyen er svært godt bevart del av et sjeldent helhetlig planlagt sykehusanlegg bygget ut etappevis
gjennom 50 år. Sykehuset representerer en alternativ retning i norsk sykehusarkitektur i siste
halvdel av 20. århundre. Materialbruk og formspråk er bevisst valgt med sikte på å oppnå et
arkitektonisk helhetlig preg, ivareta estetiske og miljømessige hensyn og samtidig planlegge for
endringsmuligheter og utvidelser. Materialbehandling og utførelse vitner om høy kvalitet og
bevisst formgivning. Anlegget er preget av bevisst ivaretaking av opprinnelige elementer og
arkitektoniske uttrykk.
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SYKEHUSVEIEN 1, FLØY E

Bygningsnr: 166972620
Gnr/bnr: 503/66, 84
Oppført: 2002
AskeladdenID: 148693-4
Referanse i landsverneplanen: Bygning 9903009

Kompleks 9900089

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 fløyen som del av helse- og arkitekturhistorisk viktig eksempel på etappevis
bygget sykehus gjennom siste halvdel av 20. århundre. Fredningen skal sikre sykehusets
opprinnelige 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.

Begrunnelse: Fløyen er integrert del av et sjeldent helhetlig planlagt sykehusanlegg bygget ut etappevis gjennom
50 år. Sykehuset representerer en egen retning i norsk sykehusarkitektur i siste halvdel av 20.
århundre. Materialbruk og formspråk er bevisst valgt med sikte på å oppnå et arkitektonisk
helhetlig preg, ivareta estetiske og miljømessige hensyn og samtidig planlegge for
endringsmuligheter og utvidelser. Materialbehandling og utførelse vitner om høy kvalitet og
bevisst formgivning. Anlegget er preget av bevisst ivaretaking av opprinnelige elementer og
arkitektoniske uttrykk.
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UTOMHUS

Bygningsnr: -
Gnr/bnr: 503/66,210,8,222,10,110,237
Oppført:
AskeladdenID: 148693-5
Referanse i landsverneplanen: Bygning 9903010

Kompleks 9900089

Fredning utomhus

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

Fredningens avgrensning er markert med blå skravur på kart.

Formål: Formålet er å bevare uteområdet /sykehusparken som del av et viktig helse- og arkitekturhistorisk
eksempel på sykehus bygget ut etappevis gjennom siste halvdel av 20. århundre. Fredningen skal
sikre uteområdets /parkens opprinnelige arkitektur. Park- og hageanlegg skal bevares og forvaltes
som en helhet, og den visuelle og funksjonelle sammenhengen mellom sykehuset og uteområde
skal opprettholdes. Fredningen skal sikre hage og parkanlegg og deres innbyrdes sammenheng, og
opprettholde materialbruk, dekker, vegetasjon, og opprinnelige utemøbler, armaturer m.v. samt
kulturhistoriske verdier knyttet til anlegget som helhet.

Begrunnelse: Uteområdet er arkitektur- og helsehistorisk viktig eksempel på park/uteområde som del av
sykehuskompleks fra perioden 1958-2001 tegnet av ett av landets ledende arkitektkontorer innefor
helsebyggeriet etter krigen. Materialbruk og formspråk er bevisst valgt med sikte på å oppnå et
arkitektonisk helhetlig preg mellom bygde volumer og ekstisterende terreng for å ivareta estetiske
og miljømessige hensyn. Materialbehandling og utførelse vitner om høy kvalitet og bevisst
formgivning i eksteriør, interiør og uteområde. Anlegget er preget av bevisst ivaretaking av
opprinnelige elementer og arkitektoniske uttrykk.
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