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Opplysninger om uteområdet  

Anleggets navn Kysthospitalet i Hagevik 

Delområdets navn  Solterrassene og parken i sørøst 

GAB-nummer  

Kommune Os 

Eier Helse Bergen HF 

Forvalter/bruker Kysthospitalet i Hagevik 

Nåværende bruk Spesialsykehus, ortopedi 

Byggeår Sykehus og park 1924-1927. 

Vernestatus Verneklasse 1, fredning 

Verneomfang Grøntanlegg/utomhus 

Reguleringsstatus Uregulert 
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1. Vern 
Vernet av kulturmiljøet i verneklasse 1 er hjemlet i Landsverneplan for helsesektoren (2008), 

og kgl. res.”Overordna føresegner om forvaltning av statlege kulturhistoriske eigedomar” 

1.9.2006 og etter Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kap. 1 og 2, 

fastsatt (februar 2012) i medhold av kulturminneloven. 

Kulturminnemyndighet 

Riksantikvaren er kulturminnemyndighet i spørsmål om søknadspliktige tiltak som angår 

fredete utomhusanlegg i statlig eie.  

Hovedregel for behandling av fredete utomhusanlegg er at det må søkes om tillatelse for alle 

tiltak som går ut over vanlig vedlikehold. Hva som er søknadspliktig etter kulturminneloven 

har en videre definisjon enn hva som er tilfelle etter plan- og bygningsloven. For utdyping av 

hva som anses som vanlig vedlikehold og hva som er søknadspliktige tiltak se detaljerte 

retningslinjer for vedlikehold til hvert delområde.  

Omfang av fredning/evt. vern 

Vernet omfatter utomhusanlegg som angitt på kartet i den generelle delen. Bygningens vern 

beskrives i FVP for bygninger.   

 

Fredningen omfatter sykehusets utomhusanlegg/grøntanlegg i sin helhet med arealer, terreng, 

strukturer som sjøfront med bruddsteinsmur, park, hage, gårdsrom og grøntområder, 

hovedelementer som stier, promenader, dekker, belegg, vegetasjon, beplantning og annen 

grønnstruktur samt konstruksjoner som gjerder, porter, murer, terrasser, trapper, rekkverk, 

kai, småbåthavn, bassenger, belysning, paviljonger, skulpturer med detaljer, materialbruk og 

overflater. (LVP lovdata) 

Reguleringsstatus 

Uregulert, ny kulturmiljøfredning er ikke innarbeidet i gjeldende kommuneplans arealdel. 

Grunnlagsdokumenter  

Institutt for landskapsplanlegging, Kysthospitalet i Hagevik, Historisk dokumentasjon av 

parken / utomhusanlegget. Universitetet for miljø- og biovitenskap, 2012. 

 

Landsverneplan for helsesektoren (LVP); Kompleks 9900114 Kysthospitalet i Hagevik. 

www.lovdata.no/for/grafikk/sf-20111109-1088-k2-33-01.pdf 

 

Kart 1946. Kart over Kysthospitalets eiendom, 1946. Kysthospitalets driftsavdeling. 

 

Riss Landskap, Helse Bergen HF, Kysthospitalet i Hagevik, Tilstandsvurdering og 

tiltaksplan for parkanlegget, Riss Landskap AS 2007. 

 

Historiske fotografier fra Kysthospitalet, både i Hospitalets eie, i tilgjengelig litteratur og i 

Riksarkivet. 

 

 

 

 

http://www.lovdata.no/for/grafikk/sf-20111109-1088-k2-33-01.pdf
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Litteratur 

Dalseg, Ingebrigt. Gråt uten tårer. Om å vokse opp på sykehus etter krigen, Bergen 

2008. 

Ertresvaag, Egil (red.). Kysthospitalet i Hagavik gjennom 100 år 1893-1993. Bergen, 

1993. 

Gade, Herman. Kysthospitalet i Hagevik. Bergen, 1930.  

Kløve-Graue, Synnøve. Hager og parker anlagt av Ingolf Eide: En undersøkelse av 

anleggsgartner Ingolf Eides arbeider med eksempler hovedsakelig fra Bergensområdet 

ca. 1898 – 1938. Hovedoppgave ved Institutt for landskapsarkitektur, Norges 

Landbrukshøgskole, Ås, 1986. 

Salvesen, Per Harald. Skogstien og Parken: En dendrologisk beskrivelse av 

hageanlegget ved Kysthospitalet. I: Ertresvaag, Egil (red.). Kysthospitalet i Hagavik 

gjennom 100 år 1893-1993. Bergen, 1993, s. 117-149. 

Informanter 

Ingebrigt Dalseg, tidligere pasient ved Kysthospitalet, telefonsamtale 13.11.2012 med 

Bjørn Anders Fredriksen, UMB. 

Grethe Haldorsen, ansatt som gartner ved Kysthospitalet siden 1989, samtale under 

befaring 8.11.2012 med Annegreth Dietze-Schirdewahn og Bjørn Anders Fredriksen, 

begge UMB. 
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2. Historikk og vernevurdering 
 

 
Den øverste terrassen i tilknytning til hovedbygningen, omgitt av variert beplantning. 

 

Anleggshistorikk 

Kysthospitalet i Hagevik ble utvidet i 1920-årene, ble den småkuperte åsryggen sør og øst for 

sykehuset opparbeidet som en landskapspark. Parken ble tegnet av hagearkitekt Ingolf Eide. 

Arkitekt Jens Munthe Bull var også sterkt involvert i utformingen av solterassene i 

tilknytning til den nye murbygningen, samt hageanlegget på flaten sør for hospitalet. 

Anlegget ble utviklet videre fram til 1946 av overlege og direktør Herman Gade.  

 

 Ut fra sydøstfasaden er tre solterrasser, med utganger fra henholdsvis annen, tredje og 

fjerde etasje. Solterrassen i annen etasje er en hengende betongterrasse/veranda uten tilgang 

til anlegget, mens de øvrige er integrert i parkanlegget. Terrassene var laget for kuring for 

tuberkulosepasientene. Tidens medisinske teorier foreskrev rikelig med lys og luft, samt 

hvile. Det var stilt opp skjermvegger av lerret på terrassene for å gi le for vinden viser gamle 

bilder. Terrassene ble tilrettelagt slik at det kunne trilles ut senger. Lenger oppe på 

høyderyggen i øst var ytterligere tre solterrasser med god soleksponering mot sør, men ellers 

skjermet, antagelig for å gi le ved at vinden ble ledet oppover og liggeplassene bli lune 

lommer.  

 

Anlegget er i landskapsstil med buktende veier og frie plantinger. Terrenget er 

særlig godt utnyttet og innordnet i parken. Det bratte lendet har gjort det nødvendig å ta 

i bruk trapper og støttemurer i stor utstrekning, noe som gir anlegget en spesiell 

karakter. Den nedre delen av anlegget kjennetegnes av gangveier i sikksakk oppover 
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åssiden, murer og terrasser. Mange steder har det tidligere vært blomsterbed/steinbed, 

langs veier og solterrasser. I dag er for det meste kun en steinrad langs veien som vitner 

om at her har det vært bed. Mellom de to nederste solterassene på høyderyggen lengst i 

øst, har det vært ganske ambisiøs fjellhage/blomsterbed. Deler av dette var benyttet 

som bed så sent som i 1980-årene, da ble det satt ut sommerblomster (pers. medd. Grete 

Haldorsen). Fjellhagen består av fire oppmurte lave terrasser i skråningen. 

Øvre del av parken er en liten lun dal med bølgende gressflater. En gangvei slynger 

seg i kanten av dette parkrommet. Langs veien er en støttemur på nordsiden, og i denne 

er det laget to nisjer for benker. En av de originale benkene til nisjene er lagret på 

hospitalet. Fra sitteplassene er en vakker utsikt over parken og sjøen. I dette lune partiet 

av parken ble mange av de mest varmekjære trærne i parken plantet. Det fantes både 

mammuttre og atlasseder, men begge disse er utgått.  En stor flerstammet vokstuja 

(Thujopsis dolobrata) er et markant tre i denne delen av parken. I de senere år er mange 

trær hugget på høyderyggen i øst, både furu og mye hemlock. Dette har konsekvenser 

for lokalklimaet i parken. 

En del av vegetasjonen fra før parken ble anlagt ble innordnet i parken da den ble 

opparbeidet på 1920- og 30-tallet. Det var en del bjørk i den nedre delen av parken 

viser eldre bilder, og på høyderyggen var en den del furu. Noe bjørk og furu gjenstår 

fremdeles. For øvrig ble plantet innen rekke eksotiske bartrær, mye Rhododendron og 

andre prydbusker. I forbindelse med to av solterrassene oppe på Klubben (fjellryggen) 

er det plantet gullregn.  

 

Formål med vernet 

Formålet med fredningen i følge landsverneplanen (LVP) er å bevare det helhetlige 

kulturmiljøet ved Kysthospitalet, med parkanlegget som en vesentlig del. Parkanlegget sør og 

øst for sykehuset er gjennomgående svært godt bevart, med opprinnelig strukturer, 

vegetasjon, terrengform, terrasser og murer mv. fra 1920- og 30-årene. Området spenner fra 

hagemessig opparbeidede partier, til mer naturpregede deler i ytterkantene. Parkanlegget er 

spesielt anlagt med tanke på tuberkulosebehandlingen, særlig de mange solterrassene ved 

murbygningen og ute i parken er typiske trekk. Landskapsbehandlingen og beplantningen er 

utført med meget høy kvalitet av tidens ledende formgivere, arkitekt Jens Munthe Bull og 

hagearkitekt Ingolf Eide. 

 

3. Tiltak 
Hovedregel for behandling av fredete utomhusanlegg er at det må søkes om tillatelse for alle 

tiltak som går ut over vanlig vedlikehold. I tabellen under er utdyping av hva som anses som 

hva som er søknadspliktige tiltak for de tidligere luftegårdene. Det må lages en skjøtselsplan 

for delområdene som utdyper de overordnete tiltak.  
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Delområde 4 omfatter området sør og øst for sykehuset, ned til veien i sør og ut til 

eiendomsgrensen i øst. Området avgrenses nord for Skoghytten (se kart). 

 
Felles for delområde 4 

 

 

Delområde 4  

Elementer Tiltak ikke søknadspliktig Tiltak søknadspliktig  
 

Struktur/ 

proporsjon 

Hovedstrukturen og opprinnelige 
enkeltelementer skal bevares.  
 

Endring av hageanlegget med 
opprinnelige enkeltelementer og 
terrengform, herunder også restaurering 
eller tilbakeføring. 

Vegetasjon Opprinnelig beplantning bevares. 
 
Trepleie utføres av sertifiserte fagfolk. 
 
Det må ikke graves/utsjaktes i rotsonen til 
trærne. Rotsonens utstrekning tilsvarer 
minimum treets kronediameter. For å 
unngå komprimeringsskader må bruk av 
tunge anleggsmaskiner og annen kjøring 
ikke foretas i rotsonen. 
 
Utgåtte trær/busker i anlegget erstattes 
med ny av tilsvarende art og dette er ikke 
søknadspliktig.  
 
Plenene skjøttes fagmessig med stor vekt 
på å forhindre skader på trær/busker. 
Påkjørsler/skraping i rothals på 
trær/busker med klippere kan gi 
betydelige skader på sikt (råteinngang) og 
må unngås. 
 
Det er ikke tillatt å bruke tunge maskiner 
ved vannmettet grunn noe som kan 
medføre endringer av endring av 
jordstruktur, pakking og skader på plen. 
 

Større utskiftinger av trebestander/alleer 
regnes ikke som vanlig vedlikehold og 
må godkjennes av 
kulturminneforvaltningen før iverksetting.  
 
En form for skjermplanting/leplanting bør 
etableres etter hogst som er skjedd i 
parkens ytterkanter i senere år. Dette 
har store konsekvenser for lokalklimaet i 
parken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Overflate/ 

Terreng-

form 

Overflate/terrengformen i delområdet 
bevares. 
 
 

Alle inngrep i grunnen er søknadspliktig, 
unntatt er mindre drensgrøfter. 

Andre 

elementer 

Kanter og murer: løpende ettersyn og 
vedlikehold. Noen tørrmurer viser tegn til 
utrasning og skadede partier må 
istandsettes. Restaurering og vedlikehold 
av murer/kanter skal skje med samme 
materialer, utførelse og 
overflatebehandling som tidligere. 
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4. Saksbehandlingsrutiner 
 

Organisering og ansvar 
Innenfor Helse Bergen HF er det Teknisk avdeling/Bygningsseksjonen/ Driftsområde Sør som ivaretar 
drift og vedlikehold av alle bygg/anlegg, samt alle utomhus arealer med park, veier etc ved 
Kysthospitalet.  
 
De 6 personene som pr dags dato inngår i Driftsområde Sør har sin faste arbeidsplass ved 
Kysthospitalet. De er meget vel kjent med fredningsstatus - og har god oversikt og styring over alle 
tiltak som iverksettes rundt på Kysthospitalets eiendom.   
  
Saksgang 
Hvert år lages det planer for mindre investeringstiltak, samt fastsettes rammer for drift og vedlikehold, 
inkludert tiltak på utomhus arealene. 
 
Tiltak som vedrører fredete bygg og utomhus anlegg vil inngå i den ordinære plan/budsjettprosessen, 
men skal håndteres med en spesiell oppmerksomhet og omtales/markeres tydelig.  
 
Saksgang søknadspliktige tiltak 

 Ved behov for tiltak som kan tenkes å være søknadspliktige hos Riksantikvaren, skal 
forvaltningsplanens bestemmelser først nøye vurderes. Dersom det er deretter fortsatt er tvil 
om hvorvidt tiltaket kan være søknadspliktig skal Riksantikvarens kulturminnefaglige rådgiver 
for helsesektoren kontaktes for avklaring. 

 
 Når det eventuelt er fastslått at det påtenkte tiltaket er søknadspliktig bør søknad gjerne 

utformes i samarbeid med kulturminnefaglig rådgiver. Søknaden må inneholde tilstrekkelige 
eiendoms- og bygningsopplysninger, utfyllende beskrivelse av tiltaket, tegninger, fotografier 
og nærmere begrunnelse for tiltaket. 

 
 Tiltak skal som hovedregel først avklares med Riksantikvaren før tiltaket – hvis det er 

påkrevet - sendes som byggesak til kommunen. 
 
 Når det er avklart at et tiltak kan gjennomføres, må det sikres at tegningene/beskrivelsen 

inneholder nødvendige opplysninger om vernestatus og vernehensyn. Videre må involvert 
personell og firma ha nødvendig kompetanse på aktuelle materialer og metoder. 

 
 Under utførelsen må arbeidene følges opp nøye, med nødvendig kontroller underveis. Ved 

ferdigstillelse må gjennomførte arbeider og sluttresultatet dokumenteres fullt ut. 
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5. Beskrivelse (katalog) 
 

 

Kart over delområdene 
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Delområde 4 

Elementer Beskrivelse 

Struktur/ 

proporsjon 

 
Park med gangveier, solterrasser, murer og beplantning. 
 

Overflater/ 

terrengform 

Kupert parkanlegg på høyderygg øst for sykehuset. Gangarealer er gruslagt.  
Rektangulære skiferheller på terrassene utenfor tredje og fjerde etasje (nyere, 
opprinnelig grus, senere plasstøpt betong før hellelegging). Plenflater i sentrale 
deler av anlegget og gressbakke/skogbunn i ytterkantene.  
 

Vegetasjon  
Detaljregistrering ved Riss Landskap i 2007. Registreringene er ikke komplette, og 
trær/busker er omtrentlig plassert på kartene (ikke innmålt). Det bør utarbeides en 
detaljert oppmåling av vegetasjon og strukturer. 
 
Planter beskrevet av Salvesen (kilde).  
 

Andre 

elementer 

 
Kantstein langs gangveiene er delvis stein lagt etter hverandre, delvis lave 
tørrsteinsmurer med betong over som er istøpt teglstein på langs. Bruken av 
teglstein går igjen i søndre del av Skogstien, og i sittebenk i tegl ved Hytten. 
 
Murverk: Murer ved terrassene og trapp mellom terrassene er laget som tørrmurte 
natursteinsmurer på yttersiden (mot sør) og betongmur på innsiden mot 
terrassene. Murene fungerer som brystning/rekkverk og er avdekket med 
skiferheller (håndhugne). Tørrmurte støttemurer og trapper går igjen flere steder i 
anlegget. Adkomsttrappen i sør er støpt med noen større innmurte heller.  
 
Tidligere var det mange vannkraner i anlegget (innmerket på kart fra 1946). Det er 
små rektangulære betonglokk i parken på noen av disse stedene.  
 
Originale benk til nisjene er lagret innendørs.  
 

 

Verneverdi/ 

Sårbarhet 

Anlegget har bevart struktur, proporsjon og terrengform fra mellomkrigstiden. En 
stor del av opprinnelig vegetasjonen er intakt (trær og busker).  
 

Tiltak/ 

Vernehensyn 

 
Bevaring av eksisterende opprinnelig struktur, terrengform og vegetasjon, med 
løpende vedlikehold. 
 
Igangsette utbedring av murer som er i ferd med å rase ut, samt løpende ettersyn 
og vedlikehold av murer for å hindre akselererende forfall.  
 
Drenering er nødvendig i muren øverst i anlegget (ved nisje).  
 
Busker/trær som har sådd seg inn i plantingene fjernes. 
 
Det bør lages kopier av originalbenk til utplassering i anlegget. Originalbenk tas 
vare på innendørs.  
 
Utarbeide oppmålingstegninger av anlegget i samarbeid med botanisk og 
hagehistorisk kompetente fagfolk.  
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Kart fra 1946 som dokumenterer landskapsparken øst for Kysthospitalet. Spesielle trær er tatt på 

kartet, som atlasseder (”Cedertre”) og mammuttre (”Wellingtonia Giganthea”). For øvrig er ikke 

vegetasjonen gjengitt, mens veisystemet og de mange solterrassene er relativt nøyaktig inntegnet. De 

fleste av veiene er fremdeles intakte. Langs eiendommsgrensen i øst var det mistbenker (dyrkingsbed 

med karmer rundt og glass over), antagelig for å dyrke fram blomster om våren til utplanting i 

parken. 
 
Det var mange vannkraner rundt i anlegget som er avmerket på kartet. Små rektangulære betonglokk 

med kummer står enda tilbake. Kart hos Kysthospitalet, driftsavdelingen.    
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Murbygningen og solterrassene til høyre, 1927. Riksarkivet. 
 

 
 
Høydeforskjellen mellom solterassene utenfor tredje og fjerde etasje ble tatt opp med murer og 

blomsterbed.  Stemorsblomst ble brukt som kantplante, med stauder og Rhododendron bak. Det ble 

også benyttet stenbedsplanter, ifølge overlege Gades tekst til bildet. Slike ble antagelig plantet i de 

bratteste partiene og det tørre smale bedet langs gangveien til høyre. Riksarkivet. 
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Den øvre solterrassen var omgitt av frodige staudeplantinger, sett fra syd, 1927. Riksarkivet. 
 

 
 

Den øvre solterrassen sett fra nord, ca 1927. Riksarkivet.  
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Den øvre solterrassen rundt 1930, med pasienter som ligger til kuring. Solterrassene var anordnet for 

best mulig solinnstråling og lun beliggenhet. Positive sanseinntrykk var vektlagt med det store 

parkanlegget. I forgrunnen blomsterbed. Atelier KK, Universitetet i Bergen, Billedsamlingen. 
 

 
 
Passasjen på baksiden av hospitalet, med eføyplanting på bergveggene for å skjule sporene etter  

spregning og gi et grønt dekke. Foto 1926, Riksarkivet. 
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Skogshytten fungerte som bolig for noen av diakonissene. Den lå omgitt av spredt furuskog, og mye av 

skogbunnen ble bevart ved byggingen. Der pleierne sitter er fremdeles en oppmurt teglsteinsbenk. 

Foto fra 1936. Kysthospitalet. 
 

 
 
Skogshytten med naturpreget uteanlegg, 1934. Det var lagt en steintrapper og tråkkheller som 

forbindelse til parken nede ved hospitalet. Utenfor hytten var en gruslagt plass med utemøbler. 

Flaggstang til venstre. Kysthospitalet. 

 

 

Eksteriørfoto delområde 1 
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Solterrassen utenfor fjerde etasje. Murene er bevart, og det er i senere år lagt et skiferbelegg.  
 

 

 
 
Den midterste av tre solterrasser helt ute på høyderyggen øst for sykehuset. 
 

 

 



 

 
 

10 FVP katalog del 4 - Solterrassene og parken i sørøst 121213 - rev 03 

17 HELSE BERGEN 

TEKNISK AVDELING 

 
 
Den midterste av tre solterrasser helt ute på høyderyggen øst for sykehuset, 1920 eller 30-årene.  

Kysthospitalet. 
 

 

 
 
I øvre del av landskapsparken danner en bølgende gressflate gulvet i parkens sentrale rom.      

Utsikten er en viktig del av anlegget. En vandring langs gangveien er en reise gjennom vekselvis åpne 

og lukkede partier, med stadig nye utsikter og opplevelser underveis. 
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Skråningen rett nord for sykehuset er beplantet med en rekke vintergrønne busker og trær, blant annet 

mye Rhododendron. Helt til høyre sto inntil for få år siden en atlasseder. 
 

 
 
Opprinnelig flettverksgjerde i parken rett nord for sykehuset. 
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Den ene av to nisjer for benker i muren øverst i hageanlegget. Til venstre steintrapp opp mot 

tømmerhytta. En stor kjempetuja Thuja plicata bak nisjen ble tatt av storm for noen år siden. 
 

 
Skoghyttens hageanlegg er i dag dominert av plenområder der det tidligere var gruslagt. En del eldre 

Rhododendron (til høyre) er bevart.  


