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Forvaltningsplan,  
del 2 - Bygning 

 bygg 01 : Hovudbygg 
 

 

Byggnamn Verneklasse / status Omfang GAB-nr 

bygg 01 hovudbygg  1 Eksteriør / Interiør  48/23 

bygg 02 administrasjonsbygg  1 Eksteriør / Interiør  48/23 

bygg 03 behandlingsbygg 1  1 Eksteriør 48/23 

bygg 04 behandlingsbygg 2  1 Eksteriør / Interiør  48/23 

bygg 24 trafo 1 Eksteriør 48/23 
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1 Førelagt Riksantikvaren 
 

 Dato Namn Revidert Revidert 

Sakshandsamar: 
Jens Otto Hestad  

03.07.2014 Helse Førde HF   

Førelagt  Riksantikvaren 09.04.2015 Riksantikvaren   

Vedteke av HF  Helse Førde HF   

Vedteke av RHF  Helse Vest RHF   

 
 
 

 Opplysningar om bygningen 
1
 

Anleggets namn 176893664  Bygg 01 (ref LVP 9901395) 

Bygningens namn  Hovudbygning 

GAB - nummer 48/23 

Kommune Høyanger kommune 

Eigar Helse Førde HF 

Forvaltar/brukar Helse Førde HF 

Noverande bruk Helse/behandling 

Bygge år 1954 - 56 

Vernestatus Verneklasse 1 

Verneomfang 
Eksteriør – interiør - utomhus  
Spesifisert rom:  interiør i stove, spisestove, korridor, tidligare 
isolatrom i 1. Etasje.  Trappehuset i alle etasjar. 

Reguleringsstatus Kommunedelplan: Offentleg formål 

  

 

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

Vedlegg nr. 34. 
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Fredinga omfattar bygningane som nemnt ovanfor. Fredinga skal sikre enkeltbygningane, bygningane sin 
innbyrdes samanheng samt kulturhistoriske verdiar knytt til anlegget som heilskap. 

2 Vern 

2.1 Formelt grunnlag for freding/ ev. vern 
Vernet av inventar  bygning i verneklasse 1 er heimla i Landsverneplan for helsesektoren (2008), og  kgl. res. 
”Overordna føresegner om forvaltning av statlege kulturhistoriske eigedomar” 1.9.2006. Ev. Bygningen er freda 
ved ”Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer Kapittel 2” – dato.  
 

2.2 Kulturminnemyndigheit 
Riksantikvaren er kulturminnestyresmakt i spørsmål om søknadspliktige tiltak som angår freda bygningar og 
anlegg i statleg eige. Hovudregel for behandling av freda bygningar og anlegg er at det må søkast om løyve for 
alle tiltak som går ut over vanleg vedlikehald. Kva som er søknadspliktig etter kulturminneloven har en vidare 
definisjon enn kva som er tilfelle etter plan- og bygningslova. For utdjuping av kva som vert rekna som vanleg 
vedlikehald og kva som er søknadspliktige tiltak sjå pkt. 7.2 Vedlikehaldsbestemmelser i Del 1: Kompleksdelen. 
 

2.3 Omfang av freding/ev. vern 
Vernet omfattar hovudbygg, administrasjonsbygg,  trafohus, pasientpaviljong 1 og 2, samt uteområde som vist 

på vedlagte kart. Omfang skal spesifiserast dersom det kun er utvalte rom/deler av bygningen som er omfatta.   

2.3.1 Oversikt freda (og verna) bygningar ved Tronvik anlegg: 

 
 

Bygg nr 
Kompleks 
9900137 
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176893664 Hovudbygg 148701-1 9901395 1954 - 1956 48/23 1 1  

176893656 Administrasjonsbygg 148701-4 9902985 1967 48/23 1 1  

176893699 Behandlingsbygg 1 148701-2 9901396 1962 - 1963 48/23 1   

176893680 Behandlingsbygg 2 148701-3 9902984 1962 - 1963 48/23 1 1  

23958694 24 Trafo 148701-5 9902987 1954 - 1956 48/23 1   

- Utomhusanlegg    43/85   2 

 
Tabellen tilpassa informasjon som korrespondere både med LVP, fredingsforskrift og HF sine eigne opplysningar/register. 

 
Fredinga omfattar bygningane som nemnt ovanfor. Fredinga skal sikre enkeltbygningane, bygningane sin 
innbyrdes samanheng samt kulturhistoriske verdiar knytt til anlegget som heilskap. 
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3 Forskriftsvernet 

 

3.1 Omfang 
Fredinga omfattar bygningene sitt eksteriør, og interiør i stove, spisestove, korridor og tidlegare isolatrom i 1. 
etasje, og trappehuset i 1. og 2. etasje. Fredinga av eksteriør og interiør inkluderer hovudelement som 
konstruksjon, fasadekomposisjon, planløysing, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som 
vindauge, dører, gerikter, listverk, eldstader, pipeløp over tak, og detaljer som skilt og dekor m.v. Fast inventar 
som skap, omnar, tekniske installasjonar m.v. er freda som del av interiøret. 
 
Omfang interiør er markert på planteikning 2 
 

                                                           
2 Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer. Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan 
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Illustrasjon: Planteikning 1. etasje, bygg 01 Hovudbygg. Omfang interiørfreding er markert med blå skravur. 
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Illustrasjon: Planteikning 2. etasje, bygg 01 hovudbygg. Omfang interiørfreding er markert med blå skravur. 
 

3.2 Formål 
Formålet med fredinga er å bevare hovudbygningen som arkitektur- og helsehistorisk viktig eksempel på 
psykiatrisk pleieinstitusjon frå 1950-tallet. Fredinga skal sikre bygningen sin opphavlege arkitektur. Formålet med 
fredinga er vidare å sikre hovudstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringa så som fasadeløysing, 
opphavlege og eldre deler som dører og vindauge, samt materialbruk og overflater. Formål med fredinga av 
interiør er å oppretthalde opphavleg rominndeling med opphavlege og eldre bygningsdelar, overflater og 
materialbruk, belysning, armaturar og detaljer, samt opphavleg fast inventar. 
 

3.3 Grunngjeving 
Bygningen har helsehistorisk verdi som et viktig eksempel på godt bevart psykiatrisk pleieinstitusjon frå 1950-
tallet planlagt og bygd som et av de første i landet utført som opent anlegg. Bygningen sitt preg av opent 
institusjonsbygg er oppretthalde og gir anlegget som heilskap ein viktig representativ historisk dimensjon som 



Forvaltningsplan del 2 bygning – Hovudbygg, Psykiatrisk Klinikk Avd. Tronvik  

 

Rev: 1.0 – Bygningsnummer:  176893664  8 

eksempel på nye behandlingsformer og deira arkitektoniske konsekvensar. Materialbehandling og utføring er 
nøktern og tidstypisk. Bygningen er prega av bevisst ivaretaking av opphavlege element og arkitektoniske 
uttrykk. 
 

4 Historikk 
 
Fylkessjukeheimen Tronvik var den første institusjonen for psykiatriske pasientar i Sogn og Fjordane. 
Sjukeheimen ble planlagt etter svenske forbilde,  skalte ”vårdhem”,  etter vedtak i fylkestinget 1951. Anlegget sto 
ferdig på Tronvik gard i 1956, som et av landets første opne psykiatriske behandlingsheim. Hovudbygningen ble 
bygt for 85 pasientar med sengeposter, isolatceller, fellesareal, kjøkken m.v. 
 

4.1 Kort historikk om bygning 
 
1951:  Vedtak i Fylkestinget om etablering av institusjonen med lokalisering til Tronvik psykiatrisk sjukeheim   

1953:  Byggeløyve vart ordna og arbeidet starta. 

1954:  Bygging av hovudbygning 

1956:  Anlegget sto ferdig på eigedommen Tronvik gard; ca 85 pasientar. Den 22. april, ein vakker vårdag, 
vart Fylkessjukeheimen Tronvik offisielt opna Søster Helga Eitun var ein viktig medspelar i bygginga 
og leia institusjonen i starten. Første formelt tilsette styrar var Johannes Bruvik som fungerte til 1959. 
Den første pasienten vart innlagd den 22. februar, 2 månader før offisiell opning. Institusjonen bestod 
av 2 bygningar: Hovudbygget og Funksjonæren med plass til 91 pasientar og 17 tilsette. 

1980:  Ombygging kjøkken - vaskeri hovudbygning. Ombygging av ovannemnde funksjonar i underetasje. 

1986:  Mindre fasadeendring på hovudbygning med nytt inngangsparti med å lage ei gangbru/rampe. 3 

1996:  Grunna minka behov for ordinære langtidssenger i fylket, vart avdeling 2 nedlagt. Deler av 2. etg i 
hovudbygget vart brukt til andre føremål, men i hovudsak er den framleis til disposisjon for avdeling 1. 
Negative følgjer av dette var sjølvsagt færre stillingar og at andre verdiar og ressursar på Tronvik vart 
ubrukte. 

2006:  Ny avdeling for rusmisbrukarar etablert (eksisterande bygg) 

2009:  Hovudbygningen på Tronvik fekk ei totalrenovering i deler av bygget til vel 12 mill. Dette i samband 
med løyvde midlar gjennom Statsbudsjettet. 

2013: Nytt tak på heile bygningen 

 

5 Vedlikehald 
Hovudregel for behandling av freda og verna bygningar og anlegg er at det må søkast om løyve for alle tiltak 
som går ut over vanleg vedlikehald. For utdjuping av kva som kan reknast som vanleg vedlikehald og kva som er 
søknadspliktige tiltak, sjå pkt. 5 Vedlikehald/Søknadspliktig i Del 1: Kompleksdelen. 
 

6 Sakshandsamingsrutinar 
Sjå Del 1: Kompleks pkt. 7.1.1 og 7.1.2 Saksbehandlingsreglar.  
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7 Bygningskatalog 

7.1 Bygningsdeler: tilstand, tiltaksforslag og verneverdi 
 

 

 
 

Foto 1: Fasade nord 
 
 

 
 

Foto 2: Fasade øst 
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Foto3: Fasade øst 
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Foto 4: Fasade sørøst 

 
 
 
 
 
 

 
 

Foto 5: Fasade vest 
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7.2 Eksteriør generelt 
 

Eksteriør generelt 

 

          
 

Skader på puss og maling på grunn av feil malingsprodukt. 
 
 

        
 
Original vindusrekke i sokkel mot øst. Lysgrav og opprinnelig drenering.                                     Pipe. 
 
 

          
 
Balkong mot vest med stativ for lufting av dyner.                               Rist i hjørne mot nordvest. 
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Bygningsdel 
 

 
Beskrivelse / Tilstand* 

 
Tiltak  

Grunn og sokkel 
 
 
 

Sokkel i betong er antatt påsmurt asfalt som 
sikring for vann fra grunnen. Det er ikke 
foretatt utbedringer på sokkel eller 
grunnforhold siden byggeår.  Det ble ikke 
oppdaget fukt som tyder på at større 
utbedringer behøves. Noe saltutslag 
forekommer men i henhold til brukernes 
erfaringer er fukt i sokkel ikke noe problem.  
Nordøstre hjørne og deler mot øst er eneste 
del av sokkel hvor jordmasser ligger inn til 
yttervegg. Mot nord vest er det lysgrav og 
nedgang til underetasje. Mot øst er det 
lysgrav ved deler av sokkel. Under lysgravene 
er muren naturlig steinlagt med sulagte 
steinskiver som sørger for at vannet dreneres 
vekk fra sokkel.  

Løsningen med påsmurt 
asfalt på sokkel har 
begrenset levetid og det bør 
derfor holdes øye med om 
det oppstår fuktproblemer. 
Det anbefales på sikt 
utbedring av grunn og sokkel. 
Det er usikkert når behovet 
vil oppstå. Hvis fuktnivået i 
underetasjen endres bør det 
undersøkes om det også er 
behov for drenering. Sokkel 
mot nordøst kan sikres med 
moderne metoder så lenge 
det dreier seg om utbedring 
under bakkenivå som ikke blir 
synlig på underetasjens 
yttervegg. Sokkel under 
lysgraver bør repareres med 
samme type naturlig 
steinsetting langs yttermur.  

Bæresystem 
 

Mur, betongdekker og sperretak. 
Det er utført reparasjoner av DIP over noen 
vinduer.  
 
 

Ingen tiltak. Korrusjon av 
armering og 
rustutslag/sprekkdannelse/av
flassing av puss bør holdes 
under oppsyn. Når eventuell 
skade på DIP/armering 
fremkommer anbefales en 
detaljert undersøkelse av 
armeringen. Ved reparasjon 
av DIP skal denne skiftes ut 
med tilsvarende. For 
behandling av betong, mur 
og puss se om vegger.  

Vegger 
 

Mur og puss. Trekledning i gavl mot loft. 
På fasade mot vest er det utført reparasjoner 
av puss og/eller maling hvor det er benyttet 
feil produkt. Det har ført til avflassing.  

Alle reparasjoner hvor det er 
benyttet feil produkter på 
yttervegg bør utføres på nytt. 
All maling og puss som er 
benyttet til småreparasjonene 
fjernes. Det tas prøve av 
opprinnelig maling og puss 
for å finne likt 
blandingsforhold i pussen og 
riktig malingstype. Maling og 
puss skal ha samme tekniske 
og estetiske egenskaper som 
den opprinnelige. 

Vinduer Se eget skjema Se eget skjema 

Dører  Se eget skjema Se eget skjema 

Trapper, balkonger 
etc. 
 
 
 
 
 

Se eget skjema 
 
 
 
 
 
 
 

Se eget skjema 
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Tak 
 
 
 

Taket er istandsatt nylig og det er lagt 
teglpanner.  

Ingen. Ved kommende 
reparasjoner skal takrenner 
og nedløp utføres i sink. 
Teglpannene skal ikkje 
skiftes ut med annet 
teikningsmateriale.  

Dekorasjon på 
vegg mot vest 
 

 
 

Pulverlakkert aluminium. 
 
Overflaten flassar. 

Ved reparasjon skal det tas 
fargeundersøkelse som 
grunnlag for fargevalg og 
type 
lakkering/overflatebehandling 

 
Verneverdi / Sårbarhet 
 

 
Generelt 
Bygningens kulturminneverdi ligger i planløsningen, detaljeringen og fasadens proporsjonering.  
 
Bygningens uttrykk ligger i en knapp og fin detaljering. Fasaden er sårbar for endringer i detaljene og 
vil medføre en forflatning av bygningens karakter. 
Ved utskiftning av bygningsdeler krever dette stor omtanke for detaljer og overgangen mellom 
sokkel/vegg/vinduer og vegg/gesims/tak.  
Det er av stor betydning at opprinnelig materialbruk og detaljer opprettholdes. Derfor skal alle 
bygningsdeler i størst mulig grad repareres og ikke skiftes ut. Hvis utskifting er nødvendig skal det 
benyttes samme materialkvalitet og dimensjon som for den opprinnelige bygningsdelen.  
 
Originalt tegningsmateriale eksisterer og skal benyttes ved enhver utskiftning. Det skal generelt 
tilstrebes å tilbakeføre alle bygningsdeler til opprinnelig utførelse i henhold til 
tegningsdokumentasjonen og farge/materialundersøkelser.  
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7.3 Eksteriør, spesielle bygningsdelar: vindauge 
 

Eksteriør, spesielle bygningsdelar: Vindauge 

 

        
 
Originale vinduer mot sør og vest.                                                    Originalt vindu mot nord.  
 
 

        
 
Detalj av originalt vindu med nytt glass og lister.                               Sålbenk i skifer bevart etter utskifting av vindu. 
 
 

        
 
Nytt vindu mot nord med originalt gitter.                                        Nytt vindu mot sør. Reparasjon av DIP ses i maling over vindu 
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Bygningsdel 
 

 
Beskrivelse / Tilstand* 

 
Tiltak  

Opprinnelige 
vinduer 
 

Det er originale vinduer bevart, hovudsakleg i 
sokkel, mot vest, øst og nord.  
Noen originale vinduer er også bevart øverst i 
gavl mot loftet.  
 
Hvert enkelt vindu er ikke funksjonstestet men 
ingen vinduer har større skader.  
 
Vinduene er av teak etterbehandlet med 
maling. Opprinnelig har de vært oljet. Ny brun 
maling ser ikke ut til å ha skadet trematerialet.   
 
 

Alle originale vinduer 
restaureres. Noen behøver 
bare justering mens andre 
krever at deler av karm 
erstattes av nytt trevirke. Ett 
sted mangler en hel 
vindusramme.  
 
Den brune malingen fjernes 
og teakvinduene oljes med 
benarolje. 
 
For å tilfredsstille energikrav 
må dette løses ved varevindu 
på innsiden. 

Opprinnelig 
vinduer med nytt 
glass 

Noen av vinduene har fått nytt isolerglass og 
det er lagt nye karmlister og beslag i 
underkant.  

Tilbakeføres til opprinnelig 
utførelse neste gang de 
behøver repareres. 

Nye vinduer 
 

Vinduene i store deler av bygningen er av 
nyere dato.  Vinduene i plan 1 og 2 var i 
utgangspunktet delt i tre; et større glasfelt til 
høyre og et smalere glassfelt inndelt i to ulike 
størrelser til venstre. Vinduene var opprinnelig 
i oljet teak.  

Når de nye vinduene en gang 
må skiftes bør de erstattes 
med vinduer inndelt i tre felt 
som vist på eldre foto og 
fasadetegning.  

Sålbenk Sålbenken er i skiferstein. Noen steder er 
deler av steinplaten slått av. Det kan medføre 
vanninntrengning i stein og mur.  

Bør utbedres før mur og stein 
frostsprenges. De fleste 
steder må hele steinskiven 
skiftes. Ny skal være i 
samme materialkvalitet og 
størrelse.  

 
Verneverdi / Sårbarhet 
 

 
Generelt 
Bygningens kulturminneverdi ligger i planløsningen, detaljeringen og fasadens proporsjonering.  
 
Bygningens uttrykk ligger i en knapp og fin detaljering. Fasaden er sårbar for endringer i detaljene og 
vil medføre en forflatning av bygningens karakter. 
Det er av stor kulturminnefaglig verdi at eksisterende vinduer bevares. Det er også av stor verdi at 
nyere vindusløsninger på sikt tilbakeføres og får en inndeling og detaljering som opprinnelig.  
 
Det er av stor betydning at opprinnelig materialbruk og detaljer opprettholdes. Derfor skal alle 
bygningsdeler i størst mulig grad repareres og ikke skiftes ut. Hvis utskifting er nødvendig skal det 
benyttes samme materialkvalitet og dimensjon som for den opprinnelige bygningsdelen.  
 
Ved tilbakeføring av vinduer skal det av miljømessige årsaker ikke benyttes teak. Vindusrammer  
overflatebehandles med beis/olje som etterlikner teakens uttrykk. 
 
Originalt tegningsmateriale eksisterer og skal benyttes ved enhver utskiftning. Det skal generelt 
tilstrebes å tilbakeføre alle bygningsdeler til opprinnelig utførelse i henhold til 
tegningsdokumentasjonen og farge/materialundersøkelser.  
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7.4 Eksteriør spesielle, bygningsdelar: Ytterdører 
 

Eksteriør spesielle, bygningsdeler: Ytterdører. 

 

  
 
         Dører mot nord. 

                                
 
         Dører mot vest. 

 

                                 
 
          Dør mot øst. Kobbertak over inngang.  
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Bygningsdel 
 

 
Beskrivelse / Tilstand* 

 
Tiltak  

Originale dører De gjenværende dørene i teak har en tilstand 
som gjør det mulig å restaurere alle. De er 
malt i en brun farge som visse steder flasser 
og er bleket.  
 
 

Dørene restaureres 
fortløpende. Tiltak for 
energibesparelser er å sette 
inn glassdør på innsiden. 
Maling fjernes på dørkarmer 
og trevirket gjennomgås for 
eventuelle råteskader. 
Treverket behandles med 
benarolje.  

Nye dører 
 

Dørene er utført i aluminium med glassfelt. 
Tilstanden er god på karm og dørblad men 
det er fuktproblemer i overgangen karm og 
trapper/terrasser.  
 

Det anbefales at alle dører 
med tiden tilbakeføres til 
originalt utseende og 
materialkvalitet. Se 
beskrivelse under trapper for 
løsning av fuktproblem ved 
terskel.  

 
Verneverdi / Sårbarhet 
 

 
Generelt 
Bygningens kulturminneverdi ligger i planløsningen, detaljeringen og fasadens proporsjonering.  
 
Bygningens uttrykk ligger i en knapp og fin detaljering. Fasaden er sårbar for endringer i detaljene og 
vil medføre en forflatning av bygningens karakter. 
Det er av stor kulturminnefaglig verdi at eksisterende vinduer bevares. Det er også av stor verdi at 
nyere dørløsninger på sikt tilbakeføres og får en inndeling og detaljering som opprinnelig.  
 
Det er av stor betydning at opprinnelig materialbruk og detaljer opprettholdes. Derfor skal alle 
bygningsdeler i størst mulig grad repareres og ikke skiftes ut. Hvis utskifting er nødvendig skal det 
benyttes samme materialkvalitet og dimensjon som for den opprinnelige bygningsdelen.  
 
Ved tilbakeføring av dører skal det av miljømessige årsaker ikke benyttes teak. Dørkarmer  
overflatebehandles med beis/olje som etterlikner teakens uttrykk. 
 
Det må tas hensyn til universell tilgjengelighet ved utforming av ny terskel.  
 
Originalt tegningsmateriale eksisterer og skal benyttes ved enhver utskiftning. Det skal generelt 
tilstrebes å tilbakeføre alle bygningsdeler til opprinnelig utførelse i henhold til 
tegningsdokumentasjonen og farge/materialundersøkelser.  
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7.5 Eksteriør, spesielle bygningsdelar: Utvendige trapper 
 

Eksteriør, spesielle bygningsdeler: Utvendige trapper. 

 

        
 
Ødelagt skiferhelle erstattes med ny.                                                 Innfesting rekkverk er rustet og må repareres. 
 

 

        
 
Rekkverk er flyttet ut på ytterside trapp. Rekkverket skal repareres og flyttes tilbake til opprinnelig plassering. 
 
 

        
 
Mose, sprekker og rust må utbedres for å minimere skader på trapp og rekkverk.  
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Bygningsdel 
 

 
Beskrivelse / Tilstand* 

 
Tiltak  

Trapper På alle utvendige trapper er tilstanden 
varierende fra små skader til ganske 
omfattende. Skadeårsaken er den samme 
med vanninntrengning og frostsprengning 
enten som resultat av manglende skiferstein, 
reparasjoner i sement eller tilbygning i asfalt.  
 

Skiferheller skiftes der det er 
nødvendig. Sår i støp 
repareres. Mose fjernes.  

Rekkverk Rekkverk er originale men som på trapp er 
skadene varierende men med samme 
skadeårsak. Det er foretatt noen 
reparasjoner. Innfesting av smijern vertikalt 
ned i skifersteinen er en sårbar detalj og 
krever jevnt vedlikehold.  

Alt rekkverk må demonteres 
og restaureres. Korrigerte og 
ødelagte deler skiftes ut med 
smijern hvor dimensjon og 
utforming er den samme. 
Rekkeverk monteres på 
samme måte som originalt. 
Da dette er en litt sårbar 
innfesting kan det i disse 
delene benyttes pulverlakkert 
galvanisert stål. Resterende 
rekkverk må utføres i smijern. 

Overgang 
trapp/yttervegg 

Generelt er det et svakt punkt på bygningen 
som har ført til råteskader på opprinnelige 
dører samt mose og frostsprening.  

Det bør vurderes å utarbeide 
en generell løsning/detalj 
med diskre avrenning mot 
ytterside trapp i overgangen 
til yttervegg. Eventuelt 
overdekket av smal rist. 
Denne detaljen bør også løse 
en trinnfri adkomst i henhold 
til krav om universell 
utforming.  

 
Verneverdi / Sårbarhet 
 

 
Generelt 
Bygningens kulturminneverdi ligger i planløsningen, detaljeringen og fasadens proporsjonering.  
 
Bygningens uttrykk ligger i en knapp og fin detaljering. Fasaden er sårbar for endringer i detaljene og 
vil medføre en forflatning av bygningens karakter. 
Det er av stor kulturminnefaglig verdi at eksisterende trapper og rekkverk bevares. Det er også av 
stor verdi at trappene har en detaljering som opprinnelig.  
 
Det er av stor betydning at opprinnelig materialbruk og detaljer opprettholdes. Derfor skal alle 
bygningsdeler i størst mulig grad repareres og ikke skiftes ut. Hvis utskifting er nødvendig skal det 
benyttes samme materialkvalitet og dimensjon som for den opprinnelige bygningsdelen.  
 
Hensynet til universell tilgjengelighet må ivaretas på annen måte enn endringer av trapp, men trinnfri 
adkomst kan gjennomføres i forbindelse med avrenning mellom trapp/yttervegg.   
 
Originalt tegningsmateriale eksisterer og skal benyttes ved enhver utskiftning. Det skal generelt 
tilstrebes å tilbakeføre alle bygningsdeler til opprinnelig utførelse i henhold til 
tegningsdokumentasjonen og farge/materialundersøkelser.  
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7.6 Interiør, generelt 
 

 
Interiør  
 

Generelt 

 

            
 
Pasientrom og gang i 1. etasje. Vinyl og  malt glassfiberstrie.                            Opprinnelig vindu og lufting til vaskeri.  

 
 

        
 
Kjøkken med opprinnelig flisgulv.                                                     Vaskeri med opprinnelig dør.  
 

 

      
 
Bøttekott i 2. etasje viser opprinnelig linoleum, fotlist puss og fargesetting. Opprinnelig dør og dørvrider i underetasje.  
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Bygningsdel 
 

 
Beskrivelse /Tilstand** 

 
Tiltak  

Himling I hovudsak malt puss som originalt men i 
gangarealer nedlektet himling for 
ventilasjon med ny belysning. Plate 
systemhimling.  

Original pusset og malt himling 
skal i størst mulig utstrekning 
bevares. Himlingsplater er 
reversible installasjoner og er en 
aksptabel løsning der det er 
påkrevet.  

Vegger 
 

I hovedsak glassfibertapet over puss.  Det anbefales å bevare de 
eksisterende pussede og malte 
overflater selv om slitestyrke på 
glassfiber er større. Det anbefales 
at glassfiber fjernes og tilbakeføres 
til puss når det er modent for 
utskiftning.   

Gulv I hovedsak er det vinyl på alle gulv. Noen 
steder som bøttekott finnes rester av 
linoleum.  

Hvis gulv i bøttekott skal utbedres 
skal typen linoleum dokumenteres. 
Vinyl kan erstattas med ny vinyl.   

Dører Det er en blanding av nye og opprinnelige 
dører. Nesten alle dører har nye 
låskasser og vridere.   

Der det er krav om branndører 
anbefales det å ta vare på det 
gamle dørbladet ved utskiftning. 
Der det ikke er eller kommer krav 
om branndører anbefales det å 
restaurere de gamle dørene.  

Annet Det er bare en del av interiøret som er 
fredet men fortsatt finnes opprinnelige 
overflater, fargesetting, bygningsdeler og 
detaljer.  

Alle opprinnelige overflater, 
bygningsdeler og detaljer skal i 
størst mulig grad bevares. Ved 
overmaling skal opprinnelig 
fargesetting dokumenteres.  

 
Verneverdi / Sårbarhet 
 

 
Generelt 
 
Bygningens kulturminneverdi ligger i planløsningen, detaljeringen og fasadens proporsjonering.  
 
Bygningens uttrykk ligger i en knapp og fin detaljering. Interiøret er sårbart for endringer i detaljene og 
vil medføre en forflatning av bygningens karakter. 
Det er av stor kulturminnefaglig verdi at opprinnelig interiør bevares.  
 
Det er av stor betydning at opprinnelig materialbruk og detaljer opprettholdes. Derfor skal alle 
bygningsdeler i størst mulig grad repareres og ikke skiftes ut. Hvis utskifting er nødvendig skal det 
benyttes samme materialkvalitet og dimensjon som for den opprinnelige bygningsdelen.  
 
Det må tas hensyn til universell tilgjengelighet og brannkrav.   
 
Ved nødvendige endringer skal opprinnelig utførelse og fargesetting dokumenteres. 
 
Originalt tegningsmateriale eksisterer og skal benyttes ved enhver utskiftning. Det skal generelt 
tilstrebes å tilbakeføre alle bygningsdeler til opprinnelig utførelse i henhold til 
tegningsdokumentasjonen og farge/materialundersøkelser.  
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7.7 Interiør plan 1, Romskjema 
 

Interiør plan1. Rom 111 Stue. 

 

 

 

 
 
 
 

 
Bygningsdel 
 

 
Beskrivelse /Tilstand** 

 
Tiltak  

Himling Malt puss som opprinnelig. Ingen. Bevares 

Vegger 
 

Malt glassfiberstrie. Opprinnelig har 
veggen vært pusset og malt. 

Ingen. Tilbakeføres til malt puss på 
sikt. 

Gulv Vinyl. Opprinnelig har det vært linoleum.  Ingen. På sikt kan det vurderes å 
skifte til linoleum som opprinnelig. 

Dører Nye. Ingen. Bevares.  

Annet Vinduene er skiftet. 
 

Ingen. Tilbakeføres ved utskiftning.  

 
Verneverdi / Sårbarhet 
 

 
Generelt 
 
Rommets interiør er vernet i verneklasse 1 og generelt gjelder at det ved oppussing i fremtiden skal 
etterstrebes å oppnå et utseende og en utforming som er så lik det opprinnelige som mulig. 
Opprinnelig utseende må, dersom dette ikke er godt kjent, dokumenteres ved arkivstudier og 
farge/materialundersøkelser samt diskuteres og godkjennes av antikvariske myndigheter.  
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Interiør plan1. 
 

Rom 112 Fellesareal. 

 

                              
 
              Fellesareal sett mot sør.                                        Opprinnelige taklamper bevart i hele fellesarealet. 
 
 

                              
 
              Foring i skifer som opprinnelig.                             Opprinnelige ventiler over nye radiatorer. 

 
 

 
Bygningsdel 
 

 
Beskrivelse /Tilstand** 

 
Tiltak  

Himling Malt puss som opprinnelig. Ingen. Bevares 

Vegger 
 

Malt glassfiberstrie. Opprinnelig har 
veggen vært pusset og malt. 

Ingen. Tilbakeføres til malt puss på 
sikt. 

Gulv Vinyl. Opprinnelig har det vært linoleum.  Ingen. På sikt kan det vurderes å 
skifte til linoleum som opprinnelig. 

Dører Nye Ingen. Bevares 

Annet 
Vindusforinger 
Lamper 
Ventiler 
 

Vinduene er skiftet, men 3 av 
vindusforinger ved spiseplass er som 
originalt i sort polert skifer.  
Takpendler er originale. 
Opprinnelige ventiler under vinduer. 
 

Ingen. Bevares. Vinduer 
tilbakeføres ved utskiftning.  
Ventiler funksjonstestes. Ventiler 
skal ikke blokkeres som 
energibesparende tiltak. 

 
Verneverdi / Sårbarhet 
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Generelt 
 
Rommets interiør er vernet i verneklasse 1 og generelt gjelder at det ved oppussing i fremtiden skal 
etterstrebes å oppnå et utseende og en utforming som er så lik det opprinnelige som mulig. 
Opprinnelig utseende må, dersom dette ikke er godt kjent, dokumenteres ved arkivstudier og 
farge/materialundersøkelser samt diskuteres og godkjennes av antikvariske myndigheter.  
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Interiør plan1. 
 

Gang ved fellesareal. 

 

                   
 
         Gangen sett mot nord.                                                   Opprinnelig puss med struktur på vegger. 
 
 

 
Bygningsdel 
 

 
Beskrivelse /Tilstand** 

 
Tiltak  

Himling Malt puss som opprinnelig. Ingen. Bevares 

Vegger Original puss med struktur. Malt. Ingen. Bevares  

Gulv Vinyl. Opprinnelig har det vært linoleum.  Ingen. På sikt kan det vurderes å 
skifte til linoleum som opprinnelig. 

Dører Nye. Ingen. Bevares 

 
Verneverdi / Sårbarhet 
 

 
Generelt 
 
Rommets interiør er vernet i verneklasse 1 og generelt gjelder at det ved oppussing i fremtiden skal 
etterstrebes å oppnå et utseende og en utforming som er så lik det opprinnelige som mulig. 
Opprinnelig utseende må, dersom dette ikke er godt kjent, dokumenteres ved arkivstudier og 
farge/materialundersøkelser samt diskuteres og godkjennes av antikvariske myndigheter.  
 

 
  



Forvaltningsplan del 2 bygning – Hovudbygg, Psykiatrisk Klinikk Avd. Tronvik  

 

Rev: 1.0 – Bygningsnummer:  176893664  27 

 

 
Interiør plan1. 
 

Rom 137, Det gamle isolat. 

 
 

 
 
Opphavleg isolat, noverande kontor. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg 
 

 
Bygningsdel 
 

 
Beskrivelse /Tilstand** 

 
Tiltak  

Himling Malt puss som opprinnelig. Ingen. Bevares 

Vegger Malt glassfiberstrie. Opprinnelig har 
veggen vært pusset og malt. 

Ingen. Tilbakeføres til malt puss på 
sikt. 

Gulv Vinyl. Opprinnelig har det vært linoleum.  Ingen. På sikt kan det vurderes å 
skifte til linoleum som opprinnelig. 

Dører Opprinnelig dobbeltdør med forsterket 
beslag. 

Ingen. Bevares 

 
Verneverdi / Sårbarhet 
 

 
Generelt 
 
Rommets interiør er vernet i verneklasse 1 og generelt gjelder at det ved oppussing i fremtiden skal 
etterstrebes å oppnå et utseende og en utforming som er så lik det opprinnelige som mulig. 
Opprinnelig utseende må, dersom dette ikke er godt kjent, dokumenteres ved arkivstudier og 
farge/materialundersøkelser samt diskuteres og godkjennes av antikvariske myndigheter.  
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Interiør plan1. 
 

Rom 138, Det gamle isolat. 

 

 
 

 
Bygningsdel 
 

 
Beskrivelse /Tilstand** 

 
Tiltak  

Himling Malt puss som opprinnelig. Ingen. Bevares 

Vegger Malt glassfiberstrie. Opprinnelig har 
veggen vært pusset og malt. 

Ingen. Tilbakeføres til malt puss på 
sikt. 

Gulv Vinyl. Opprinnelig har det vært linoleum.  Ingen. På sikt kan det vurderes å 
skifte til linoleum som opprinnelig. 

Dører Opprinnelig dobbeltdør med forsterket 
beslag. Ny dørvrider. 

Ingen. Bevares 

 
Verneverdi / Sårbarhet 
 

 
Generelt 
 
Rommets interiør er vernet i verneklasse 1 og generelt gjelder at det ved oppussing i fremtiden skal 
etterstrebes å oppnå et utseende og en utforming som er så lik det opprinnelige som mulig. 
Opprinnelig utseende må, dersom dette ikke er godt kjent, dokumenteres ved arkivstudier og 
farge/materialundersøkelser samt diskuteres og godkjennes av antikvariske myndigheter.  
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Interiør plan1. 
 

Rom 144, Korridor 

 

                  
 
Gang med opprinnelig dører og puss med struktur.                                      Detalj av dør mot vindfang.  
 

 

 
Bygningsdel 
 

 
Beskrivelse /Tilstand** 

 
Tiltak  

Himling Malt puss som opprinnelig. Ingen. Bevares 

Vegger Original puss med struktur. Malt. Ingen. Bevares  

Gulv Vinyl. Opprinnelig har det vært linoleum.  Ingen. På sikt kan det vurderes å 
skifte til linoleum som opprinnelig. 

Dører Opprinnelig enkle og dobble dører med 
både opprinnelige og nyere beslag og 
dørvridere.   

Ingen. Bevares 

 
Verneverdi / Sårbarhet 
 

 
Generelt 
 
Rommets interiør er vernet i verneklasse 1 og generelt gjelder at det ved oppussing i fremtiden skal 
etterstrebes å oppnå et utseende og en utforming som er så lik det opprinnelige som mulig. 
Opprinnelig utseende må, dersom dette ikke er godt kjent, dokumenteres ved arkivstudier og 
farge/materialundersøkelser samt diskuteres og godkjennes av antikvariske myndigheter.  
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Interiør plan 1. 
 

Rom 141 

 
 

        
 
Gul terazzo i bøttekott samt emaljert utslagsvask.                            Opprinnelig dør og karm.  
 

 

 
Bygningsdel 
 

 
Beskrivelse /Tilstand** 

 
Tiltak  

Himling Malt puss som opprinnelig. Ingen. Bevares 

Vegger Malt puss som originalt Ingen. Ved nye malingstrøk skal 
veggen fargeundersøkes og 
tilbakeføres til opprinnelig farge og 
malingsprodukt.   

Gulv Gul Terazzo som opprinnelig.  Ingen. For vedlikehold skal det 
benyttes egnede 
rengjøringsmidler. Hvis det 
benyttes fettfjernende midler skal 
det behandles med fettgivende 
overflatevask etterpå.   

Dører Original dør som er rød på innsiden og 
hvit mot gang. 

Ingen. Bevares 

Annet Emaljert utslagsvask. Ingen. Bevares. 

 
Verneverdi / Sårbarhet 
 

 
Generelt 
 
Rommets interiør er vernet i verneklasse 1 og generelt gjelder at det ved oppussing i fremtiden skal 
etterstrebes å oppnå et utseende og en utforming som er så lik det opprinnelige som mulig. 
Opprinnelig utseende må, dersom dette ikke er godt kjent, dokumenteres ved arkivstudier og 
farge/materialundersøkelser samt diskuteres og godkjennes av antikvariske myndigheter.  
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Interiør plan1. 
 

Rom 142, Gang 

 
 

 
 
                                                                 Gang sett mot nord. 

 
 

 
Bygningsdel 
 

 
Beskrivelse /Tilstand** 

 
Tiltak  

Himling Nedforet platehimling med innfelte 
armaturer. 

Ingen.  

Vegger 
 

Malt puss med struktur som opprinnelig.  Ingen. Bevares. 

Gulv Vinyl. Opprinnelig har det vært linoleum.  Ingen. Det kan vurderes om det 
ved utskiftning skal benyttes 
linoleum.  

Dører Originale dører med nyere låskasse og 
vridere. En dør er fylt igjen.  

Ingen. Bevares. 

   

 
Verneverdi / Sårbarhet 
 

 
Generelt 
 
Rommets interiør er vernet i verneklasse 1 og generelt gjelder at det ved oppussing i fremtiden skal 
etterstrebes å oppnå et utseende og en utforming som er så lik det opprinnelige som mulig. 
Opprinnelig utseende må, dersom dette ikke er godt kjent, dokumenteres ved arkivstudier og 
farge/materialundersøkelser samt diskuteres og godkjennes av antikvariske myndigheter.  
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7.8 Interiør plan 1 og 2, romskjema 
 

 
Interiør plan1 og 2. 
 

Rom 143 og 234 Trapperom 

 

 
 

Trapperom mellom rom 143 og 234. Fredet. 
 
 

                                                 
 
                 Trapp rom nr. 10.           
        

                                    
 
Trapp rom 36.  
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Bygningsdel 
 

 
Beskrivelse 
/Tilstand** 

 
Tiltak  

Himling Malt puss som 
opprinnelig. 

Ingen. Ved fremtidige reparasjoner skal pussen 
males med et produkt som tilsvarer opprinnelige 
tekniske og estetiske egenskaper. Det skal også 
tas fargeprøver for å definere original 
fargesetting. Trapperommet skal males i henhold 
til resultat av fargeprøve og med riktig 
fargekode/produkt. 

Vegger 
 

Malt puss med struktur 
som opprinnelig. 

Ingen. Ved fremtidige reparasjoner skal 
rekkverket males med et produkt som tilsvarer 
opprinnelige tekniske og estetiske egenskaper. 
Det skal også tas fargeprøver for å definere 
original fargesetting. Trapperommet skal males i 
henhold til resultat av fargeprøve og med riktig 
fargekode/produkt. 

Gulv Rød Terazzo  Ingen. For vedlikehold skal det benyttes egnede 
rengjøringsmidler. Hvis det benyttes 
fettfjernende midler skal det behandles med 
fettgivende overflatevask etterpå.   

Rekkverk Malt støpejern som 
opprinnelig.  

Ingen. Ved kommende reparasjoner skal 
rekkverket males med et produkt som tilsvarer 
opprinnelige tekniske og estetiske egenskaper.  

 
Verneverdi / Sårbarhet 
 

 
Generelt 
I rom 143 og 234 er interiøret vernet i verneklasse 1 og generelt gjelder at det ved oppussing i 
fremtiden skal etterstrebes å oppnå et utseende og en utforming som er så lik det opprinnelige som 
mulig. Opprinnelig utseende må, dersom dette ikke er godt kjent, dokumenteres ved arkivstudier og 
farge/materialundersøkelser samt diskuteres og godkjennes av antikvariske myndigheter.  
 
 
Generelt andre trapperom 
Rom 10, 110, 210 og 20, 127, 227 og 36, 132, 232 er ikke fredet men i samme opprinnelige utførelse 
og meget viktig å bevare.  
 
Det er av stor betydning at opprinnelig materialbruk og detaljer opprettholdes. Derfor skal alle 
bygningsdeler i størst mulig grad repareres og ikke skiftes ut. Hvis utskifting er nødvendig skal det 
benyttes samme materialkvalitet og dimensjon som for den opprinnelige bygningsdelen.  
 
Hensynet til universell tilgjengelighet og brannkrav må løses uten varige inngrep i trapperom. 
Ved nødvendige endringer skal opprinnelig utførelse og fargesetting dokumenteres. 
 
Originalt tegningsmateriale eksisterer og skal benyttes ved enhver utskiftning. Det skal generelt 
tilstrebes å tilbakeføre alle bygningsdeler til opprinnelig utførelse i henhold til 
tegningsdokumentasjonen og farge/materialundersøkelser.  
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8 Planteikningar og snitt 
Vart bygd i 1956 med vanleg betongsokkel nederst og treverk i etasjen over.  Det vart teikna av arkitekt Torgeir 
Alsaker og Vårdal Lunde. 
 
Alt teikningsgrunnlag er utført av Arkitektkontoret NordPlan, Førde. Målestokk er utgangspunktet 1:200 som er 
nedskanna til 50% i denne planen. 

8.1.1 Snitt 
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8.1.2 Plan 0 – Kjellar 
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8.1.3 Plan 1 
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8.1.4 Plan 2 
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8.1.5 Plan 3 - Loft 

 
 

9 Informasjon om planarbeidet 
 
Tilsette i Helse Førde HF har i samarbeid med Nordplan AS utarbeida forvaltningsplanar for Helse Førde HF. 


