Trondheim kommune

Saksframlegg
KOMMUNENS UTTALELSE TIL LANDSVERNPLAN HELSEBYGG
Arkivsaksnr.: 11/15489
::: Sett inn innstillingen under denne linja
Forslag til vedtak:
Trondheim kommunes uttalelse til Landsverneplan for helsebygg er det som fremgår av saksfremstillingen
nedenfor.
Formannskapet vil spesielt understreke at fredning ikke må føre til at Østmarkas funksjon som psykiatrisk
helseinstitusjon, eller Brøsets fremtidige utvikling som klimanøytral bydel, blir truet eller vesentlig
vanskeliggjort.
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... Sett inn saksutredningen under denne linja
Saksutredning:
Høringsutkastet for landsverneplan for statlige helsebygg foreslår for Trondheim kommunes vedkommende
at et mindre utvalg bygninger innenfor St Olavs hospital, nemlig på Brøset, på Østmarka og på Øya,
båndlegges gjennom fredning etter kulturminneloven.
Trondheim kommune har ingen innvendinger mot selve fredningsforslaget når det gjelder Østmarka og
Øya. Når det gjelder Brøset tilrås at sykeavdelingen gis vernestatus, ikke fredning. Det vises til
begrunnelse nedenfor.
Brøsetområdet er under planlegging til en klimanøytral bydel, et prosjekt som inngår i
Miljøverndepartementets program Fremtidens byer. For å gjennomføre dette programmet etter
intensjonene, er det avgjørende at den sikkerhetsavdeling som i dag befinner seg på Brøset, kan flyttes til
Østmarka. På Østmarka er sikkerhetsavdelingen innregulert i godkjent reguleringsplan. Det planlagte
bygningsanlegget ligger utenfor det foreslåtte verneområdet, og er ikke i direkte konflikt med bygninger
som er foreslått fredet eller vernet.
Trondheim kommune vil likevel understreke at fredningsbestemmelser for det øvrige sykehusområdet ikke
må praktiseres slik at det skapes usikkerhet om realisering av den planlagte sikkerhetsavdelingen, ei heller
slik at Østmarkas funksjon som psykiatrisk helseinstitusjon for øvrig blir vesentlig vanskeliggjort.
Når det gjelder vern av bygninger på Brøset, er utflytting av sikkerhetsavdelingen lagt til grunn som premiss
ved planleggingen av området.
Sykeavdelingen, som er en del av sikkerhetsavdelingen, og som er fra etterkrigstiden, oppfattes inkludert i
fredningsforslaget primært fordi den fremstår som et lite forandret og antatt sjeldent minne om
behandlingsmåtene innenfor tyngre psykiatri i nær fortid.
Å båndlegge denne bygningen - ikke minst interiørene - gjennom fredning, vil være meget krevende - både
fordi det vil innebære rådighetsinnskrenkninger for et betydelig og svært strategisk plassert areal, og fordi
det vil kreve store ressurser å skulle sette bygningen inn i en helsehistorisk museal sammenheng.
Trondheim kommunens vurdering er derfor at fredning bare kunne være tilrådelig dersom det forelå et
godkjent og fullfinansisert museumsprosjekt der også driften var permanent sikret. I motsatt fall tilrås ikke
fredning av denne bygningen.

Rådmannen i Trondheim, 18.05.2011

Einar Aassved Hansen
kommunaldirektør
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