
Bygnings- og eiendomsdata
Fylke: Akershus

Kommune: 219/Bærum

Opprinnelig funksjon: Tinghus og politihus

Nåværende funksjon: Tinghus og politihus

Foreslått vernekategori: Verneklasse 2, bevaring

Totalt antall bygg: 4 Situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg.

Bygningsoversikt, omfang vern
Byggnr Byggnavn Oppført Verneklasse Omfang GAB nr Gnr/Bnr
6600005 Tinghuset i Sandvika 1971 Verneklasse 2, bevaring Eksteriør 6682359 7/235

Vern kompleks
Formål: Formålet med vernet er å bevare en representant for tinghusene oppført på 1960/70-tallet, bygget for samlokalisering av

ulike justisfunksjoner.

Begrunnelse: Sandvika tinghus er en tidstypisk bygning med høy arkitektonisk kvalitet.
Tinghuset er i tillegg et eksempel på anlegg der ulike statlige kontorer ble samlokalisert.
Bærum kommune regulerer tinghuset til spesialområde bevaring.

Omfang: Vernet omfatter eksteriør av Sandvika tinghus.

Beskrivelse kulturmiljø
Sandvika tinghus og polithus ligger i Sandvika sentrum, i et kvartal med offentlig og privat kontorbebyggelse oppført på 1960/70-tallet. Anlegget består av
fire delvis sammenhengende bygninger: Tinghuset med tilbygg fra 1994, Politihuset og Gymnastikkbygget. Mellom tinghuset og politihuset ligger et
adkomsttorg. Hovedadkomst for fotgjengere via gangvei gjennom Helgerudgården, og en for bilister via Malmskriverveien og inn i tinghusets
parkeringsanlegg.

Opprinnelig navn var Statens hus i Sandvika, men gjennom byggeperioden ble navnet endret til Justisbygget i Sandvika. Etter overtakelsen valgte
brukerne å kalle bygget Tinghuset - Sandvika.

Sandvika tinghus ble oppført i en periode med stor statlig byggeaktivitet. Bakgrunnen var behovene akkumulert under og etter 2. verdenskrig, og behov
for nybygg og tilbygg for å imøtekomme kravene om modernisering og utvidelse av den statlige virksomheten. I årene 1962 - 1971 fordoblet staten sin
kapasitet på lokaler. Tinghuset er en representant for de monumentale, men nøkterne tinghusene oppført på 1960/70-tallet der flere justisfuksjoner var
samlokalisert. Bærum kommune stilte krav om at tinghuset skulle ha 110 parkeringsplasser.

1970-tallets utbygging i Sandvika var en kombinasjon av privat og offentlig initiativ, og fokuserte Sandvika som områdesenter for handel og offentlig
administrasjon, i stor grad basert på privat bilbruk. Tinghusets hovedadkomst vitner om tilrettelegging for bilbruk med en kjørevei inn fra baksiden som er
mindre/lite tilgjengelig for fotgjengere.

Tinghuset er en del av Sandvikas transformasjon på 1970-tallet.
Fasadene i tinghuset preges av de prefabrikkerte betongelementene med tette felt og vindusfelt med platekledde brystninger - typisk for arkitektene Engh
og Seip. Underetasjen er noe inntrukket i forhold til resterende bygningsvolum. Bygningene inngår i bebyggelsen rundt Øvre Torg, men har bare intern
forbindelse med dette. Tinghuset har høy arkitektonisk kvalitet, og et representativt eksempel på prefabrikkert betongarkitektur fra 1970-tallet.

Også i Fredrikstad, Drammen, Kristiansand, Vadsø og Tromsø ble det oppført statens hus og tinghus i denne perioden. Tinghuset i Sandvika er vurdert
som en tydelig og godt bevart representant for disse.

Kommunen, støttet av fylkeskommunen, foreslår å regulere tinghuset til spesialområde for bevaring. Saken er til politisk behandling.

På 1990-tallet ønsket Bærum kommune å frede anlegget fra 1971 som "et av de monumentale minnesmerker fra tettstedet", og "et av landets mest
typiske for sekstiårenes arkitektur". (SBs ferdigmelding nr. 470/1994).

Kilder:
"100 år i Sandvika. En billedkavalkade" Selskapet til Sandvikens Vel 1896-1996.
-Byanalyse Sandvika", Asplan Viak 2000. (ligger på bærum.kommune.no)
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Eiendomshistorikk
Arbeidet med å forberede planlegging for oppføring av et administrasjonsbygg i Sandvika ble tatt opp av Statens bygge og eiendomsdirektorat i 1963. Et
foreløpig romprogram i 1964 omfattet lokaler for både politi, lensmann, rettsvesen, Postverket og Arbeidskontoret. I 1967 ble det besluttet at Postverket
skulle inn i lokalene til Trygdekassens nybygg ved siden av politihuset og også Arbeidskontoret falt bort. Det endelige programmet omfattet derfor bare
politi, lensmann og rettsvesen og en vaktmesterleilighet. Romprogrammet ble godkjent av Finansdepartementet i 1966. Arbeidene ble påbegynt 1970 og
var ferdige i 1971.

Ut over 1980-tallet økte behovet for flere rettsaler og kontorer, og i 1988 ble spørsmålet om utvidelse av tinghuset tatt opp. Det første forslaget, et påbygg
på 1 1/2 etasje, ble ikke godkjent av Bærum kommune og man gikk i stedet inn for et tilbygg. Kommunen betrakter tinghuset som et av de monumentale
landemerker i tettstedet, og et anlegg som er av de mest typiske for 1960-årenes arkitektur. Bærum kommune ønsket å frede tinghuset og som
konsekvens av dette måtte nybygget plasseres diskret.

Samtidig med utvidelsen av tinghuset ble interiørene i det eksisterende tinghuset pusset opp og innemiljøene i de to bygningene tilpasset hverandre.

Verneverdige bygg

Byggnr: 6600005

GAB nr: 6682359

Navn: Tinghuset i Sandvika

Oppført: 1971

Utomhusanlegg

Elementnr: 1

Elementnavn: Skupltur

Beskrivelse: Skulptur av

billedhugger Arnold

Haukeland.

Elementnr: 2

Elementnavn: Gangvei fra

parkeringshus til tinghuset

Beskrivelse: En adkomst

for fotgjengere til tinghuset

er gangvei via Helgerud og

Kredittkassegården.

Elementnr: 3

Elementnavn: Plass

mellom tinghus og politihus

Beskrivelse: Plass eller

adkomsttorg med

sittegrupper mellom

tinghuset og politihuset.
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Sandvika tinghus og politihus. Opphavsrett:
Entra.

Tinghuset med gangveien i forgrunnen og politihuset bakenfor. Foto: Jiri Havran. Opphavsrett:
Statsbygg.

Sandvika tinghus og politihus.  Opphavsrett: Entra.
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Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: ENTRA

GAB nr: 6682359

Gnr/bnr: 7/235

Oppført:  - 1971

Byggherre: Statens bygge og eiendomsdirektorat

Arkitekt: Arkitekt John Engh, Oslo

Opprinnelig funksjon: Offentlig forvaltning

Nåværende funksjon: Offentlig forvaltning

Bygningsart: Rettslokale

Regulering: Ikke registrert: Formannskapet har vedtatt
kommunedelplan der tinghuset foreslås bevart. Prosess
med reguleringsplan igangsettes rundt årsskiftet
2009/2010.

Vernestatus: Annet vern: I prosess for regulering til spesialområde for
bevaring.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Tinghuset har tre etasjer og kjeller. I 1. etasje ligger de fem rettsalene, vigselsrom og venterom. I 2. og 3. etasje er det kontorer. Tinghuset ble pusset opp
innvendig i forbindelse med tilbygget i 1994 og de fleste overflater er nye. Planløsningen er som opprinnelig.

Tinghuset er oppført i armert betong. 3. etg har prefabrikkerte utenpåliggende søyler.

Alle innvendige vegger er utført i gipsplater. Alle vinduer er i aluminium.

Vern
Formål: Formålet med å bevare Sandvika tinghus er å ta vare på en representant for tinghus bygget på 1960/70-tallet.

Begrunnelse: Sandvika tinghus har høy kulturhistorisk og arkitektonisk verdi.
Tinghuset er i tillegg et eksempel på anlegg der ulike statlige kontorer ble samlokalisert.

Omfang: Vernet omfatter bygningens eksteriør.

Vernekategori: Verneklasse 2, bevaring

Tinghuset mot politihuset. Opphavsrett: Statsbygg.
Sett fra politihuset.  Foto: Statsbygg. Opphavsrett:
Statsbygg.
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Inngangsparti. Foto: Statsbygg. Opphavsrett: Statsbygg.
Tinghuset og politihuset sett fra gangvei. Foto: Statsbygg. Opphavsrett:
Statsbygg.
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