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Geografisk plassering og reguleringsmessig status 
Planetveien 10 til 14 er en tremannsbolig på Vettakollen, nordvest i Oslo. Tremannsboligen er 
innpasset på en lang smal flate mellom en vei og en sørvestvendt skråning, like ved 
skogskanten.  
 
Eiendommene er i dag regulert til spesialområde med formål bevaring etter pbl 25.6 jf. 
reguleringsplan S-4381, vedtatt den 11.06.08.  
 
 
Fredningskart 
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Omfang av fredningen (pr. 05.01.12) 
Fredningsforslaget etter kml § 15 omfatter følgende bygninger:  

• Planetveien 10 A, bygningsnummer 80119712 
• Planetveien 12, bygningsnummer 80121369 
• Planetveien 14, bygningsnummer 80119704 

 
Fredningen av Planetveien 10 A og14 omfatter bygningenes eksteriør.  
 
Fredningen av Planetveien 12 omfatter bygningenes eksteriør og interiør og inkluderer 
hovedelementer som planløsning, materialbruk og overflatebehandling, og detaljer som 
vinduer, dører, gerikter, listverk, ildsted og fast inventar i kjeller, første etasje og andre etasje, 
samt emaljeovn i kjeller og høytalere i himling i stuen, opprinnelig/eldre lysarmaturer, 
elektriske armaturer, lysbrytere m.m.  

 
Forslag om fredning omfatter også løst inventar spesifisert på vedlagte liste. 
 
Forslag om fredning etter § 19 omfatter området avmerket på vedlagte kart som er datert 
08.12.11. 
 
Inventar (pr.05.01.12) 
Følgende liste inneholder løst inventar som inngår i fredningen. Til grunn for listen ligger 
inventar som var i anlegget da det ble varslet oppstart for fredningssak den 16.11.10 og som var 
i eiendommen ved befaring den 17.01.11. 
 

• Veggfast maleri av Gunnar S. Gundersen i andre etasje 
• Sitteputer i stuen, 100 i antall jf. telling ved befaring den 17.01.11. 
• 2 kurvstoler/dekkstoler, i stuen 
• 5 kurvbord med løse plater, i stuen 
• Salongbord i teak, foran peisen i stuen 
• Klaffebord i kjøkken av Tormod Alnæs 
• 2 arbeidsbord av Arne Korsmo, i andre etasje 
• 2 stumtjenere i kjeller og første etasje 
• Sovebenk i ”kahytt” i andre etasje 
• Skuffeseksjoner og lave skap i andre etasje 
• Krakk fra Tostrupgården 
• Stol av Charles & Ray Eames 
• Emaljeovn i kjeller 

 
Formålet med fredningen (pr. 05.01.12) 
Formålet med å frede Planetveien 10 A, 12 og 14 er å sikre anleggets arkitektoniske og 
arkitekturhistoriske verdier, samt å sikre Planetveien 12 som et svært viktig kunstnerhjem fra 
etterkrigstiden. 
 
Tremannsboligen er et av de betydeligste boligprosjektene til arkitekt Arne Korsmo (1900-
1968) og arkitekt Christian Norberg-Schulz (1926-2000). Hele anlegget, bestående av 
Planetveien 10 A og 14, fredes for å sikre anlegget som helhet. Fredningen av bygningenes 
eksteriør skal sikre bygningenes arkitektur. Hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og 
detaljeringen, så som fasadeløsning, opprinnelige/eldre vinduer og dører, materialbruk og 
overflater, hage og platting skal opprettholdes. 
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Planetveien 12 har høy arkitektonisk kvalitet som kommer klart til uttrykk i bygningens 
utforming og detaljering, modernistiske konstruksjon og den fleksibiliteten konstruksjonen 
åpner for. For Planetveien 12 er formålet med fredningen å ivareta arkitektur og opplevelse av 
bygningens karakteristiske interiører med sin fleksible bruk, samt å bevare rominndeling, 
bygningsdeler og opprinnelige flater i interiørene. Videre skal fast og spesifisert løst inventar 
bevares som en integrert del av interiøret. Det løse inventaret er i all hovedsak designet eller 
anskaffet av arkitekten selv og utgjør en viktig del av arkitektens konsept der Planetveien 12 
skulle være et laboratorium for arbeid og familieliv. 
 
Formålet med fredningen er videre å bevare interiørene i Planetveien 12 som er en av de mest 
kjente privatboligene i vår arkitekturhistorie fra det 20. århundret. Huset ble tegnet som bolig 
for arkitekt Arne Korsmo og designer og kunsthåndverker Grete Prytz Korsmo, senere Grete 
Prytz Kittelsen (1917-2010). Deres faglige idealer og behov samt Grete Prytz Kittelsens 
livslange virke har i sterk grad påvirket husets utforming, innredning og utstyr. Dette fysiske 
miljøet skal bevares så langt fredningsbestemmelsene gir hjemmel for det.   
 
Formålet med områdefredningen er å bevare virkningen av kulturminnet i miljøet. 
 
Forslag til fredningsbestemmelser(pr. 05.01.12) 
Fredningsbestemmelsene er utformet i samsvar med fredningens formål, og gjelder i tillegg til 
kulturminnelovens bestemmelser om vedtaksfredete kulturminner fra nyere tid. 
 

1. Det er ikke tillatt å rive eller skade bygningene eller deler av disse. 
 

2. Det er ikke tillatt å bygge om eller endre bygningenes eksteriør. For Planetveien 12 er 
det heller ikke tillatt å bygge om eller endre hageplatting eller bygningens interiør. 
 

3. Utskifting av bygningselementer eller materialer, forandring av overflater eller annet 
arbeid ut over vanlig vedlikehold på bygningens eksteriør eller konstruksjon, er ikke 
tillatt. For Planetveien 12 gjelder dette også bygningens interiør. Unntatt fra dette er 
eventuelle tilbakeføringer, jf. punkt 5. 
 

4. Alt vedlikehold og all istandsetting skal skje med materialer og metoder i samsvar med 
bygningenes egenart og på en måte som ikke reduserer de arkitektoniske og 
kulturhistoriske verdiene. 
 

5. Tilbakeføringer til opprinnelig eller tidligere utseende og/eller konstruksjoner kan 
tillates i særlige tilfelle under forutsetning av at tiltaket kan gjøres på et sikkert, 
dokumentert grunnlag og etter dispensasjon fra forvaltningsmyndigheten.  
 

6. Løst inventar som inngår i fredningen, skal ikke fjernes fra bygningen. Løse 
skumgummiputer med tilhørende fem kurvbord skal ikke tas ut av stuen i første etasje. 
 

For områdefredningen etter § 19 gjelder: 
7. Innenfor det fredete området må det ikke settes i verk tiltak eller bruksendringer som 

kan forandre områdets karakter eller på annen måte motvirke formålet med fredningen. 
Dette gjelder alle former for bebyggelse, anlegg og utvidelse av vei eller 
parkeringsplass, garasjer, oppsetting av gjerder, skilt, endring av beplantning eller 
belegg, planering, utfylling og andre landskapsinngrep.  
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Foto av tremannsboligen i Planetveien 10 A til 14 
 

 
 
 
 

 
Planetveien 10 A-14 
 
 
Beskrivelse av fredningsobjektet 
Planetveien 10 A-14 er tegnet av arkitektene Arne Korsmo (1900-1968) og Christian Norberg-
Schulz (1926-2000). Begge arkitektene flyttet inn i tremannsboligen da den sto ferdig i 1955, 
Norberg-Schulz i nr. 14 og Korsmo i 12. Selv om både Planetveien 10 A og 14 er del av 
flermannsboligen, er det Planetveien 12 som er blitt stående som en av våre viktigste og mest 
kjente privatboliger fra 1900-tallet. Boligen har gjennom årene høstet svært mye omtale, blant 
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annet av professor Astrid Skjerven, som åpner sin beskrivelse av Planetveien 12 med følgende 
hyllest til Arne Korsmo og hans bolig:  
 
Det er noe av det mest helstøpte han tegnet gjennom hele sin karriere, og er et av 
etterkrigsmodernismenes hovedverk i Norge. Takket være gode arbeidsforhold og en rommelig 
økonomi kunne ideene i ”Hjemmets mekano” realiseres på et kunstnerisk nivå. Planetveien var 
et allkunstverk (Jon Brænne, Eirik T. Bøe og Astrid Skjerven, Arne Korsmo – Arkitektur og 
design, 2004, side 171). 
 
Planetveien 12 er uløselig knyttet til arkitekten selv, Arne Korsmo, og hans kone Grete Prytz 
Korsmo, senere Grete Prytz Kittelsen. Imidlertid bodde Arne Korsmo selv kun en kort tid i 
boligen, mens Grete Prytz Kittelsen ble boende i Planetveien 12 fram til hun gikk bort høsten 
2010. Professor Elisabeth Tostrup understreker også Grete Prytz Kittelsens betydelige bidrag til 
boligens anerkjennelse i dag:  
 
Dette skyldes i første rekke husets kvalitet og det at innredning og rom danner en helhet. Den 
måten som Korsmos kone, Grete Prytz Kittelsen, har holdt huset i hevd på og kontinuerlig 
vitalisert dets mening som et sted for liv og kultur etter at Arne Korsmo flyttet til Trondheim i 
1956, er også avgjørende i denne sammenheng (Byggekunst 2002/3, side 49). 
 
Planetveien 12 har i tillegg til de åpenbare arkitektoniske verdiene, også høy kulturhistorisk 
verdi og personalhistorisk verdi knytter til arkitekten Arne Korsmo og designeren Grete Prytz 
Kittelsen. Det må også legges til at Korsmo også nøt stor internasjonal anerkjennelse. Han og 
Grete Prytz Korsmo var fremstående representanter for Scandinavian Design-bevegelsen etter 
krigen. Parets utforming av den norske avdeling ble tildelt gullmedalje på den 10. triennalen i 
Milano i 1954, som er den gjeveste designprisen Norge noen gang har mottatt. 
 
Det som fremfor noe gjør Planetveien 12 til et særegent arkitektonisk og kulturhistorisk objekt 
er at boligen er bygget og innredet både rundt arkitektens og designerens hjemmeliv og deres 
profesjonelle virksomhet. Allerede i 1955 publiserte Arne Korsmo og Christian Norberg-
Schulz sine respektive boliger i tremannsboligen i Planetveien. Korsmo innleder beskrivelsen 
av hjemmet i Planetveien 12 med følgende: 
 
Det arbeides i alle hjem med det å bo og å leve forenet med mer eller mindre inntektsgivende 
arbeid – så hvorfor gi vårt hjem noen spesiell betegnelse? En gammel håndverker, en 
bilreparatør langs landeveien, en bonde – og mange andre – har arbeidsplass og hjem intimt 
kombinert. Så vi sammenligner oss ikke ved tittelen et arbeidshjem. Vi konstaterer bare en 
hensikt og et mål for oss to. (Byggekunst 1955/7, side 174).    
 
I Planetveien 12 skal arkitektur, interiør og møblering danne rammer om både familieliv og 
arbeid. Den fleksible bruken av bolig ble i artikkelen fra 1955 illustrert med foto av parets bruk 
av boligen, samt skisser utført av parets gode venn kunstneren Gunnar S. Gundersen (1921-
1983).  
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Fra Byggekunst 1955/7 
 
Som Astrid Skjerven skriver realiseres ideen om ”hjemmets mekano” til det fulle i Planetveien 
12. ”Hjemmets mekano” skal forstås som et system av moduler eller standardenheter som setter 
rom, funksjon og innredning i direkte sammenheng. Ideen om ”hjenmmets mekano” ble 
utarbeidet i 1952 som en informasjonsplakat og en artikkel i Byggekunst. En forutsetning for 
”hjemmets mekano” var tanken om den frie planen og de frie fasader som ble lansert allerede i 
1914 av den franske arkitekten Le Corbusier (1887-1965) og som ble videre systematisert av 
den tyske arkitekten Mies van der Rohe (1886-1969):  
 
Som det har vært antydet i det foregående er en fri planløsning grunnlaget for hjemmets 
mekano. Denne frie planen uttrykker viljen til aktivitet, til å ta tidens hjelpemidler i bruk, til å 
skape et grunnlag for positiv kommunisering med medmennesker, til kanskje å oppnå et bedre 
og ærligere samliv. 
  
Hjemmets mekano vil si ”units” eller standardenheter som man bygger med i den frie 
romdisposisjon… Oppgaven blir å analysere gjennom hvert behovsområde i forhold til 
mennesket, i relasjon til forskjellige miljø. Alle dimensjoner en finner må føyes sammen til en 
standardmodul. En må løse sammenstillingsproblemet og hvorledes enhetene skal bygges opp 
av materialer (Byggekunst 1952/6-7, side 112) 
 
Før Planetveien ble ”hjemmets mekano” prøvet ut i parets leilighet på Bygdøy og ikke minst i 
to eksperiment leiligheter som ble oppført som undervisningsprosjekter ved Statens håndverk 
og kunstindustriskole i 1952 og i 1953. 
 

  Fra Byggekunst 1952/6-7 
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Hovedformer og plangrep 
Tremannsboligen består av tre kubiske bygningsvolumer i to etasjer, som er hektet sammen 
med smalere bygningsvolumer på én etasje. Hovedvolumene i to etasjer har et stålskjelett som 
bærende konstruksjon. Hensikten med stålskjelettet var å frigjøre planløsningen og å sette inn 
glass ved behov. Et rutenett på fire fot, eller 122 cm danner rammene for utformingen av 
planen og er også synlig i veggenes oppdeling. Alle de tre boligenhetene har ulik planløsning.  
 

 
Det bærende stålskjelettet i Planetveien 
 
Eksteriør 
Boligens adkomst er i nordøst. Gatefasadene er oppdelt med opake vindusfelter og hvitmalte 
plater i eternit. I henhold til byggebeskrivelsen fra 1952 er veggene i bindingsverk isolert med 
7,5 cm steinull.  Takene er flate og var opprinnelig, tekket med to lag papp og isolert med 10 
cm steinull. Fasaden mot Planetveien fremstår som et hvitt horisontalt drag kun brutt av 
vekslingen mellom høye og lave volumer.  
 

      Fra Byggekunst 1955/7 
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Planetveien 10 A, 12 og 14 
 

     
Planetveien 14 
 
Mot sørvest brytes fasaden opp i fremskutte og inntrukne partier, i tillegg til fasadens veksling 
mellom høye og lave volumer. Store glassflater åpner boligene mot trær og himmel. 
 

       Planetveien 12 
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Planetveien 12, fasader mot sør 
 
Interiør 
Hovedinngangen i Planetveien 12 er via en glassdør beskyttet av et mindre overbyggende 
sekundært glasstak. Fra hovedinngangen kommer besøkende inn i en mellomsone med direkte 
utsyn til hage og terrassen gjennom en ny glassdør. Til venstre for mellomsonen er kjøkken 
med spiseplass. En nedsenket stue åpner seg til høyre. Tre brede trappetrinn i teak leder ned til 
stuen. Mens opake glassfelt lukker stuen mot gatesiden åpnes stuen med transparent glass mot 
hagen. Glassveggen ser ut som om den fortsetter oppover forbi himlingen, dette gir veggen en 
flytende karakter. Stuehimlingen er sammensatt av listverk i oregon-pine.  
 
Mot naboleiligheten er stuegulvet ytterligere senket i en brønn med et lavt bord i teak og en 
rektangulær åpen peis. Veggen mot naboleiligheten forøvrig dekket av malte paneler som tjener 
som dører for hyllene bak. De malte panelene kan snus og har en hvit og en sort side, slik at de 
kan benyttes som tavler eller som skjermer for visning av film eller lysbilder.  
 
Det lave teakbordet brakte paret med seg fra boligen på Bygdøy. Den øvrige møbleringen besto 
opprinnelig av lave engelske skipsstoler og kurvbord, samt av 100 skumgummiputer trukket 
med stoff i rene primærfarger, samt hvitt, grått og sort. Putene er stablet langs stueveggene. De 
mangefargede putene, to skipsstoler, fem kurvbord og teakbordet står fremdeles i stuen. 
Hensikten med putene er at de skal brukes fleksibelt etter beboerne og de besøkendes eget 
ønske og behov.  
 
Den nedsenkede stuen har karakter av et åpent amfi, og den skal i tillegg tjene som auditorium. 
I tillegg til hylleseksjonen med tavler og muligheter for fremvisning, kan aluminiumstrappen 
opp til andre etasje heises opp og sonen mellom kjøkken og stue omgjøres til en scene. 
 
 

      
Trapp opptil andre etasje                                    Gangsone mellom kjøkken og stue 
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Stuen i Planetveien 12 
 
Stuen i Planetveien 12 er ramme om familielivet, samtidig som den har en klar funksjon knyttet 
til undervisning og presentasjon. Den fleksible bruken som putene og hyllesystemene legger 
opptil er et tydelig knyttet til ideen om ”hjemmets mekano”. 
 

 Fra Byggekunst 1955/7 
 

     
Stuen  
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Kjøkkenet  
 
Kjøkkenet er flerfunksjonelt og har en fleksibel innredning bygget opp av standardmoduler i en 
fri romdisposisjon. En vegg var avsatt til verkstedsfunksjon med ulike former for verktøy, en 
annen vegg var utstyr med vaskemaskin, rulle og kjøleskap og en tredje vegg var forbeholdt 
matlaging. Apparater og utstyr var skjult bak fleksible dørløsninger i teakfiner. En spisekrok er 
formet slik at bordet kan felles ned fra et skap og dermed åpnes en dyp nisje med vindu ut mot 
hagen. Dessuten kan det foldes ned et arbeidsbord over kjellertrappen. Gulvene er dekket med 
Höganäs-fliser tilsvarende som i mellomsonen. Tilsvarende fliser var også benyttet på terrasse 
og inngangstrapp. Kjøkkenhimlingen har overlys og er sammensatt av listverk i oregon-pine. 
 
Garasje som i dag benyttes som lager ligger i tilstøtning til kjøkkenet. 
 
Andre etasje rommer soverom med tegnekontor, gjesterom og bad. Hovedrommet er stort og 
har glassvegger som gir lys og utsikt. Skap, hyller, skuffer og bord tjener som romavdelere i 
tillegg til funksjonen knyttet til soverom og tegnekontor. Hovedrommets opprinnelige senger 
kunne foldes opp til skap, og gjesterommet eller ”kahytten” har seng som felles ned fra et 
veggskap. Teakfiner er brukt i vegger, skap og skuffer både i kjøkkenet og i andre etasje. Igjen 
er tanken om et fleksibelt ”arbeidshjem” og ”hjemmets mekano” fremtredende. 
 
Både bad og kjøkken har innredning med skapdører i teakfiner og himlinger med overlys og 
listverk i oregon-pine 
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Fra soverom og kontor i andre etasje 
 

     
Bad i andre etasje                                     ”Kahytten” i andre etasje 
 
 
 

Veggmaleri av Gunnar S. Gundersen 
 
Veggen ved trappen opp til andre etasje er dekorert med et fastmontert maleri av Gunnar S. 
Gundersen. Maleriet kan også ses fra soverommet gjennom en glassvegg. 
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Kjelleretasjen omfatter Grete Prytz Kittelsens verksted med arbeidsbenk og emaljeovn, bad 
med dusj og badstu. Arbeidsbenken er lagt til et bredt vindu som sikrer godt arbeidslys, men 
som også gir utsikt til en terrassert hage med blomsterkasser.  
 

   
Kjelleretasjen omfatter Grete Prytz Kittelsens verksted 
 
Utearealer 
Tremannsboligens samspill med naturen og skogskanten er viktig. De store glassflatene knytter 
landskap og interiører naturlig sammen. Fra starten av var hageanleggene lite opparbeidet, med 
unntak av den lange terrassen med den hengende hagen utenfor Grete Prytz Kittelsens verksted 
som er et svært karakteristisk element i anlegget.  

 Fra Byggekunst 1955/7 
 
Planetveien 12 og den øvrige tremannsboligen som kulturminne 
Arne Korsmo er særlig kjent for sine funksjonalistiske boliger fra 1930-tallet, med de fredete 
Villa Damman og Villa Stenersen som to ubestridte hovedverk. Han var også en kjent 
utstillingsarkitekt og gjorde seg bemerket gjennom ”Vi Kan-utstilingen” i 1938. Anerkjennelse 
og beundring spesielt fra hans studenter, førte til at han i 1936 ble overlærer ved Statens 
håndverk- og kunstindustriskole hvor han underviste i møbeltegning og innredning.  
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Arne Korsmo og Grete Prytz Korsmo tilbrakte året 1949-50 i USA som Fulbrightstipendiater, 
og kom i kontakt med tidens fremste arkitekter i Nord-Amerika. I henhold til professor 
Elisabeth Tostrup var deres internasjonale orientering usedvanlig i Norge da nasjonen ennå 
var fattig og isolert etter krigen. Norberg-Schulz og Korsmo var dypt fascinert av de nye ideene 
som ble utviklet i USA, og Norberg- Schulz sier at Mies van der Rohe var husets ”gudfar”. Hva 
angår Korsmos hus, er slektskapet til Eames´ hus i California nærliggende. (Byggekunst 
2002/3, side 48) 
 
Tremannsboligen i Planetveien er i første rekke karakterisert av det bærende stålskjelettet som 
gir stor frihet i forhold til planløsning og utforming av veggene. Dette er et arkitektonisk grep 
som kjennetegner funksjonalismen, og som Korsmo allerede fikk utforske på 1920-tallet da 
studiereiser brakte ham i kontakt med bl.a. Le Corbusier og Louis Kahn. Planetveien 12 viser 
også på en enestående måte sammenheng mellom rom og innredning. Denne sammenhengen er 
basert på den fleksibilitet ”hjemmets mekano” med sine moduler byr på. Videre er både rom og 
innredning gitt form i forhold til ideen om ”arbeidshjemmet”. Foruten å være et svært viktig 
arkitektonisk bidrag i norsk modernistisk arkitektur er Planetveien 12 helt spesiell innenfor 
arkitekturgenren ”arkitektens egen bolig”. Ikke bare var det arkitektoniske utformingen svært 
fri, den var også designet som ramme rundt Korsmos og Prytz Kittelsen virke i tillegg til å være 
deres private bolig. De presenterte selv sitt arbeidshjem i Byggekunst i 1955 og en lang rekke 
besøkende fikk også oppleve hjemmet som et levende sted der arkitektur og design var en 
integrert del av livet. Planetveien 12 var en svært viktig møteplass og inspirasjonskilde for 
arkitekter, designere, kunstnere og andre interesserte. Funksjonen til Planetveien 12 som 
møtested ble videreført og vitalisert av Grete Prytz Kittelsen i mer enn 50 år etter at boligen sto 
ferdig. 
 
Kilder 
Arne Korsmo, ”Hjemmets mekano”, Byggekunst, 1952/6-7, side 110-113 
Arne Korsmo og Christian Norberg-Schulz, Tremannsbolig ved to av dem, Byggekunst 1955/7, 
side 169-189 
Norges kunsthistorie, bind 6, 1981, side 7-11 
Christian Norberg-Schulz, The Functionalist Arne Korsmo, 1986 
Elisabeth Tostrup, To hus – Kontraster på felles grunn, Byggekunst, 2002, side 48-56 
Jon Brænne, Eirik T. Bøe, Astrid Skjerven, Arne Korsmo. Arkitektur og design, 2004 
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Tegninger av fredningsobjektet 
 

Fasader mot vest og sør 
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Kjellerplan 
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Plan første og andre etasje 


