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Merknader omfang vern av interiører og 
utomhusanlegg 

Bestum skole 200312 01 Hovedbygning Holgerslystveien 
18, 0280 OSLO 

1921 2 Se verneplan 1 

Bestum skole 200312 02 Nybygg/sidebygning Holgerslystveien 
18, 0280 OSLO 

1994 2 Mediateket/torvet, med galleri og overlys 

Bestum skole 800809 01 Flerbrukshall Holgerslystveien 
18, 0280 OSLO 

2010 - - 

Edvard Munch 
VGS 

900005 01 Edvard Munch VGS / SHKS Ullevålsveien 5, 
0165 Oslo 

1903 1 Fredet innvendig og utomhus, se 
fredningsbestemmelser 

Engebråten 
skole 

200572 01 Engebråten skole Kapellveien 120, 
0493 OSLO 

1996-97 2 Foajeen/trapperommet, biblioteket i 1. etasje og 
aulaen/ samlingssalen i 2. etasje. Utomhus 
plasstøpte amfi, murer, benker, trapper, samt 
skulpturen ved søndre innkjøring 

Engebråten 
skole 

200572 03 Blokk B Kapellveien 120, 
0493 OSLO 

1996-97 2 Som 200572-01 utomhus 

Engebråten 
skole 

200572 02 Blokk C Kapellveien 120, 
0493 OSLO 

1996-97 2 Som 200572-01 utomhus 

Grorud skole 200360 01 Hovedbygning A Grorudveien 4, 
0962 OSLO 

1900 2 Se verneplan 1 

Grorud skole 200360 02 Bygg B Grorudveien 4, 
0962 OSLO 

1913 2 Se verneplan 1 

Grorud skole 200360 03 Bygg C Grorudveien 4, 
0962 OSLO 

1913 2 Se verneplan 1 

Grorud skole 200360 04 Bygg D Grorudveien 4, 
0962 OSLO 

2000 2 Trapperom og foaje med overlys, samt 
samlingssalen 

Haukåsen 
skole 

600378 01 Hovedbygning Dr. Dedichens vei 
20, 0673 OSLO 

1972 2 Konstruksjonen i de overbygde utvendige 
gangsonene, de to skulpturene av Fritz Røed, 
samt grøntstrukturen mot det eldre og anlagte 
veifaret i nord 

Haukåsen 
skole 

600378 02 Gymbygning Dr. Dedichens vei 
20, 0673 OSLO 

1972 2 Som 600378-02 

Haukåsen 
skole 

600378 06 Atrium Dr. Dedichens vei 
20, 0673 OSLO 

2015 - - 

Haukåsen 
skole 

600378 03 Garasje Dr. Dedichens vei 
20, 0673 OSLO 

1972 - - 

Haukåsen 
skole 

600378 04 AKS-tilbygg Dr. Dedichens vei 
20, 0673 OSLO 

1997 - - 

Haukåsen 
skole 

600378 05 Paviljong Dr. Dedichens vei 
20, 0673 OSLO 

2002 - - 

Holmlia skole 200385 02 Administrasjonsbygning Nordåsveien 3, 
1251 OSLO 

1984 2 Bygningsintegrert utsmykning i trapperommene. 

Holmlia skole 200385 01 Hoved/undervisningsbygning Nordåsveien 3, 
1251 OSLO 

1984 2 Bygningsintegrert utsmykning i trapperommene. 

Høyenhall 
skole 

200394 01 Høyenhall skole Traktorveien 15, 
0678 OSLO 

1966-
67/2000 

2 Hovedgrepet med kryssende korridorer, de 
opprinnelige trappene, samt aulaens volum, 
vindusbånd og utsmykning 

Høyenhallen 800833 01 Høyenhallen Traktorveien 15, 
0678 OSLO 

2000 2 - 

Jeriko skole 200400 01 Hovedbygning Jerikoveien 41, 
1067 OSLO 

1977 2 Det romlige volum av biblioteket/mediateket i 1. 
etasje 

Jeriko skole 200400 02 Leskur Jerikoveien 41, 
1067 OSLO 

1977 - - 

Jeriko skole 200400 05 Tilbygg Jerikoveien 41, 
1067 OSLO 

2017-
2018 

- - 

Kirkeveien VGS 900027 01 Hovedbygning Kirkeveien 166, 
0450 OSLO 

1860 2 Bevarte planløsninger, trapp med gelender, 
brystninger, dører, karmer og omramninger, 
himlinger inklusive taklister, mv. 

Kirkeveien VGS 900027 02 Stabbur Kirkeveien 166, 
0450 OSLO 

1874 2 - 

Kirkeveien VGS 900027 03 Silobygg Kirkeveien 166, 
0450 OSLO 

1960 - - 

Kirkeveien VGS 900027 04 Garasje Kirkeveien 166, 
0450 OSLO 

1966 - - 

Kringsjå 
idrettshall 

800847 01 Kringsjå idrettshall Sognsveien 210C, 
0860 Oslo 

1996-97 2 Bygningsintegrert utsmykning på søyler 

Kringsjå skole 200565 01 Skolebygning Sognsveien 210, 
0863 OSLO 

1995-96 2 Bygningens aula og utsmykning, utomhus 
anlagt parkområde ved adkomsttorget i nord.  

Kringsjå skole 200565 03 Superkube Sognsveien 210, 
0863 OSLO 

2016 - - 

Ljan skole 200428 01 Hovedbygning Gladvollveien 35, 
1168 OSLO 

1922-23 1 Se verneplan 1 

Ljan skole 200428 (01) Sidefløy Gladvollveien 35, 
1168 OSLO 

1997-99 2 Vestibylen med materialbruk, dører og farger 

Ljan skole 200428 05 SFO-bygning Gladvollveien 35, 
1168 OSLO 

1996/2000 - - 
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Merknader omfang vern av interiører og 
utomhusanlegg 

Lofsrud skole 200427 01 Skolebygning Lofsrudhøgda 210, 
1281 OSLO 

1988 1 Interiørets fasader mot det åpne gateforløpet, 
overlys og glassvegger, amfiet, trappene, 
rekkverk, fargesetting på de ulike fløyene, 
føringsveiene og rekkverkene. 

Lusetjern skole 200564 01 Bygg A (admin. og underv. 
bygning) 

Nordåsveien 1, 
1251 OSLO 

1995 2 - 

Lusetjern skole 200564 02 Bygg B (musikk/mediatek) Nordåsveien 1, 
1251 OSLO 

1995 2 - 

Lusetjern skole 200564 03 Bygg C 
(undervisningsbygning) 

Nordåsveien 1, 
1251 OSLO 

1995 2 - 

Lusetjern skole 200564 04 Bygg D (ungdomsskole i søk) Nordåsveien 1, 
1251 OSLO 

1995 2 - 

Lusetjern skole 200564 05 Bygg E (aktivitetsskole) Nordåsveien 1, 
1251 OSLO 

1995 2 - 

Lusetjern skole 200564 06 Bygg F (undervisningsbygning) Nordåsveien 1, 
1251 OSLO 

1996 2 - 

Lusetjern skole 200564 07 Bygg G 
(undervisningsbygning) 

Nordåsveien 1, 
1251 OSLO 

1996 2 - 

Nordberg skole 200425 01 Skolebygning Sognsveien 210 B, 
0863 OSLO 

1997 2 Skolegårdens steinskulpturer og amfi, innvendig 
det overglassede midtpartiet (1-3 etasje) med 
utsmykning, trappeløp og bibliotek  

Nordvoll skole 600457 01 Hovedbygning Dr. Dedichens vei 
18, 0675 OSLO 

1991 2 Skoletomtens nordøstre utomhusarealer med 
alléer. 

Nordvoll skole 600457 03 Tilbygg Dr. Dedichens vei 
18, 0675 OSLO 

1998 2 - 

Nordvoll skole 600457 06 Superkube Dr. Dedichens vei 
18, 0675 OSLO 

2015 - - 

Nordvoll skole 600457 07 Sterk avdeling Dr. Dedichens vei 
18, 0675 OSLO 

2019-20 - - 

Rosenholm 
skole 

200477 03 Klassehus 1 Nordåsveien 160, 
1251 OSLO 

1984 2 Skoleanleggets ivaretatte vegetasjon og terreng 
langs veien i vest, samt mellom bygningene. 

Rosenholm 
skole 

200477 04 Klassehus 2 Nordåsveien 160, 
1251 OSLO 

1984 2 Som 20047703 utomhus 

Rosenholm 
skole 

200477 05 Klassehus 3 Nordåsveien 160, 
1251 OSLO 

1984 2 Som 20047703 utomhus 

Rosenholm 
skole 

200477 06 Klassehus 4/5 Nordåsveien 160, 
1251 OSLO 

1984 2 Som 20047703 utomhus 

Rosenholm 
skole 

200477 07 Klassehus 6 Nordåsveien 160, 
1251 OSLO 

1984 2 Som 20047703 utomhus 

Rosenholm 
skole 

200477 08 Klassehus 7 Nordåsveien 160, 
1251 OSLO 

1984 2 Som 20047703 utomhus 

Rosenholm 
skole 

200477 09 Klassehus 8 Nordåsveien 160, 
1251 OSLO 

1984 2 Som 20047703 utomhus 

Rosenholm 
skole 

200477 10 Klassehus 9 Nordåsveien 160, 
1251 OSLO 

1984 2 Som 20047703 utomhus 

Rosenholm 
skole 

200477 11 Klassehus 10 Nordåsveien 160, 
1251 OSLO 

1984 2 Som 20047703 utomhus 

Rosenholm 
skole 

200477 12 Klassehus 11/12 Nordåsveien 160, 
1251 OSLO 

1984 2 Som 20047703 utomhus 

Rosenholm 
skole 

200477 14 Klassehus 13 Nordåsveien 160, 
1251 OSLO 

1988 2 Som 20047703 utomhus 

Rosenholm 
skole 

200477 15 Klassehus 14/15 Nordåsveien 160, 
1251 OSLO 

1988 2 Som 20047703 utomhus 

Rosenholm 
skole 

200477 02 AKS/Fritidshjem Nordåsveien 160, 
1251 OSLO 

1984 2 Som 20047703 utomhus 

Rosenholm 
skole 

200477 13 Rosenhallen Nordåsveien 160, 
1251 OSLO 

1986 2 Som 20047703 utomhus 

Rosenholm 
skole 

200477 16 Administrasjonsbygning Nordåsveien 160, 
1251 OSLO 

2016 - - 

Seterbråten 
skole 

200567 03 Bygg 1 Bjørnåsveien 126, 
1272 OSLO 

1997 2 Skoletomtens østre utomhusarealer med 
skogkledde knauser. Fellesarealer inne. 

Seterbråten 
skole 

200567 02 Bygg 2 (adm.bygg) Bjørnåsveien 126, 
1272 OSLO 

1997 2 Skoletomtens østre utomhusarealer med 
skogkledde knauser. Fellesarealene inne. 

Seterbråten 
skole 

200567 01 Bygg 3 Bjørnåsveien 126, 
1272 OSLO 

1998 2 Skoletomtens østre utomhusarealer med 
skogkledde knauser. 

Skøyen skole 200576 01 Barneskole (Hus A-G)  Monolitveien 6, 
0375 OSLO 

1997-98 2 Bygningsintegrert utsmykning og uteområde 
med allé mot Skøyen hovedgård i syd samt 
terrenget med svaberg vendt mot Nordjordet 

Skøyen skole 800877 01 Idrettshall (H) Monolitveien 6, 
0375 OSLO 

1997-99 2 Som 20057601 utomhus. 

Skøyen skole 200576 04 Superkube (I) Monolitveien 6, 
0375 OSLO 

2012 - - 

Uranienborg 
skole 

200542 01 Hovedbygning Briskebyveien 7, 
0259 OSLO 

1886 2 Se verneplan 1 

Uranienborg 
skole 

200542 02 Adm.bygning (bygg 2) Briskebyveien 7, 
0259 OSLO 

1886 2 Se verneplan 1 

Uranienborg 
skole 

200542 03 Bygg 3 (tidl. gymbygning) Briskebyveien 7, 
0259 OSLO 

1924-
1928 

2 Se verneplan 1 

Uranienborg 
skole 

200542 04 Bygg 4 (tidl. AKS-bygg) Briskebyveien 7, 
0259 OSLO 

1997 2 - 

Uranienborg 
idrettshall 

800886 01 Idrettshall Briskebyveien 7, 
0259 OSLO 

2019 - - 
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KOMPLEKS 200572 Engebråten skole 
 

 

 

Eiendomsdata 
Fylke Oslo 
Kommune Oslo 
Adresse Kapellveien 120, 0493 Oslo 
Opprinnelig funksjon Skole, 8-10 trinn 
Nåværende funksjon Skole, 8-10 trinn 
Vernekategori Verneklasse 2, bevaring 

 

Oversikt bygninger og anlegg 
Bygningsnr.    Navn Byggeår Verneklasse Omfang Gnr/Bnr 
20057201 Engebråten skole 1996-97 2 Utomhus/eksteriør/interiør 73/779 
80081101 Idrettshall 1996-97 2 Utomhus/eksteriør/ 73/779 
20057203 Blokk B  1996-97 2 Utomhus/eksteriør 73/779 
20057202 Blokk C  1996-97 2 Utomhus/eksteriør 73/779 

 

Vern kompleks 
Formål Formålet er å ivareta et godt bevart skoleanlegg med gjennomarbeidet og tidstypisk arkitektonisk utforming 

som på en lesbar måte gjenspeiler tidens ideal og føringer knyttet til disponering av skolenes arealer, 
oppført i forbindelse med kommunens iverksetting av L97. 
 

Begrunnelse Engebråten ungdomsskole er tegnet av Østgaard arkitekter og sto ferdig i 1997. Skolen ble oppført i 
forbindelse med iverksetting av L97 og tok opp ungdomstrinnet fra Kjelsås skole som da ble barneskole. 
Anlegget fremstår, med sine modernistiske lave bygningsvolumer og sammensatte bygningskropp, som 
godt tilpasset terrenget og skalaen i den omkringliggende boligbebyggelsen. Disposisjonen, med et 
sentralt og større anlegg for kontorer, fellesarealer, fagarealer og idrettshall, samt to separate fløyer med 
teori- og basearealer, er representativt for skoleanlegg oppført på 1990-tallet. Spesialrom og 
fellesfunksjoner er lesbare i eksteriøret, og skaper variasjon og lesbarhet i anlegget. Et fremtredende 
arkitektonisk element er den buede glassfasaden på vestibyle og bibliotek/samlingssal, som er sentralt 
plassert mot den vifteformede skolegården mot syd. Skolens tilnærmet sømløse overgang til grønndraget i 
øst representerer høye miljøverdier. Samlet sett representerer Engebråten skole høye arkitektoniske 
verdier, samtidig som den ved sin tilblivelse manifesterer en vesentlig skolehistorisk reform og inngår i en 
lokalt viktig kulturhistorisk sammenheng. 
 

Omfang Vernet omfatter de opprinnelige bygningenes (1997) eksteriør ved volumer, fasadenes materialbruk og 
behandling, takform og taktekkingsmaterialer, dør- og vindusutforminger, samt bygningsintegrerte 
utsmykning. Hovedbygningen vernes delvis innvendig. Utomhus omfatter vernet plasstøpte amfi, murer, 
benker, trapper, samt skulpturen ved søndre innkjøring. 
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Beskrivelse situasjon og kulturmiljø 
Engebråten skole er en 5-parallell ungdomsskole som ligger i bydel Nordre Aker. Skoleanlegget er 
plassert i et boligstrøk i landlige omgivelser på Kjelsås, med store friområder rundt. Skoletomten 
inngår som del av et gammelt, åpent ravinelandskap og består av et skrånende terreng som heller mot 
nordvest. Før skolen ble oppført i 1996-97 var området del av et større landbruksområde, et område 
som tilhørte Engebråten gård. Gården ble revet i 1960 som del av det større boligbyggingsprosjektet 
for området.  

I umiddelbar nærhet til skolen, langs hele vestsiden av skoleanlegget ligger Engebråten parsellhage 
og grønndraget som følger Akerselva. I nord avgrenser Neptunveien tomten med tilhørende 
boligbebyggelse i form av rekkehus, lavblokker og eneboliger fra 1960-tallet. Mot sørøst grenser 
skolen til de eldre eneboligene, flere fra rundt 1930-tallet, som ligger langs Kapellveien, mens lenger 
sør ligger Grefsen kirkegård, med kirke og kapell. Kirkegården og kapellet ble innviet i 1904, mens 
kirken ble oppført i 1940. 

 

Historikk 
Anlegget ble oppført som en 5-parallell skole i forbindelse med kommunens iverksetting av L97. 
Skolen tok over ungdomstrinnet fra Kjelsås skole, som da ble barneskole, og den tar primært imot 
elever fra barneskolene Grefsen, Kjelsås, Disen og Maridalen.  

Utførende arkitekt var Terje Grønmo hos Østgård arkitekter AS. Østgård arkitekter tegnet også Disen 
skole fortløpende etter skolen ved Engebråten. Ved planleggingen av skolen ble det lagt stor vekt på å 
finne gode sambruksløsninger, slik at skolen ble brukervennlig også for nærmiljøet og bydelen etter 
skoletid.  

Da Engebråten skole stod ferdig i 1997, var den omgitt av grøntarealer på alle sider. Det var 
opprinnelig planlagt og lagt til rette for en tredje undervisningspaviljong nord på tomten, men på dette 
området ble det isteden bygget en barnehage i 2007. I tillegg til barnehagen ble det også oppført 
omsorgsboliger (Boligbygg) innenfor planområdet i etterkant. Det ble og etablert midlertidige 
paviljonger vest for undervisningspaviljongene på 2000-tallet. Disse ble stående i en tiårsperiode, før 
de etter hvert ble erstattet av midlertidige paviljonger på skolens østside. De midlertidige paviljongene 
har fungert som avlastingslokaler ved rehabiliteringer av nærliggende skoleanlegg, som Kjelsås og 
Grefsen skole. På grunn av de ekstra arealene som de midlertidige paviljongene tilbyr, fungerer 
Engebråten i dag som en 7-parallell skole. 

 

Beskrivelse av skoleanlegg 
Skoletomten er på 44 905 m² og strekker seg fra adkomsten i syd og nordover mot Neptunveien. 
Terrenget faller ned mot elveleiet vest for tomta. Boligområdene omkranser skolen i nord, øst og syd, 
mens mot Akerselva i vest er landskapet mer åpent og ubebygd. Her er et område for parsellhager i 
sydvest, og lenger mot nordvest er det variert og lav skogsvegetasjon i form av busker og lauvtrær. 
Ved etableringen av skoleanlegget ble eksisterende vegetasjonsskjerm mot naboer i størst mulig grad 
søkt bevart. 

Som følge av terrengfallet mot vest er uteoppholdsarealene lagt på nivåer som korresponderer med 
bygningenes innvendige funksjoner, med direkte innganger fra terrenget på tre ulike nivåer/etasjer. 
Hovedinngangen er lagt til det øvre planet, den bakenforliggende skolegården og øverste etasje av 
undervisningspaviljongene nås fra et mellomnivå, mens nedre del av paviljongene nås fra nedre 
skolegård.  

Elevenes utomhusanlegg ligger i all hovedsak innimellom skolebygningene på den nordvestlige delen 
av tomten. Et område for ballspill ligger sydvest for idrettshallen. Etter etablering av de midlertidige 
paviljongene på østsiden av tomten er også øvre nivå av skolegården blitt noe mer aktivisert av 
elevene. Utvendige trappeløp lagt langs fasadene forbinder nivåene sammen med de øvrige 
omkringliggende gangveiene. Det øvre planet mot sørøst er forbeholdt hovedadkomsten. 
Kjøreadkomst til skoleanlegget er fra Kapellveien i syd og langs adkomstveien er det lagt et 
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parkeringsområde. Skolegårdens mellomnivå ligger nordvest for hovedbygningen. Det skjermede 
uteområdet forbinder hovedbygning med de frittstående undervisningspaviljongene. Her er det soner 
med støpte benker og solitære trær. Et amfi utført i tre og betong er lokalisert i terrengspranget ned 
mot nedre skolegård og ligger sentralt plassert i skolegården. Arealet er tiltenkt utendørs undervisning 
og opphold. Nedre skolegård forbinder uteområdene sømløst med gangstien langs anleggets vestside 
og mot naturområdet langs elva i vest. Ballområdet i sydvest er lagt inn i en oval landskapsform, 
opparbeidet for anlegget, med gresskledde skråninger rundt. Øvrige arealer er utformet som runde 
terrengformer og var opprinnelig beplantet med busker, villeng og enkeltstående asketrær. Enkelte av 
trærne er senere blitt fjernet. Noen grøntarealer har i ettertid måtte vike, og asfalterte plasser står igjen 
etter at deler av skolegården i vest ble benyttet til midlertidige paviljonger.  

"Ved enkle former og utpreget funksjonelle bygningsvolumer med spennende bruk av dagslys, 
fremstår anlegget som et stilsikkert og markant stykke arkitektur" - Skolebyggprisen, 2. plass 1998  

Arkitektens tilnærming til tomten var å la terrengformen være styrende for disponeringen av 
skoleanlegget. Skolebygningenes lave bygningsvolumer er tilpasset terrenget og skalaen i den 
omkringliggende boligbebyggelsen. Plassert i en vifteformet plan legger bygningsvolumene seg inn i 
det naturlige landskapsdraget, samtidig som det var en uttalt ambisjon at skolen skulle «fremstå som 
en offentlig bygning med tilsvarende symbolverdi» (Byggekunst 5/99).  

Den valgte typologien, paviljongskole, passet godt i denne sammenhengen. Paviljongskolen består av 
sammensatte, mindre volumer som sammen danner et skoleanlegg. På Engebråten er klassenes 
baseareal lagt i frittstående fløyer, mens fellesfunksjoner, som rom for spesialfag og arealer for 
ansatte, er samlet i en hovedbygning. Idrettshallen ligger veltilpasset og sømløst forbundet med 
skolens hovedbygning. Dette er en tidstypisk form for organisering av skoleprogrammer og var 
formgivende også ved andre skoler, som Disen, Skøyen og Stenbråten. En slik en planorganisering la 
også til rette for sambruksløsninger og bruk etter skoletid. 

Bebyggelsen fra 1997 består av tre frittliggende bygninger: en hovedbygning med idrettshall og to 
paviljonger. Mens hovedbygningen består av en langstrakt, mer kompleks og sammensatt 
bygningskropp, er de to identiske undervisningspaviljongene enklere volumer med en liggende 
rektangulær form. Fasadekomposisjonene, det lyse uttrykket og den arkitektoniske framtoningen føyer 
seg på en svært lesbar måte inn i 1990-tallets modernistiske tolkningsrammer. Øst for det opprinnelige 
anlegget ligger i dag tre nyere midlertidige paviljonger som er planlagt revet. 
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Engebråten skole ligger på Kjelsås, nær tilknyttet variert småhusbebyggelse, Grefsen kirkegård og naturmiljøet 
med tilhørende turstier langs Akerselva.  

 
Flyfoto fra år 2000. Engebråten skole. Viser at 
skoleanlegget opprinnelig hadde større andel av 
grøntarealer. 

 
Flyfoto fra 2020. Barnehagen nord på tomten ble 
oppført i 2007. Midlertidige paviljonger på områdets 
østside kom opp i 2011. 
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Situasjonsplan fra Byggekunst nr. 5/99, supplert med bygningsnavn. 

 

Fasadeoppriss sett mot øst, Byggekunst nr. 5/99. Viser hvordan anlegget er tilpasset terrengfallet. 

B 

C 

A 
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Plan 2, inngang fra mellomnivå. Byggekunst nr. 5/99.  

 

Plan 3, inngang fra øvre nivå, hovedinngang. Byggekunst nr. 5/99. 
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Skolens omgivelser; 
parsellhager mot 
sydvest. 

 

Skolens omgivelser; 
ballbane med 
idrettshallen til høyre, 
naturvegetasjon ned 
mot Akerselva og 
bebyggelsen i 
nordvest med 
Nordmarka i 
horisonten.  

 

Skolens omgivelser; 
Engebråten 
barnehage ble oppført 
i 2007. 
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Skoleanlegget ligger 
orientert i retning syd-
nord, der 
hovedinngangen er 
sydvendt og 
bygningselementer 
danner et portalmotiv 
og samlet leder 
besøkende inn. 
 
Til høyre i bildet ses 
de midlertidige 
paviljongene. 

 

Skolegården nordvest 
for hovedbygningen. 
Nivået korresponderer 
med skolens 2. plan. 
 

 

Skoleanlegget sett fra 
nord, der 
hovedbygningen ses 
på venstre side og de 
frittstående 
undervisnings-
paviljongene sees bak 
til høyre.  
 
Skolegård og 
skolebygninger er 
tilpasset terrengfallet 
mot vest og ligger på 
tre nivåer som 
samsvarer med, og gir 
direkte adkomst til 
innvendige plan. 
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Undervisnings-
paviljong til høyre med 
allrommet i 
hovedbygningens 
bølgende fasade i 
bakgrunnen.  
Trapp fra nedre nivå 
ved paviljongene leder 
opp til det utvendige 
mellomplanet.  

 
 

Et utendørs, plasstøpt, 
amfi tar opp 
terrengforskjellene 
mellom et nedreplan 
og et mellomplan. 

 

Utendørs, ved 
innkjørsel mot sør, 
står Martine Linges 
skulptur «Solur» 
(1999) som omfattes 
av vernet. 
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BYGNING 20057201 og 80081101 Engebråten hovedbygning med 
idrettshall 
 

 

 

Bygnings- og eiendomsdata 
Ansvarssted / etat Undervisningsbygg 
Gnr/Bnr 73/779 
Oppført 1996-97 
Byggherre Oslo kommune 
Arkitekt Østgård arkitekter AS ved Terje Grønmo 
Opprinnelig funksjon Skole, 8-10 trinn 
Nåværende funksjon Skole, 8-10 trinn 
Bygningsart Skole 

 

Vern 
Formål Formålet er å verne et svært godt eksempel på helhetlig utforming av samtidens skoleideal med 

hensyn til skala, romprogram og materialbruk, oppført som del av kommunens iverksetting av L97.  
 

Begrunnelse Bygningen representerer et godt bevart og svært tidstypisk arkitektonisk uttrykk, utformet med høy 
bevissthet og kvalitet knyttet til plan, fasader og interiør, som utgjør en vesentlig del av anleggets 
helhet.  
 

Omfang Vernet omfatter bygningens eksteriør ved volumer, fasadenes materialbruk og farger, takformer og 
taktekkingsmaterialer, dør- og vindusutforminger, samt den utvendige bygningsintegrerte kunsten.   
Innvendig omfatter vernet foajeen/trapperommet, herunder materialbruken på gulv og vegger, 
samt den bygningsintegrerte utsmykningen på vestveggen. Vernet omfatter også det romlige 
volum av biblioteket i 1. etasje og aulaen/samlingssalen i 2. etasje. 
 

Vernekategori Verneklasse 2, bevaring.  
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Omfang av vern 
interiør;  
Innvendig omfatter 
vernet foajeen og 
trapperommet - 
herunder 
materialbruken på 
gulv og vegger, og 
den 
bygningsintegrerte 
utsmykningen i 
foajeens/ 
trapperommets 
østlige vegg. 
Interiørets vern 
omfatter også det 
romlige volum av 
biblioteket og 
aulaen/ 
samlingssalen.  

 

Bygningshistorikk  
Bygningene ble oppført i 1996-97 etter tegninger av Østgård arkitekter, som administrasjon- og 
undervisningslokaler, og sto ferdig til skolestart høsten 1997.  

Det er i senere tid gjennomført ulike endringer; trapperom mot nordøst er fjernet, et innvendig vindfang 
inn mot pauserom er tilført, opprinnelig pusset fasadedel på øvre veggparti mot øst er erstattet med 
platekledning, det er utført akustikktiltak i korridorarealene, deler av lysarmaturene i takflatene er 
skiftet ut, blant annet de store pendlene som opprinnelig var i vestibylen. Gulvoverflate i samlingssal er 
skiftet ut. Utvendig rømningstrapp på vestsiden planlegges revet og erstattet. 

 

Bygningsbeskrivelse 
Hovedbygningen ligger sørøst for den øvrige skolebebyggelsen og består av en langstrakt og 
sammensatt bygningskropp. Arealer er fordelt over tre plan, hvor alle planene kan nås fra innganger 
knyttet til skolegårdens varierte nivåer. Fellesfunksjoner er plassert rundt skolens vestibyle, 
tilgjengeliggjort for besøkende og variert bruk i helger og på kveldstid. Direkte tilknyttet 
hovedinngangen ligger idrettshallen med publikumsfasiliteter, samlingssal, musikkrom, heimkunnskap 
og personalrom.  

Den sentrale vestibylen nås fra hovedadkomsten i sør langs idrettshallens østfasade. Fasaden her er 
utsmykket med del én av veggutsmykningen til Terje Uhrn «Surround». Vestibylen er orientert i retning 
sør-nord og inngår som del av hovedtrapperommet. Store glassfelt mot sør og nord knytter rommet til 
omgivelsene rundt. Takhøyden er stor og en glassrand langs øvre veggdel understreker den 
horisontale takflaten og gir taket et svevende preg. Inn mot hovedtrappen er del to av 
veggutsmykningen til Terje Uhrn, som her strekker seg over veggflaten på 3 etasjer. Ved vestibylen 
ligger også den store samlingssalen som kjennetegnes av den buede og høye glassfasaden mot nord. 
Rommet har stor takhøyde og et sceneområde på rommets sydvegg. Sceneteppet her er laget av 
Astrid Løvaas og Kirsten Wagle. I etasjen under ligger skolens bibliotek, også dette rommet har en 
stor og buet glassfasade mot nord, men denne ligger noe inntrukket i forhold til samlingsalens 
fasadeliv. De øvrige arealene på plan 2 er i all hovedsak forbeholdt undervisning og ligger på nivå 
med utomhusområdene på hovedbyggets nordside. På plan 3, på nivå med hovedinngangen, er 
arealene i nordøst forbeholdt administrasjon og ansatte, mens i sydvest ligger undervisningsarealer, 
arealer for vaktmester og galleriet tilknyttet idrettshallen.  

Bygningen er oppført med et søyle- og bjelkesystem i stål med prefabrikkerte hulldekkelementer i 
etasjeskillene. I takkonstruksjonene er det benyttet limtredragere i skråtak, og stålfagverk i flate tak. 
Ytterveggene er i isolert bindingsverk, kledd utvendig med pusset og hvitmalt Leca. Det er også 
innslag av partier i trepanel og noen større glassfelt med aluminiumsprofiler. De skrå takflatene på 
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hovedbygningen er utført i blåtonet papptekking med lektestruktur, mens øvrige takflater har mer 
ordinær asfalttekking. Blikkenslagerarbeidene er utført i sink, og trevinduene er mantlede. Innvendige 
overflater består i hovedsak av gips, og mens enkelte gulv i høyt trafikkerte arealer er flislagte, har de 
fleste gulvene linoleumsoverflater. 

Fasadelivet er variert, men preges av pussede vegger sammen med definerte takutstikk og vertikale 
bygningselementer. Hovedbygningens varierte fasadekomposisjoner, sammensatt av de horisontale 
hovedformene og enkelte kontrasterende og vertikale volumer, gir klare assosiasjoner til 
modernismens formspråk og skriver i så måte bygningen inn i 1990-tallets arkitekturtradisjon. 

 

 

Hovedbygningens 
fasadeliv vendt i nord-
vestlig retning med 
den særpregede, 
buede glassfasaden til 
samlingssalen på øvre 
plan og biblioteket 
under. 

 

Fasadeparti ved 
hovedinngang. 
Sammensatt 
volumkomposisjon av 
horisontale og 
vertikale 
bygningsdeler, med 
langsgående veggparti 
og avrundet hjørne, 
som leder inn mot 
vestibylen. Fasadedel 
tilknyttet 
administrasjonen har 
større vindusfelt og 
brystning i liggende 
trepanel. Det øvre 
veggpartiet, som nå er 
platekledd, hadde 
opprinnelig pussete 
overflater. 
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 Østre fasade ligger på 
øvre plan, med arealer 
innenfor som er 
forbeholt lærere og 
administrasjon. Her 
sett fra nord og syd.  
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Østvendt fasadedel 
leder inn mot 
hovedinngangen og er 
utsmykket med 
bygningsintegrert 
kunstverk av Terje 
Uhrn. Verket, med 
tittelen «Surround» 
(1997), er i to deler, 
der den ene delen 
inngår i yttervegglivet 
inn mot hoved-
inngangen og den 
andre delen inngår i 
fondvegg i trappe-
rommet innenfor. 
Veggutsmykkingen er 
et stilisert motiv, 
sirkelformer ripet i 
puss, med innfelte 
blyelementer. 

    

Midtdelen av 
hovedbygningen med 
den karakteristiske 
bølgefasaden og 
trapperommet med 
vestibylen bak. 
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Hovedbygningens 
vestfasade. Den øvre 
og mer lukkede 
fasadedelen er 
forbeholdt arealer for 
ansatte, mens det 
nedre partiet fremstår 
som åpnere og 
rommer fellesarealer 
knyttet til undervisning 
i spesialfagene. I 
forkant ses også de 
plasstøpte benkene, 
som omfattes av 
vernet.  

    

T.v. idrettshallens 
sørfasade med 
hjørneløsning mot 
vest. Pussede 
murflater sammen 
med partier med 
tydelige takutstikk, 
vindusbånd og felter i 
panel kjennetegner 
skoleanlegget.  
 
T.h. hovedbygningens 
nordfasade i den 
sørvestlige 
bygningsdelen. 
Tilsvarende 
fasadeløsning på de 
to nederste etasjene 
som på 
paviljongbyggene. 
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Vestibyle og 
trapperom. Del to av 
veggutsmykningen 
«Surround» av Terje 
Uhrn. Utsmykningen 
strekker seg over 
veggflaten i 3 etasjer. 
 
T. v. Eldre fotografi 
som viser original 
lysarmatur samt 
trapperom med 
veggutsmykning, viser 
også siktlinjen mot 
nord gjennom 
bygningen, mot øvrig 
skoleanlegg og marka 
bak. Foto: 
Kulturetaten   
 
T.h. Trapperom med 
nyere lysarmaturer, og 
vindusbånd i overgang 
til tak. 

 

Hovedinngang og 
vestibyle. Store 
glassfelt mot 
adkomstaksen fra syd. 
Høytsittende 
vindusbånd mot vest 
og lik detaljering av 
takflaten ute og inne 
gir taket et svevende 
uttrykk. Glassverk 
over dør er et senere 
kunstprosjekt av 
elever. På østvendt 
veggparti utenfor sees 
del av veggkunst av 
Terje Uhrn. 
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Samlingssal/aula på 
inngangsplanet, med 
buet/fasettert 
glassfasade mot 
skolegård og utsyn 
mot boligområdene og 
Nordmarka i nord.  
Salen har original 
stålspilehimling, mens 
lysarmaturene er nye, 
og det er lagt nytt 
gulv. 

   

Til venstre;  
buet glassfasade i 
samlingssal med 
tilpasset brystning i 
form av radiator. 
 
Til høyre; 
scene i samlingssal 
med sceneteppe 
«Mønster, mønster 2» 
av Astrid Løvaas og 
Kirsten Wagle (1998).  
 
 
 

 

Gymsalen er plassert i 
sydvestlig hjørne av 
hovedbygningen. Den 
har et galleri for 
tilskuere og kan deles 
i to spilleflater. 
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BYGNING 2005702/03 Blokk B og C 
 

 

 

Bygnings- og eiendomsdata 
Ansvarssted / etat Undervisningsbygg 
Gnr/Bnr 73/779 
Oppført 1996-97 
Byggherre Oslo kommune 
Arkitekt Østgård arkitekter AS ved Terje Grønmo 
Opprinnelig funksjon Skole, 8-10 trinn 
Nåværende funksjon Skole, 8-10 trinn 
Bygningsart Skole 

 

Vern 
Formål Formålet er å verne et svært godt eksempel på helhetlig utforming av samtidens skoleideal med 

hensyn til skala, romprogram og materialbruk, oppført som del av kommunens iverksetting av L97.  
 

Begrunnelse Bygningene representerer en vesentlig funksjonell og formmessig del av et helhetlig skoleanlegg 
med gjennomført og godt bevart og tidstypisk arkitekturuttrykk.  
 

Omfang Vernet omfatter bygningenes eksteriør ved volumer, fasadenes materialbruk (puss og trekledning) 
og farger, takform, samt dør- og vindusutforminger. 
 

Vernekategori Verneklasse 2, bevaring. 
 

 

Bygningshistorikk  
To frittstående undervisningspaviljonger ble oppført i 1996-97 etter tegninger av Østgård arkitekter. 
Bygningene sto ferdig til skolestart høsten 1997. Det var opprinnelig også satt av plass til en tredje 
paviljong i forlengelsen mot nord. Dette området ble isteden benyttet som areal for ny barnehage i 
2007. 

Det er i senere tid gjennomført små endringer på paviljongene; stålspilehimlinger i klasserommene er 
erstattet av systemhimlinger i gips, deler av lysarmaturene i takflatene er skiftet ut, og det er 
ettermontert utenpåliggende solavskjerming på fasadene. 
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Bygningsbeskrivelse 
Mens hovedbygningen i sørøst består av en langstrakt og sammensatt bygningskropp, fremstår de to 
identiske undervisningspaviljongene på anleggets nordvestlige side som enklere volumer med 
liggende, rektangulær hovedform.  

Paviljongenes arealer er fordelt over to plan, og begge etasjene kan nås fra innganger knyttet til 
skolegårdens varierte nivåer. Planløsningene for etasjene er like; kommunikasjonsarealer med 
garderobeareal er plassert på bygningens sørside, klasserommene er vendt mot nord, mens 
grupperommene vender både mot sør og nord.  

Bygningene er, i likhet med hovedbygningen, oppført med et søyle- og bjelkesystem i stål med 
prefabrikkerte hulldekkelementer i etasjeskillene. I takkonstruksjonene er det benyttet limtredragere i 
skråtak. Ytterveggene er i isolert bindingsverk, kledd utvendig med pusset og hvitmalt Leca. Det er 
også innslag av fasadepartier i trepanel. Blikkenslagerarbeidene er utført i sink, og trevinduene er 
mantlede. Innvendige overflater er av enkel karakter, og gulvene i korridorer/fellesarealer er flislagte. 

Det horisontale fasadelivet rommer variasjoner ved at glattpussede overflater står sammen med 
vindusbånd, partier med trekledning, definerte takutstikk og vertikale bygningselementer. I likhet med 
hovedbygningen står således bygningene som godt bevarte og lesbare eksempler på 1990-tallets 
modernistiske påvirkning. 

 

 

Plan over 2. etasje, samt 
syd- og nordfasader fra 
byggemelding    
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Undervisnings-
paviljongene har 
innganger både fra 
nedre og midtre plan. 
Den sørvendte 
bygningsdelen er 
kledd i treverk. 
Pulttaket er trukket ut 
mot øst og danner et 
takoverbygg over 
inngangssonen. Den 
østlige delen av det 
pussede veggpartiet, 
som er hevet over den 
skrå takflaten, 
markerer sammen 
med takoverbygget 
inngangssonen. 

 
 

Paviljongenes 
nordvendte fasader 
har et enkelt 
formuttrykk med 
stramme vindusfelt og 
store glassflater inn 
mot undervisnings-
rommene. Den 
utenpåliggende 
solavskjermingen er 
av senere dato. 
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Fasadeliv inn mot 
garderobene er 
panelkledde, mens 
volumet ellers stort 
sett har en hvitpusset 
overflate. 
Rømningstrappen er 
trukket ut fra 
sørfasaden og 
fungerer som et 
romdelende element i 
den nedre 
skolegården. 

   

Utvendige 
kommunikasjonslinjer 
mellom skolens 
uteområder på ulike 
nivåer. Plasstøpte 
betongtrapper langs 
ytterveggene på 
paviljongene tar opp 
terrengforskjellene 
langs med fasadene. 
Her ses også original 
lysarmatur på vegg. 
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Kommunikasjonsareal 
og garderobe i 
undervisnings-
paviljongene B og C 
er identiske. Gulvfliser 
er originale, mens 
himling og lysarmatur 
er nyere. 

   
 

Arealer for 
trinnundervisning i 
paviljongene med 
utsyn mot nord. 
Rommene har store 
vindusfelt og 
hjørnevindusløsning. 
Gipshimlinger i 
klasserommene og 
utvendig 
solavskjerming er 
kommet til i ettertid. 

 

Arealer for grupperom 
i paviljongene. 
Originale 
stålspilehimlinger. 
Grupperommene har, 
som klasserommene, 
store vinduspartier 
med 
hjørnevindusløsninger. 
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KOMPLEKS 200385 Holmlia skole 
 

 

 

Eiendomsdata 
Fylke Oslo 
Kommune Oslo 
Adresse Nordåsveien 3, 1251 Oslo 
Opprinnelig funksjon Skole, 7-9 trinn 
Nåværende funksjon Skole, 8-10 trinn 
Vernekategori Verneklasse 2, bevaring 

 

Oversikt bygninger og anlegg 
Bygningsnr. Navn Byggeår Verneklasse Omfang Gnr/Bnr 
20038501 Hoved-/undervisningsbygning 1984 2 Eksteriør 185/90 
20038502 Administrasjonsbygning 1984 2 Eksteriør 185/90 

 

Vern kompleks 
Formål Formålet er å ivareta et gjennomarbeidet og særegent eksempel på helhetlig utforming av samtidens 

skoleideal med hensyn til stedstilnærming, skala og materialbruk, oppført i et større nærmiljøanlegg 
sammen med Lusetjern skole, og som del av utbyggingen på Søndre Nordstrand på 1980- og 1990-tallet. 
 

Begrunnelse Holmlia skole ble tatt i bruk skoleåret 1984-85, samtidig som Rosenholm barneskole, og var med det den 
første ungdomsskolen på Holmlia og Søndre Nordstrand. Skolen ble plassert i det nedlagte steinbruddet 
på Lusetjerndalens nordside, og arkitektene Skeie, Nyhus og Østlies intensjoner var å erstatte hullet i 
fjellet med bygninger og respektere dalsidene og åsens profil. Anlegget fikk derfor fallende takformer mot 
syd, samtidig som den østre bygningen følger fjellveggens kontur. De to bygningene vender seg mot 
hverandre og separeres av et gateforløp/skolegård i midten, godt forankret i samtidens 
skolebyggingsideal. Selv om anlegget har gjennomgått en del utvendige endringer de siste årene, fremstår 
det som et lesbart og verdifullt arkitektonisk verk med uttrykksfull bruk av volumer, materialer og 
historiserende detaljering. Ved sitt unike og gjennomførte uttrykk, den karakteristiske materialbruken og 
tilpassede skala, representerer anlegget forholdsvis høye arkitektoniske verdier, samtidig som det 
sammen med inntilliggende Lusetjern skole (1994) og fjellanlegget med svømme- og idrettshall (1982) er 
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med på å definere et sjeldent samlet skolemiljø, som på en lesbar måte forteller om utbyggingen av 
området. 

Omfang Vernet omfatter anleggets fotavtrykk, bruforbindelse, volumer og (opprinnelige) fasader på begge 
bygningene med materialer, vindusformat og kledning. Innvendig vernes den bygningsintegrerte 
utsmykningen i trapperommene. 
 

 

 

Beskrivelse situasjon og kulturmiljø 
Holmlia ungdomsskole ligger i søndre ende av Lusetjerndalen i bydel søndre Nordstrand, nærmere 
bestemt på tomten for det nedlagte steinbruddet til Holmlia Pukkverk. Steinbruddet er bevart ved sin 
bratte fjellvegg som rammer inn skoleanlegget i øst.  

Skolen inngår i et helhetlig miljø som ble utparsellert og bebygd av OBOS, USBL og Selvaagbygg 
med boligblokker og rekkehus i storstilt omfang på 1980-tallet. Navnet Holmlia ble til ved en 
sammenslåing av gårdsnavnet Holm og navnet på husmannsplassen Lia, som lå like ved stasjonen, 
opprettet i 1932. Stasjonsnavnet ble siden navn på hele strøket Holmlia. 

Langs den vestre tomtegrensen er det et friområde med en gang- og sykkelvei som går forbi skolen. 
Denne går i samme trasé som den tidligere jernbanetraseen gjennom Holmlia (der toget gikk mellom 
1879 og 1925), og som ble brukt for å frakte stein fra steinbruddet til ut i 1960-årene. Fremfor veien er 
et omfattende nærmiljøanlegg, Holmlia idrettspark, med store områder for park, lek og idrett. Lusetjern 
barneskole (1994) ligger like i vest og utgjør, sammen med Holmlia skole, to kjerneelementer i et 
verdifullt skole-, frilufts- og boligmiljø. Holmlia skole har dessuten egen inngang til Holmlia idretts- og 
svømmehall (1982), som ligger i fjellet bak skolen. Selv om fjellanlegget i starten ble forvaltet av park- 
og idrettsvesenet, betraktet Skolesjefen det som en del av Holmlia ungdomsskole, som ikke hadde 
egne kroppsøvingssaler. I dag benytter både Holmlia ungdomsskole og Lusetjern barneskole 
idrettsfasilitetene.  

 

Historikk 
Planleggingen av skolen ble påbegynt i 1977 da Skolestyret vedtok planen for grunnskoleutbyggingen 
i Holmlia. Romprogrammet for Lusetjerndalen skole, som den het tidlig i planleggingsfasen, ble vedtatt 
i 1980, og anlegget var tenkt å være den første nye skolen i bydelen. Byggingen av skolen ble 
imidlertid utsatt pga. et kommunalt investeringsstopp, og ungdommene i kretsen måtte de første årene 
på 1980-tallet isteden reise til blant annet Hauketo skole (1968), som lå et godt stykke lenger øst.  

Byggearbeidene ble endelig igangsatt på vårparten i 1983, samtidig som Rosenholm skole (1984), og 
Holmlia kunne tas i bruk ved skolestart i 1984, da som en 7-9 skole med kapasitet for 6 klasserekker.  

Arkitektfirmaet Skeie, Nyhus og Østlie, med Sigmund Skeie i spissen, sto for tegninger og 
prosjekteringen. Selskapet arbeidet da parallelt med butikksenteret Arkaden (1983) i Karl Johans gate 
7, som er et av få postmodernistiske landemerker i Oslo sentrum.  

I tillegg til å ha en særegen utforming, ble skoleanlegget oppført som et pilotprosjekt, 
«energiøkonomisert skolebygg». Pilotprosjektet hadde som hensikt å vise, ved gjennomføring av et 
konkret oppdrag, hvordan det var mulig å bygge et driftsøkonomisk bygg, samtidig som 
forskriftsmessige og funksjonelle krav til bygget ble ivaretatt. I den anledning ble det etablert et 
samarbeid med Oslo Lysverker og Norges Byggforskningsinstitutt (nå Sintef Byggforsk).  

I dag tar Holmlia skole opp barnetrinnene fra Lusetjern, Rosenholm og Hallagerbakken barneskoler. 

I 2021 er skolen ferdig rehabilitert. I tillegg til omfattende innvendig oppgradering, er det er gjort en 
rekke utvendige endringer i forhold til det opprinnelige utseendet.  
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Beskrivelse av skoleanlegg 
Tomten er trang og følger stort sett steinbruddets orientering og flate U-form. Det skogkledde fjellet 
reiser seg med bratte vegger bak skolen, samtidig som terrenget skråner nedover mot vest. Anlegget 
utnytter terrengfallet ved at hoved-/undervisningsbygning (bygg 2) har en nedre etasje med inngang 
fra vest, flankert av vestre adkomst til fjellanlegget (idretts- og svømmehallen), trapper og (senere) 
amfi. Med unntak for gressplener i skråningen ned mot gang- og sykkelvei i vest, er tomten 
hovedsakelig bestående av asfalt. Adkomst for kjørende trafikk er fra Nordåsveien i syd, og for gående 
og syklister både fra syd, nord og vest.  

Arkitektenes intensjoner var å "erstatte" hullet i fjellet med bygninger som samtidig respekterte 
dalsidene og åsens profil. Den særegne stedstilpasningen kommer til uttrykk både i plan og fasader; 
bakre bygning følger fjellets vegger, takformene faller mot vest, og fasadenes steinpregete materialitet 
viser til de lokale omgivelsene. Med de varierte fasadelivene og bruken av karnapper og utvendige 
trappeløp, har anlegget som helhet karakter av å nærmest være en landsby som er bygd opp over tid.  

I tillegg til de premisser som steinbruddet ga, var landsbyen forbildet i arbeidet med å forme den 
fysiske rammen om skolen. Mellom de varierte fasadene og mange inngangene til bebyggelsen, 
danner et nytt gulv torget/gaten i anlegget. Dette fungerer som en øvre skolegård, mens en slags 
nedre skolegård er etablert som uteareal foran undervisningsbygningen. Sammen med bruken av 
historiserende elementer og motiver (f.eks. arkaden mot vest) er skoleanlegget følgelig et svært 
lesbart eksempel på tidens føringer og postmodernistisk påvirkning. Det ble engasjert to kunstnere, 
Jorun Kraft Mo og Anne Marie Vadum, som i samarbeid med arkitekten bidro med bygningsintegrert 
keramisk utsmykning i tre trappeoppganger.  

Bebyggelsen utgjøres av to frittstående bygninger, hoved-/undervisningsbygning og 
administrasjonsbygning, som er bundet sammen av en overdekket gangbro i øverste etasje. Et 
trappehus ligger som del av gangbroen mellom bygningene, og dette leder både til 1. plan ute i 
skolegården, men også til nedre nivå og samlingssalen i bygg 2. Klasserom, aula og mediatek ligger i 
bygg 2, mens spesialrom og lærerarbeidsplasser ligger i det bakenforliggende bygg 1.  

Fasadene ble opprinnelig oppført med karakteristisk (brunaktig) betonghullstein og rødmalte panelte 
partier ved rødfargede vinduer, dører og gesimser. Takene fikk pulttak med varierte vinkler og 
komposisjoner og var tidligere tekket med rød dobbeltkrum betongtakstein. Rehabiliteringen i 2021 har 
medført en del endringer, både form- og fargemessig. Samtidig er flere karakteriserende elementer 
beholdt; som foravtrykket, de karakteristiske murte fasadene og arkademotivene i vest.  
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Holmlia skole ligger på Søndre Nordstrand i et boligstrøk som i sin helhet ble utbygd på 1980-tallet. I fjellet nord 
for skolen ligger Holmlia idretts- og svømmehall (1982).  

  

Flyfoto fra 1937 og 1956. Her ses det tidligere sidesporet til jernbanen, som ble brukt helt ut til i 1960-årene for å 
frakte stein fra steinbruddet. 

  

Flyfoto fra 1987 viser at skoleanlegget er plassert i steinbruddet, mens flyfoto fra 2020 viser området etter at 
Lusetjern skole i vest tilkom i 1994.  
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Situasjonskart fra 1981. Det så kalte administrasjonsbygget, markert med tykkere omriss, ble lagt mot den 
(opparbeidede) fjellveggen. I vest ble traseen til det tidligere jernbanesporet tatt i bruk som gang- og sykkelvei.  

 

 

Snittet viser hvordan skoleanlegget er tilpasset steinbruddets terreng med en nedre etasje mot vest, og en bro 
som forbinder de to bygningene. Administrasjonsbygget ses med østfasaden mot steinbruddets bakvegg.  
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Anlegget sett fra syd i 
1984. Det nærmeste 
takpartiet med 
lyssjakter er i dag 
påbygd. Det samme 
gjelder midtre delen 
av undervisnings-
bygget. 
Foto: Byggenytt  

 

Skolegården sett fra 
nord i 1984.  
Foto: Byggenytt  
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Et flyfoto fra før rehabilitering av skoleanlegget viser det opprinnelige og mer tradisjonelle uttrykket, med rød 
trekledning og teglimiterende taktekking. Nede til venstre ses inngangen til Holmlia idrettshall. Adkomst til 
anlegget skjer gjennom to lange korridorer som munner ut på hver sin side av fjellet. 

 

Skoleanlegget sett fra syd, med hoved-/undervisningsbygningen til venstre, og administrasjonsbygningen 
bakenfor, inn mot fjellet.  
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Bebyggelsen og skolegården sett fra syd, før og etter rehabilitering 2020-21. 
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Skolens nordre del, sett fra gang- og sykkelvei i vest.  

 

Inngangen til Holmlia idrettshall og bad 
(1982) ligger under 
undervisningsbygningen.  

 

Støpt mosaikkverk på nordre delen av 
skoletomten. Mosaikkelementene er 
elevarbeider som går igjen i flere støpte 
blomsterpotter langs bygningenes 
fasader. Disse er planlagt fjernet i 2021 
ifb. med at skolegården asfalteres på ny.  
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Uteområdet foran vestre bygning ble rehabilitert i 2021. Her sett mot syd fra utvendig inngangsparti til klasserom i 
2. etasje. 

 

Utsikt mot vest og Lusetjern barneskole, sett fra utvendig trappeløp i 2. etasje i hoved-/undervisningsbygningen.  

 

35



Kompleks 200385 Holmlia skole   

 

Bruforbindelsen mellom bygningene kopler seg også på et trappehus, som gir vertikal forbindelse med 
undervisningsbygningens nedre etasje.  

 

 

At betonghullsteinen 
og fugene holder 
samme farge er 
vesentlig for 
materialiteten til 
skolens bygninger, 
både på nært hold og 
sett fra avstand.  
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BYGNING 20038501 Hoved-/undervisningsbygning 
 

 

 

Bygnings- og eiendomsdata 
Ansvarssted / etat Undervisningsbygg 
Gnr/Bnr 185/90 
Oppført 1984 
Byggherre Oslo kommune 
Arkitekt Skeie – Nyhus – Østlie 
Opprinnelig funksjon Skole, 7-9 trinn 
Nåværende funksjon Skole, 8-10 trinn 
Bygningsart Skole 

 

Vern 
Formål Formålet er å bevare bygningens opprinnelige arkitekturutrykk, samt den skole- og 

kulturhistoriske sammenhengen med nærmiljøet og Lusetjern skole (1994).  
 

Begrunnelse Undervisningsbygningen sto ferdig til bruk høsten 1984 og representerer en vesentlig del av 
anleggets helhet. På tross av senere endringer knyttet til volumer, tak og fasader fremstår 
bygningen som en arkitektonisk verdifull eksponent for tidens idealer, og som et viktig 
kulturhistorisk element i nærområdet.  
 

Omfang Vernet omfatter bygningens eksteriør med (opprinnelige) volumer, fasadenes materialbruk samt 
dør- og vindusplasseringer. Innvendig omfatter vernet den bygningsintegrerte utsmykningen i de 
to trapperommene.  
 

Vernekategori Verneklasse 2, bevaring 
 

 

Bygningshistorikk 
Undervisningsbygningen ble oppført 1983-84 etter tegninger av Skeie, Nyhus og Østlie. Bygningen ble 
disponert med 18 separate klasserom (baser), desentraliserte elevinnganger og garderober, med et 
sentralt mediatek og med grupperom lagt til mediateket. I undervisningsbygningens underetasje, med 
adkomst direkte utenfra og fra det frittstående trappehuset, ble det etablert en samlingssal, som i 
tillegg til musikk- og dramaundervisning var tenkt å brukes til andre aktiviteter for nærmiljøet etter 
skoletid.  
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I forbindelse med rehabiliteringen i 2021, har undervisningsbygningen gjennomgått en rekke 
utvendige og innvendige endringer. Fargebruken er og endret. Taket er lagt på ny og hevet for å få 
plass til integrerte solceller, samtidig som det har blitt påbygd med et volum for teknikkrom. Det skrå 
taket på dette er lagt som videreføring av eksisterende tak, og det nye volumets vegger er kledd med 
liggende svart trepanel. Innvendig er bærende vegger samt trappehus bevart, inklusive den 
bygningsintegrerte utsmykningen. 

Innvendig er bærende vegger og trappehus bevart, inklusive den bygningsintegrerte utsmykningen. 
Ved mediateket er to mesaniner bygget inn. Overflater er ellers stort sett nye, samtidig som enkelte 
rom blitt slått sammen. 

  

Bygningsbeskrivelse 
Bygningen er oppført på vestre delen av tomten og er tilpasset det lokale terrengfallet mot vest. Den 
består av en tilnærmet rektangulær plan over to-tre etasjer med pulttak mot henholdsvis øst og vest, 
hvorav sistnevnte har særdeles store takflater.  

Terrengtilpasningen tilrettelegger for direkte adkomst til terreng på to plan, i tillegg til at det er 
utvendige trappeløp for adkomst til garderober og klasserom i 2. etasje. Nedre plan/underetasjen 
preges av den store aulaen med nedsenket gulvparti i midten og vinduer ut mot arkaden. I tillegg til 
aulaen er det kommet til nytt kjøkken, biarealer og korridorer som fører til det frikoblede trappehuset i 
skolens utvendige gateforløp. Midt i bygningen med gulv i 1. etasje ligger det store mediateket. Det er i 
plan oppført over en T-form med store vinduspartier i vest og med en himling som følger yttertakets 
vinkel, slik at takhøyden øker vesentlig innad. Langs østre innervegg løper dessuten en åpen gang i 2. 
etasje. De programmerte arealene i 1. og 2. er etasje er ellers organisert om en tosidig korridor med 
klasserommene lagt mot ytterveggene. På hver side av mediateket er det plassert forholdsvis smale 
trappeløp som forbinder de to etasjene. Trappene er utsmykket med bygningsintegrerte, keramiske 
verker utført av Jorun Kraft Mo og Anne Marie Vadum. 

Fasadenes særegne uttrykk kan ses som uttrykk for postmodernismen, og karakteriseres av (kunst-) 
steinfasadene, utvendige trappeløp/svalganger, vertikalaksentuerte vinduspartier, samt bue- og 
sirkelmotiver. Særlig vestfasaden har med sine arkader på nedre plan en ekspressiv karakter. Alt er 
utført med en grunnleggende nøktern og enkel materialbruk bestående av betong og tre. Vinduene er 
enkle med hensyn til form og dimensjoner, men er med på å gi fasadene variasjon, sammen med de 
vertikale panelte partiene.  

Konstruksjonen er i all hovedsak utført i betong, med dragere i limtre og eksponerte vegger i rødlig 
hullbetong. Etter rehabiliteringen er de usedvanlig store og synlige pulttakene tekket med ny svart 
takstein (opprinnelig rødlig) og delvis med solceller. Overdekkede trappeløp er tekket med svart blikk 
(opprinnelig rød). All øvrig, opprinnelig rødmalt trekledning på bygningen er fjernet og erstattet med 
ny, svartmalt. De originale røde dørene og vinduene er utskiftet og fargebruken på elementene er 
endret. Interiørene i bygningen preges av overflater og løsninger fra seneste rehabilitering, men en 
stor del av vegger i klasserom og fellesarealer utgjøres fortsatt av eksponerte (malte) betongblokker.  
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Plan fra byggemelding over 1. etasje i hoved-/undervisningsbygningen, med klasserom organisert rundt et 
sentralt mediatek over to etasjer. Det ble etablert egne garderober og inngangssoner for klasserommene. Øverst 
på tegningen ses bygg for trapperom, som gir vertikal forbindelse til øvrige plan over og under. 

 

Plan fra byggemelding over underetasjen i undervisningsbygningen. Foruten noen tekniske arealer er rommene 
forbeholdt fellesfunksjoner med den sentrale samlingssalen med supplerende arealer. Øverst på tegningen ses 
korridor som leder til trapperom for vertikal forbindelse til øvrige plan. 

 

39



Kompleks 200385 Holmlia skole   

 

Bygningens vest og sydfasader fra byggemelding (1982). Den søndre delen av det store takfallet mot vest er 
delvis forlenget østover for å få plass til tekniske rom.  

 

 

Sydfasade med blant annet nye vinduer, dør og hevet tak. I bakgrunnen ses det nye volumet med svart kledning. 
Bildet nedenfor viser inngangspartiet som er lagt under trappen opp til 2. etasje – med originalt gelender. 
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Undervisnings-bygningen sett fra vest i 1984. Foto: Byggenytt 

  

Tilsvarende motiv i 2021. Gavlveggen på det høyere volumet er blitt kledd inn med trekledning. De nye vinduenes 
komposisjon er forenklet. De tre øverste vinduene gir lys ned til mediateket, som har en liten altan i forkant på 
denne fasaden på plan 1. 
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Inntrukket inngangsparti, opprinnelig elevinngang under trapp på sydfasaden. 

 

Bygningens østfasade inn mot skoleanleggets gate/torg. Det panelkledde oppbygget er nyere, og veggene på 
den overbygde gangbroen, som opprinnelig var åpne, glasses inn i forbindelse med rehabiliteringen. 
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Nordre del av bygningen med inngang til det separate Holmlia flerbrukshall og bad nederst i bildet. Med unntak 
for den nye ventilasjonsristen og et blendet parti øverst på gavlen, er fasadene intakte. Dører og vinduer er nye, 
men har samme plassering.   

 

Vestfasade med nytt utvendig trappeamfi og rehabilitert uteområde foran arkaden og aualen. 
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Felles uteområde utenfor samlingssalen i underetasjen. Fasaden preges av det murte arkademotivet, med en 
inntrukket, glassfasade bak. 

 

Aulaen ligger på nedre plan og er utformet med et nedsunket større midtfelt, der kommunikasjonsarealene ligger 
rundt og trappetrinn gir tilgang og ekstra sitteplasser. Samlingssalen har store glasspartier ut mot arkaden og 
utsyn mot Lusetjern skole. 
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Glasspartiet mot vest 
ligger inntrukket bak 
arkaden i fasadelivet. 
 

 

Mediateket er et 
sentralt fellesrom i 
bygningen og skolen 
som helhet. 
Takhøyden er økende 
fra yttervegg og 
innover, og i en 
høyere takdel i nordre 
hjørne kommer det inn 
lys via vinduer i 
fasadene. 
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Bygningsintegrert 
utsmykning i 
trapperommene av 
Jorun Kraft Mo og 
Anne Marie Vadum. 
Utført som direkte 
påmalt vegg (nå 
overmalt), dels 
fargelagt steingods. 
Fargene som ble 
benyttet var ellers å se 
på bygningene; blått, 
gult, rødt og grått. 
Kunstnerne malte 
også veggen i 
trapperommet med 
geometriske felter. 
Eldre bilde fra 
Vigrestad, Vigdis: 
''Den glemte kunsten'' 
2014. 
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Til venstre et av de nyoppussede klasserommene. Her ses et av de få som er utstyrt med foldevegg inn mot 
tilliggende klasserom. Til høyre ses et garderobeareal i 2. etasje, med egen inngang utenfra, knyttet til klasse- og 
grupperom.  

  

Korridormotiv fra 2. etasje, med ny perforert dør i trapp opp til tekniske arealer.  

 

Fra det tilnærmet frittstående trappehuset som forbinder nedre etasje med skolegård, bro og 2. etasje. De 
keramiske flisene er originale 
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BYGNING 20038502 Administrasjonsbygning 
 

 

 

Bygnings- og eiendomsdata 
Ansvarssted / etat Undervisningsbygg 
Gnr/Bnr 185/90 
Oppført 1984 
Byggherre Oslo kommune 
Arkitekt Skeie – Nyhus – Østlie 
Opprinnelig funksjon Skole, 7-9 trinn 
Nåværende funksjon Skole, 8-10 trinn 
Bygningsart Skole 

 

Vern 
Formål Formålet er å bevare bygningens opprinnelige arkitekturutrykk samt den skole- og 

kulturhistoriske sammenhengen med Lusetjern skole (1994).  
 

Begrunnelse Administrasjonsbygningen sto ferdig til bruk høsten 1984 og representerer en vesentlig del av 
anleggets helhet. På tross av senere endringer knyttet til volumer, tak og fasader fremstår 
bygningen som en arkitektonisk verdifull eksponent for tidens idealer, og som et viktig 
kulturhistorisk element i nærområdet.  
 

Omfang Vernet omfatter bygningens eksteriør ved (opprinnelige) volumer, fasadenes materialbruk samt 
dør- og vindusplasseringer. Innvendig omfatter vernet den bygningsintegrerte utsmykningen i 
trapperommet.  
 

Vernekategori Verneklasse 2, bevaring 
 

 

Bygningshistorikk 
Bygningen ble byggemeldt som Holmlia skoles administrasjonsbygg i 1982 og oppført 1983-84 etter 
tegninger av Skeie, Nyhus og Østlie. Arealene i 1. etasje var, med unntak for tannlegekontorene i 
søndre sidefløy, forbeholdt fagarealer for heimkunnskap, naturfag, samt kunst- og håndverk (med 
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lyssjakter i taket). 2. etasje ble innredet med lærerarbeidsplasser, oppholdsrom, kontorer for 
sosialpedagoger, helsesøster mv.  

I forbindelse med rehabiliteringen i 2021, har bygningen gjennomgått en rekke utvendige og 
innvendige endringer. Fargebruken er og endret. Taket er lagt på ny og hevet for å få plass til 
integrerte solceller, samtidig som bygningen i sørøstre delen har blitt påbygd med et større volum for å 
romme blant annet teknisk rom. Det skrå taket over dette området er lagt som videreføring av 
eksisterende tak, og det nye volumets fasader er kledd med liggende svart trepanel. Innvendig er 
bærende vegger samt trappehus bevart, inklusive den bygningsintegrerte utsmykningen. Overflater er 
ellers stort sett nye, samtidig som enkelte rom har blitt slått sammen og fått nytt bruk.  

 

Bygningsbeskrivelse 
Bygningen er oppført på østre del av tomten med en langstrakt og smal plan som følger fjellveggens 
kontur som ligger umiddelbart i bakkant av bygningen. Sammen med de mange pulttakene, de varierte 
vindusutformingene, innfelte panelte partier og bruken av karnapper, gir dette grepet et karakteristisk 
asymmetrisk fasadeliv mot vest. Videre er arkitektenes ambisjon om å la bygningen underordne seg 
dalsidene og åsens profil tydelig lesbar ved de forholdsvis lave fasadene og pulttakene, selv om 
virkningen av dette etter den nylige rehabiliteringen er noe redusert.  

Den romlige organiseringen følger stort sett den opprinnelige planen. Arealene i 1. etasje er stort sett 
forbeholdt fagarealer. Det er til samtlige rom adkomst fra skolegården, men rommene er stedvis 
forbundet innvendig ved dører og korte korridorløp, som i hovedsak ligger i bakkant. Den eneste 
vertikale forbindelsen er ved heis og i trapperom innenfor hovedinngangen til administrasjon under 
broen, som også forbinder 2. etasje med undervisningsbygningen i vest. 

Arealene i 2. etasje, som opprinnelig kun var forbeholdt administrasjon, er i dag utvidet i sydlig retning 
med tekniskrom og rom for kunst og håndverk og har fått økt takhøyde. 

Konstruksjonen er i all hovedsak utført i betong, med dragere i limtre og eksponerte vegger av 
hullbetong. Etter rehabiliteringen er de usedvanlig store og synlige pulttakene tekket med ny svart 
takstein (opprinnelig rødlig) og delvis med solceller. Karnapper mot skolegården er tekket med svart 
blikk (opprinnelig rød). All øvrig, opprinnelig rødmalt trekledning på bygningen er fjernet og erstattet 
med ny, svartmalt. De originale røde dørene og vinduene er utskiftet og fargebruken på elementene er 
endret. Interiørene i bygningen preges av gipsoverflater og løsninger fra den siste rehabiliteringen, 
men det er utover dette en stor del av veggene i klasserom og fellesarealer som fortsatt utgjøres av de 
opprinnelige eksponerte betongblokkene, nå malt i forskjellige farger.  

 

 

Bygningens fasadeoppriss fra byggemelding (1982) viser den opprinnelige voluminndelingen med et lavere parti i 
syd. Dette var et bevisst grep fra arkitektenes side; volumer og bygningshøyde ble tilpasset og underordnet den 
bakenforliggende fjellveggen. 
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Plan 1. etasje (over) og 2. etasje (under) med broen til undervisningsbygningen. 2. etasje var og er forbehold 
personal. 
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Det synlige taket på administrasjonsbygningen var opprinnelig betydelig lavere, og gikk opp med omtrent samme 
vinkel fra rett over de murte fasadene.  

 

Det påbygde partiet ved inngang til avdeling for kunst og håndverk. 
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Den søndre delen av bygningen er anlagt som en fløy og inneholder musikkrom. Opprinnelig lå det her et 
tannlegekontor.  

  

Bygningens nordre del, opprinnelig utført i to etasjer, med mat & helse i 1. etasje og personal/administrasjon i 2. 
etasje. Broen er koplet på korridor og trapperom og er for tiden under ombygging. Her sett fra 2. etasje i 
undervisningsbygningen. 
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Vestfasaden sett fra syd, med inngang til administrasjon og mat & helse til venstre. 

 

Detaljbilde av inngangsparti til naturfagavdeling. De ulike inngangspartiene har individuelle farger (blått, rødt, gult, 
oransje og grønt) på dørene og er markert ved små skjermtak. Samtlige er lagt til den siden som henvender seg 
mot skolegården/gateforløpet. 
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Detaljbilde av 
opprinnelige farger 
ved nytt vindu (tv.) 
og ny takstein (th.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foran nordre gavl 
på bygningen er 
det etablert en 
rømningstrapp 
tilknyttet utgang fra 
personalrom. 
 

 

Bygningens bakkant ligger med lav fasade i 2. etasje inn mot fjellet. Her fotografert oktober 2020. 
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Utsmykning i trapperom med syv bokser innfelt i vegg og 
plassert horisontalt på tre vegger. Kunstnere var Jorun 
Kraft Mo og Anne Marie Vadum. Trappen har røde fliser 
med innfelte glaserte partier. Keramikkarbeidene øverst 
er et elevarbeid, plassert der i ettertid. 
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Interiørene er enkelt utført med gipskledde skillevegger og bevarte betongvegger. Her sett i personaldelen i 2. 
etasje (t.v.) og fra hovedinngangen med trapp i 1. etasje.  

 

Musikkrommet i sørfløyen med nye sjakter for overlys i skråtaket.  
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KOMPLEKS 200565 Kringsjå skole 
 

 

 

Eiendomsdata 
Fylke Oslo 
Kommune Oslo 
Adresse Sognsveien 210 A, 0860 Oslo 
Opprinnelig funksjon Skole, 1-7 trinn 
Nåværende funksjon Skole, 1-7 trinn 
Vernekategori Verneklasse 2, bevaring 

 

Oversikt bygninger og anlegg 
Bygningsnr. Navn Byggeår Verneklasse Omfang Gnr/Bnr 
20056501 Skolebygning 1995-96 2 Eksteriør, interiør 51/83 
20056503 Superkube 2016 - - 51/83 

 

Vern kompleks 
Formål Formålet er å verne et gjennomarbeidet og representativt eksempel på helhetlig utforming av samtidens 

skoleideal med hensyn til arkitektur, skala og materialbruk, som er samlokalisert med barneskole og 
idrettshall, og oppført som del av 1990-tallets reformer og økte skolebehov i området. 
 

Begrunnelse Kringsjå barneskole ble oppført i to etapper mellom 1995 og 1997. Så vel planlegging som byggeprosess 
ble gjennomført parallelt med inntilliggende Nordberg skole og Kringsjå idrettshall. Sammen danner de 
en arkitektonisk helhet i et meget tidstypisk skolemiljø, preget av grønnstrukturer og harmonerende 
uttrykk. Barneskolens anlegg rammes inn av grøntdrag og består av en stor skolegård i syd, og i nord en 
bygning med variert volumsammensetning med sammensatte pulttak, fløyer, karnapper og gavlmotiver. 
Bygningen er tegnet av to ulike arkitektfirmaer, Lie og Øvrebø (vestre delen) samt Sæther og Gythfeldt 
(østre delen). Disponeringen, med undervisningsarealer i fløyer og administrasjon i hovedbygningen, 
skaper variasjon i anlegget og er lesbar i eksteriøret. Planløsningen, med egne innganger for de ulike 
trinnene, skaper også naturlige romlige sammenhenger mellom ute- og innearealer, noe som er meget 
representativt for tidens skolebyggingsideal. Likeså viser materialbruken, ved fasadenes delvis glaserte 
teglforblending, felter i blåmalt treverk, og større glassfasade/tak i indre gård, til en gjennomtenkt og for 
tiden typisk arkitektonisk idé. Samlet sett utgjør skolen sammen med Nordberg skole og Kringsjå 
idrettshall en godt bevart representant for 1990-tallets større skoleanlegg med både barn- og 
ungdomstrinn, i tillegg til at den er en verdifull eksponent for områdets skole- og kulturhistorie. 
 

Omfang Vernet omfatter det anlagte parkområdet ved adkomsttorget i nord, samt bygningens eksteriør og aula. 
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Beskrivelse situasjon og kulturmiljø 
Kringsjå skole ligger samlet med Nordberg skole og Kringsjå idrettshall i bydel Nordre Aker. Skolen er 
plassert sydvest for Kringsjå stasjon og har adkomst fra Sognsveien i øst. Nordmarka og Sognsvann 
ligger tett på. Det samlede skolemiljøet grenser i nord mot Kringsjå studentby, oppført i 1966–70 og 
utformet av arkitektfirmaet Norstein og Nicolaysen. Studentbyen ble oppført med i alt 19 blokker, 
inkludert butikker, restaurant og barnehager. Nord for dette ligger Norges Idrettshøyskole (1968). 
Sørlig del av studentbyen ble anlagt i 1988-90 (ark. Knut Tangen) med åtte nye blokker, kalt 
Fjellbirkeland studentby. Denne sydlige delen ble utvidet med ytterligere studentboliger i perioden 
2017-2019. 

Syd for skoletomten, på toppen av det kommunale grønndraget som rammer inn skolenes 
utomhusområde, ligger blandet boligbebyggelse rundt det eldre tunet som utgjøres av Vestre 
Haugerud gård. Her ligger blant annet en rekke atriumhus i Storkenebbveien fra tidlig 1980-tall, og 
bolighus i John Brandts vei fra ca. 1985-90. Villabebyggelsen i Flesåsveien, fra 1950-tallet og 
fremover, inngår i samme miljø. 

 

Historikk 
Omgivelsene, som tidligere tilhørte Haugerud gård, var frem til etterkrigstiden et utpreget 
jordbrukslandskap i byens randsone inntil Nordmarka, med Sognsvannbekken nederst i dalføret. Her 
lå også den gamle Haugerud skole, opprettet i 1860, nedlagt 1905, og revet i 1974. Kombinasjonen av 
den generelle utbyggingen av området, den stigende elevtallsutviklingen i Oslo, og ikke minst 
innføringen av Reform 97, medførte et fremherskende behov for økt skolekapasitet i området på 
begynnelsen av 1990-tallet. På den bakgrunnen ble det avsatt midler i 1993 til et omfattende nytt 
skoleanlegg på Kringsjå, tenkt som en kombinert barne- og ungdomsskole med idrettshall.  

Etter at Lie og Øvrebø arkitekter hadde utviklet hovedkonseptet og en overordnet bebyggelsesplan for 
hele prosjektet, ble arbeidet lagt opp over to byggetrinn. Barne- og ungdomsskolen fikk to separate 
administrasjoner, samtidig som de skulle samarbeide om bruk av spesialrom, fellesrom og utearealer. 
Det gjaldt også idrettshallen, som i tillegg skulle brukes av Oslos idrettslag på kveldstid og helger. 
Ungdomsskolen, som etter hvert fikk navnet Nordberg skole, var slik del av samme prosjekt og 
parallelt planlagt. 

Den vestre delen av 1-7 skolen ble påbegynt som første fase av byggetrinn 1 i april 1995, og ble tatt i 
bruk ved skolestart samme år. Bak tegningene sto nevnte Lie og Øvrebø arkitekter. Dette var det hittil 
dyreste og raskeste skolebyggeprosjektet kommunen hadde hatt. Fase 2 ble fullført av arkitektkontoret 
Sæther & Gythfeldt, som hadde vunnet anbudskonkurransen og tok over ferdigstillelsen av 
barneskolen (samt ungdomsskolen) fra forprosjektstudiet. Den siste og østre delen skulle etter planen 
stå ferdig til skolestart i august 1996, men grunnet konflikter, blant annet i elektrobransjen, drøyde det 
til utpå høsten før den østre delen kunne tas i bruk. Idrettshallen, tegnet av Stein Halvorsen arkitekter, 
ble påbegynt i 1996 som del av byggetrinn 1 fase 2 og ferdigstilt ved årsskiftet 1996/97.  

Etter at anlegget ble ferdigstilt har det gjennomgått oppgraderinger av utomhusanlegget samt enkelte 
endringer innvendig ved små ombygginger og endringer av overflater. Dessuten ble det i 2016 oppført 
en ny bygning, en såkalt superkube, på den vestre delen av tomten hvor det tidligere var anlagt en 
haug, tilsvarende den som nå finnes i skolegården. Kringsjå skole disponerer deler av arealene i 
bygningen. I disse lokalene ligger dessuten Elverhøy skole, som er en bydekkende spesialskole for 
elever i 1.–4. klasse med språk- og sammensatte lærevansker.  

 

Beskrivelse av skoleanlegg 
Arealet på tomten er på ca. 33 890 m2 og inkluderer området til Nordberg skole og idrettshallen.  
Området var tidligere regulert til friområde og planlagt brukt til idrettsbaner. Store deler av tomten er av 
denne grunn oppfylt med fyllmasser, og de vestlige delene av tomten er relativt plane. Tomtens østlige 
del stiger i sydlig og østlig retning. Mot nordvest grenser tomten til store, utendørs idrettsanlegg, 
turstier til Sognsvann og Nordmarka.  
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I nord strekker et smalt skogbelte seg, som avskjermer skolearealene fra studentbyen. Langs dette er 
det anlagt en samlet adkomstsone for alle skolene. Arealene ved Kringsjå skole fungerer som et 
adkomsttorg for brukere og besøkende, med kjørbar innfart fra Sognsveien i øst. Veien slynger seg 
rundt plassrom bestående av et gressområde med enkeltstående lauvtrær, en treklynge av furutrær og 
et areal belagt med rullesteiner. Området hadde opprinnelig også et lite vannspeil. En enkel 
brokonstruksjon (en type rekkverk) inngår og som del av plassrommet.  

Områdene forbeholdt elevene ligger på tomtens sør- og vestside, inn mot skråningen i sør. 
Aktivitetsområdene følger det buktende fasadelivet til undervisningsfløyene, som underdeler arealene i 
mindre og mer intime rom, som igjen danner forsoner til de desentraliserte elevinngangene. 
Skolegården rommer et stort spenn av aktivitetssoner og lekeapparater. Arealene i sydvest anvendes 
som balløkke. I tillegg til gruslagte arealer er det i senere tid og tilført et kunstgressområde. Området 
har varierte flater, store deler er asfaltert, deler er gruslagt, gresskledd eller gummibelagt (nyere), 
mens inngangssonene har overflate av belegningsstein eller skifer. Rundt omkring på anlegget er det 
beplantet en rekke busker og mindre treklynger. Under oppføringen av anleggene ble det vektlagt å ta 
vare på vegetasjonen i randsonene. På den vestre delen av skolegården, inn mot gangveien, ble 
kunstverket «Rundtomkring» av Ole Rosén & Mari Røysamb satt opp i 2017. 

Hele anlegget, inklusive Norberg skole og idrettshallen, kjennetegnes ved at det er knyttet sammen til 
en større arkitektonisk helhet som følge av lik materialbruk og fargesetting, fasadeinndeling- og 
detaljering. Takflatene på både barneskolen og ungdomsskolen kjennetegnes av varierte og 
sammensatte pulttak. Fasadene preges av bruken av karnapper og gavlmotiver, større glasspartier og 
vekslende materialitet. Dimensjonene på de ulike anleggene vitner også om en helhetlig planlegging; 
fra de større volumene tilknyttet idrettshallen og ungdomsskolen, mot den mer småskala barneskolen 
for de minste barna i vest. På samme måte består også barneskolen av flere variasjoner av 
sammensatte, små enheter, mens volumene generelt er større og består av færre enheter i 
ungdomsskolen og på idrettsanlegget.  
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Kringsjå skole, sammen med Nordberg skole, ligger omgitt av boligområder, med Kringsjå studentby i nord, 
varierte utendørsanlegg for idretten i vest og Nordmarka tett på. 

 

 
Flyfoto fra 1997, da Kringsjå skole sto ferdig. 
Nordberg skole var fortsatt under bygging.  

 
Flyfoto fra 2020. Skolegården har blitt oppgradert og 
superkuben oppført (2016) i vest.  
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Tidlig prinsipplan for bebyggelse (Lie og Øvrebø Arkitekter) fra byggemelding for byggetrinn I, mai 1995. Både 
barneskolen og ungdomsskolen er tegnet inn med lignende formuttrykk. Idrettshall er her plassert mellom 
skolene. 

 

 

Allerede i august 1995 ble byggetrinn II (skravert) byggemeldt på Kringsjå skole. Planen for hele skolemiljøet er 
noe revidert, og idrettshallen er flyttet til østre delen av tomten. Formen på ungdomsskolen er fortsatt ikke landet. 
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Et samlet og helhetlig skolemiljø med Superkuben til venstre og Kringsjå skole i midten. Nordberg skole og 
idrettshallen ses til høyre. 

 

  
Sammenheng i arkitektturuttrykk: Kringsjå skole i forgrunnen, Nordberg skole i midten og Kringsjå idrettshall med 
buet tak i bakgrunnen. 
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Gavlen på Kringsjå skoles nordre del, oppført som del av byggetrinn II. I bakgrunnen ses Nordberg skole, med 
panelkledd 2. og 3. etasje.  

 

 

Sydfasade, til dels oppført i byggetrinn II. Her ses undervisningsfløy med symmetrisk utforming. Fasadelivet er 
lavere i møte med elevene. Det høyere midtvolumet, som rommer ventilasjonsrom i 2. etasje, skaper et 
portalmotiv og gir overdekte inngangssoner. 
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Kringsjå med Elverhøy/Superkuben til venstre, og med Nordmarka like bak. Glaserte teglstein skaper 
dekorelement i fasadelivet og markerer inngangssonen ved de ulike klasserommene.  

 

 

Adkomsttorget på skolens nordside. En forsenkning i terrenget som omringes av veien danner en slags øy 
bestående av en klynge furutrær, et langstrakt rullsteinsparti og et gresskledd område beplantet med 
enkeltstående lauvtrær. Forsenkingen inneholdt opprinnelig et lite vannspeil. Det tilhørende broelementet ligger 
helt til høyre på begge sider av veien.  
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Adkomsttorget fra motsatt perspektiv med det tidligere vannspeilet. Hovedinngangen er ved skjermtaket i hjørnet. 
Kringsjå studentby ligger rett nord for skolen. 

 

Kunstverket 
«Rundtomkring» av 
Mari Røysamb og Ole 
Rosén fra 2017 på 
vestre delen av 
skolegården. 
Kunstverket utgjøres 
av tre ulike 
snurrebasser 
(spinning tops) av 
gjenkjennelig type 
skalert opp til stor 
størrelse og utført i 
speilblankt stål. I 
mellomrommet ligger 
en snurreskive i stein 
til aktiv spinning av 
mindre snurrebasser. 
 

 

Nedenfor området 
med skulpturene går 
en populær sti som 
fører til Sognsvann. 
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BYGNING 20056501 Kringsjå skole 
 

 

 

Bygnings- og eiendomsdata 
Ansvarssted / etat Undervisningsbygg 
Gnr/Bnr 51/83 
Oppført 1995 og 1996 
Byggherre Oslo kommune 
Arkitekt Lie (Myklebust) og Øvrebø arkitekter 
Opprinnelig funksjon Barneskole 1-7 
Nåværende funksjon Barneskole 1-7 
Bygningsart Skole 

 

Vern 
Formål Formålet er å bevare de arkitektoniske verdiene knyttet til bygningens form, fasader og vesentlige 

innvendige rom som del av et helhetlig skolemiljø på Kringsjå.  
 

Begrunnelse Bygningen representerer en vesentlig del av skolemiljøet på Kringsjå og inngår i anleggets 
skolehistoriske, kulturhistoriske og arkitektoniske helhet. Den arkitektoniske egenverdien ved den 
lesbare planen, de karakteristiske volumsammensetningene og de mursteinforblendede fasadene, 
er også forholdsvis høy. 

 
Omfang Vernet omfatter bygningens eksteriør ved volumsammensetninger og frittstående beliggenhet, 

fasadenes materialbruk og -behandling, utforming og farger på dører og vinduer, takform og 
taktekkingsmaterialer. Innvendig omfatter vernet friser og keramisk utsmykning fra 1997, samt 
aulaen med sin karakteristiske døromfatning i vestibylen og utforming og utsmykking av scenen.  
 

Vernekategori Verneklasse 2, bevaring. 
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Innvendig omfatter vernet friser og keramisk 
utsmykning fra 1997, samt aulaen med sin 
karakteristiske døromfatning i vestibylen og 
utforming og utsmykking av scenen.  

 

Bygningshistorikk  
Barneskolen ble oppført i to byggetrinn i løpet av 1995/96 etter et hovedkonsept og en overordnet 
bebyggelsesplan for hele prosjektet utformet av Lie, Myklebust og Øvrebø arkitekter. Byggetrinn I 
omfattet vestre delen av anlegget, og ble utformet av Lie, Myklebust og Øvrebø arkitekter. 
Byggearbeidet ble påbegynt i april 1995 og lokalene kunne tas i bruk ved skolestart på sensommeren 
samme år. Slik sett sto skolens første del ferdig på rekordtid og var det hittil dyreste 
skolebyggeprosjektet kommunen hadde hatt. Parallelt med dette hadde arkitektene Sæther & 
Gythfeldt vunnet anbudskonkurransen for byggetrinn II fra forprosjektstudiet. Sæther & Gythfeldt fulgte 
opp de materialvalg og formspråket som lå til grunn fra første byggetrinn. Byggearbeidet startet 
omtrent samtidig med at vestre delen ble tatt i bruk og skulle etter planen være ferdig til skolestart i 
august 1996, men grunnet konflikter, blant annet i elektrobransjen, drøyde det til utpå høsten før den 
østre delen kunne tas i bruk.  

Selv om de to byggetrinnene på alle måter er oppført som ett anlegg, er det enkelte detaljer som er 
med på å markere skillet mellom dem. For eksempel er kuløren på de blåglaserte mursteinene 
mørkere i den vestre (første) delen. Fargene i de åpningsbare vinduenes rammer fikk dessuten en 
annen nyanse i byggetrinn II.   

Etter at anlegget ble ferdigstilt har det gjennomgått en del endringer, først og fremst endring av 
overflater og fjerning av enkelte skillevegger for å slå sammen rom. Sort sett gjelder det områdene fra 
byggetrinn I, ved trinnarealene for de minste elevene og i arealer for ansatte i 2. etasje. Utvendig har 
utomhusanlegget blitt oppgradert, og sålbenker ved vinduer har blitt skiftet fra skifer til metallbeslag. 

 

Bygningsbeskrivelse 
Barneskolen ligger med ungdomsskolen i øst og med superkuben på nordvestlig side. I syd åpner det 
seg et delvis kupert utomhusareal. Kjøreadkomst skjer på skolens nordside, der veien knytter seg til 
Sognsveien i øst. En felles parkeringsplass for hele området er lokalisert på østsiden av idrettshallen. 
Volummessig er skolen inndelt i en C-formet hoveddel på to etasjer, som slutter seg om et 
adkomsttorg, mens de mindre og lavere enhetene, vendt mot sør og på bare én etasje, fungerer som 
satellitter/paviljonger som er koblet på hovedvolumet. Med landsbyen som forbilde, og barnet som 
dimensjonerende faktor for valgt målestokk, er arealene fordelt i mindre enheter og danner elevenes 
hjemmeområder. Inngangene er desentraliserte og knyttes opp mot trinnområdene med egne 
garderober/wc-rom, samt med fleksible undervisningsrom med tilliggende arealer for grupperom som 
kan åpnes opp. Trinnenes egne innganger med forsoner deler også inn aktivitetssonene i 

67



Kompleks 200565 Kringsjå skole   

skolegården. Undervisningsfløyene bindes sammen av et kontinuerlig kommunikasjonsareal/ en 
enklere skolegate, som følger hovedvolumets sydside og som har utsyn til uteområdene.  

Inn mot inngangstorget i nord ligger de fleste arealene for spesialfag og skolens aula, mens de 
generelle arealene for trinnundervisning er samlet i fløyene og i den vestlige delen av hovdevolumet. 
2. etasje er forbeholdt administrasjon og lærere, med unntak av den helt nordøstlige delen som 
rommer arealer for spesialfag. Aulaen har i plan en vifteform, og den utgjør et sentralt rom både for 
Kringsjå og Nordberg skole.  

Det er i all hovedsak benyttet prefabrikerte betongelementer som etasjeskillere, og stål i de bærende 
konstruksjonene. Kjellerarealer er plasstøpte og rommer tilfluktsrom. Fasadene er overveiende 
forblendet med en blanding av murstein (hulltegl) som gir et nyansespill i terrakottafarger i 
teglfasaden. Videre er det flere dekorelementer i tegl. Det er vertikalstilt tegl/stående skift langs 
gesims på skrånende endevegger i avslutningen mot tak og over deler av dørene og vindusfeltene, 
det sørøstlige hjørnet mot Nordberg ungdomsskole er markert i begge etasjene ved en fortanning som 
skaper et tydelig skyggerelieff, det er benyttet to nyanser blåglasert tegl i anlegget i forbindelse med 
inngangssoner, og sokkelen er markert med 2-5 teglskift i en brunere nyanse (engobert). Utover de 
større teglpartiene inneholder fasaden felter i blåmalt panel (vertikalt- og horisontallagt) og 
glassfelt/glassfasader med felter av tett brystning/plater. Takflatene er båndtekket i sink. Mellom de to 
byggetrinnene er det mindre, ikke vesentlige variasjoner, blant annet i blåtone for glaserte dekortegl 
og farge på dør og vinduer. 

Innvendig har det vært høyere detaljering enn dagens situasjon gjenspeiler. Vegger i 
kommunikasjonsarealer hadde opprinnelig brystning i brannbehandlet trepanel, denne er nå erstattet 
av hvit brystning i fiberplater. Gulv og vegger i garderobedelen fra byggetrinn I hadde ulike farger, som 
grønn inngang, blå inngang osv. Veggflatene er nå overmalte, mens det ligger matter over de flislagte 
gulvene. På innvendige gulvflater i kommunikasjonsarealene ble det lagt keramiske fliser, mens i 
undervisningsrom og arealer for ansatte ble det lagt linoleum. Innvendige vegger ble kledd med plater, 
delvis behandlet med strie og maling, samt med brystningspanel i adkomstsoner.  

Utsmykningsprogrammet preges innvendig av den karakteristiske døromramningen til aulaen av Lillian 
Dahle, samt aulaens egne draperi og omfatning med relieffer. Det er også en keramisk frise i korridor i 
østlig del, «motiver fra en reise til Afrika», utført av Elisabeth von Krogh (1997).  

 
Arkitekttegningen viser nærheten til Nordmarka og fremhever et generelt grønt preg. Som type er Kringsjå skole 
en sammenbygd paviljongskole som fremstår som en videreføring av landsbyprinsippet, et rådende samtidsideal 
innen skolebygging på denne tiden. Skolen er en variant av de andre paviljongskolene fra 1990-tallet og i 
motsetning til Skøyen, Engebråten og Disen skole, som alle har frittstående undervisningspaviljonger, har 
Kringsjå et samlet anlegg der paviljongene er direkte tilkoblet hovedvolumet. Kilde: Skolesjefens brosjyre (1997) 
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Plantegning 1. etasje for byggetrinn I, som viser vestre delen av dagens barneskole.  

 
Fasadene har en stor andel vindusarealer, og det er stedvis panelte karnapper, både på 1. og på 2. plan. 
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Snitt viser føringsveier lagt i loft i pulttak og skrånende himling i kommunikasjonsarealer. Elevarealer i 1. etasje, 
mens arealer forbeholdt ansatte er plassert i 2. etasje. 

 

 

Hovedinngang mot nord er diskret markert med et skjermtak og et karnapp. Det større og vindusløse volumet i 
midten inneholder skolens aula, som også brukes av Nordberg skole. 
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Nordfasaden er forholdsvis homogen sammenliknet med sydfasadene, men har karakteristiske karnapper og 
panelte felt over vinduer i 2. etasje. I tillegg til hovedinngangen er det separate innganger til AKS og personal. 

 

Byggetrinn II: karakteristisk undervisningsfløy og aulaens høye oppbygg, sett fra grøntdraget i syd. 
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Sammensatte volumer på østre delen fra byggetrinn II, med fagarealer og fasader vendt mot Nordberg skole. 
Glasert tegl markerer innganger. 

 

 

Bygningen har mot syd mere småskala proporsjoner («barnets skala») og en sammensatt volumkomposisjon 
med varierte pulttak satt sammen, fløyer, karnapper og utstrakt bruk av gavlmotiver. Pulttakene er båndtekket. 
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Sydvendt gårdsrom/atrium mellom klasserom og SFO (i midten). Den opprinnelige Fåvang-skiferen utenfor 
inngangene har vist seg å være en lite holdbar løsning og er utskiftet på flere steder. 

 

Teglfasader med panelkledde vinduskarnapper, felter i blåmalt panel med inngangsdører, og større blålakkerte 
vindusfelt med solavskjerming og tette brystningsplater i en lysere blåfarge. 
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Søndre fløy, oppført som del av byggetrinn I. Til venstre ses en original inngangsdør til et av garderobearealene.  

 

 

 

Original og tidstypisk 
solavskjerming med 
vertikale striper i hvitt og 
lyseblått, vippefunksjon 
på nedre del som gjør 
det mulig å kombinere 
avskjerming og utsyn. 
Samme solavskjerming 
er benyttet på 
idrettshallen. 
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Bildet viser flere av de 
typiske tegldetaljer i 
fasaden; fargespill i de 
generelle telgflatene, 
stående forband over 
deler av dørene og 
vinduene, 
markering/dekor ved 
innganger i blåglasert 
tegl, sokkel i 2-5 skift i 
en brunere nyanse, og 
fortanningsmotiv i 
hjørnet som gir 
skyggerelieff. 
Hulrommene i nedre del 
er blitt etterfylt i ettertid 
for hindre 
klatremuligheter. 

 

 

 

 

 

 

I vestibylen utenfor 
aulaen er dørene 
omrammet av et 
dekorativt, delvis 
utskåret portalmotiv 
med base, utført av 
Lillian Dahle i 1998. 
Dørene er nyere. 
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Utsnitt av dør- og 
sceneomramning.  

 

Scenen er innrammet 
av dekorative 
utskårne treformer og 
ornamenter, også 
disse av Lillian Dahle.  
Veggen og formene/ 
ornamentene er malt i 
hvitt. 
 
«En sommerdag» av 
Carin Wessel (1998). 
Sceneteppe i 
samlingssal, vevd i 
bredde på ca 1 m og 
sydd sammen. Hver 
del har fem baner. 
Mønsteret er i blått, 
gult, grønt, oransje, 
fiolett og hvitt. 
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Deler av 
kommunikasjons-
arealene har skråstilt 
himling, som tillater 
større vindusåpninger 
og økt utsyn til 
skolegården utenfor. 

 

«Bilder fra en reise» 
Elisabeth von Krogh 
(1997).  
Keramisk frise i 
korridor i østlig del, 
motiver fra en reise til 
Afrika. Det er fremstilt 
blant annet ball-lek på 
stranden, solbading, 
kokosnøtt, elefant, 
neshorn, palmer, 
afrikanske hytter og 
kvinner med afrikansk 
hodepynt.  

 

Eksempel på Gunnar 
Thorsens keramiske 
utsmykning fra 1997. 
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Overglasset areal i 
deler av trafikkareal 
/skolegate, i 
bygningsdel fra 
byggetrinn I. Fører til 
trapp (til høyre) og 
utgjør inngangssone 
for aktivitetsskolen. 

 

Fellesarealer mellom 
undervisningsfløyene, 
store glassfelt i 
aktivitetsskolens 
lokaler som gir god 
kontakt mellom inne- 
og uterom. 
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Fra et av de 
desentraliserte 
inngangspartiene til 
trinnene. Tidligere har 
samtlige slike 
garderobearealer hatt 
sin egen farge. Døren, 
som er original, er 
fortsatt grønn på 
innsiden. 

 

Typisk klasserom, 
foldedører mellom 
undervisningsrom og 
grupperom. To og to 
klasserom deler 
grupperom.  
Originale gardiner. 
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KOMPLEKS 800847 Kringsjå idrettshall 
 

 

 

Eiendomsdata 
Fylke Oslo 
Kommune Oslo 
Adresse Sognsveien 210 C-D, 0860 Oslo 
Opprinnelig funksjon Idrettshall, fritidsklubb og tannhelse 
Nåværende funksjon Idrettshall, fritidsklubb og tannhelse 
Vernekategori Verneklasse 2, bevaring 

 

Oversikt bygninger og anlegg 
Bygningsnr. Navn Byggeår Verneklasse Omfang Gnr/Bnr 
80084701 Kringsjå idrettshall 1996-97 2 Eksteriør, interiør 51/83 

 

Vern kompleks 
Formål Formålet er å verne et gjennomarbeidet og representativt eksempel på helhetlig utforming av 

samtidens skoleideal med hensyn til arkitektur, skala og materialbruk, som er samlokalisert med 
barneskole og ungdomsskole, og oppført som del av 1990-tallets reformer og økte skolebehov i 
området. 
 

Begrunnelse Kringsjå idrettshall ble prosjektert og bygget som en del av skolemiljøet på Kringsjå. Bygningen er i 
materialbruk og plassering tilpasset barneskolen og ungdomsskolen på samme tomt. Sammen danner 
de en arkitektonisk helhet i meget tidstypisk skolemiljø preget av grønnstrukturer og varierte volumer. 
 

Omfang Vernet omfatter idrettshallens fasader og den innvendige bygningsintegrerte utsmykningen. 
 

 

Beskrivelse situasjon og kulturmiljø 
Kringsjå idrettshall ligger samlet med Nordberg ungdomsskole og Kringsjå barneskole i bydel Nordre 
Aker. Idrettshallen er plassert på den østre delen av tomten, med direkte adkomst fra Sognsveien i 
øst. Det samlede skolemiljøet grenser i nord mot Kringsjå studentby, oppført i 1966–70 og utformet av 
arkitektfirmaet Norstein og Nicolaysen. Studentbyen ble oppført med i alt 19 blokker, inkludert 
butikker, restaurant og barnehager. Nord for dette ligger Norges Idrettshøyskole (1968). Sørlig del av 
studentbyen ble anlagt i 1988-90 (ark. Knut Tangen) med åtte nye blokker, kalt Fjellbirkeland 
studentby. Denne sydlige delen ble utvidet med ytterligere studentboliger i perioden 2017-2019. 
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Historikk 
Omgivelsene, som tidligere tilhørte Haugerud gård, var frem til etterkrigstiden et utpreget 
jordbrukslandskap i byens randsone inntil Nordmarka, med Sognsvannbekken nederst i dalføret. Her 
lå også den gamle Haugerud skole, som startet opp i 1860, nedlagt 1905 og revet i 1974. 
Kombinasjonen av den generelle utbyggingen av området, den stigende elevtallsutviklingen i Oslo, og 
ikke minst innføringen av Reform 97, krevde for økt skolekapasitet i området på begynnelsen av 1990-
tallet. På den bakgrunnen ble det avsatt midler i 1993 til et omfattende nytt skoleanlegg på Kringsjå, 
tenkt som en kombinert barne- og ungdomsskole med idrettshall. 

Etter at Lie og Øvrebø arkitekter hadde utviklet hovedkonseptet og en overordnet bebyggelsesplan for 
hele prosjektet, ble arbeidet lagt opp over to byggetrinn. Barne- og ungdomsskolen fikk to separate 
administrasjoner, samtidig som de skulle samarbeide om bruk av spesialrom, fellesrom og utearealer. 
Sambruken gjaldt også idrettshallen, som i tillegg skulle brukes av Oslos idrettslag på kveldstid og i 
helger.  

Byggetrinn I omfattet barneskolen og idrettshallen og ble gjennomført i to faser mellom 1995 og 1997. 
Byggetrinn II omfattet ungdomsskolen, som arkitektselskapet Sæther & Gythfeldt fikk ansvar for å 
utforme, og ble påbegynt sommeren 1996. Når skolen sto ferdig til skolestart 1997 tok man opp hele 
ungdomstrinnet fra Tåsen skole. Idrettshallen, også den tegnet av Sæther & Gythfeldt, ble påbegynt i 
1996 som del av byggetrinn 1 fase 2, og ferdigstilt ved årsskiftet 1996/97. 

 

Beskrivelse av anlegg 
Arealet på tomten er på ca. 33 890 m2 og inkluderer området til Kringsjå skole og Nordberg skole i 
vest. Anlegget har en samlet adkomstsone på nordsiden, der veien knytter seg til Sognsveien i øst, og 
parkeringsplasser i øst. Tomten rammes inn i øst og syd av grønnstrukturer, og i vest ligger Nordberg 
skole og skolegård rett opp mot idrettshallen.  

 

 

Idrettshallens vestfasade utgjør en integrert del av skolemiljøet på Nordberg skole.  
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BYGNING 80084701 Kringsjå idrettshall 
 

 

 

Bygnings- og eiendomsdata 
Ansvarssted / etat Undervisningsbygg 
Gnr/Bnr 51/83 
Oppført 1996-97 
Byggherre Oslo kommune 
Arkitekt Sæther & Gythfeldt AS 
Opprinnelig funksjon Idrettshall, fritidsklubb og tannhelse 
Nåværende funksjon Idrettshall, fritidsklubb og tannhelse 
Bygningsart Idrettshall 

 

Vern 
Formål Formålet er å bevare de arkitektoniske verdiene knyttet til bygningens form, fasader og innvendige 

bygningsintegrerte utsmykning som del av et helhetlig skolemiljø på Kringsjå.  
 

Begrunnelse Bygningen representerer en vesentlig del av skolemiljøet på Kringsjå og inngår i anleggets 
skolehistoriske, kulturhistoriske og arkitektoniske helhet. Egenverdien ved de karakteristiske 
volumsammensetningene, de mursteinforblendede fasadene og den bygningsintegrerte 
utsmykningen er forholdsvis høy. 
 

Omfang Vernet omfatter bygningens eksteriør ved volumsammensetninger og frittstående beliggenhet ift. 
ungdomsskolen, fasadenes materialbruk og -behandling, farger på dører og vinduer, takform og 
taktekkingsmaterialer. Innvendig omfatter vernet søylene i 1. og 2. etasje. 
 

Vernekategori Verneklasse 2, bevaring. 
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Bygningshistorikk 
Kringsjå idrettshall ble prosjektert og bygget som en del av skolemiljøet på Kringsjå og sto ferdig ved 
årsskiftet 1996/97. Foruten å romme idrettshall til nytte for skoleelevene og andre etter skoletid, ble 
bygget oppført med lokaler for fritidsklubb, beliggende i «Glasshuset», samt med arealer for 
tannhelsetjenesten.  

Etter ferdigstilling har bygningen helt nylig gjennomgått en del oppgradering av nordre inngangsparti, 
samt av selve hallen, men bygningen fremstår i sin hovedform som godt bevart. 

 

Bygningsbeskrivelse 
Bygningen er organisert med et klart hovedvolum med buet tak som rommer selve hallen. Rundt dette 
kommer de øvrige funksjoner som underordnete volumer, hvorav det nordre «Glasshuset» er trukket 
frem som et skråstilt spisst volum med pulttak. På øverste plan er det inngang til tannhelsetjenestens 
lokaler i nordøstre enden av bygningen, og til tribunene på søndre siden. På 2. etasjes nivå er 
hovedinngangen lagt til Glasshuset, og i 1. etasje er det inngang til vestibyle med trapperom og 
adkomst til garderober.  

Idrettshallen er lagt inn i terrenget slik at de utvendige proporsjonene bli mindre, og slik at det er 
innganger på tre plan. Utvendig er bygningen i hovedsak forblendet med tegl, men det er enkelte 
partier kledd med blåmalt lektepanel. Det buete taket over hovedvolumet er i likhet med pulttaket i 
nord båndtekket. Vinduer og ytterdører er utført i lakkert aluminium, opprinnelig med samme farger 
som på skolene.  

Idrettshallen er ellers, med henblikk på fasader og materialbruk, bevisst utformet for å harmonisere 
med inntilliggende skolebygninger, samtidig som det er lagt vekt på at bygningen også skal vise at 
den rommer andre funksjoner. Den samme lesbarheten går for øvrig igjen i den varierte skala og 
volumbruken på barne- og ungdomsskolen. Innvendig er arealene generelt av enklere karakter. 
Unntaket utgjøres av Tor Alex Erichsens keramiske bygningsintegrerte utsmykning, ved fire søyler og 
en veggfrise som finnes i foajéen i 1. etasje, og i Glasshuset i 2. etasje med inngang fra nordsiden.  

 

 

Tegninger fra byggemelding i 
1996 som viser fasaden mot 
Nordberg ungdomsskole 
(over) og nordfasaden (til 
venstre) med utstrakt bruk av 
glassfasader. 
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Idrettshallen med det fremspringende «Glasshuset». De varierte volumsammensetningene er med på å bryte ned 
dimensjonene. Nordberg ungdomsskole ses til høyre. 
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Den homogene østfasaden med rød murstein avsluttes øverst med stenderskift og en enkel frise av panel under 
takfoten. 

 

Det ene inngangspartiet mot vest er markert med glaserte teglstein. Et fremtrukket parti på 2. etasje fungerer som 
skjermtak. Trappen til høyre fører opp til skolegården på Nordberg ungdomsskole. 
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Den bygningsintegrerte kunsten i form av fire søyler og en veggfrise, alle med ulike former for aktivitet-
/idrettsrelaterte motiver, er utført av Tor Alex Erichsen og navngitt «Fri bevegelse». 
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Selve idrettshallen har tribune i vest, og kan etter behov deles inn i tre mindre haller. 
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KOMPLEKS 200427 Lofsrud skole 
 

 

 

Eiendomsdata 
Fylke Oslo 
Kommune Oslo 
Adresse Lofsrudhøgda 210, 1281 Oslo 
Opprinnelig funksjon Skole, 7-9 trinn 
Nåværende funksjon Skole, 8-10 trinn 
Vernekategori Verneklasse 1, fredning 

 

Oversikt bygninger og anlegg 
Bygningsnr. Navn Byggeår Verneklasse Omfang Gnr/Bnr 
20042701 Skolebygning 1988 1 Utomhus/eksteriør/ interiør 178/175 

 

Vern kompleks 
Formål Formålet er å ivareta et skoleanlegg med enestående arkitektoniske verdier som på en representativ og 

lesbar måte gjenspeiler tidens ideal og føringer knyttet til disponering av skolenes arealer, oppført som del 
av utbyggingen på Søndre Nordstrand på 1980- og 1990-tallet. 
 

Begrunnelse Lofsrud ungdomsskole er utformet av arkitektene Steinar Moe og Jan Levorsen og sto ferdig i 1988. 
Skolen ble oppført som del av den omfattende utbyggingsvirksomheten som foregikk på Søndre 
Nordstrand på 1980-tallet. Den inntilliggende barnehagen er oppført samtidig og i tilsvarende stil av 
samme arkitekter. Sammen representerer de høye kulturhistoriske verdier som en sentral del av 
drabantbyutbyggingen i området. Dagens skole og utomhusanlegg inngår som en viktig del i lokalmiljøet 
og benyttes mye utenom skoletiden til variert aktivitet. Skoletomten preges av grønne innslag og kupert 
terreng. Miljøverdiene vurderes som høye. Fra et arkitekturhistorisk perspektiv er Lofsrud skole et 
fremragende eksempel på samtidens internasjonale påvirkning innen motiv-, form- og materialbruk. Til 
tross for en nøktern konstruksjon i betong, glass og stål, fremstår anlegget som monumentalt. Volum- og 
arealdisponeringen er tilpasset lokale terrengforhold og bygger opp om gateforløpet som den sentrale 
nerve i bygningsmassen. Den romlige organiseringen langs gateforløpet, med glasstak og transparente 
inngangspartier, er enestående i Oslo, og interiøret er gjennomarbeidet med høy detaljering. Sett sammen 
med hvordan landsbyen var forbildet i arbeidet med å forme den fysiske rammen om skolevirksomheten, 
vurderes skolen å ha høye arkitektoniske og skolehistoriske verdier. 
 

Omfang Vernet omfatter bygningens eksteriør ved volumer, glasstaket og -fasadene, fasadenes motivbruk og 
materialbruk (umalt betong og malte plater), takformer, samt dør- og vindusutforminger med ulike farger på 
de ulike fløyene. Innvendig omfatter vernet interiørets fasader mot det åpne gateforløpet, overlys og 
glassvegger, amfiet, trappene, rekkverk, samt fargesetting på de ulike fløyene, føringsveiene og 
rekkverkene. Utvendig vernes det opprinnelige utomhusområdet med ivaretatt terreng og treklynger i vest 
og sydøst. 
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Beskrivelse situasjon og kulturmiljø 
Lofsrud skole er en 8-10 skole på Mortensrud i bydel Søndre Nordstrand. Den ligger på vestsiden av 
Lofsrudveien, ca. 300 meter syd for Mortensrud lokalsenter og T-banestasjon. Skolens omgivelser 
preges av boligbebyggelse, hovedsakelig bestående av lavblokker og rekkehus fra slutten av 1980-
tallet. Det er et lite, kupert skogkledd uteområde på vestre delen av tomten, og i øst, nedenfor 
Lofsrudveien, er det et utendørs idrettsområde. På nabotomten i syd ligger den samtidige 
barnehagen, bevisst plassert og utformet på linje med skolen.  

Skolen var planlagt med den hensikt å kunne fungere for flerbruk i nærmiljøet, og den har vist seg 
velegnet til dette formålet. Dagens skole og utomhusanlegg inngår som en viktig del i lokalmiljøet og 
benyttes mye utenom skoletiden til variert aktivitet av både stedets ungdommer og av øvrige med 
tilhørighet til nærområdet. Skolen rommer en innendørs glassgate, som daglig fungerer som en 
innendørs skolegård. Som uformell møteplass og samlingssal har den et vidt flerbrukspotensial, 
aktivitetsspekteret har vært bredt og gaten har rommet eksempelvis festlige sammenkomster, 
konserter, teaterfremvisninger, gudstjenester og idrettsarrangementer. 

 

Historikk 
Skoletomten er del av et større område som ble kjøpt av kommunen i 1960-årene med henblikk på 
fremtidig utbygging. Området var da et utpreget skogsareal med innslag av jordbruksvirksomhet. Fra 
1980-årene var Klemetsrudområdet gjenstand for en storstilt boligutbygging, der nye boligområder ble 
etablert på Dal, Brenna, Mortensrud og Bjørndal. Mortensrudområdet ble stort sett bebygd med 
rekkehus og lavblokker på midten av 1980-tallet. Den nærliggende Mortensrud barneskole (revet), 
oppført som et ferdighusprosjekt av Moelven Brug, ble innviet i 1986 to år før ungdomsskolen stod 
ferdig. Stenbråten barneskole tilkom etter mange års planlegging i 1995, som et ledd i å tilpasse seg 
et voksende innbyggertall i området.  

Ungdomsskolen ble på planleggingsstadiet kalt Mortensrud 7-9 skole, men fikk allerede i 1986 navnet 
Lofsrud skole. Navnet skriver seg fra Lofsrud gård, som ble utparsellert og kjøpt opp av kommunen i 
forbindelse med utbyggingen av Mortensrud. Gården har røtter tilbake til 1600-tallet. 

Skoleanlegget ble tegnet av arkitektene Steinar Moe og Jan Levorsen og er oppført som er et 
kombinert ungdomsskole- og barnehageanlegg. Barnehagen ligger som en paviljong sør for skolen og 
deler uttrykk og materialbruk med skolen. Med byggestart på slutten av 1986, stod skolen ferdig 
oppført høsten 1988. Skolen ble presentert av arkitektene i tidsskriftet Byggekunst nr. 6 fra 1989. 

 

Beskrivelse av skoleanlegg 
Arealet på tomten er på ca. 16 100 m2. Tomten ligger på et lite høydedrag, med terrengfall mot nord. 
Skolens utomhusområde består delvis av naturtomt, kjennetegnet av fjellknauser og treklynger av 
lauv- og bartrær. Barnehagen ligger på sørsiden, mens blokkbebyggelse og rekkehus ligger på vest 
og nordsiden. Skolens utomhusanlegg ligger i all hovedsak på skolens øst- og vestside. Kjøreadkomst 
skjer i syd, fra Lofsrudhøgda, og parkeringsarealet er organisert i et sirkulært område. Det er gang- og 
sykkeladkomst fra nordøst. Skolebygningen er tilpasset stedet ved at planen følger og underordner 
seg de gitte nivåforskjellene. Utover naturtomt tilbyr skoleområdet et amfi, flere sittegrupper og varierte 
ball- og aktivitetsområder.  

Arkitektene beskriver selv i Byggekunst fra 1989 skolens disposisjon slik: "Planideen tar utgangspunkt 
i den ytre situasjonen: et krummet gateløp mellom kjøreadkomst med parkering i syd og 
gangforbindelse til fremtidig idrettsanlegg i nord. Krumningen gjør at bygninger vender seg mot 
hovedadkomst både i nord og i syd. Mellom husene og en skogskjerm mot boligene i vest dannes et 
beskyttet uterom. «Landsbyen» var forbildet i arbeidet med å forme den fysiske rammen om 
skolesamfunnet. Planløsningen bygger opp om gateforløpet som den sentrale nerve i 
bygningsmassen.»  
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Med Moe og Levorsens fokus på skolen som landsby, knyttes prosjektet til samtidstendensene når det 
gjelder tilnærmingen til skolearkitekturen; hvor idealene når det kommer til organisering og skala for 
skolene ofte viser til landsbyen som forbilde. 

Til tross for at Lofsrud skole er en sammenhengende bygning, blir landsbyens skala søkt ivaretatt 
gjennom organisering, skala og volumdisposisjon. Ved hjelp av dekomponering av volumer og 
torvkledde pulttak skulle bygning og omkringliggende gressvoller inngå i en større helhet og et 
samspill. Rundt et felles, glassoverbygd gateforløp kobles andre funksjoner til, som plasseres i seks 
moduler med hver sin fargekode på hver side av den store glassgangen. De tilliggende 
bygningsvolumene varierer i størrelse og har overveiende pulttak. Disse er i dag tekket med takpapp, 
men var opprinnelig torvtak.  

Lofsrud representerer flere samtidige arkitektoniske prinsipper typisk for perioden, med den 
sammenbindende glassgangen, med eksponerte og fargesatte konstruksjoner og føringsveier og 
organisering av funksjoner etter landsbyprinsipp. Som kompaktskole, av tidstypisk "campustype" med 
sammenbindende glassoverbygd gate, viser Lofsrud til Trondheims universitetsbygg Dragvoll fra 1978 
(arkitekt Henning Larsen), blant andre, mens bygningens fargesetting og eksponering av føringsveier 
knytter referanser til en high-tech-arkitektur som Pompidou-senteret i Paris fra 1977 (arkitektene Piano 
og Rogers). I denne sammenhengen kan også kontor- og industrikomplekset i Hallagerbakken 110 
nevnes, oppført for Noiseless A/S i 1983 (arkitekt Torp og Torp).  

 

 
Lofsrud skole ligger ved Mortensrud skole i nordvest og med Mortensrud idrettspark i øst. 

   
Flyfoto fra 1999. Flyfoto fra 2020. Takflatene i torv ble erstattet med 

takpapp mellom 2012 og 2015. 
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Fotografiet viser sammenheng mellom terrengformasjoner og de opprinnelige torvkledde takflater, som bør 
kunne restaureres. Oppbygget har aldri vært torvtekket. Foto: Kimsaka – Eget verk, CC BY-SA 3.0. 
 

 
Lofsrud skole, østfasaden og nærmiljøet slik det så ut etter ferdigstilling. Foto fra Byggekunst 6/89. 
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Skolen sett fra den sirkulære parkeringsplassen i syd.  

 
Taklandskap og østfasader sett fra Lofsrudveien i nord.  

 
Anlegget og nordre inngangsparti, sett fra gata Lofsrudhøgda.  
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Delvis skogkledde utomhusarealer på vestre delen av tomten, og det senere amfiet. Sett fra syd (over) og nord 
(nede). 
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Miljø med ivaretatt terreng på østre skolegården, sett mot nord.  
 

  
Utomshusarealer og miljø i øst. 
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Utomhusarealer fremfor søndre inngang.  

 

 

Den inntilliggende barnehagen er utført med tilsvarende uttrykk og materialbruk. 
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BYGNING 20042701 Lofsrud skole 
 

 
 

Bygnings- og eiendomsdata 
Ansvarssted / etat Undervisningsbygg 
Gnr/Bnr 178/175 
Oppført 1988 
Byggherre Oslo Kommune 
Arkitekt Steinar Moe og Jan Levorsen 
Opprinnelig funksjon Skole, 7-9 trinn 
Nåværende funksjon Skole, 8-10 trinn 
Bygningsart Skole 

 

Vern 
Formål Formålet er å ivareta en skolebygning med enestående arkitektoniske verdier som på en representativ og 

lesbar måte gjenspeiler tidens ideal og føringer knyttet til disponering av skolenes arealer, oppført som del 
av utbyggingen på Søndre Nordstrand på 1980- og 1990-tallet. 
 

Begrunnelse Lofsrud ungdomsskole er utformet av arkitektene Steinar Moe og Jan Levorsen og sto ferdig i 1988. Skolen 
ble oppført som del av den omfattende utbyggingsvirksomheten som foregikk på Søndre Nordstrand på 
1980-tallet. Den inntilliggende barnehagen er oppført samtidig og i tilsvarende stil av samme arkitekter. 
Sammen representerer de høye kulturhistoriske verdier som sentral del av drabantbyutbyggingen i området. 
Fra et arkitekturhistorisk perspektiv er Lofsrud skole et framragende eksempel på samtidens internasjonale 
påvirkning innen motiv-, form- og materialbruk. Til tross for en nøktern konstruksjon i betong, glass og stål, 
fremstår anlegget som monumentalt. Volum- og arealdisponeringen er tilpasset lokale terrengforhold og 
bygger opp om gateforløpet som den sentrale nerve i bygningsmassen. Den romlige organiseringen langs 
gateforløpet, med glasstak og transparente inngangspartier, er enestående i Oslo, og interiøret er 
gjennomarbeidet med høy detaljering. Sett sammen med hvordan landsbyen var forbildet i arbeidet med å 
forme den fysiske rammen om skolevirksomheten, vurderes skolen å ha høye arkitektoniske og 
skolehistoriske verdier. 
 

Omfang Vernet omfatter bygningens eksteriør ved volumer, glasstaket og -fasadene, fasadenes motivbruk og 
materialbruk (umalt betong og malte plater), takformer, samt dør- og vindusutforminger med ulike farger på 
de ulike fløyene. Innvendig omfatter vernet interiørets fasader mot det åpne gateforløpet, overlys og 
glassvegger, amfiet, trappene, rekkverk, samt fargesetting på de ulike fløyene, føringsveiene og 
rekkverkene. 
 

Vernekategori Verneklasse 1, fredning 
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Omfang av vern interiør; Innvendig omfatter vernet 
det glassoverbygde gateforløpet med dets fasader og 
karakteristiske elementer.  
 

 

 

Bygningshistorikk  
Skoleanlegget ble tegnet av arkitektene Steinar Moe og Jan Levorsen og er oppført som er et 
kombinert ungdomsskole- og barnehageanlegg. Med byggestart på slutten av 1986 stod skolen ferdig 
oppført høsten 1988.  

Skoleåret 1998/99 var skolen en av byens største grunnskoler med 568 elever. På grunn av den store 
elevmengden ble det derfor oppført en midlertidig skolepaviljong på tomten i 1998, av type Moelven 
modul. Denne ble fjernet igjen i 2011/12.  

I 2000 ble det gitt rammetillatelse for ombygging/tilbygg av skolen av Heggelund & Koxvold Arkitekter. 
Torvtaket ble på grunn av fuktproblematikk suksessivt erstattet med papp mellom 2012 og 2015.  

Deler av interiøret i glassgaten er også gradvis blitt endret. Det store omfanget av ulike plantekasser 
er blitt redusert med årene og originale sittemøbler ble erstattet av nye løsninger høsten 2020. Scene 
og sitteamfier er samtidig kledd med treoverflate. 

 

Bygningsbeskrivelse 
Landsbyen var forbildet i arbeidet med å forme den fysiske rammen om skolesamfunnet på Lofsrud. 
Resultatet viser seg som et sammenbygd anlegg hvor det store fellesrommet, den glassoverdekte 
skolegården, med flere nivåer, den krummede gata og mange møteplasser, fungerer som den sentrale 
nerven i skoleanlegget og binder de øvrige funksjonene sammen. Gaten som fellesrom tilpasser seg 
både terreng og sentrale adkomstpunkter, der den krummer seg om det vestvendte uterommet og 
strekker seg fra sør mot nord. Skolen har hovedinnganger i begge endene av fellesrommet, og 
desentraliserte elevinnganger på øst og vestsiden.  

Langs sentralrommets gater og torg ligger undervisnings- og administrasjonsarealer samlet i seks 
definerte moduler/hus, fordelt på hver side av glassgangen. Mens sentralrommet har dobbelhøyde har 
bygningsvolumene rundt hovedsakelig 2 plan, men spenner stedvis fra 1-3 etasjer. Modulene 
kjennetegnes av individuell utforming og fargebruk. De er alle i ulik størrelse, noe som gir variasjon i 
bygningskroppen. Innenfor er rommene fordelt i to rekker, på hver side av skolegata, inn mot gatelivet 
vender spesialrom, mens klasseromarealene vender ut og har fasader mot øst og vest. Alle rom kan 
nås både via glassgården og fra desentraliserte innganger. 

På grunn av tomtens gitte terrengfall mot nord ligger sørlig bygningsdel, med gate sør, et plan høyere 
enn nordlig bygningsdel og gate nord. Nivåendringen tas opp av trapper og amfier og markeres 
samtidig med en knekk hvor gateforløpet skifter retning. Her oppstår en naturlig plassdannelse i form 
av et torg. Det store fellesrommet har stor høyde, og kommunikasjonslinjene går fra gategulvet, via 
trappene, opp på gallerier langs de innvendige fasadene og på tvers over flere lette gangbroer.   
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Konstruksjonen består av bærende søyler og dragere av prefabrikkerte betongelementer, i en lys, 
gråhvit betong. Det er noe innslag av plasstøpte konstruksjoner. Skrå takflater er i Leca, med 
lydabsorberende overflate. Vegger er av spekkmurt lettbetongblokk, levert ferdig innfarget. Det er 
også innslag av murte felter med betonghullstein, av akustiske årsaker. Glasstak og glassfelt med 
bærekonstruksjoner i stålfagverk og glassprofilene er i aluminium. Det er malte trevinduer i øvrig 
fasade. Vinduene her er fargesatt ut fra hvilket bygningsvolum/klassehus de tilhører. Dette er også 
videreført innvendig ved dører.  

Takene er overveiende pulttak som opprinnelig ble kledd med torv. Arkitektene beskriver intensjonen 
selv: «En har ønsket å videreføre det beste i norsk byggetradisjon ved å la den arkitektoniske 
utformingen av hus og terreng gripe over i hverandre slik at husene blir integrerte elementer i et 
parkmessig landskap. En arkitektonisk behandling av terrenget med gresskråninger som er parallelle 
med de gresskledde takflatene understreker denne intensjonen» 

Interiøret er robust og i utstrakt grad detaljert og bearbeidet. Konstruksjoner og tekniske installasjoner 
er i all hovedsak eksponerte – et svært karakteristisk grep ved skolen. Stålfagverk og rørføringer, 
sammen med detaljer som håndløpere, innvendige vinduer og dører og deler av gulvflatene, er 
fargesatt i en tidstypisk palett, der hvor hver funksjon har sin farge. Øvrige overflater er lyse og danner 
en roligere bakgrunn.  

Gategulvet er belagt med betongheller. Det er solide, faststøpte amfibenker, og mange innslag av 
planteelementer i varierende størrelser inngår som en viktig del av interiøret. Dette innslaget har for 
øvrig tidligere vært mer omfattende enn det er i dag. Trapper og balkonger er utført som lettere 
elementer i slanke stålkonstruksjoner med karakteristisk netting.  

Når det gjelder utsmykning er skolen rikt utsmykket med flere komposisjoner. I gågaten finnes flere 
ulike typer av senere kunstverk, men også Ingrid Books fire metallskulpturer fra 1990 på veggen ved 
torget/amfiet i midten. Flere klasserom er dessuten utsmykket i yttervegglivet, med stående bemalte 
kvadrater som inngår som del av fasadeutrykket.  
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Situasjonsplan fra 1986 som viser skolebygningens forhold til tomt. Eksisterende terreng og vegetasjon ble 
godt ivaretatt på den vestre delen, hvor det også ble anlagt et amfi. Den sirkulære parkeringsplassen fanger 
opp et motiv som går igjen på flere steder i anleggets utforming. 
 

 
Nordfasade. Tegninger viser tilknytning og hierarki mellom glassgate og undervisningsmodulene. 
 

 
Lengdesnitt. Tomtens terrengfall gjør at skolen er lagt på to nivåer, pulttak og underinndeling av volumer er 
med på å bryte skalaen ned. Skolegaten svarer på terrengfallet og de ulike kommunikasjonslinjer via trapper, 
broer og gallerier inne i det høye gaterommet. 
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Plantegninger for 1-3 etasje som 
også viser de ulike funksjonene i 
forhold til romprogrammet. Kilde: 
Byggekunst, 1989 
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Gaten med amfi slik det var 
opprinnelig. Dagens amfi er 
kledd med treoverflater (2020). 

  

Vestfasade, sett mot nord. Moduler tilknyttet glassgaten har pulttak og tette gavlvegger som åpnes opp med 
særegne og større glassfelt ut mot henholdsvis øst og vest. Volumene er gitt hver sin identitet ved unik 
fargesetting. Motiver som sirkelen og det stående kvadratet repeteres. 
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Inngangen i syd, en av to hovedinnganger. Avslutningen på fløymodulene danner sammen med den skråstilte 
fasaden en sørvendt forplass. Dørparti og vindfang er trukket ut og markerer inngangspartiet. 

 

Inngangen nord. Her ses glassgaten over 
to etasjer, med tidstypisk fargebruk på den 
slanke glassomramningen. Dør og 
vindfang markerer seg som eget element i 
samme materialitet. Rekkverk og trapp har 
lik detaljering som løsningen innenfor. 

 

102



Kompleks 200427 Lofsrud skole   

 

Eksteriøret kjennetegnes av varierte volumer, bruken av glass, lettbetong, og geometriske motiver.  

 

Østfasadens store takfall og lave fasader.  
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Fasadelivet ved fløymoduler mot øst viser på en særegen utforming med karakteristiske og fargesatte felter. 
Vindusfeltene er trukket inn og fyller fasadefeltene mellom de massive, prefabrikerte betongelementene. Øvrig 
kledning utgjøres av fiberplater. Elementer med utsparte sirkelmotiver markerer vertikale romskiller, og ses også i 
gesimsen som avslutter pulttakene. 
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Vestfasadene er stedvis høye og veksler mellom 1 og 2 etasjer. 

  

De desentraliserte elevinngangene med store glassfelter ses her som del av et inntrukket parti i sidemodulene. 
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Sidemoduler har varierende 
fargesetting og størrelser, fra et til 
to plan. Malte treplater med 
vindusfelt formet etter det 
stående kvadratet, som i tillegg til 
sirkelen er et gjennomgående 
motiv. 

  

Glassgaten sett mot syd. Det 
store fellesrommet er egnet for 
variert flerbruk/sambruk både i 
skolesammenheng og for 
nærmiljøet. «By»-gulvet brukes 
blant annet til volleyballkamper.  
 
Bruken av glass og lette 
stålkonstruksjoner gir et 
transparent og lett uttrykk mot de 
mer massive sideveggene.  
 
 

 

  
Gatens originale sittemøbler i tre, erstattet av nye høsten 2020. 
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Knekkpunkt og nivåskifte i 
glassgaten; glasstaket med slanke 
stålkonstruksjoner, lette gangbroer 
i flere plan, hellelagt «bygulv», 
større beplantning og nyere 
tilpasninger hvor amfi er blitt kledd i 
treverk og deler av plantekasser 
har fått trelokk og fungerer som 
nye sittegrupper. 

   
 

Glassgaten med sitt overlys fra 
glasstaket. Det er robust 
materialitet i de tilliggende 
undervisningsvolumene mot det 
slanke og transparente 
balkongrekkverket, omfattende 
beplantning, utendørs 
belysningstype og med særegen, 
men tidstypisk fargebruk på 
ventilasjonsrør og håndløper. 

 

  

Trapp i gaten opp til 2. etasjes svalganger. Vegger er delvis utført i perforert umalt lettbetong. Andre 
konstruksjoner i stål, malt i blått, rødt, grønt, osv. Handløpere er gjennomgående malt rosa.  
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Et av de mellomliggende inngangspartiene. Denne sonen er gul, og har et av flere eksempel på de karakteristiske 
polykrome trappene og gelendrene.   

 
 

Spiserom tilknyttet mat & helse; 
en større visuell åpning på tvers 
av byggets hovedretning, et 
mellomrom med glassfasade 
mellom de modulbaserte 
undervisningsvolumene. 

 
 

Klassearealer med 
gjennomgående robuste 
overflater i mur og eksponerte 
betongkonstruksjoner. 
Vindusutforming og integrert 
kunst som reflekterer fasadelivets 
motiv med stående kvadrater. 
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Det store runde vinduet i nordre gavl, ved siden av de mindre små, er et av mange karakteristiske og lekfulle 
geometriske grep i utforming av skolen.  

 

 

  

Undervisningsarealer. 
Pulttakenes form er synlige, 
ventilasjon og føringer er 
eksponerte. De arealer som 
vender innover, får dagslys 
via glassgaten.   
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Flere klasserom er utsmykket 
med stående malte kvadrater 
med individuelle motiver i 
yttervegglivet. Det var 
opprinnelig 18 rom som ble 
utsmykket med dette, utført av 
Hanne Nielsen, Gunnhild Bakke 
og Eva Berge. 

 

Ingrid Books fire skulpturer 
«uten tittel» på østre veggen i 
gågate. Skulpturene, som er fra 
1990, forestiller en fotballspiller 
(rød), pike med tennisracket 
(turkis), hest og rytter (hvit) og 
fugl (gul).  
 
Trekledningen på vegg og gulv i 
nisjen er i likhet med 
møblementet sekundær. Gulvet 
var opprinnelig dekket med 
tilsvarende heller som i øvrige 
gaterommet, og veggene var 
utført i hvitmalt betong. 
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KOMPLEKS 200564 Lusetjern skole 
 

 

 

Eiendomsdata 
Fylke Oslo 
Kommune Oslo 
Adresse Nordåsveien 1, 1251 Oslo 
Opprinnelig funksjon Skole, 1-7 trinn 
Nåværende funksjon Skole, 1-7 trinn 
Vernekategori Verneklasse 2, bevaring 

 

Oversikt bygninger og anlegg 
Bygningsnr. Navn Byggår Verneklasse Omfang Gnr/Bnr 
20056401 Bygg A (admin. og underv. bygning) 1995 2 Eksteriør 191/163 
20056402 Bygg B (musikk/mediatek) 1995 2 Eksteriør 191/163 
20056403 Bygg C (undervisningsbygning) 1995 2 Eksteriør 191/163 
20056404 Bygg D (ungdomsskole i søk) 1995 2 Eksteriør 191/163 
20056405 Bygg E (aktivitetsskole) 1995 2 Eksteriør 191/163 
20056406 Bygg F (undervisningsbygning) 1996 2 Eksteriør 191/163 
20056407 Bygg G (undervisningsbygning) 1996 2 Eksteriør 191/163 

 

Vern kompleks 
Formål Formålet er å ivareta et gjennomarbeidet og særegent eksempel på helhetlig utforming av samtidens 

skoleideal med hensyn til arkitektur, skala og materialbruk, oppført i et større nærmiljøanlegg med 
Holmlia skole og som del av utbyggingen på Søndre Nordstrand på 1980- og 1990-tallet. 
 

Begrunnelse Lusetjern barneskole, tegnet av ark. Grinde AS, ble vedtatt anlagt på bakgrunn av høyt elevantall og 
plassmangel ved Rosenholm og sto ferdig til bruk i 1995. Skoleanlegget representerer en relativ 
småskala landsbytypologi med "skolegate" mellom bygningene, samtidig som det også er et eksempel 
på 1990-tallets større volumer på barneskoler. Bruk av motiver hentet fra villaarkitekturen med 
fremskutte gavler, svalganger, broer, trappetårn og vindusutforminger, gir bygningene og anlegget et 
uttrykksfullt og egenartet postmodernistisk preg. Med inntilliggende Holmlia skole er det dessuten med 
på å definere et sjeldent samlet skolemiljø. Samlet sett er skolen et godt bevart eksempel på et tidstypisk 
skoleanlegg med høye kulturhistoriske verdier knyttet til utbyggingen av Holmlia og Søndre Nordstrand.  
 

Omfang Vernet omfatter anleggets fotavtrykk, volumer og fasader på alle bygningene med materialer, 
vindusformat, kledning og fargebruk. 
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Beskrivelse situasjon og kulturmiljø 
Lusetjern skole ligger i søndre ende av Lusetjerndalen i bydel søndre Nordstrand. Anlegget er sentralt 
plassert på Holmlia og skolen inngår i et helhetlig miljø som ble utparsellert og bebygd av OBOS, 
USBL og Selvaagbygg med boligblokker og rekkehus i storstilt omfang på 1980-tallet.  

Lusetjerndalen var før områdeutviklingen et kupert skogsområde hvor en jernbanetrase var operativ i 
perioden 1879 til 1925. Den samme traséen ble senere benyttet til å frakte stein fra steinbruddet, 
Holmlia Pukkverk i 1960-årene. Steinbruddet lå der Holmlia skole er lokalisert i dag. Skolens navn, 
Lusetjern, kommer av et tjern som tidligere lå i området, tjernet ble tappet og forsvant i forbindelse 
med jernbanearbeidene i 1870-årene, og ordet «lus» kommer her av betydningen liten.  

Lusetjern skole er samlokalisert med Holmlia ungdomsskole (oppført 1984) og sammen inngår 
skolene i et større nærmiljøanlegg bestående av Holmlia idrettspark, som ligger på skolens østside 
med store områder for park, lek og idrett, og Holmlia idretts- og svømmehall (1982) som er en fjellhall 
under ungdomsskolen.  

 

Historikk 
Lusetjern barneskole kom som en senere del av utbyggingen på Søndre Nordstrand. Flere 
barneskoler var allerede anlagt i nærområdet på 1980-tallet, og da byggingen av Lusetjern skole ble 
vedtatt i 1988, var det på bakgrunn av høyt elevantall og plassmangel ved Rosenholm. Den nye 
skolen skulle samlokaliseres med Holmlia ungdomsskole, liggende midt i triangelet mellom 
barneskolene Hallagerbakken (1982), Rosenholm (1984) og Toppåsen (1988). En ny barneskole i 
området hadde vært en kampsak for befolkningen i Søndre Nordstrand i flere år. Vedtaket fra 1988 var 
blitt stilt i bero og det var først i 1994 at det endelig ble oppstart på byggearbeidene. Da elevene fra 
første- og andretrinn fikk starte opp ved Lusetjern i august 1994, måtte de ta til takke med brakkebygg 
inntil byggeplassen. De øvrige elevene i skolekretsen ble tilbudt undervisning på de nærliggende 
skolene.  

Elevene kunne ta skolen i bruk da første byggetrinn ved Lusetjern sto ferdig i 1. september 1995. Et 
andre byggetrinn for Lusetjern var da allerede vedtatt i desember 1994, der det endelige 
skoleanlegget skulle romme nye, vel 1100 kvadratmeter. Med det nye vedtaket skulle skolen kunne 
huse et treparallell tilbud, tilby ekstra plass til tilbudet knyttet til 6-åringene samt utgjøre nyttige 
ekstraarealer for Holmlia ungdomsskole. Utvidelsen med bygg F og G ble tatt i bruk året etter, i 1996. 

Arkitekten bak prosjektet var Grinde AS. Kontoret hadde tidligere samarbeidet mye med Moelven Bruk 
og arkitekt Helge Abrahamsen på skoleprosjekter. Sammen hadde Grinde & Abrahamsen stått for 
prosjekteringen av de første skoleanleggene som ble oppført som del av områdeutviklingen i Oslo-sør 
på 1980-tallet. Moelven-skolene Rosenholm (1984), Mortensrud (1986) og Bjørndal (1987) var alle 
skoleanlegg med landsbytypologi. Når nå Lusetjern ble oppført omtrent ti år senere, var 
landsbykonseptet like aktuelt, selv om de små systembygningene til Moelven var erstattet av noe 
større skolehus i teglstein.  

Det har vært få endringer knyttet til Lusetjern skole. Det ble satt opp noen midlertidige paviljonger på 
skoleområdet i 2004-2005, samt i forbindelsen med rehabiliteringen av Holmlia skole i perioden 2019-
2021. Original heis ble skiftet ut i 2012 og utomhusområdene er blitt videreutviklet gjennom årene.  

 

Beskrivelse av skoleanlegg 
Skoletomten er på ca 13 300 m2 og har en langstrakt, krummende form som vender seg inntil en 
bakenforliggende høyde på vestsiden av tomten. Terrenget på skoleområdet faller fra høydedraget i 
bakkant mot det flatere partiet som strekker seg i nordøstlig retning. Slik sett utgjøres anlegget delvis 
av en slags naturtomt, der områder med trær og fjellknauser er beholdt i sydvest. Øvrig skolegård er 
med unntak for innslag av felt for gress og gummibelegg ved lekeapparatene hovedsakelig asfaltert. 
Kjøreadkomst skjer fra Nordåsveien i sydøst ved et felles parkeringsanlegg for begge skolene. Det er 
også flere gang- og sykkelstier inn til skoleområdet fra boligområdene rundt. 
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Bebyggelsen utgjøres av totalt syv bygninger (A-G) som er lagt ut lagt ut på to rekker langs et midtre 
gateliv som også fungerer som skolegård. Mens områdene knyttet til idrettsparken i nordøst fremstår 
som flate og åpne, tilbyr skolegata mer intime oppholdssoner. Skolegaten ligger på et høyere plan i 
begge endene, og gatelivet splittes på to nivåer inn mot midtpartiet ved bibliotekbygningen (bygg B). 
Det er flere plasstøpte ramper og trappeløp som forbinder skolens utvendige kommunikasjonsveier på 
kryss og på tvers. Gaten deles dessuten in av flere rette og krummende betongvegger som danner 
varierte utvendige romforløp. De varierte nivåforskjellene og bygningskroppenes vridninger skaper 
sammen spennende mellomrom med ulike siktforhold mellom bygningene. Bygningsrekken ut mot 
idrettsparken er forbundet med mindre skjermtak over mellomrommene og fra de overdekkede 
områdene er det utsyn over til Holmlia skole og øvrige omgivelser. 

De ulike bygningene rommer ellers varierte funksjoner og er unike i utforming og plan. Bygg A, som 
inneholder administrasjon, kontorer og enkelte undervisningsrom, ligger plassert nærmest parkeringen 
og biladkomsten i sydøst. Bygg B har en markant hjørneplassering og rommer musikkrom på 1. plan 
og bibliotek på 2. plan. Bygg C, D F og G har alle arealer for undervisning, mens bygg E (lengst i syd) 
er forbeholdt arealer for aktivitetsskolen. 

Som type representerer Lusetjern en relativ småskala og tidstypisk landsbytypologi. Mens enhetene i 
de tidligere landsbyskolene i området bestod av flere, mindre enheter, består Lusetjern av syv større. I 
likhet med øvrige paviljongskoler synes imidlertid tilnærmingen til naturtomten og de topografiske 
forholdene å ha vært styrende. Enhetenes størrelse og plassering samsvarer godt med skala og 
organisering på den omkringliggende boligarkitekturen. Selv med landsbyidealet har skolen et visst 
bymessig preg, med asfaltområder, støttemurer og store trapper med underganger i betong og broer 
mellom bygningene. Forbindelsen til landsbytypologien kan også knyttes til skoleanleggets bruk av 
motiver hentet fra villaarkitekturen. Fasadene kjennetegnes av røde teglstein, fremskutte gavler, 
typiske og tilpassede felter i malt panel sammen med glasspartier, svalganger, broer, trappetårn og 
innslag av buede vinduer. Fargesettingen på de malte trepartiene varierer også mellom bygningene. 
Samlet gir dette bygningene og anlegget et lekent uttrykk og et egenartet preg.  

 

 
Lusetjern skole med Holmlia ungdomsskole i øst og idrettspark i nord.  
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Flyfoto fra 1999. 

 
Flyfoto fra 2020. 

  

 
Skråfoto med situasjon og navn. 
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Situasjonsplan fra 1995, etter utvidelsen med bygg F og G. Skolen deler nærmiljøanlegget mot øst med Holmlia 
ungdomsskole.  

 
Skolen sett fra Holmlia ungdomsskole i øst.  
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Området sett fra nordvest, Lusetjern til høyre, den nyrenoverte Holmlia ungdomsskole sees i bakgrunnen. 

 

Bygg B rommer bibliotek og musikkrom, Holmlia idrettspark ligger på østsiden av skoleanlegget og terrenget i 
nærmiljøanlegget faller mot nordøst. 
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Skolebygning D til venstre og A til høyre, anlegget sett fra syd. Mellom øvre og nedre bygningsrekke, ligger en 
samlende skolegate. Anlegget kjennetegnes av utbredt bruk av mursteinsfasader, malt treverk, og gavlmotiver. 

   

Boligområder fra 1980-tallet utformet med stor variasjon i formspråk ligger tett på Lusetjern skole. Skalaen på 
skolebygningene reflekterer volumstørrelsene på rekkehustypologiene vest for anlegget. 
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Hovedvekten av den kunstneriske utsmykningen ved Lusetjern er lagt utendørs. Det er tre skulpturer i 
skolegården, bronseskulptur «Kalv», av Marie Sejersted Bødtker, figurgruppe av Tone Thiis Schjetne «Klovn med 
hund» i bronse og «Totem for automobiler» av Arne Vinje Gunnerud. Alle verkene er fra 1996. 
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I 2020 fikk skolen ny utendørs kunstutsmykning med tittel «Bortenfor Blånene». Plasstøpte betongvegger ble 
utsmykket i et kunstprosjekt av Vigdis Fjellheim og Torunn Skjelland utviklet i samarbeid med elevene ved skolen. 
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BYGNING 200564-01/03/04/06/07 Bygg A, C, D, F, G 
 

 

 

Bygnings- og eiendomsdata 
Ansvarssted / etat Undervisningsbygg 
Gnr/Bnr 191/163 
Oppført 1994-96 
Byggherre Oslo kommune 
Arkitekt Grinde AS 
Opprinnelig funksjon Skole, 1-7 trinn 
Nåværende funksjon Skole, 1-7 trinn 
Bygningsart Skole 

 

Vern 
Formål Vern av et godt bevart skoleanlegg fra 1990-tallet på Søndre Nordstrand som er representativt for 

tidens føringer og ideal for skolebygging. Formålet er å bevare de arkitektoniske verdiene knyttet til 
bygningenes form og fasader som del av et helhetlig skolemiljø på Lusetjern.  
 

Begrunnelse Bygningene er tidstypisk utformet og representerer en vesentlig del av skoleanleggets 
skolehistoriske og arkitektoniske helhet. 
 

Omfang Vernet omfatter bygningenes eksteriør ved volumsammensetninger og frittstående beliggenhet, 
fasadenes materialsammensetning og -behandling, utforming og farger på dører, vinduer og 
rekkverk, takform og taktekkingsmaterialer.  
 

Vernekategori Verneklasse 2, bevaring 
 

 

Bygningshistorikk 
Bygning A, C og D var tre av de fem bygningene som stod ferdig ved oppstarten av det nye 
skoleanlegget i 1995. Året etter, i 1996 stod også de to siste paviljongene, bygning F og G ferdig. 
Disse fem enhetene rommer hovedsakelig undervisningsarealer. De rene undervisningspaviljongene, 
bygg C, D, F og G, og bygg A som også rommer funksjoner som administrasjon og 
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lærerarbeidsplasser, fremstår som godt bevart. Utvendig materialitet fremstår som uendret, mens 
innvendige flater er stedvis pusset opp. Den eneste nevneverdige endringen er at original heis ved 
bygg D ble erstattet i 2012. De fleste ytterdørene er også erstattet i etterkant, men da utført i samme 
farge og utforming som de opprinnelig hadde. 

 

Bygningsbeskrivelse 
Alle paviljongene ved Lusetjern skole er unike når det kommer til plan- og volumløsninger, samtidig 
som alle har en rekke fellestrekk når det kommer til materialitet og formuttrykk. Den enkelte bygnings 
løsning er tilpasset romprogram, terrengmessige forhold og tilknytning via kommunikasjonslinjene 
utomhus. Felles for undervisningspaviljongene A, C, D, F og G er at de fremstår som noe større og 
mer langstrakte volum enn bygningene B og E.   

Planløsningen for undervisningsarealene baserer seg på en tidstypisk organisering av trinnarealene. 
Det spredte skoleanlegget gir desentraliserte innganger for elevene. Garderobene er lagt til 
korridorarealene og er løst noe ulikt på skolegatens to sider. For paviljongene på nordøstlig side   
løper en korridor langs hele fasadelivet inn mot gata (bygg C og G, på begge plan, 2. etasje bygg A), 
mens i paviljongene langs bergveggen i vest ligger garderobene oppdelt og lokalisert ved de 
grupperte klasserommene. Alle klasserom har tilliggende grupperom og enkelte klasserom (bygg C) 
har foldevegger mellom som muliggjør større samlinger ved behov.  

Bygningskonstruksjonene er i betong og treverk. Innvendige vegger er stort sett kledd med gips, men 
det er også enkelte vegger i eksponert leca/lettbetong. Himlinger preges av systemhimlinger i gips, 
mens det i kommunikasjonsarealer, samt i enkelte grupperom, stedvis er originale trehimlinger. Disse 
er i dag i all hovedsak hvitmalte. Det er og innslag av systemhimlinger i metall. Gulvoverflatene er stort 
sett belagt med linoleum, men enkelte gulvene i mer trafikkerte arealer er flislagte (uvisst om disse er 
originale). Det har tidligere vært større innslag av variert fargebruk i interiøret, med blant annet bruk av 
malte panelhimlinger i varierte og kulørsterke fargenyanser. 

 

 

Bygg A - 2. etasje, er stort sett forbeholdt arbeidsrom for lærere, samt personalrom. 

 

Bygg C - 1. etasje, trinnarealer med planløsning tilrettelegger for sammenslåing av to av klasserommene, med 
tilliggende grupperom og garderobefunksjoner langs kommunikasjonsarealene ut mot skolegaten i nord. 
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Bygg D - 2. etasje, beliggende inn mot bergveggen. Trinnarealer med separate klasserom og tilliggende 
grupperom og delte garderobefunksjoner ut mot svalgangen og skolegaten i øst. 

 

Bygg F - 2. etasje, undervisningspaviljongen ligger inn mot bergveggen og har trinnarealer med separate 
klasserom, tilliggende grupperom og delte garderobefunksjoner ut mot svalgangen og skolegata i nord. 

 

Bygg G - 1. etasje, er plassert ut mot idrettsplassen, trinnarealer med separate klasserom og tilliggende 
grupperom og garderobefunksjoner langs kommunikasjonsarealene ut mot skolegata i syd. 
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Bygg A - fasade mot syd-vest 
 
 

 
Bygg C - fasade mot nord 
 
 
 

 
Bygg D - fasade mot øst 
 
 
 

 
Bygg F - fasade mot nord 
 
 
 

Bygg G - fasade mot syd  
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Nordfasade, bygg C og G vender ut mot parkrommet. Buet vindusutforming i øvre fasadeliv og rektangulærform 
på nedre plan. 

 
Mellomrom mellom bygg B og C, både trappeløp og undergang leder inn til den bakenforliggende skolegata. 
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T.v. Svalgangsløsning benyttes både på bygg D og F. Teglsteinen former både vinduets bue og vindusbrett. T.h. 
tidsypisk panelkledd karnapp, her på bygg A, er med på å dele opp bygningsvolumene og skaper variasjon i 
fasadelivet.  

 
Den nordligste bygningen, bygg G, ble tatt i bruk i 1996. Ventilasjonsristene fungerer som motiver oppe i mønet 
og har en arketypisk, sirkulær form.  
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T.v. Tidstypisk gavlmotiv med sirkulær ventilasjonsrist og fasadefelt i glass med blåmalt omramning. T.h. Det 
østvendte amfiet utenfor bygg D, med skulpturen «Klovn med hund» av Tone Thiis Schjetne foran. Blåmalte 
rekkverk på trappeløp og svalganger er gjennomgående på Lusetjern. 
 

 
Bygg D med bru i forkant over til bygg A. Ramper og utvendige trappeløp tar opp nivåforskjellene.  
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Nyere grønnmalt betonghimling og veggkunst av Vigdis Fjellheim og Torunn Skjelland. Her mellom bygg B og C.  

   
T. v. viser den sørvende fasaden på bygg C hvor det grønne går igjen i panelpartiene. T.h bilde fra 
korridor/garderobe i samme bygning innenfor panelt fasade, med sittebenker langs hele veggen. 
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T. v. over, korridor i bygning G med original rødlakkert stålhimling. T.h. bilde fra klasserom i bygning F.  

 
Grupperom i bygning C ligger plassert i tverrgavlene mellom klasserommene og med utsyn mot idrettsanlegget i 
øst. Vegger i eksponert leca/lettbetong.  
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BYGNING 20056402 Bygg B 
 

 

 

Bygnings- og eiendomsdata 
Ansvarssted / etat Undervisningsbygg 
Gnr/Bnr 191/163 
Oppført 1994-95 
Byggherre Oslo kommune 
Arkitekt Grinde AS 
Opprinnelig funksjon Skole, 1-7 trinn 
Nåværende funksjon Skole, 1-7 trinn 
Bygningsart Skole 

 

Vern 
Formål Vern av et godt bevart skoleanlegg fra 1990-tallet på Søndre Nordstrand som er representativt for 

tidens føringer og ideal for skolebygging. Formålet er å bevare de arkitektoniske verdiene knyttet til 
bygningenes form og fasader som del av et helhetlig skolemiljø på Lusetjern.  
 

Begrunnelse Bygningen er tidstypisk utformet og representerer en vesentlig del av skoleanleggets 
skolehistoriske og arkitektoniske helhet. 
 

Omfang Vernet omfatter bygningenes eksteriør ved volumsammensetninger og frittstående beliggenhet, 
fasadenes materialsammensetning og -behandling, utforming og farger på dører, vinduer og 
rekkverk, takform og taktekkingsmaterialer.  
 

Vernekategori Verneklasse 2, bevaring 
 

 

Bygningshistorikk 
Bygning B er en av de fem bygningene som stod ferdig ved oppstarten på det nye skoleanlegget i 
1995 og rommer funksjoner for musikkundervisning og skolens bibliotek. Eksteriøret på bygningen i 
anleggets nordøstlige hjørne fremstår som godt bevart. Utvendig materialitet er uendret, mens 
innvendige flater er stedvis pusset opp. Ytterdørene er erstattet med nye i samme farge og utforming 
som de opprinnelig hadde. 
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Bygningsbeskrivelse 
Bygning B definerer hjørnet ut mot nærmiljøanlegget i nordøst. Her forener teglsteinsfasaden øst- og 
nordsiden med en avrundet form, mens en skarp hjørneform er beholdt i det utkragede taket over. 
Innvendig rommer bygningen funksjoner som bibliotek på det øvre planet og musikkrom/samlingssal i 
på nedre, forbundet av et avrundet trappeløp. 

Bygningskonstruksjonen er i betong og treverk. Innvendige vegger er stort sett kledd med gips, mens 
innsiden på ytterveggene er enten pussede eller i eksponert leca/lettbetong. Bibliotek og musikkrom 
har faste gipshimlinger, mens det i kommunikasjonsarealer er originale trehimlinger med sannsynligvis 
opprinnelig fargesetting. Gulvoverflatene er belagt med linoleum og deler av innerdørene er skiftet ut. 
Det har tidligere vært større innslag av variert fargebruk i interiøret. 

I musikkrommet og på den buede murveggen i trappen til biblioteket henger 32 keramiske elementer 
av kunstner Grete Wexels Riser (1997). 

 

 

    

Buet fasadeløsning under vinklet takutforming mot nordøst. 
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Fasaden vendt inn mot gården på øvre plan, med rund nisje i den ene veggen. 

 

Mellom bygg A og bygg B er det forbindelse ut til ballbanene og utsyn over til Holmlia ungdomsskole. 
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Fra skolens musikkrom og samlingsrom der den ene veggen følger fasadens buede form. 

   

De 32 keramiske elementene av kunstner Grete Wexels Riser (1997) er montert på veggen i den buede 
trappeoppgangen samt på hver side av nordre inngang på 1. plan. Den store krukken i nisjen inngår i verket. 

133



Kompleks 200564 Lusetjern skole   

 

Biblioteket i 2. etasje preges av den runde ytterveggen, de buede vinduene og den store takhøyden. 

   

Innslag av malte himlinger i inngangssonene til musikkrommet i bygg B.  
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BYGNING 20056405 Bygg E 
 

 

 

Bygnings- og eiendomsdata 
Ansvarssted / etat Undervisningsbygg 
Gnr/Bnr 191/163 
Oppført 1995-96 
Byggherre Oslo kommune 
Arkitekt Grinde AS 
Opprinnelig funksjon Skole, 1-7 trinn 
Nåværende funksjon Skole, 1-7 trinn 
Bygningsart Skole 

 

Vern 
Formål Vern av et godt bevart skoleanlegg fra 1990-tallet på Søndre Nordstrand som er representativt for 

tidens føringer og ideal for skolebygging. Formålet er å bevare de arkitektoniske verdiene knyttet til 
bygningenes form og fasader som del av et helhetlig skolemiljø på Lusetjern.  
 

Begrunnelse Bygningen er tidstypisk utformet og representerer en vesentlig del av skoleanleggets 
skolehistoriske og arkitektoniske helhet. 
 

Omfang Vernet omfatter bygningenes eksteriør ved volumsammensetninger og frittstående beliggenhet, 
fasadenes materialsammensetning og -behandling, utforming og farger på dører, vinduer og 
rekkverk, takform og taktekkingsmaterialer.  
 

Vernekategori Verneklasse 2, bevaring 
 

 

Bygningshistorikk 
Bygg E er en av de fem bygningene som stod ferdig ved oppstarten på det nye skoleanlegget i 1995 
og rommer funksjonene for aktivitetsskolen (AKS). Utvendig fremstår bygg E som godt bevart. 
Utvendig materialitet er uendret, mens innvendige flater er stedvis pusset opp. Ytterdørene er erstattet 
med nye i samme farge og utforming som de opprinnelig hadde. 
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Bygningsbeskrivelse 
Bygning E er plassert lengst mot sydvest, inn mot det bratte terrenget bak. Bygningskroppen er 
krummet og det er dannet et skjermet uterom på baksiden inn mot det stigende terrenget og 
steinformasjonene. Den søndre delen av bygningen er på 1. etasje og kjennetegnes av de buede 
fasadeformene mot skolegatens begynnelse, mens den nordlige delen også rommer en underetasje 
og ligner formmessig mer på de øvrige bygningene.  

Aktivitetsskolen har de største arealene på plan 1. Her ligger flere større og mindre rom for aktivitet, et 
kjøkken tilknyttet AKS er lagt i underetasjen. 

Bygningskonstruksjonen er i betong og treverk. Innvendige vegger er stort sett kledd med gips, mens 
innsiden på ytterveggene er enten pussede eller i eksponert leca/lettbetong. Himlingene er enten 
systemhimlinger i gips eller faste gipshimlinger, mens det i kommunikasjonsarealer er originale 
trehimlinger som i senere tid er hvitmalte. Gulvoverflatene er belagt med linoleum og deler av 
innerdørene er skiftet ut. Det har tidligere vært større innslag av variert fargebruk i interiøret, med blant 
annet bruk av malte panelhimlinger i varierte og kulørsterke fargenyanser. 

 

 

Plan 1. etasje AKS-bygning; denne paviljongens særpreg kjennetegnes av planens tre buede undervisningsrom 
og det lukkede atriet i bakkant.          
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Fasade mot syd av AKS-bygning, avrundede oppholdssoner vender ut mot starten av skolegaten i sydvest. 

 

 

 

 

AKS-bygningens vestfasade vender inn mot det bakenforliggende berget. Her dannes et skjermet atrium.  

 

 

 

 

AKS-bygningens østfasade med markert inngangsparti. Terrenget i skolegaten faller her i nordlig retning.  
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En fremskutt gavl markerer inngangspartiet til Aktivitetsskolen. Inngangspartiet utgjøres av en enkel dør 
innrammet av glass.  

 
Fasaden ut mot starten av skolegaten i sydvest er satt sammen av tre sirkulære former i tegl.  
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Bygg B drar nytte av terrengfallet og får slik to etasjer mot nord. Bygningene på den vestre rekka ligger tett opp 
mot bergveggen bak. 
 
 

   
Bygningens form gir et lunt bakre gårdsrom inn mot fjellveggen i vest. Store vinduspartier med gule karmer 
skaper god visuell forbindelse ut mot det skjermede oppholdsarealet 
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Materialitet; mørkere takstein og tidstypisk tegl med fargespill og børstet overflate. 

 

  

Motiv fra et av undervisningsrommene til Aktivitetskolen. Store glassfelt bidrar til tosidig lysinnslipp og god visuell 
forbindelse med uterommet. 
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KOMPLEKS 200425 Nordberg skole 
 

 

 

Eiendomsdata 
Fylke Oslo 
Kommune Oslo 
Adresse Sognsveien 210 B, 0860 Oslo 
Opprinnelig funksjon Skole, 8-10 trinn 
Nåværende funksjon Skole, 8-10 trinn 
Vernekategori Verneklasse 2, bevaring 

 

Oversikt bygninger og anlegg 
Bygningsnr. Navn Byggeår Verneklasse Omfang Gnr/Bnr 
20042501 Skolebygning 1997 2 Eksteriør/interiør/utomhus 51/83 

 

Vern kompleks 
Formål Formålet er å verne et gjennomarbeidet og representativt eksempel på helhetlig utforming av samtidens 

skoleideal med hensyn til arkitektur, skala og materialbruk, som er samlokalisert med barneskole og 
idrettshall, og oppført som del av 1990-tallets reformer og økte skolebehov i området. 
 

Begrunnelse Nordberg ungdomsskole sto ferdig til skoleåret 1997-98 og ble oppført i forbindelse med 1990-tallets 
store reformer og som følge av den generelle befolkningsøkningen i området. Så vel planlegging som 
byggeprosess ble gjennomført parallelt med inntilliggende Kringsjå barneskole og idrettshall. Sammen 
danner de et helhetlig og meget tidstypisk skolemiljø preget av grønnstrukturer og harmonerende 
arkitektonisk uttrykk. Bygningen er tegnet av arkitektkontoret Sæther og Gythfeldt, og er utformet som et 
stort og forholdsvis kompakt volum, hvilket sett opp mot Kringsjå barneskole er med på å synliggjøre 
ulike idealer for skolebygg for de ulike alderstrinnene. Fasadenes teglforblending og dekorative murte 
mønstre, innslagene av blåmalt treverk, samt et større midtplassert parti med glassfasade/-tak i indre 
gård er helhetlig utført og representerer forholdsvis høye arkitektoniske verdier. Samlet sett utgjør 
skolen, også sett sammen med Kringsjå skole og idrettshallen, en godt bevart representant for 1990-
tallets større skoleanlegg med både barn- og ungdomstrinn, i tillegg til at den er en verdifull eksponent 
for Kringsjås overordnede skole- og kulturhistorie. 
 

Omfang Vernet omfatter skolegårdens steinskulpturer og amfi, bygningens eksteriør samt deler av interiøret. 
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Beskrivelse situasjon og kulturmiljø 
Nordberg skole ligger samlet med Kringsjå barneskole og Kringsjå idrettshall i bydel Nordre Aker. 
Skolen er plassert sydvest for Kringsjå stasjon og har adkomst fra Sognsveien i øst. Nordmarka og 
Sognsvann ligger tett på. Det samlede skolemiljøet grenser i nord mot Kringsjå studentby, oppført i 
1966–70 og utformet av arkitektfirmaet Norstein og Nicolaysen. Studentbyen ble oppført med i alt 19 
blokker, inkludert butikker, restaurant og barnehager. Nord for dette ligger Norges Idrettshøyskole 
(1968). Sørlig del av studentbyen ble anlagt i 1988-90 (ark. Knut Tangen) med åtte nye blokker, kalt 
Fjellbirkeland studentby. Denne sydlige delen ble utvidet med ytterligere studentboliger i perioden 
2017-2019. 

Syd for skolen er det oppført blandet boligbebyggelse rundt det eldre tunet som utgjøres av Vestre 
Haugerud gård. Her ligger blant annet en rekke atriumhus i Storkenebbveien fra tidlig 1980-tall, og 
bolighus i John Brandts vei fra ca. 1985-90. Villabebyggelsen i Flesåsveien, fra 1950-tallet og 
fremover, inngår i samme miljø. 

 

Historikk 
Omgivelsene, som tidligere tilhørte Haugerud gård, var frem til etterkrigstiden et utpreget 
jordbrukslandskap i byens randsone inntil Nordmarka, med Sognsvannbekken nederst i dalføret. Her 
lå også den gamle Haugerud skole, opprettet i 1860, nedlagt 1905, og revet i 1974. Kombinasjonen av 
den generelle utbyggingen av området, den stigende elevtallsutviklingen i Oslo, og ikke minst 
innføringen av Reform 97, medførte et fremherskende behov for økt skolekapasitet i området på 
begynnelsen av 1990-tallet. På den bakgrunnen ble det avsatt midler i 1993 til et omfattende nytt 
skoleanlegg på Kringsjå, tenkt som en kombinert barne- og ungdomsskole med idrettshall. 

Etter at Lie og Øvrebø arkitekter hadde utviklet hovedkonseptet og en overordnet bebyggelsesplan for 
hele prosjektet ble arbeidet lagt opp over to byggetrinn. Barne- og ungdomsskolen fikk to separate 
administrasjoner, samtidig som de skulle samarbeide om bruk av spesialrom, fellesrom og utearealer. 
Det gjaldt også idrettshallen, som i tillegg skulle brukes av Oslos idrettslag på kveldstid og helger. 
Ungdomsskolen, som etter hvert fikk navnet Nordberg skole, var således del av samme prosjekt og 
parallelt planlagt. 

Byggetrinn I omfattet barneskolen og idrettshallen og ble gjennomført i to faser mellom 1995 og 1997. 
Byggetrinn II omfattet ungdomsskolen, som arkitektselskapet Sæther & Gythfeldt fikk ansvar for å 
utforme, og ble påbegynt bygget sommeren 1996. Når skolen sto ferdig til skolestart 1997 tok man 
opp hele ungdomstrinnet fra Tåsen skole. Idrettshallen, tegnet av Stein Halvorsen arkitekter, ble 
påbegynt i 1996 som del av byggetrinn 1 fase 2 og ferdigstilt ved årsskiftet 1996/97. 

 

Beskrivelse av skoleanlegg 
Arealet på tomten er på ca. 33 890 m2 og inkluderer området til Kringsjå barneskole i vest og 
idrettshallen i øst. Anlegget som helhet har en samlet adkomstsone på nordsiden, der veien knytter 
seg til Sognsveien i øst. Området er utformet med sykkelparkering og mulighet for av- og påstigning 
fra bil. En felles parkeringsplass for hele området er lokalisert på østsiden av idrettshallen. 
Hovedinngangen er lagt på bygningens nordside, og inntil denne strekker seg et smalt skogbelte som 
avskjermer skolearealene fra studentbyen. På sydsiden av skolebygningen er det en 
gangveiforbindelse som knytter sammen hele skolemiljøet fra idrettshallen til Kringsjå barneskole.  

Uteområdene som er forbeholdt ungdomsskoleelevene er plassert på skolens sørside, hvor den 
forholdsvis bratte topografien et utnyttet og et samlende amfi er innpasset. Foran amfiet danner et 
plant område en større forplass som fungerer som et sceneområde og tilbyr en sone for ballaktivitet. 
Langs fasadelivet er deler av området overdekket og det er satt opp benker. Områdene rundt skolen 
er i all hovedsak asfalterte, mens det i mindre partiene, knyttet til inngangssonene, er lagt 
belegningsstein. Rundt omkring på anlegget er det beplantet en del busker og solitære trær. En 
trerekke er lagt langs gaten på nordsiden.  
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Hele anlegget, inklusive Kringsjå skole og idrettshallen, kjennetegnes ved at det er knyttet sammen til 
en større arkitektonisk helhet som følge av lik materialbruk og fargesetting, fasadeinndeling- og 
detaljering. Takflatene på både barneskolen og ungdomsskolen kjennetegnes av varierte og 
sammensatte pulttak. Fasadene preges av bruken av karnapper og gavlmotiver, større glasspartier og 
vekslende materialitet. Dimensjonene på de ulike anleggene vitner også om en helhetlig planlegging; 
fra de større volumene tilknyttet idrettshallen og ungdomsskolen, mot den mer småskala barneskolen 
for de minste barna i vest. På samme måte består også barneskolen av flere variasjoner av 
sammensatte, små enheter, mens volumene generelt er større og består av færre enheter i 
ungdomsskolen og på idrettsanlegget.  

 

 

Nordberg ungdomsskole, sammen med Kringsjå barneskole, ligger omgitt av boligområder, med 
Kringsjå studentby i nord, varierte utendørsanlegg for idretten i vest og Nordmarka tett på. 

 

       

Flyfoto fra 1997-2004. Flyfoto fra 2020.  
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Tidlig prinsipplan for bebyggelse (Lie og Øvrebø Arkitekter) fra byggemelding for byggetrinn I, mai 1995. Både 
barneskolen og ungdomsskolen er tegnet inn med lignende formuttrykk. Idrettshall er her plassert mellom 
skolene.  

 

 

Endelig løsning, hvor ungdomsskole og idrettshall har byttet plass, her sett på utomhusplan (fra anbudstegning) 
utført av landskapsarkitekt Interconsult AS.  
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Sammenheng i arkitekturuttrykk, med Kringsjå skole i forgrunnen, Nordberg ungdomsskole i midten og Kringsjå 
idrettshall med buet tak i bakgrunnen. 

 

Murte fasader med innslag av blå trekledning går igjen i hele skolemiljøet. Her ses Kringsjå idrettshall til venstre 
og Nordberg til høyre. 
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Nordberg ungdomsskole, til venstre, har noe større volumer enn Kringsjå barneskole, og vitner om hvordan skala 
er tilpasset brukerne. 

 

Sammenheng i arkitektturuttrykk; Kringsjå til venstre og Nordberg til høyre. Nordberg med sirkulær utsmykning i 
teglfasade. 
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Skolen og skolegården sett fra den skogkledde ryggen i syd. Midtdelen med glassparti ligger knyttet til hovedtrapp 
og bibliotek. 

  

Utendørsamfiet er en vesentlig del av skolens helhetlige utforming og arkitektur. 
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Skulpturer ved amfi i syd. Granittblokk med kannelyrer, tenkt som flaggstangbase, og «Gjennom IV» av 
billedhuggeren Marit Lyckander (1998). 

 

En gangvei syd for skolen knytter sammen hele skolemiljøet fra idrettshallen til Kringsjå barneskole, som ses til 
høyre.   
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BYGNING 20042501 Nordberg skole 
 

 

 

Bygnings- og eiendomsdata 
Ansvarssted / etat Undervisningsbygg 
Gnr/Bnr 51/83 
Oppført 1996 -1997 
Byggherre Oslo kommune 
Arkitekt Sæther & Gythfeldt AS 
Opprinnelig funksjon Skole, 8-10 trinn 
Nåværende funksjon Skole, 8-10 trinn 
Bygningsart Skole 

 

Vern 
Formål Formålet er å bevare de arkitektoniske verdiene knyttet til bygningens form, fasader og vesentlige 

innvendige rom som del av et helhetlig skolemiljø på Kringsjå.  
 

Begrunnelse Bygningen representerer en vesentlig del av skolemiljøet på Kringsjå og inngår i anleggets 
skolehistoriske, kulturhistoriske og arkitektoniske helhet. Den arkitektoniske egenverdien ved de 
karakteristiske volumsammensetningene og mursteinforblendede fasadene er også høy. 
 

Omfang Vernet omfatter bygningens eksteriør ved volumsammensetninger og frittstående beliggenhet ift. 
idrettshallen og barneskolen, fasadenes materialbruk og -behandling, farger på dører og vinduer, 
takform og taktekkingsmaterialer, herunder særlig glassfasader og glasstak. Innvendig omfatter 
vernet rommene i det overglassede midtpartiet (1-3 etasje) med utsmykning, trappeløp og 
bibliotek.  
 

Vernekategori Verneklasse 2, bevaring 
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Innvendig omfatter vernet det sydvendte hovedtrappeløpet og tilstøtende rom over tre etasjer med torg, bibliotek 
og mesanin. 

 

Bygningshistorikk  
Etter at Lie og Øvrebø arkitekter hadde utviklet hovedkonseptet og en overordnet bebyggelsesplan for 
det omfattende skolebyggingsprosjektet på Kringsjå ble arbeidet lagt opp over to byggetrinn. 
Arkitektkontoret Sæther & Gythfeldt vant anbudskonkurransen for byggetrinn II og tok med det over 
ferdigstillelsen av barneskolen samt ungdomsskolen. Byggingen av ungdomsskolen ble påbegynt 
sommeren 1996 mens byggeprosjektene for barneskolen og idrettshallen pågikk parallelt.  

Siden ferdigstilling har bygningen gjennomgått noen få endringer. De vesentlige utgjøres av at 
skiferhellene i vinduenes sålbenker er skiftet ut, og at de sydvendte og tidligere bordkledde fasadene 
under øverste tak er byttet ut med blå plater. Innvendig har det blitt gjennomført endringer av 
overflater i korridorene og små ombygginger i personalsone i 2. etasje, samt i administrasjonen i 3. 
etasje.  

 

Bygningsbeskrivelse 
Bygningen ligger mellom Kringsjå barneskole i vest og Kringsjå idrettshall i øst. Den er tilpasset den 
lokale terrengstigningen mot sørøst og består av to sammensatte og krummede hovedvolumer på 
henholdsvis to og tre etasjer som i plan tilnærmet utgjør en V-form. Terrengtilpasningen tilrettelegger 
for direkte adkomst til terreng på flere plan. Hovedinngangen er lagt sentralt på bygningens nordside i 
1. etasje, men det er også lagt en fremtredende inngangssone midt på sørfasaden i 2. etasje. Utover 
disse finnes også elevinnganger i gavlene på 1. og 2. plan. 

Mens den samtidige naboskolen Kringsjå er en paviljongskole, lik mange av de samtidige 
skolebygningene, fremstår Nordberg som mye mer kompakt og viser slik fremover mot de senere 
tiårenes mer og mer sammensatte skolebygninger. Volummessig er Nordberg tilpasset den lokale 
terrengstigningen mot sørøst og består av to sammensatte og krummede hovedvolumer, på 
henholdsvis to og tre etasjer, avsluttet med hvert sitt pulttak. Der Kringsjås hovedform kan leses som 
en U, vendt mot nord, fremstår Nordbergs V-form vendt mot sør.  

De programmerte arealene er i 1. og 2. etasje organisert om en tosidig korridor. Arealene i 1. etasje er 
hovedsakelig forbeholdt undervisning i spesialfag, mens det er i deler av de mørke arealene, plassert 
inn mot terrenget, lagt tekniske funksjoner. I 2. etasje, med direkte adkomst til sydvendte utearealer, 
ligger arealer for ansatte i midtdelen mot nord, mens et glassoverdekket bibliotek er samlokalisert med 
hovedtrappen/-inngangen mot sør. Trinnarealer er lagt på begge sider av korridorløpet i både vest- og 
østenden. I 3. etasje ligger administrasjonen i midtdelen, ved hovedtrappen. Øvrige arealer i 
sidefløyene er forbeholdt trinnarealer. Skolens trinnområder består av garderobeareal med toaletter, 
større undervisningsrom og grupperom, som i flere tilfeller er forbundet ved foldevegger. Nordberg 
benytter samlingssalen i Kringsjå skole. 

Det er i all hovedsak benyttet prefabrikerte betongelementer som etasjeskillere, og stål i de bærende 
konstruksjonene. Kjellerarealer er plasstøpte. Fasadene er i all hovedsak utført i teglforblending med 
variert detaljering i form av dekorative elementer, blant annet i samarbeid med kunstnere. Det er 
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utover dette også større partier med malt trepanel. Bygningene har blålakkerte og mantlede 
trevinduer. Alle større takflater er båndtekket med titanzink. På innvendige gulvflater i 
kommunikasjonsarealene ble det lagt keramiske fliser eller linoleum, mens i undervisningsrom og 
arealer for ansatte ble det lagt linoleum. Innvendige vegger ble kledd med plater, og det ble også satt 
opp brystningspanel i deler av adkomstsonene og i deler av korridorene. Denne er i ettertid kledd inn 
med fargesatte plater i fibersement. 

Utsmykningsprosjektene ved Nordberg ungdomsskole er varierte, det finnes verker både utendørs og 
innendørs, i form av skulpturer, bygningsintegrert kunst i teglfasadene og collager.  

 

 

Plantegning over 2. etasje (1996), viser tosidig korridor med klasserom og grupperom i hver ende. Det sørvendte 
glassoverdekkede trapperommet har utgang til skolegården i 2. etasje.  

 

 

Fasadetegninger. Fasadene varierer med både tegl- og trekledning.  
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Vestfasade. Deler av fasadelivet ut mot Kringsjå studentby og mot Kringsjå skole er kledd med trepanel og krager 
ut over søylegangen på bakkeplan. Panelet, som både er liggende og stående, underinndeler veggflaten og gir en 
relieffvirkning. Alt panel er malt i samme lyseblå farge, mens dør- og vindusomramming er i en dypere blåfarge. 

 

Nordfasade. Over vinduene i 1. og 2. etasje er mursteinen lagt i stående skift. Over vinduene i 3. etasje er det 
liggende bordkledning. 
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Panorama av den sørvendte skolegården som rammes inn av ungdomsskolen og idrettshallen (til høyre utenfor 
bildet).  

 

Fasade og 
hovedinngang mot sør 
på 2. plan. Inngang er 
lagt til overglasset 
midtsone, 
takkonstruksjon i stål 
og glass foran dør, 
teglvegg er trukket inn 
og gir overbygget 
oppholdssone. Plater 
øverst på veggstykke 
mellom pulttakene er 
nyere. Opprinnelig var 
de kledd med panel 
her og. Pulttakene er 
tekket med sink.   

 

Tilsvarende fasader 
sett mot øst, med 
idrettshallen som fond. 
De innfelte steinene 
på skolegården utgjør 
en del av den 
opprinnelige 
utformingen.  
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«Geometria»  
Terje Roaldkvam 
(1997) utsmykning i tre 
deler i form av 
trekantrelieff i tegl på 
gavlvegg mot 
idrettshallen. Motivet 
omfattes av vernet.  

     

«Geometria nr. 2»  
Terje Roaldkvam 
(1997) utsmykning i tre 
deler i form av 
sirkulærrelieff i tegl på 
gavlvegg mot sørvest. 
Motivet omfattes av 
vernet. 
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Hovedinngang på 1. 
plan mot nord. 
Fasade med 
trekledning på 2. plan 
er trukket ut over 1. 
plan og satt på 
søyler. Glaserte 
teglstein markerer 
inngangen.  

 

 

Trapperommet med overlys og glassfasader utgjør i likhet med tilstøtende bibliotek og mesaniner et tidstypisk og 
verdifullt element i skolens arkitektoniske helhet og omfattes av det innvendige vernet. 
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Trapperommet med 
glassvegger og -tak 
sett mot syd. 
 
 
 
 
Hovedtrapperom til 
venstre og bibliotek 
til høyre 
Fellesarealer i 2. 
etasje, fra midtsone i 
skolebygget for 
sosial aktivitet, med 
overlys fra glassfelt i 
midtsonen.   
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Fellesarealet i 1. 
etasje er en del av 
midtsonen i 
skolebygget for sosial 
aktivitet, med overlys 
fra glassfelt. 
 
Det nedsenkede 
partiet i midten 
rammes inn av en buet 
vegg av 
glassbyggestein, som 
samtidig avgrenser fra 
øvrig 
kommunikasjonsareal.  
 
Kunstverk av Tore 
Aarholt sees i 
bakgrunnen. 

 

Uten tittel –  
Tore Aarholt (1998), 
collage med amorfe og 
geometriske former 
blandet med figurative 
motiver.  
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Opprinnelig panelt 
brystning i 
kommunikasjons-
arealene er kledd inn 
bak nye laminatplater.  
Den skrå himlingen 
følger pulttakets form. 

 

Interiørbilde. Original 
dør til høyre og nyere 
dør til venstre. 

 

Et eksempel på 
klasserom, hvor 
himlingen følger 
pulttakets form. 
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KOMPLEKS 200477 Rosenholm skole 
 

 

 

Eiendomsdata 
Fylke Oslo 
Kommune Oslo 
Adresse Nordåsveien 160-162, 1251 OSLO 
Opprinnelig funksjon Skole, 1-6 trinn 
Nåværende funksjon Skole, 1-7 trinn 
Vernekategori Verneklasse 2, bevaring 

 

Oversikt bygninger og anlegg 
Bygningsnr. Navn Byggeår Verneklasse Omfang Gnr/Bnr 
20047703 Klassehus 1 1984 2 Eksteriør 191/169 
20047704 Klassehus 2 1984 2 Eksteriør 191/169 
20047705 Klassehus 3 1984 2 Eksteriør 191/169 
20047706 Klassehus 4/5 1984 2 Eksteriør 191/169 
20047707 Klassehus 6 1984 2 Eksteriør 191/169 
20047708 Klassehus 7 1984 2 Eksteriør 191/169 
20047709 Klassehus 8 1984 2 Eksteriør 191/169 
20047710 Klassehus 9 1984 2 Eksteriør 191/169 
20047711 Klassehus 10 1984 2 Eksteriør 191/169 
20047712 Klassehus 11/12 1984 2 Eksteriør 191/169 
20047702 AKS/Fritidshjem 1984 2 Eksteriør 191/169 
20047713 Rosenhallen 1986 2 Eksteriør 191/169 
20047714 Klassehus 13 1988 2 Eksteriør 191/169 
20047715 Klassehus 14/15 1988 2 Eksteriør 191/169 
20047716 Administrasjonsbygning 2016 - - 191/169 

 

Vern kompleks 
Formål Vern av et godt bevart prefabrikkert skoleanlegg fra 1980-tallet på Søndre Nordstrand som er 

representativt for tidens føringer og ideal for skolebygging. 
 

Begrunnelse Rosenholm barneskole, klar til bruk skoleåret 1984-85, ble oppført som en del av OBOS-utbyggingen rundt 
Nordåsveien på Søndre Nordstrand. Hele skolen ble levert av ferdighusfirmaet Moelven etter tegninger av 
Abrahamsen & Grinde. Rosenholm ble med det den første skolen i Oslo som ble bygd etter et 
gjennomarbeidet og prefabrikkert «grendehusprinsipp» hvor det ble lagt stor vekt på småskala, tradisjonell 
form og nøktern materialbruk. Mortensrud og Bjørndal skole ble oppført etter samme konsept. Sammen 
forteller de om en bydel i vekst og et stort behov for nye skoler på Søndre Nordstrand ved denne tiden. 
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Skoleanlegget, som ble utvidet i 1988, er et meget lesbart eksempel på samtidens pedagogiske føringer 
og ideer knyttet til landsbyen som skoleideal, hvor de småskala og desentraliserte klasserompaviljongene, 
forbundet av gaterom og åpne torv, utgjør en helhet sammen med omkringliggende natur og vegetasjon. 
Sett sammen fremstår Rosenholm barneskole som et godt bevart og viktig kulturhistorisk element knyttet 
til Holmlias omfattende utbyggingsvirksomhet på 1980-tallet. 
 

Omfang Vernet omfatter skoleanleggets ivaretatte vegetasjon og terreng langs veien i vest, samt mellom 
bygningene. Hva gjelder bygningene omfatter vernet klasserompaviljongene (1-15) og AKS-bygningens 
eksteriører ved volumer, fasadenes materialbruk og -behandling, takform og taktekkingsmaterialer, samt 
dør- og vindusutforminger med farger. Rosenhallen vernes utvendig, med hensyn til volumer og uttrykk.  
 

 

Beskrivelse situasjon og kulturmiljø 
Rosenholm skole på Holmlia ligger i bydel Søndre Nordstrand. Skolen inngår i et helhetlig miljø som 
ble utparsellert og bebygd med boligblokker og rekkehus i storstilt omfang på 1980-tallet. Gatenavnet 
Nordåsveien skriver seg fra gården Nordre Ås, som ble delt fra (Søndre) Ås i 1849. Navnet gjenfinnes 
i de inntilliggende OBOS-borettslagene Nordre og Søndre Åsgården, som sammen med rekkehus- og 
blokkbebyggelse i Lusetjernveien og Bjørn Bondes vei ble oppført i regi av OBOS 1986–87 (ark. 4B 
Arkitekter).  

Langs den vestre tomtegrensen er det et friområde med en turvei som går forbi skolen. Utenfor den 
sørlige tomtegrensen er det opparbeidet en skolegård i samarbeid mellom Undervisningsbygg, 
utdanningsetaten og bydelen, som benyttes av skolen. Friområdet knyttes til Mastemyrås, som er et 
stort skogområde i nord, og til et LNF (landbruks-, natur- og friluftsområde) areal i sør, ved jordene på 
Søndre Ås gård.  

 

Historikk 
Rosenholm barneskole på Holmlia ble oppført som en del av den omfattende OBOS-utbyggingen som 
på 1980-tallet foregikk i det tidligere skogkledde området. Bakgrunnen var den kraftige økningen av 
skoleelever som var forventet i bydelen. Med de erfaringer Oslo kommune hadde gjort seg fra andre 
områders fluktuerende kretser og elevtall så man dessuten behovet av å kunne ha et fleksibelt og 
kostnadseffektivt skoleanlegg, som kunne tilpasses alt ettersom behovene og befolkningsstrukturen 
endret seg over tid. Dette var grunnen til at skolesjefen sammen med ferdighusfirmaet Moelven Brug 
og arkitektene Abrahamsen og Grinde kom frem til en løsning hvor den nye skolen skulle utgjøres av 
mindre prefabrikkerte bygningsmoduler, som etter ferdigstilling enkelt skulle kunne utvides, suppleres 
og eventuelt flyttes.  

Byggearbeidene ble igangsatt medio november 1983. De første klasserommene sto ferdige våren 
1984, og hele anlegget ble overlevert ved starten av skoleåret 1984-85. Rosenholm ble med det den 
første skolen i Oslo som ble bygd etter en prefabrikkert «grendehusprinsipp» hvor det ble lagt stor vekt 
på småskala, tradisjonell form og materialbruk. Byggeprosessen gjorde det også mulig å redusere 
terreng- og masseinngrep og videreføre mest mulig vegetasjon og grønt preg. Senere skulle også 
Mortensrud og Bjørndal skoler oppføres etter samme modell. Moelven sto for øvrig bak en rekke strøk 
med ferdighus i bydelen, samt Meklenborg barnehage på Hovseter.  

Skoleanlegget bestod opprinnelig av 14 bygninger fordelt på 12 klasserompaviljonger, et fritidshjem og 
en bygning i to plan for administrasjon, mediatek og spesialrom. Det større administrasjonsbygget ble 
plassert i tomtens nordøstre hjørne, imens de andre og mindre bygningene ble spredt ut over det 
skrånende terrenget, forbundet utvendig av gaterom og åpne torg.  

Elevtallet i skolekretsen økte fort, og allerede i 1988 ble det behov for å utvide skolen med tre nye 
klasserompaviljonger (nr. 13-15). De nye husene ble oppført på søndre delen av tomten, med samme 
konstruksjon og utforming som de eksisterende. Dette ble likevel ikke nok. I 1995 var elevtallet så høyt 
at det ble besluttet å bygge en helt ny skole, Lusetjern, og i den forbindelse ble skolegrensene 
forandret.  

Den såkalte Rosenhallen sto ferdig i 1986 og ble i likhet med øvrig bygningsmasse utformet og 
produsert av Moelven i samarbeid med arkitektene Abrahamsen og Grinde. Den var imidlertid ikke 
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opprinnelig en del av skolen, men ble oppført som verksted- og kontorbygg for Dikemark 
arbeidsdagsenter/sykehus. I kjeller var det tilfluktsrom også for skolen. Lokalene ble i 1991-92 
ominnredet, samt utvidet med et lite tilbygg mot nordøst. I 1997 gjennomgikk bygningen ytterligere 
rehabilitering, i hovedsak innvendig. I dag brukes Rosenhallen til gymsal/flerbrukshall, fagarealer og 
undervisning for skolens byomfattende grupper for elever med spesielle behov. 

I 2015 ble administrasjonsbygget fra 1984 på den nordøstlige del av tomten revet og erstattet av et 
nytt, tegnet av Asplan Viak. Bygningen er i to etasjer med saltak og et tilbygg mot nordøst med flatt 
tak. Detaljeringen er knapp, og fasadene er kledd i horisontal lysmalt trekledning. 

 

Beskrivelse av skoleanlegg 
Den småskala landsbyen var forbildet i arbeidet med å forme den fysiske rammen om skolesamfunnet 
på Rosenholm. Resultatet viser seg som et utspredd anlegg hvor fellesrommene, utomhusarealene, 
med sine nivåer, terrasseringer, kroker og knauser, fungerer som den sentrale nerven i skoleanlegget 
og binder de øvrige funksjonene sammen. Skolegården defineres således av bygningenes plassering i 
terrenget, som skråner fra øst til vest. I tillegg til mange små og større fjellknauser i det kuperte 
terrenget gir flere treklynger, hovedsakelig furutrær og bjerker, utomhusarealene et visst grønt preg. 
Dessuten fungerer grønndraget i vest som en utvidelse av skolegården. Det er svake bakker der det 
er asfaltert, og de fleste er skrående ned mot midten av tomten. Ut over dette rommer 
utomhusanlegget et større terrassert tredekke på en knaus, samt to lekeplasser og en liten fotballbane 
rett utenfor tomtegrensen i sør, som også brukes av skolen.  

Fellesarealer, administrasjon og SFO er samlet til den øvre delen av tomten, imens 
klasserompaviljongene med teoriarealer ligger spredt ut på tomten i klynger/rekker på to eller tre. 
Bebyggelsen bindes sammen ved gateløp og åpne rom. En viktig idé bak strukturen og byggemåten 
var fleksibilitet. Om eller når befolkningsstrukturen endres, kan klasserompaviljongene på en enkel 
måte flyttes eller bygges om. Deler av skolen kan også lett brukes på kvelden uten at andre deler må 
holdes åpne.  

I tillegg til at skoleanlegget og dets utspredte bygningsmasse forholder seg til omgivelser og terreng, 
forholder den seg i skala til boligbebyggelsen i øst. De prefabrikkerte bygningene er bevisst plassert 
noe forskutt i forhold til hverandre for å skape variasjon og dynamikk. Prinsippet med bruk av 
enkeltstående paviljonger tilrettela også for desentraliserte innganger og egne hjemmearealer for hver 
klasse.  

Skolebygningene karakteriseres ellers av de prefabrikkerte røde en-etasjes modulene fra Moelven. De 
representerer en rasjonell bygningstypologi utformet med lav detaljeringsgrad og enkel materialbruk. 
Fasadene er utformet uten staffasje. Spesialrom for undervisning og administrasjon ble plassert i 
større to-etasjes bygninger. Gymsalen Rosenhall og det nyere administrasjonsbygget skiller seg ut 
med sine betydelig større volumer. Av disse har den førstnevnte et utrykk som harmonerer med de 
mindre bygningene på tomten.  
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Rosenholm skole ligger i bydel Søndre Nordstrand mellom Nordåsveien, Åsbråtstien og Bjørn Bondes vei. 
 

 
Flyfoto fra 1984. Rosenholm skole. 

 
Flyfoto fra 2020 som viser nybygg med tre nye, 
sammenhengende, klasserompaviljonger fra 1988 (nr. 
13-15) på søndre delen av tomten, samt det nye 
administrasjonsbygget fra 2015 i nordøst.  
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Skråfoto med situasjon og navn. Klasserompaviljongene nummerert 1-15. 
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«Moelven Brug bygger flyttbar skole i Oslo.» Det opprinnelige administrasjonsbygget ses til venstre i 
illustrasjonen. Rosenhallen, som den gang ikke var en del av skolen, er utelatt. Fra Gudbrandsølen, 5. desember 
1983. 

 

 

«Skole på vei». Utsnitt 
fra reportasje om 
transporten av de 
ferdigbygde modulene 
fra Moelven til Søndre 
Nordstrand. Fra 
Nordstrand-Østre Aker 
Blad, 25. januar 1984 
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Flere av 
klasserompaviljongene 
er plassert med god 
avstand fra hverandre, 
slik at det dannes små 
smug for 
gjennomgang. Her ses 
(fra høyre) nr. 3, 2 og 
1. I bakgrunnen 
skimtes AKS-
bygningen. 

 

Den rasjonelle 
byggeprosessen 
medførte forholdvis lite 
terrenginngrep, hvilket 
gjorde det mulig å 
ivareta store deler av 
det naturlige terrenget 
og vegetasjonen. Her 
ses deler av et 
tredekke i flere nivåer, 
og nedenfor dette 
bygning nr. 8 og 9. 
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Bildet illustrerer 
hvordan de 
prefabrikkerte 
bygningene kunne 
settes sammen på 
forskjellige måter. Her 
ses de sammenbygde 
klasserompaviljongene 
nr. 12 og 11, med 
forskutte volumer og 
uten innvending 
forbindelse, og nr. 10 
som er helt 
frittstående. 

 

Bygning nr. 3. Ved å 
oppføre bygningene i 
skrånende terreng 
utnyttes i noen tilfeller 
underetasjen til 
kjellerrom - og som 
leskur. Utenfor støpt 
grunnmur hviler 
bygningen på 
limtrebjelke. 
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Skolegården med lang 
siktkorridor sett mot 
syd. Bygning nr. 1 til 
venstre. 
 

 

Rosenholm skole med 
bygning nr. 1 og 2 sett 
fra grøntområdet i 
vest.  
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Det nye 
administrasjonsbygget 
ligger på den høyere 
østre delen av tomten. 
Bygningen har et mer 
moderne uttrykk enn 
øvrig bebyggelse på 
Rosenholm skole, 
men tar opp 
detaljering ved 
takform, 
fasademateriale og 
rødmalte vegger ved 
inngangen. Til høyre 
ses klasserom-
paviljong nr. 4. 

 

Bygningen sett fra GS-
veien i syd. Til venstre 
ses klasserom-
paviljong nr. 4. 

 

 

168



Kompleks 200477 Rosenholm skole   

BYGNING 200477- 03-15 Klassehus 
 

 

 

Bygnings- og eiendomsdata 
Ansvarssted / etat Undervisningsbygg 
Gnr/Bnr 191/169 
Oppført 1984/81988 
Byggherre Oslo Kommune 
Arkitekt Abrahamsen og Grinde 
Opprinnelig funksjon Skole 1-6 trinn 
Nåværende funksjon Skole 1-7 trinn 
Bygningsart Skole 

 

Vern 
Formål Vern av et godt bevart prefabrikkert skoleanlegg fra 1980-tallet på Søndre Nordstrand som er 

representativt for tidens føringer og ideal for skolebygging. 
 

Begrunnelse Bygningene ble oppført av Moelven Brug og arkitektene Abrahamsen og Grinde i 1984/1988. De 
representerer en vesentlig del av miljøet på Rosenholm skole og inngår i anleggets kulturhistoriske og 
arkitektoniske helhet.  
 

Omfang Vernet omfatter bygningenes eksteriører ved volumer, fasadenes rødmalte trekledning, takformer og 
taktekkingsmaterialer, samt dør- og vindusutforminger med farger. 
 

Vernekategori Verneklasse 2, bevaring 
 

 

Bygningshistorikk 
Opprinnelig bestod skoleanlegget av 14 bygninger fordelt på 12 klasserompaviljonger, et fritidshjem 
og en bygning i to plan for administrasjon, mediatek og spesialrom. Det større administrasjonsbygget 
ble plassert i tomtens nordøstre hjørne, imens de andre og mindre bygningene ble spredt utover det 
skrånende terrenget, forbundet utvendig av gaterom og åpne torg. Elevtallet i skolekretsen økte fort, 
og allerede i 1988 ble det behov for å utvide skolen med tre nye klasserompaviljonger (nr. 13-15). 

Klasserompaviljongene fremstår som godt vedlikeholdt og forholdvis uendret, selv om det har blitt gjort 
enkelte mindre endringer. Noen har gjennomgått en del innvendig oppussing, systemer for 
solavskjerming har blitt montert, og enkelte har fått ny taktekking med noe lysere takstein. Bygning nr. 
9 har montert supplerende vinduer i sydgavlen.  
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Bygningsbeskrivelse 
Klasserompaviljongene er oppført som rektangulære moduler (7,4 x 12,6 m) på plasstøpte 
grunnmurer, malt hvite, direkte mot fjell. Noen av bygningene har mindre kjellerrom med adkomst 
utenifra og vegger i lettbetong. Vegger er ellers konstruert i bindingsverk og kledd utvendig med 
uhøvlet og pløyd liggende rødmalt panel. Fasadene deles inn av stående partier med rammeverk. 
Saltakene har et godt utstikk og er tekket med dobbeltkrum betongtakstein. Inngangene markeres ved 
et fremtrukket takparti båret av en enkel konstruksjon i tre. To tverrstilte bord fungerer som rekkverk. 
Utvendig materialbruken er rasjonell, og detaljering er enkel. Alt treverk er malt rødt. 

Vinduene utgjøres av svarte rammer i varierende størrelse og plassering, men er i hovedsak større 
mot vest. Denne variasjon er med på å gi bygningene et dynamisk og karakterbærende uttrykk.  

Innvendig er hver klasserompaviljong disponert med gang, garderobe og WC innenfor entreen, derfra 
fører en dør til selve klasserommet som utgjør ca. 62 kvm (omtrent 2/3 av bygningen). Innerst i hjørnet 
på motsatt side av entreen er det et mindre grupperom med adkomst fra klasserommet. Himlinger er 
nedforet og takhøyde måler 2,7 m.  

Nr. 4-5, 11-12 samt 13-14 er sammenbygd i par og deler grunnmurer, men er ellers konstruktivt 
frittstående.  

 

 

 

Klassehus nr. 11 og 12. Planer, snitt og fasader. Tegninger fra 1983. 
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Klassehus nr. 1. Planer, snitt og fasader. Tegninger fra 1983. 
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Hus nr. 6 er et av flere 
med nyere taktekking. 
Bygningen ligger helt 
fristilt og har 
entrepartiet lagt til det 
sydøstre hjørnet.  

 

Vinduenes størrelse 
og plassering varierer 
på de ulike klasserom-
paviljongene. Her ses 
nr. 15 og 14, begge 
oppført i 1988 for å 
øke skolens kapasitet. 
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Hus nr. 9 sett fra syd. 
Vinduene i gavlen 
synes, i likhet med 
panelkledning, å være 
sekundære.  

 

Hus nr. 4 og 5 sett fra 
nord, med store 
vinduspartier liggende 
om to eller tre rammer 
per fag. 
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De sekundære 
solskjermings-
systemene på en 
vestvendt vegg med 
større vinduspartier. 
Kjelleretasjen med 
inntrukken vegg 
fungerer som 
overdekket uteareal. 

 

Plasseringen av 
klasserompaviljongene 
viser til landsbyidealet, 
som var førende for 
utforming av skoler 
ved tiden for 
planlegging og 
bygging. 
Byggeprosessen med 
prefabrikkerte moduler 
gjorde det dessuten 
mulig å ivareta mest 
mulig av terrenggitte 
forhold og kvaliteter. 
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De karakteristiske 
inngangspartiene med 
enkel konstruksjon og 
fremtrukket takparti.  

 

Avhengig av 
plassering har noen 
klasserompaviljonger 
ved terrengforskjellen 
fått mindre kjellerrom. 
Sokkel/grunnmur malt 
hvit. Her bygning nr. 4. 
I bakgrunnen skimtes 
det nye 
administrasjons-
bygget. 
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Interiørbilde fra en av 
teoribygningene. Det 
er samme planløsning 
i alle klasserom-
paviljonger. 

 

Motsatt retning. De to 
dørene fører ut til 
garderobe og 
entreparti, samt til et 
mindre grupperom.  
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BYGNING 20047702 AKS/fritidshjem 
 

 

 

Bygnings- og eiendomsdata 
Ansvarssted / etat Undervisningsbygg 
Gnr/Bnr 191/169 
Oppført 1984 
Byggherre Oslo Kommune 
Arkitekt Abrahamsen og Grinde 
Opprinnelig funksjon Skole, 1-6 trinn 
Nåværende funksjon Skole, 1-7 trinn 
Bygningsart Skole 

 

Vern 
Formål Vern av et godt bevart prefabrikkert skoleanlegg fra 1980-tallet på Søndre Nordstrand som er 

representativt for tidens føringer og ideal for skolebygging. 
 

Begrunnelse AKS-bygningen ble oppført av Moelven Brug og arkitektene Abrahamsen og Grinde i 1984. Bygningen 
representerer en vesentlig del av miljøet på Rosenholm skole og inngår i anleggets kulturhistoriske og 
arkitektoniske helhet. 
 

Omfang Vernet omfatter bygningens eksteriør ved volumer, fasadenes rødmalte trekledning, takformer og 
taktekkingsmaterialer, samt dør- og vindusutforminger med farger.  
 

Vernekategori Verneklasse 2, bevaring 
 

Bygningshistorikk 
Dagens AKS-bygning ble oppført av Moelven Brug som fritidshjem i 1984, og sto ferdig til innvielsen 
av Rosenholm skole samme år. Utvendig fremstår den som uendret.  

 

Bygningsbeskrivelse 
Bygningen ligger i den nordøstre delen av skoletomten mellom Rosenhallen, 
administrasjonsbygningen og to rekker med klasserompaviljonger. Den er oppført etter samme 
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typologi og metode som klasserompaviljongene, men skiller seg ut ved sin lengde og at den er 
komponert av to sammensatte volumer. Den største er langstrakt og har inngang fra gaterommet mot 
administrasjonsbygningen. Mot denne siden er det et lengre takutstikk i hele volumens lengde, under 
hvilket det er et fastmontert parti med bord og benker som rammes inn av et enkelt rødmalt stakitt. 
Den mindre modulen er like bred, men ligger forskutt i gavlen slik at den gir ly og bidrar til 
innrammingen av uteplassen.  

Bygningen er fundamentert i skrånende terreng med plasstøpte grunnmurer, hvitmalte, direkte mot 
fjell. I søndre gavlens kjelleretasje er det et utspart parti med overdekket inngang til et kjellerrom. 
Saltakene har et godt utstikk og er tekket med dobbeltkrum betongtakstein. Vegger er konstruert i 
bindingsverk og kledd utvendig med uhøvlet og pløyd rødmalt panel. Vinduene utgjøres av svarte 
rammer i varierende størrelse og plassering, med større partier mot uteplassen i øst.  

 

 

 
 
 
 
Fasader av 
Fritidshjemmet, nå 
AKS. Tilsvarende 
konstruksjon, 
utforming og kledning 
som de mindre 
klasserom-
paviljongene. Bredden 
på modulene er ca. 
7,4 meter, og hele 
bygningen måler ca. 
25 meter i lengde.  
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Det søndre volumet 
ligger forskutt i 
tverrsnittet for å skape 
dynamikk og ramme 
inn uteplassen. 

 

AKS-bygningens 
vestfasade med 
hvitmalt sokkel og 
røde trekledning 
vender seg mot en 
rekke klasserom-
paviljonger.  
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Mot øst er taket 
fremtrukket for å gi tak 
til den fastmonterte 
sitteplassen. Arealet 
innenfor utgjøres av 
AKS-bygningens 
fellesrom. I 
bakgrunnen ses 
gavlen på 
Rosenhallen. 

 

Overdekket uteparti 
med den nye 
administrasjons-
bygningen i 
bakgrunnen.  
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BYGNING 20047713 Rosenhallen 
 

 

 

Bygnings- og eiendomsdata 
Ansvarssted / etat Undervisningsbygg 
Gnr/Bnr 191/169 
Oppført 1986 
Byggherre Oslo Kommune 
Arkitekt Abrahamsen og Grinde 
Opprinnelig funksjon Verksted / kontor 
Nåværende funksjon Gymsal og undervisningslokaler 
Bygningsart Skole 

 

Vern 
Formål Vern av et prefabrikkert skoleanlegg fra 1980-tallet på Søndre Nordstrand som er representativt for tidens 

føringer og ideal for skolebygging. 
 

Begrunnelse Rosenhallen sto ferdig i 1986 etter prosjektering av ferdighusfirmaet Moelven og arkitektene Abrahamsen 
og Grinde. Bygningen var ikke opprinnelig en del av skolevirksomheten, og avviker med sitt volum fra den 
øvrige småskala bebyggelsen, men utgjør likevel et viktig innslag i skolens helhetlige miljø og 
kulturhistoriske sammenheng.  
 

Omfang Vernet omfatter bygningens eksteriør ved volumer, de røde fasadene, takformer og taktekkingsmaterialer, 
samt dør- og vindusutforminger med farger.  
 

Vernekategori Verneklasse 2, bevaring 
 

 

Bygningshistorikk 
Den såkalte Rosenhallen, som i dag blant annet rommer skolens gymsal, fagarealer og 
undervisningsarealer for spesialskole, ble i likhet med Rosenholm barneskole oppført av Moelven 
Brug i samarbeid med arkitektene Abrahamsen & Grinde. Bygningen sto ferdig i 1986. Den var 
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imidlertid ikke opprinnelig en del av selve skolevirksomheten, men ble bygget som arbeidsdagsenter 
med verksteder for Dikemark sykehus. Lokalene ble i 1991-92 ominnredet samt utvidet med et lite 
tilbygg med to nye innganger mot nordøst. I 1997 gjennomgikk bygningen ytterligere rehabilitering, i 
hovedsak innvendig.  

 

Bygningsbeskrivelse 
Bygningen er oppført som prefabrikkert modulbygg i mur og bindingsverk over en tilnærmet 
rektangulær grunnplan i 2 etasjer med dypt saltak og gavler mot langsidene. En solid 
limtrekonstruksjon bærer taket. Hovedinnganger er i 2. etasje mot øst. Mot vest er det ytterligere to 
innganger til omkledningsrom og fagarealer. Den høye sydgavlen henvender seg mot skolegården og 
den inntilliggende AKS-bygningen. Mot nord er det tre fag med vinduer, en delvis blendet port, samt 
en lavere fløybygning på hjørnet.  

Innvendig er bygningen disponert med flerbruksrom med åpen limtrekonstruksjon i tak i nord, samt 
spesialavdelinger, sløyd, mat & helse mot syd. I 1. etasje/kjeller under flerbruksrommet er det 
omkledningsrom/tilfluktsrom og lager. 

Uttrykket preges i likhet med skolens øvrige bebyggelse av rasjonalitet og enkle materialvalg, selv om 
volumet er betydelig større. Fasadene er røde, i hovedsak kledd med panelimiterende blikk. Saltaket 
er kledd med betongtakstein. 

 

Fasader fra 
byggemelding 1984. 
Blant annet har et 
mindre tilbygg senere 
tilkommet mot 
nordøst. Mot sydøst 
ble det satt inn 
ytterligere vinduer i 
forbindelse med 
ombygging på 1990-
tallet. Der er en ny 
utgangsdør. 
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Rosenhallen med sine 
store takflater og 
inngangsparti til 
gymsal (til høyre) og 
spesialskoleavdeling 
(til venstre). En rist i 
takflaten markerer 
utvidelse i 1991. 

 

Bygningen er oppført i 
skrånende terreng 
med nedtrukket tak 
mot vest slik at 
fasadene holdes lave. 
Her sett mot syd fra 
Nordåsveien. 
Annekset på hjørnet 
rommet opprinnelig 
kjøkken og kantina for 
de arbeidende.  
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Med unntak for noen 
begrensete partier på 
øst- og vestveggene 
er Rosenhallen kledd 
med panelimiterende 
blikk. 

 

Fasade mot sydøst er 
noe endret ift. 
opprinnelig utseende, 
men utgjør en viktig 
fond i skoleanleggets 
helhetlige miljø.  
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Interiør, gymsalen.  

 

Interiør, opprinnelig 
kjøkken og kantina for 
de arbeidende. 
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KOMPLEKS 200567 Seterbråten skole 
 

 

 

Eiendomsdata 
Fylke Oslo 
Kommune Oslo 
Adresse Bjørnåsveien 126, 1272 Oslo 
Opprinnelig funksjon Skole, 1-7 trinn 
Nåværende funksjon Skole, 1-7 trinn 
Vernekategori Verneklasse 2, bevaring 

 

Oversikt bygninger og anlegg 
Bygningsnr. Navn Byggeår Verneklasse Omfang Gnr/Bnr 
20056703 Bygg 1 1997 2 Eksteriør/interiør/utomhus 187/238 
20056702 Bygg 2 (adm.bygg) 1997 2 Eksteriør/interiør/utomhus 187/238 
20056701 Bygg 3 1998 2 Eksteriør/utomhus 187/238 

 

Vern kompleks 
Formål Formålet er å verne et godt bevart og svært godt eksempel på helhetlig utforming av samtidens 

skoleideal med hensyn til skala, romprogram og materialbruk, oppført som del av utbyggingen på 
Søndre Nordstrand på 1980- og 1990-tallet. 
 

Begrunnelse Skolen er tegnet av arkitekt Didrik Hvoslef-Eide og ble innviet i 1998. Den er en av flere barneskoler 
oppført i forbindelse med boligutbyggingen på Bjørndal i 1980- og 1990-årene, men er samtidig også et 
resultat de arealkrevende reformene knyttet til SFO og L97. Som arkitektur betraktet skiller Seterbråten 
skole seg ut i hvordan den på en usedvanlig lesbar måte manifesterer flere ulike grep fra samtidens 
pedagogiske føringer og ideer knyttet til landsbyen som skoleideal. Dette uttrykkes ved anvendt skala, 
den karakteristiske materialbruken, kombinasjonen av rekketunsprinsippet med overbygde gater og 
sammenbygde tun, samt ved utformingen av de mindre frittstående paviljongene med flere basearealer 
sammenlenket med torg, hemser og overlyspartier. Sett sammen fremstår Seterbråten skole som et godt 
bevart anlegg med høye skole-, arkitektur- og kulturhistoriske verdier. 
 

Omfang Vernet omfatter skoletomtens østre utomhusarealer med skogkledde knauser. Bygningene (1-3) vernes 
ved volumer, fasadenes materialbruk og -behandling, takform og taktekkingsmaterialer, samt dør- og 
vindusutforminger med farger og sålbenker. Innvendig omfatter vernet fellesarealene i bygg 1 og 2, 
herunder materialbruken på gulv og vegger, hemskonstruksjoner samt overlys. 
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Beskrivelse situasjon og kulturmiljø 
Seterbråten skole ligger langs Bjørnåsveien på Bjørndal i bydel Søndre Nordstrand. Den langstrakte 
tomten ligger delvis på tidligere dyrket innmark, definert av de overordnede landskapstrekkene med 
skogkledde åsrygger i nord-sydgående retning. Høydedraget Bjørnåsen i vest var tidligere utmark 
under gårdene Slime og Bjørndal, og er nå et utpreget friluftsområde med turstier og eldre 
ferdselsveier. I bakkant av skoletomtens østre del er et smalt parti med en lavere skogkledd rygg som 
fungerer som en barriere mot boligbebyggelsen i blant annet gata Grevlinglia. Stort sett hele 
boligområdet er oppført på 1980- og 1990-tallet og preges av postmoderne småskala panelkledd par- 
og rekkehusbebyggelse i 1-2 etasjer. Straks syd for skolen står det lokale landemerket 
buddhisttempelet Karma Tashi Ling fra 2015 (arkitekt Per Marlow), og i enden av Bjørnåsveien i nord 
ligger boligfeltet Bjørndalsjordet fra 2014-2015. 

 

Historikk 
Seterbråten barneskole og flerbrukshus ble oppført som en del av den omfattende utbyggingen med 
småhus, rekkehus og blokker, i området øst for Bjørnåsen, som foregikk fra 1980-tallet og fremover. 
Før dette var området et kupert skogsareal med innslag av jordbrukslandskap.  

Navnet skriver seg fra plassen Seterbråten, som frem til 1909 lå under gården Bjørndal. I forbindelse 
med utbyggingsplanene for Søndre Nordstrand vedtok Oslo bystyre i 1980 at gården Bjørndal på 
østsiden av Grønliåsen skulle bevares med 170 mål dyrket mark. I stedet ble det senere vedtatt å 
bygge ut en del av Bjørndals innmark.  

Områdets første barneskole, Bjørndal skole, ble tatt i bruk i 1987. Grunnet bydelens sterke vekst og 
innføringen av L97 noen år senere ble det raskt behov for en skole som kunne avlaste Bjørndal skole. 
Det ble utlyst en konkurranse om nybygg, og etter å ha studert og latt seg inspirere av de prinsipielle 
grep og løsninger ved utformingen av Sætre (tidligere Grytnes) ungdomsskole fra 1985-86 på Hurum, 
ga Skoleetaten i Oslo oppdraget med å utforme den nye skolen til arkitekt Didrik Hvoslef-Eide. 
Følgelig fastla Hvoslef-Eide, i samråd med skolesjefen, et grunnleggende planmessig prinsipp for 
skolen: Klasserom med egne innganger/garderober etter «landsbyprinsippet». Dette var en klar 
videreføring av arkitektens intensjoner og grep ved Sætre ungdomsskole. Om forløperen til skolens 
arkitektoniske og pedagogiske hovedprinsipp skriver arkitekten selv: 

 Skolens romprogram og arealer følger ERFAs veiledende norm for ungdomsskoler med tre 
paralleller. Skolens form oppfatter vi som den fysiske/arkitektoniske konsekvens av intensjonene i 
Mønsterplanen for grunnskolen, tolket i et samarbeid mellom arkitekter og pedagoger. En 
desentralisering av skolefunksjonene til «selvstendige bygninger», bundet sammen av «gater» og 
«plasser», uttrykker således en spredning av ansvar, en differensiert pedagogikk og et mangfold i 
miljø- og opplevelseskvaliteter. Denne landsbystrukturen tilrettela også god tilpasning til 
bevaringsverdig topografi og vegetasjon, og til målestokken i nabobebyggelsen. Glasstak i ulike 
varianter, og med klare geometriske sammenføyninger, er med på å definere funksjonsovergangene 
både ute og inne - og til å sikre helheten i anlegget. (Byggekunst 6/1989) 

Seterbråten skole ble byggemeldt i 1996 og oppført i to byggetrinn som 2-parallell 1-7 skole med 
skolefritidsordning. Første byggetrinn, med de to søndre bygningene, sto ferdig til skolestart i august 
1997. Bygningene inneholdt klasserom, arealer for spesialklasse, lekerom og mediatek, samt 
administrasjon, personalrom og arbeidsrom for lærere. Det andre byggetrinnet og den nordlige 
(flerbruks-) bygningen var ferdig til neste skoleår og hadde blant annet lokaler for SFO, fagarealer, 
kontorer, gymsal og PP-tjeneste.   

Skoleanlegget har siden det ble ferdigstilt gjennomgått en del innvendige omdisponeringer i det nordre 
bygget. Skolegård og uteområde ble oppgradert i 2010, men fremdeles fremstår anlegget som helhet 
som svært godt bevart.  
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Beskrivelse av skoleanlegg 
Den avlange tomten er på 32 256 m2 og består av tre bygninger fra 1997-98 med ulik størrelse og 
plan, oppført på rekke i tilnærmet nord-sydlig retning. Utomhusanlegget omfatter i tillegg til selve 
skolegården en skogkledd rygg med knauser i øst. 

De overordnede landskapstrekkene i området, sett i sammenheng med bebyggelsens utforming, var 
utgangspunktet for utformingen av utomhusarealene. Et viktig moment både i plan- og byggefase var 
å ivareta det verdifulle naturlandskapet rundt skolen. I tillegg til å beholde mest mulig eksisterende 
vegetasjon, ble bevaringen av en stor flyttblokk mellom bygg 1 og 2 en viktig oppgave. Steinen er 
senere blitt fjernet.  

Bebyggelsen er organisert i tre frittstående bygninger i 1-2 etasjer med trinnvis økende volum. De tre 
volumene er brutt ned i skala med hjelp av sammensatte takformer og sprang i veggliv som følge av 
den karakteristiske planløsningen. Bygg 1 i syd er en bygning forbeholdt undervisning med trinn- og 
fellesarealer. Bygg 2 har blandede funksjoner med undervisningsarealer, mediatek og en 2. etasje 
med administrasjon og arbeidsplasser for lærere. Bygg 3 har arealer for SFO, teori- og spesialfag, og 
et gymanlegg. Et innvendig, og delvis glassoverbygget gateforløp i nord-syd-retning, fungerer som den 
sentrale nerven i anlegget og binder funksjonene i de ulike bygningene sammen, selv om de er fristilte 
fra hverandre. Anlegget har ikke en markant hovedinngang. 

Plantegningene viser hvordan bygningene er komponert og på en lesbar måte forholder seg til 
samtidige ideal for skolebygging. Skolens overordnete plangrep, som også er i tråd med arkitektens 
øvrige skoleprosjekter (se Sætre/Grytnes og Bestum skole), kjennetegnes ved at klasserommene er 
samlet rundt sentrale rom med karakteristiske overlys, samtidig som de er oppført som «selvstendige» 
bygninger med egne innganger utenfra. Utenfor disse ble det anlagt uteoppholdsrom, «klassehager», 
som knyttet seg til hvert klasserom. Det er dessuten utstrakt bruk av hemser som tilleggsareal over 
fellesarealene. Arealer og rom som ikke ble brukt til teoriundervisning ble lagt i de større langsgående 
volumene i bygg 2 og 3, også de oppført som selvstendige bygninger, langs delvis glassoverbygde 
gateforløp. Slik sett bidrar variasjonen i skala til å fremheve arealenes ulike brukere og funksjoner.  

Bygningene er utvendig forblendet med rød, sekkeskurt murstein (som ved utvidelsen av Bestum 
skole) eller, som ved nordre bygningen, delvis kledd med malt lektepanel. Samtlige tak, som her utgjør 
en vesentlig «femte fasade», er belagt med rød teglstein og med mønestein over gavlene. 
Flerbrukshuset i nord har i tillegg et markant tårnoppbygg med lanternene og vindfløy.  

Så vel utvendig som innvendig viser formspråket og uttrykket til en sjelden og gjennomarbeidet idé og 
ambisjon om å bruke tradisjonelle, robuste og naturlige materialer. Grepet er forholdsvis frigjort fra 
lokal tradisjon, men viser samtidig til påvirkning fra Bestum skole (1921) og fra eldre dansk 
byggeskikk. Småskalaen, som er karakteristisk for postmodernismen, er svært lesbar, og vel tilpasset 
brukere og omkringliggende natur.  
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Seterbråten skole ligger på Bjørndal, med boligområder og Bjørnholt VGS i øst. Grønliåsen ligger i vest. 
 

 
Flyfoto fra 1997. Seterbråten skole under oppføring. 
Bebyggelsen i gata Grevlinglia og Bjørnefaret er fra 
slutten av 1980-tallet. 

 
Flyfoto fra 2020 som viser skolen ferdig utbygget. 
Buddhisttempelet Karma Tashi Ling fra 2015 skimtes 
nederst i bildet. 

189



Kompleks 200567 Seterbråten skole   

 

Skråfoto med situasjon og navn på bygningene, sett most vest. 

 

 

Takplan over bygg 2 (til venstre) og bygg 1 (til høyre) som viser den karakteristiske disponeringen av klasserom 
lagt i 90 graders vinkel mot hverandre, orientert rundt fellesareal med overlys.  
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Skolen og Bjørnåsveien sett fra nord, med bygg 3 nærmest. Mellom skolen og veien er det en plantet trerekke 
med bjerker. 
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Ivaretakelsen av 
eksisterende terreng 
og vegetasjon var et 
kjennetegn bygging av 
skoler etter 
landsbyprinsippet. 
Dette er særlig lesbart 
på Seterbråten, og 
den østre delen av 
tomten omfattes derfor 
av vernet. 
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Anlegget sett fra nord, 
med bygg 3 og tett 
opp mot den 
skogkledde ryggen i 
øst.  

 

Skolen sett fra sydøst. 

 

Boligbebyggelsen i 
gata Grevlinglia ligger 
rett bakenfor skolen i 
øst, og er oppført 
omtrent samtidig som 
skolen. 
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Struktureringen av bebyggelsen legger opp til åpne arealer mellom de ulike bygningene. Det omkringliggende 
landskapet bidrar vesentlig til landsbypreget.   
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BYGNING 20056703 Bygg 1 
 

 

Bygnings- og eiendomsdata 
Ansvarssted / etat Undervisningsbygg 
Gnr/Bnr 187/238 
Oppført 1997 
Byggherre Skolesjefen i Oslo / Oslo kommune 
Arkitekt Didrik Hvoslef-Eide 
Opprinnelig funksjon Skole 1-7 trinn 
Nåværende funksjon Skole 1-7 trinn 
Bygningsart Skole 

 

Vern 
Formål Formålet er å verne et gjennomarbeidet og svært godt eksempel på en helhetlig utforming av 

samtidens skoleideal med hensyn til skala, romprogram og materialbruk, oppført som del av 
utbyggingen på Søndre Nordstrand på 1980- og 1990-tallet. 
 

Begrunnelse Bygningen representerer en vesentlig del av miljøet på Seterbråten skole og inngår i anleggets 
kulturhistoriske og arkitektoniske helhet.  
 

Omfang Vernet omfatter bygningens eksteriør ved volumer, fasadenes materialbruk og -behandling, 
takform og taktekkingsmaterialer, samt dør- og vindusutforminger med farger og sålbenker.  
Innvendig omfatter vernet fellesarealene (foaje og hjemmebaser), herunder materialbruken på gulv 
og vegger, hemskonstruksjoner samt overlys. Vernet omfatter dessuten den bygningsintegrerte 
utsmykningen av Thorhild Berg. 
 

Vernekategori Verneklasse 2, bevaring 
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Omfang av vern interiør;  
Innvendig omfatter vernet fellesarealene (foaje og 
hjemmebaser), herunder materialbruken på gulv og 
vegger, hemskonstruksjoner samt overlys. Vernet 
omfatter dessuten den bygningsintegrerte 
utsmykningen av Thorhild Berg.  
 
 

 

Bygningshistorikk  
Bygningen ble oppført 1996-97 som del av det første byggetrinnet for Seterbråten barneskole og 
inneholdt utelukkende undervisningsarealer samt fellesarealer for trinn 5-7. Utførende arkitekt var 
Didrik Hvoslef-Eide, som i samråd med skolesjefen fastslo et grunnleggende planmessig prinsipp for 
skolen: Klasserom med egne innganger/garderober etter «landsbyprinsippet». De opprinnelige 
anlagte klassehagene utenfor hver trinninngang er siden tatt ut av bruk, og de tre hemsene har blitt 
supplert med stående ribber oppå gelenderet av sikkerhetsmessige årsaker.  

 

Bygningsbeskrivelse 
Bygningen er oppført i en etasje på flatt terreng syd på tomten, tett opp mot de skogkledde knausene i 
øst som er bevart. Planen har tatt utgangspunkt i landsbyidealet der hvert klasserom er utformet som 
selvstendige bygninger med egen inngang fra individuelle klassehager til garderober og toaletter. 
Dette ble kalt «hjemmebase I». Grupper på tre og tre klasserom er i sin tur gruppert rundt et fellesrom 
med overliggende hems, opprinnelig kalt «hjemmebase II». Det er totalt tre slike i bygningen, samt et 
fjerde «torg» uten hems innenfor foajeen/vestibylen, hvor Thorhild Bergs skulptur «Macchina» er 
montert i midten. Hovedinngangen er lagt mot nord, og ligger slik i akse med gateforløpet i de to andre 
bygningene. 

Bygningen er oppført i bærende konstruksjon av bindingsverk, utvendig forblendet med rød, 
sekkeskurt murstein. Hjørner i gavlveggene er markert med et avtrappet gavlmotiv. Takene er utført 
som saltak tekket med enkelkrum rød takstein, og har over fellesarealer og hemser hevede valmede 
partier med pyramideformede overlys. Utvendige dører og vinduer er malt blå, og vinduene har 
sålbenker i stein. 

Innvendig preges bygningen av tilsvarende småskalakarakter som vist i det utvendige. Fellesarealer 
har gulv av røde teglfliser og veggene har trehvit panelkledning av furu. De karakteristiske hemsene er 
oppført i furu med egen trapp, delvis understøttet av limtrebjelker. Andre bruksrom har linoleumgulv. 
Det er høytsittende, innvendige vinduer mellom klasserom og torg. 
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Situasjonsplan fra byggemelding 1996 som viser bygningens forhold til utomhusområdene, samt disponeringen 
av de forskjellige hjemmebasene rundt fellesarealer og hemser (stiplet). Nord og bygg 2 er til venstre. 

 

Vestfasade. De individuelle «klasseromsbygningene» bryter opp og skaper en nyansering av fasadelivet rundt 
bygningen.  

 

 

Nordfasade med hovedinngangens dobbeltdør i midten. Takene er trukket ned slik at fasadene er lave. 
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Bygningen sett fra nordøst, med hovedinngang i midten.  

 

Bygningen sett fra Bjørnåsveien i sydvest. 

 

Et av gårdsrommene tilknyttet hjemmebasene. Kassen i midten var opprinnelig tenkt beplantet. 
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Gavlmotiv mot vest.  

 

Bygningens hovedinngang mot nord. Vindusfeltene strekker seg rundt hjørnet til venstre. 
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Detaljbilde av opprinnelige blå vinduer og sålbenk i stein. 

 

 

Karakteristisk taklandskap med rød takstein og overlys.  

200



Kompleks 200567 Seterbråten skole   

 

 

Hovedinngangen og 
vestibylen mot nord. 
Gulv av fliser, vegger 
med sekkeskurt tegl 
på den ene siden og 
stående umalt panel 
på den andre. 
Himlingen kledd med 
panel.  

 

 

Torhild Bergs 
«Macchina» er 
fastmontert på 
sjakkmønstrede fliser i 
det nordre «torget» i 
bygningen. Rommet 
fordeler trafikk til 
hjemmeområdene og 
preges for øvrig av det 
røde flisegulvet, de 
panelte veggene og 
innfelte innvendige, 
vinduspartiene, samt 
den pyramideformede 
takformen med 
overlys. 
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«Hjemmebase II» med 
hems og inngang til de 
tre klasserommene 
som er organisert 
rundt arealet. 
Karakteristisk blåfarge 
på dørbladene, med 
umalte gerikter. 

 

  
Hemsene over hjemmebasene/torvene nås via egne trapper og får naturlig lys via lanterniner. På grunn av 
sikkerhet har de alle fått sekundære spiler montert over rekkverkene.  
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Et eksempel på 
klasserommene. Noter 
de smale 
vindusbåndene til 
venstre, som på 
varierende vis enten 
ligger inn mot 
fellesarealet eller 
ligger i det utvendige 
fasadelivet. På motsatt 
side er det større 
vinduer ut mot 
skolegården.  

 

 

Høytsittende og smale 
vinduspartier, 
innrammet av 
trekledning og flate 
gerikter. I bakgrunnen 
ses et fellesareal med 
hems. 
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BYGNING 20056702 Bygg 2 (adm.bygg) 
 

 

 

Bygnings- og eiendomsdata 
Ansvarssted / etat Undervisningsbygg 
Gnr/Bnr 187/238 
Oppført 1997 
Byggherre Skolesjefen i Oslo 
Arkitekt Didrik Hvoslef-Eide 
Opprinnelig funksjon Skole, 1-7 trinn 
Nåværende funksjon Skole 1-7 trinn 
Bygningsart Skole 

 

Vern 
Formål Formålet er å verne et gjennomarbeidet og svært godt eksempel på helhetlig utforming av samtidens 

skoleideal med hensyn til skala, romprogram og materialbruk, oppført som del av utbyggingen på 
Søndre Nordstrand på 1980- og 1990-tallet.  
 

Begrunnelse Bygningen representerer en vesentlig del av miljøet på Seterbråten skole og inngår i anleggets 
kulturhistoriske og arkitektoniske helhet.  
 

Omfang Vernet omfatter bygningens eksteriør ved volumer, fasadenes materialbruk og -behandling, takform og 
taktekkingsmaterialer, samt dør- og vindusutforminger med farger og sålbenker.  
Innvendig omfatter vernet fellesarealene (gaten, mediatek og hjemmebaser), herunder materialbruken 
på gulv og vegger, hemskonstruksjoner samt overlys. Vernet omfatter dessuten den bygningsintegrerte 
utsmykningen i gatens østre vegg.  
 

Vernekategori Verneklasse 2, bevaring 
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Omfang av vern interiør;  
Innvendig omfatter vernet fellesarealene (gaten, 
mediatek og hjemmebaser), herunder 
materialbruken på gulv og vegger, 
hemskonstruksjoner samt overlys. Vernet omfatter 
dessuten den bygningsintegrerte utsmykningen i 
gatens østre vegg. 
 

 

Bygningshistorikk  
Bygningen ble oppført 1996-97 som del av det første byggetrinnet for Seterbråten barneskole og 
inneholdt undervisningsarealer og fellesarealer. Utførende arkitekt var Didrik Hvoslef-Eide, som i 
samråd med skolesjefen fastslo et grunnleggende planmessig prinsipp for skolen: Klasserom med 
egne innganger/garderober etter «landsbyprinsippet». I denne bygningen ble det i tillegg lagt lokaler 
for administrasjon og personal, slik at de fikk en sentral plass i skoleanlegget mellom bygg 1 og 3, som 
ble nyttet mer til fellesundervisning og annen type flerbruk. 

 

Bygningsbeskrivelse 
Bygningen er oppført i to skilte volumer i henholdsvis 1 og 2 etasjer i delvis fallende terreng midt på 
tomten. I det lavere og vestre volumet er det teoriarealer og hjemmebaser, og i det østre og høyere 
administrasjon, personalrom mv. Mot øst utnyttes terrengfallet til funksjoner for varig opphold, som 
arbeidsrom for ansatte i øvre etasje, mens de mørke sonene lagt inn i bakkant er anvendt for tekniske 
rom og arealer som ikke krever dagslys. Funksjonsskillet mellom bygningskroppene markeres ved et 
glassoverbygget gateforløp i nord-syd-retning. «Gaten» understreker også variasjonene i selve 
«landsbyen» ved små passasjer og plasser. I tillegg til de desentraliserte inngangene til 
klasserommene, samt inngangen til mediateket, har bygningen to innganger, henholdsvis i nord og 
syd. Arealer knyttet til musikk- og naturfag ligger også i denne bygningen. 

Bygningen er oppført i bærende konstruksjon av bindingsverk, utvendig forblendet med rød, 
sekkeskurt murstein. Hjørner i gavlveggene er markert med et avtrappet gavlmotiv. Takene er utført 
som saltak tekket med enkelkrum rød takstein, og har over fellesarealer og hemser hevede valmede 
partier med pyramideformede overlys. Utvendige dører og vinduer er malt blå, og vinduene har 
sålbenker i stein. 

Innvendig preges bygningen av tilsvarende småskalakarakter som vist i det utvendige. Fellesarealer 
og det sentrale gateforløpet har gulv av røde teglfliser. Andre bruksrom har linoleumgulv. Veggene er 
langs gatens ene side forblendet med sekkeskurt murstein, imens de andre veggene har trehvit 
brystningspanel av furu. Det er også høytsittende vindusbånd mellom klasserom og mediateket. De 
karakteristiske hemsene er oppført i furu med egen trapp, delvis understøttet av limtrebjelker. Trapper 
er støpt og utført som lettere elementer med slanke blåmalte gelender i stål.  

Himlingen langs gaten utgjøres av et overlys i stålramme. I tillegg er det et langsgående parti med 
takvinduer i vestre siden av mediateket. 

Innfelt i gatens østre veggflate, overfor mediateket, er det utsmykning av Randi Eilertsen og Søssa 
Magnus i form av seks papirarbeider, med navnet «Underlig hage».  

Over reposet i den nordlige trappen, som binder sammen gaten og det nordre inngangspartiet med 
administrasjon i 2. etasje, er en veggutsmykning i fire deler Ulf Verner Carlsen og Johannes Kanschat 
ved navn «Picnic og u.t.»  
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Sydfasade på tegninger fra byggemelding som viser forholdet mellom «landsbyen» med mediatek/torg og 
hjemmebaser til venstre, og det større huset med utsyn over landsbyen til høyre. Det glassoverdekkete 
gateforløpet går midt imellom, og avsluttes i syd med et større vindusparti. 

 

Vestfasade på tegninger fra byggemelding med den høyere bygningen med overlys i bakkant. Inngangen til 
«gaten» ses til høyre, og utgjøres av en åpen konstruksjon med telttakform, opprinnelig tekket med transparent 
materiale.  

 

Østfasade på tegninger fra byggemelding som blant annet viser personalrommets overlys og terrasse. 
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Bygningen sett fra nordvest (over) og nordøst (nede). Den høyere volumet rommer blant annet administrasjon, 
kontorer og personalrom.  
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Søndre del av bygningen, men inngang til gaten. Det pyramideformede skjermtaket var tidligere utført i 
transparent materiale. 
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Detaljbilder av eksteriøret ved glasstaket til gaten mellom de to volumene. 
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Østfasaden med 
inntrukket parti ved 
personalrommets 
uteplass. Steinen i 
forgrunnen er en av 
mange i skogspartiet 
mellom skolen og 
villabebyggelsen i øst, 
og viser hvordan 
ivaretakelsen av 
eksisterende terreng 
og vegetasjon var 
premissgivende i 
byggefasen. 

 

 

«Gaten» med overlys 
og keramiske fliser på 
gulvet. Veggene 
utgjøres av rød 
slemmet murstein.  
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Media-/biblioteket i 1. 
etasje fungerer som et 
torg med egen 
inngang i fasaden. Det 
er også tilknyttet det 
langsgående 
gateforløpet og 
fordeler trafikk til de to 
hjemmeområdene i 
bygningen.  

 

 

Media-/biblioteket sett 
mot nord. De typiske, 
skrå himlingene går 
igjen i anlegget. 
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«Hjemmebase II» med 
hems og inngang til de 
tre klasserommene 
organisert rundt 
fellesarealet. 

 

 

Et eksempel på 
klasserommene. 
Rommenes 
saltaksform 
gjenspeiles også 
innenfra. De større 
vinduene vender ut 
mot skolegården. 
Døren fører til 
garderobe og den 
desentraliserte 
inngangen. 
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Et eksempel på 
klasserommene. De 
smale vindusbåndene 
ligger inn mot 
mediateket. Nedre 
veggliv er panelkledd 
mens den skrå 
himlingen og det øvre 
vegglivet er hvitmalt 

 

 

Personalrom med kantine 
samt hems med 
langsgående overlys. Fra 
personalrommet kommer 
en rett ut på terreng mot 
øst, hvor det er anlagt en 
terrasse.  
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Innfelt utsmykningsprogram i gaten av Randi Eilertsen og Søssa Magnus i form av seks papirarbeider, med 
navnet «Underlig hage».  

 

 

Løs utsmykning i 
nordre trapperom av 
Ulf Verner Carlsen og 
Johannes Kanschat i 
1998. Navn «Picnic og 
u.t.». 
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BYGNING 20056701 Bygg 3  
 

 

 

Bygnings- og eiendomsdata 
Ansvarssted / etat Undervisningsbygg 
Gnr/Bnr 187/238 
Oppført 1998 
Byggherre Skolesjefen i Oslo 
Arkitekt Didrik Hvoslef-Eide 
Opprinnelig funksjon Skole 1-7 trinn og flerbrukshus 
Nåværende funksjon Skole 1-7 trinn 
Bygningsart Skole 

 

Vern 
Formål Formålet er å verne et gjennomarbeidet og svært godt eksempel på helhetlig utforming av samtidens 

skoleideal med hensyn til skala, romprogram og materialbruk, oppført som del av utbyggingen på 
Søndre Nordstrand på 1980- og 1990-tallet.  
 

Begrunnelse Bygningen representerer en vesentlig del av miljøet på Seterbråten skole og inngår i anleggets 
kulturhistoriske og arkitektoniske helhet.  
 

Omfang Vernet omfatter bygningens eksteriør ved volumer, fasadenes materialbruk og -behandling, takform og 
taktekkingsmaterialer, samt dør- og vindusutforminger med farger og sålbenker. Vernet omfatter 
dessuten den bygningsintegrerte utsmykningen i det nordre trapperommet. 
 

Vernekategori Verneklasse 2, bevaring 
 

 

Bygningshistorikk  
Bygningen sto ferdig i 1998 når de to andre bygningene allerede var tatt i bruk, som del av 2. 
byggetrinn på skoleanlegget. Den ble oppført som skole og flerbrukshus med SFO-baser, fagarealer 
for sløyd, heimkunnskap, kunst, PP-tjeneste, fritidsklubb, samt kroppsøvingssal. Utførende arkitekt var 
i likhet med øvrige bygninger på Seterbråten skole Didrik Hvoslef-Eide. 
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Etter 2004 ble bygningen ombygget innvendig i den søndre delen, blant annet for å få plass til flere 
teori- og fellesarealer i 2-etasje. Det ble også etablert en ny utvendig rømningstrapp på fasaden mot 
øst. Innvendig ble vinduer mellom gaten og fagarealene i øst blendet.   

Bygningsbeskrivelse 
Bygningen er oppført i to volummessig adskilte deler, i henholdsvis 1 og 2 etasjer, på den nordre 
delen av tomten, rett nedenfor den skogkledde ryggen i øst. Nord for bygningen er et grusareal med 
fotballbane. Mens teoriarealene og hjemmebaser for spesialundervisning (tidligere SFO) er i en etasje 
mot vest (i en mindre skala enn tilsvarende i bygg 1 og 2), er den østre og nordre delen med 
fagarealer, klasserom, gymsal og fritidsklubb oppført over to etasjer. Funksjonsskillet mellom de to 
bygningsdelene markeres ved et overbygget gateforløp i nord-sydlig retning. De rene skolearealenes 
overgang til det tidligere flerbrukshuset markeres også med en knekk hvor gateforløpet skifter retning. 
I tillegg til de desentraliserte inngangene til klasserommene har bygningen to innganger, henholdsvis 
ved vestibylen i nordvest (syd for gymsalen) og ved siden av sydgavlen.   

Bygningen er oppført i bærende konstruksjon av bindingsverk med prefabrikkerte betongelementer i 
dekker. Hoveddelen av bygningen er utvendig forblendet med sekkeskurt rød murstein, noe som også 
videreføres ned i det overbygde gateforløpet. Den lavere delen mot vest, samt brorparten av gymsalen 
i nord, er imidlertid utvendig kledd med brunmalt lektepanel. Takene er utført som saltak tekket med 
enkelkrum rød takstein. I nordøst er det et markant oppbygg med tårnrom og vindfløy. Utvendige dører 
og vinduer er malt blå, og vinduene har sålbenker i stein og blikk. Trapper er støpt og utført som 
lettere elementer med slanke blåmalte gelender i stål. 

Innvendig fungerer gateforløpet som den sentrale nerven i bygningen. Her har gulvet en (senere) 
belegning med linoleum, veggen mot øst (fasaden til det høyere bygningsdelen) sekkeskurt, og 
veggen mot vest (hjemmebaser) panelt med stående furukledning. I motsetning til bygg 1 og 2 har 
himlingen ikke overlys, men kun tre enkle takvinduer (selv om tegninger fra byggemelding viser et 
lengre parti med overlys).  
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Plan over 1. etasje, slik det ble presentert i byggemeldingen, viser det sentrale gateforløpet som skiller den lavere 
delen, med SFO med egen inngang, fra den høyere og bredere delen i øst.  

 

Vestfasade i byggemeldingen. Gymsalen, som ses til venstre, ble imidlertid oppført med panelfasader mot vest og 
syd. 

 

Syd- og nordfasade i byggemeldingen. Den lavere utbygningen på gymsalens nordre fasade ble forlenget mot øst 
noen år senere.  
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Bygningen sett fra nord og sydvest. 

 

 

 

 

218



Kompleks 200567 Seterbråten skole   

 

Bygningen sett fra syd med tårnoppbygget i bakgrunnen. Sjatteringen i gavlveggens puss skyldes reparasjoner 
med avvikende tilslag og kulør. 

 

Inngangspartiet i syd er inntrukket, og mer diskret utformet enn ved de andre bygningene.  
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Hjørnet mellom gymsalen, vestibyle og kantine (til høyre), sett mot nord. I motsetning til andre fasader er dette 
partiet kledd helt med stående trekledning. 

 

Hjemmebasene i denne bygningen er mindre enn tilsvarende på bygg 1 og 2, og utført med spissere takvinkel.    
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«Gaten» i bygg 3 har 
mindre dagslys enn de 
andre byggene 
grunnet at det kun er 
tre takvinduer. Veggen 
til venstre skal tidligere 
ha hatt små vinduer 
inn mot undervisnings-
arealene, tilsvarende 
løsningen ved 
hjemmebasene i bygg 
1 og 2. I veggen til 
høyre er det enkelte 
vinduer mot 
fagarealene som er 
blitt blendet.  

 

 

 

Tårnoppbygget med 
utsikt i alle retninger. 
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Kroppsøvingssalen er 
med unntak av gulvet i 
sin helhet utført i furu. 
Scenen og det 
underliggende 
stollageret vitner om at 
salen også var tiltenkt 
andre typer samlinger. 
Til venstre for scenen 
fører en trapp ut, og 
en trapp ned til 
kjellerens 
omkledningsrom. 

 

 

 

Tiril Schrøders 
akrylmaling fra 1998 
på vegg i nordre 
trapperommet, høyde 
ca. 2 m, kalt «The 
Trap».  
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KOMPLEKS 200576/800877 Skøyen skole og idrettshall 
 

 

 

Eiendomsdata 
Fylke Oslo 
Kommune Oslo 
Adresse Monolitveien 6, 0375 Oslo 
Opprinnelig funksjon Skole, 1-7 trinn 
Nåværende funksjon Skole. 1-7 trinn 
Vernekategori Verneklasse 2, bevaring 

 

Oversikt bygninger og anlegg 
Bygningsnr. Navn Byggeår Verneklasse Omfang Gnr/Bnr 
20057601 Barneskole (A-G)  1997-98 2 Eksteriør/utomhus 3/622 
80087701 Idrettshall (H) 1997-99 2 Eksteriør/utomhus 3/622 
20057604 Superkube (I) 2012 - - 3/622 

 

Vern kompleks 
Formål Formålet er å verne et anlegg med høye arkitektoniske verdier som på en lesbar måte gjenspeiler tidens 

ideal og føringer knyttet til disponering av skolenes arealer, og som er oppført i en sårbar og nasjonalt 
verdifull romlig sammenheng ved Vigelandsparken og Skøyen hovedgård.  
 

Begrunnelse Skøyen barneskole, tegnet av Div.A arkitekter, sto ferdig i 1998 som en eksponent for områdets økte 
behov for barneskoler, og tok samtidig opp L97s krav om skolegang for 6-åringer. Skolen fremstår som 
en relativ småskala paviljongskole/ landsbyskole med et noe annet uttrykk enn det 1980-tallets 
landsbyskoler representerte. Det kan ses som en videreutviklet skoletypologi som preges av en 
strammere form for layout/organisering og større volum, som følge av økte programmerte arealer og nye 
tekniske krav. Det gjennomarbeidede grepet, herunder materialvalg og detaljering, representerer høye 
arkitektoniske verdier. Tomtens geometri kombinert med reguleringsmessige føringer knyttet til det 
sårbare miljøet og antallet kvadratmeter som skulle innpasses, begrenset sterkt valg av hovedgrep og 
førte til en løsning med åtte separate bygg langs en skolegate og et skoletorg, med utvendig, overdekket 
sirkulasjon til alle bygninger. Skolens lave bygningsvolumer, materialbruk og sammensatte 
bygningskropp er godt tilpasset terrenget og skalaen i den omkringliggende bebyggelsen, samtidig som 
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det som fungerer som et interessant eksempel på landsbyidealet i overgangen mot den senere 
kompaktskolen. Oppsummert er skolen et godt bevart anlegg med høye arkitektoniske, skolehistoriske 
og kulturhistoriske verdier. 
 

Omfang Vernet omfatter anleggets uteområde med allé mot Skøyen hovedgård i syd, den nedfelte utsmykningen 
i skolegaten, samt terrenget med svaberg vendt mot Nordjordet. For bygningsmassen omfatter vernet 
det opprinnelige anleggets eksteriør (barneskole og idrettshall) ved volumkomposisjoner, fasadenes 
materialbruk og -behandling, takform og gesimser, svalganger og rekkverk, dør- og vindusutforminger, 
samt bygningsintegrerte utsmykning.   
 

 

Beskrivelse situasjon og kulturmiljø 
Skøyen skole er en 3- parallell barneskole som ligger i bydel Ullern. Skolen har en unik plassering 
mellom Vestre gravlund, Skøyen hovedgård med den engelske park og Frognerparken med 
Vigelandsanlegget. Tomten ble skilt ut fra Nordjordet, og utgjorde den nordlige delen av området som 
tidligere var del av Skøyen hovedgård.  

I nord ligger skolen inn mot boligbebyggelsen i Skøyensvingen. Boligene tettest på skolen er mindre 
leilighetsbygg oppført i perioden 2012-2014, mens øvrig bebyggelse stort sett består av eneboliger 
oppført på 1930-tallet. Den nordøstre delen av tomten grenser mot Monolitveien og Vestre gravlund 
(innviet i 1902). Her ligger Monolitten barnehage, en midlertidig bygning som har uteområdet sitt 
utenfor tomtegrensen. Denne delen av tomten er fredet i henhold til kulturminnelovens § 19 (127174-
29) som del av Frognerparken.  

På skoletomtens sydside ligger Skøyen Hovedgård med den tilhørende Engelske park. Dette er i sin 
helhet avsatt til hensynssone bevaring med hjemmel i PBL, i tillegg til å være oppført i NB!-registret 
som et kulturmiljø av nasjonal interesse i by.  

  

Historikk 
Beslutningen om å oppføre Skøyen skole var resultatet av en lang politisk prosess. Skolen var nedfelt 
i skolebruksplanen fra 1978, og i 1979 ble deler av Nordjordet regulert til skoletomt. I 1981 ble planene 
om å bygge ny skole på Skøyen nedstemt, og isteden skulle Majorstuen skole justeres for å motta 
også Skøyenelever. Som del av Nordjordet, var tomten opprinnelig et landbruksområde for Skøyen 
hovedgård, som på 1970-tallet gradvis ble et friluftsområde benyttet til parsellhager, som ridebane og 
for hundedressur. Interessekonflikten var tydelig. Lokalt engasjerte innbyggere kjempet for å beholde 
bruken av området, noe som ikke svarte til områdets økte behov for å dekke opp elevutviklingen på 
Smestad og Majorstua. Under arbeidet med å frede Vigelandsparken, gikk Byantikvaren i 1990 inn for 
at reguleringsplanen fra 1979 burde heves, og Nordjordet omfattes av fredningssonen. I forbindelse 
med innføring av reform 97 økte imidlertid behovet for nye og utvidete skoler i kommunen. Vedtak om 
bygging av ny skole på Skøyen ble følgelig fattet i oktober 1996.  

Div.A arkitekter fikk oppdraget med å tegne skolen som skulle romme 2-3 paralleller, en avdeling for 
spesialundervisning, samt en idrettshall med standard for internasjonal håndball. Tomtens geometri, 
sammen med reguleringsmessige føringer og skoleanleggets arealbehov, gjorde planleggingen til en 
krevende oppgave. Reguleringsplanen satte dessuten strenge arealkrav og krav om maks to etasjer. 
Sammen med spesifiserte krav til utforming, materialbruk og dimensjonering, var målet en god 
tilpasning det bevaringsverdige gårdsanlegget ved Skøyen hovedgård, samt tilpassing til den 
villamessige trehusbebyggelsen i Skøyensvingen.  

Resultatet ble et skoleanlegg som viser tilhørighet til tilliggende villa/boligbebyggelse i skala, 
materialitet og formspråk. Bygningenes fargevalg er nedtonet/dempet av hensyn til verneverdiene i 
området. Det ble stilt strenge kostnads- og arealkrav, som resulterte i en bruttonettofaktor på 1.18 
(eks. svalgang).  

Byggearbeidene startet sommeren 1997 og fortsatte under press for å kunne stå ferdig til skolestart 
1998-99. Skolevirksomheten startet allerede høsten 1997 ved to midlertidige brakker som ble satt opp 
parallelt med Monolitveien. Disse ble etter demontering flyttet til Lutvann og Prinsdal skoler. Endelig 
innvielse skjedde i forbindelse med skolestart august 1998, og med det kunne Skøyen skole avlaste 
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deler av blant annet Bestum, Smestad og Majorstua skolekretser. Anlegget ble presentert av 
arkitektene i tidsskriftet Byggekunst nr. 5 fra 1999.  

I 2005 tilkom Monolitten barnehage, en midlertidig barnehage. I forbindelse med at skolearealene 
måtte utvides i 2012 ble en bygning av modultypen Superkube oppført helt syd på tomten hvor det 
tidligere var fotballbane.  

 

Beskrivelse av skoleanlegg 
Den avlange tomten på 21 609,00 m² strekker seg fra sørvest mot nordøst og rommer det opprinnelige 
skoleanlegget bestående av en langstrakt og underinndelt hovedbygning og fire 
undervisningspaviljonger, som sammen med den større idrettshallen i vest ligger inntil en utendørs 
skolegate. Boligene, på skolens nordvestlige side, ligger i et skrånende terreng i bakkant av skolen. 
Terrenget på den øvrige delen av Nordjordet faller mot sydøst. Området som utgjør selve skoletomten 
er med unntak for svaberget og skråningen i syd relativt plan. Skolegården knytter seg sømløst til 
resten av Nordjordet, samt til skogsområdet og Vigelandsparken i syd. Skøyenparken og den 
Engelske park ligger i umiddelbar nærhet.  

Elevenes utomhusanlegg ligger i all hovedsak innimellom skolebygningene i Skolegata og på den 
sørøstlige delen av tomten. Det var tidligere en fotballøkke vest for idrettshallen, men etter 
oppføringen av superkuben i 2012 gjenstår nå et mindre lekeareal på denne delen av tomta. De større 
oppholdsarealene ligger mellom paviljongene og samles mot sørøst og resten av Nordjordet. 
Utomhusarealene består av varierte flater, det er asfalterte arealer, brosteinslagte flater, områder med 
tredekker og områder med beplantning og gress. Kjøreadkomst skjer fra Monolitveien i øst og 
parkeringsarealet er lagt til området inn mot veien. Det er gang- og sykkeladkomst både fra store deler 
av området fra vest, i syd og fra Monolitveien. 

Som skoletype er Skøyen skole en paviljongskole i 2. etasjer som fremstår som en videreføring av 
landsbyprinsippet. Førende for utformingen ble tomtens geometri, reguleringsmessige føringer og 
antall m2 som skulle innpasses. Hovedgrepet organiserer åtte separate bygninger langs en 
skolegate/skoletorg med utvendig, overdekket sirkulasjon mellom alle bygningene. Idrettsbygget, med 
sitt store volum, er plassert innerst i tomtens sydvestre hjørne. Klassenes trinnarealer ligger fordelt i 
fire, tilnærmet frittstående og rektangulære fløyer/paviljonger, som åpner anlegget opp mot Nordjordet 
og det større landskapsrommet i sørøst.  

Skolen er videre organisert etter et desentraliseringsprinsipp. Anlegget er (opprinnelig) underinndelt i 
syv bygninger; hver i to etasjer, gruppert langs en overdekket "skolegate" og torg. Den utstrakte 
bruken av overbygde svalganger og trappeløp binder anlegget sammen. Hovedbygningen, et 
langstrakt volum som ligger på tomtens nordside, er underinndelt i tre hus under et samlende tak med 
diskrete oppbygg for ventilasjon og teknikk. Hus 1, «Rådhuset», rommer administrasjon, personalrom 
og lærerarbeidsrom, og har sin hovedinngang lagt til Skoletorget. Rom for spesialfag er fordelt i de to 
andre bygningene med adkomst fra bakkeplan og svalgangen. 

Arealer for ordinær trinnundervisning er fordelt på de fire skolestuene (arkitektens eget uttrykk, 
Byggekunst 5/99), hver med tre klasserom (to i hus G) med grupperom, wc og garderobe i hver etasje. 
Vertikal kommunikasjon skjer både via svalgangene, og via utvendig trapp fra 2. etasje ned til 
lekearealene mot syd. Alle klasserom i 1. etasje har direkte utgang til egen markterrasse, ment 
anvendt som undervisningsareal, og som tidligere var beplantet og innrammet som en slags grønne 
lysthus. 

Uttrykket kjennetegnes av lave og sammensatte bygningsvolumer som sammen med materialbruken 
tyder på en bevisst stedstilpasset tilnærming i en utfordrende situasjon. Skoleanlegget fikk en oppbrutt 
karakter mot sydøst og Nordjordet, særlig av hensyn til bebyggelsen i Skøyensvingen. Samme 
boligbebyggelse influerte også det samtidige modernistiske «trehusinntrykket» som anlegget ble gitt. 

Bygningene er oppført i bærende konstruksjon av bindingsverk og er utvendig kledd med malt/beiset 
panel som stedvis varierer i format og orientering. Anleggets hovedfarge er svart, mens overflatene i 
tilknytning til skolegaten, samt på enkelte øvrige detaljer er brunlig.  
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Det bygningsintegrerte utsmykkingsprogrammet er forholdsvis omfattende og utført av flere ulike 
kunstnere og -grupper. Skolegaten ble den naturlige lokalisering av arbeidene, og har en rekke ulike 
motiver hentet fra lokale og større sammenhenger. 

 

 
Skøyen skole ligger med Skøyen hovedgård i sørvest, Vestre Gravlund i nordøst og Vigelandsparken i sørøst. 
Nordre delen av tomten, hvor den midlertidige barnehagen er avmerket, er fredet i henhold til 
kulturminnelovens § 19 (127174-29) som del av Frognerparken.  
 
 

Flyfoto fra 2001. 

 

 
Flyfoto fra 2020. Monolitten barnehage i nordøst 
tilkom i 2005, og Superkuben i sydvest i 2012.  
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Anlegg sett mot nord. A er administrasjon, B-I er undervisningsrom, H er Skøyenhallen.  

 

Nordjordet og Skøyen 
skole sett fra øst, med 
Monolitten 
barnehages lyse 
fasader til høyre i 
bildet.  
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Skolen sett fra 
sydvest, med hus G 
og F, samt 
utomhusområdet med 
svaberg (omfattes av 
vern) som sømløst går 
over i Nordjordet. 
Hindhamar AS var 
engasjert som 
landskapsarkitekt. 

 

Den korte lindealléen 
ble plantet i 
forbindelse med 
bygging av skolen, og 
markerer den tidligere 
hovedadkomsten fra 
syd. Denne omfattes 
av vernet. Nærmest 
skimtes hjørnevinduet 
på Skøyenhallens 
vestibyle.  
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Bildet er tatt i motsatt 
retning av forrige, og 
viser hvordan 
skoletomten i syd 
grenser mot Skøyen 
hovedgård. Låven 
med den 
karakteristiske 
låvebruen ligger et 
steinkast fra 
Superkuben (2012). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fasadene på 
Superkuben (2012) er 
gitt et harmonerende 
uttrykk ved stående 
lekter spikret på lysere 
liggende bord. 
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Nord-/baksiden av A, 
B og C husene 
henvender seg mot 
bebyggelsen i 
Skøyensvingen, som 
har hager helt opp 
inntil skoletomten.  

 

Nordsiden av 
superkuben og 
idrettshallen bakenfor.  
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BYGNING 20057601 Barneskole (A-G) 
 

 

 

Bygnings- og eiendomsdata 
Ansvarssted / etat Undervisningsbygg 
Gnr/Bnr 3/622 
Oppført 1997-98 
Byggherre Skolesjefen i Oslo 
Arkitekt Div.A  
Opprinnelig funksjon Skole, 1-7 trinn 
Nåværende funksjon Skole, 1-7 trinn 
Bygningsart Skole 

 

Vern 
Formål Formålet er å verne et anlegg med høye arkitektoniske verdier som på en lesbar måte gjenspeiler tidens 

ideal og føringer knyttet til disponering av skolenes arealer, og som er oppført i en sårbar og nasjonalt 
verdifull romlig sammenheng ved Vigelandsparken og Skøyen hovedgård. 
 

Begrunnelse Barneskolen er godt bevart og har høye arkitektoniske, skolehistoriske og kulturhistoriske egenverdier, 
samtidig som bygningene utgjør en vesentlig del av anleggets arkitektoniske helhet sammen med 
idrettshallen og de landskapsmessige kjennetegnene. 
 

Omfang Vernet omfatter bygningenes volumkomposisjon, fasadenes materialbruk og -behandling, takform og 
gesimser, svalganger, trapper og bruer med gelender, dør- og vindusutforminger, samt den 
bygningsintegrerte utsmykningen langs gateforløpet.   
 

Vernekategori Verneklasse 2, bevaring 
 

 

 

Bygningshistorikk 
Bygningen ble oppført i 1997-98 etter tegninger av Div.A arkitekter som administrasjon- og 
undervisningslokaler, og sto ferdig til skolestart 1998. I 2014-15 ble det gjennomført en del innvendige 
ombygginger i del A og B for å få plass til flere kontorer. I den forbindelse ble det satt inn enkelte nye 
vinduer og dører, som imidlertid forholder seg godt til bygningens form og materialbruk. De tidligere 
SFO-lokalene i del C ble også bygget om og tatt i bruk som allrom. Det er dessuten montert plater av 
kryssfiner som brystning i innvendige transportarealer. 
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Bygningsbeskrivelse 
Anlegget er underinndelt i syv separate deler bestående av det bakre administrasjonsbygget (med hus 
A, B, C) og de fire (hus D, E, F, G) fremre «skolestuene» (arkitektens eget uttrykk, Byggekunst 5/99), 
hver i to etasjer. De er helhetlig sammenbundet av overbygde svalganger og trappeløp. En delvis 
overdekket "skolegate" mellom den bakre bygningen og de fremre fungerer som den sentrale nerven i 
anlegget. Skolegaten fortsetter med overbygget parti til Skøyenhallens entré.  

Administrasjon, kontorer samt fagarealer er lagt over to etasjer i det bakre bygget, som er horisontalt 
forbundet via skolegaten og svalgangen, og vertikalt ved to utvendige trappeløp mellom de enkelte 
husene. Inngang til resepsjon er lagt i sydvest.  

Arealer for ordinær trinnundervisning er fordelt på de fire sydvendte skolestuene, hver med tre 
klasserom (to i hus G) med grupperom, wc og garderobe i hver etasje. Alle tre klasserom er 
forskjellige, alt etter beliggenhet og orientering. All vertikal kommunikasjon skjer via svalgangen. Trapp 
fra 2. etasje i skolestuene fører direkte ned til lekearealene. Alle klasserom i første etasje har direkte 
utgang til egen markterrasse, ment anvendt som undervisningsareal, og som tidligere var beplantet og 
innrammet som en slags grønne lysthus.  

Bygningene er oppført i bærende konstruksjon av bindingsverk og er utvendig kledd med malt/beiset 
panel med forskjellig profiler og dimensjoner, både i stående og liggende format. Hovedfargen er 
svart, mens overflatene i tilknytning til skolegaten, samt på enkelte øvrige detaljer er mere brunlige. 
Takene er flate og tekket med papp, og har stedvis kraftig utstikk og parapet. Hjørner er markert med 
fremtrukne lyse vinduspartier, øvrige vinduer er utført i malt treverk i form av horisontale spalter og 
kvadratiske glugger. Utvendige brystninger og rekkverk i trapper er av liggende, lysbeiset spilepanel. 
Interiørene er enklere og i hovedsak kledd med gipsplater og vinylbelegg i undervisnings- og 
fellesarealer.  

Det er bygningsintegrert utsmykning i form av skulpturer, relieffer, innfelte veggobjekt og assemblage 
langs skolegaten. Arkitektselskapet har selv beskrevet det med at det «samlende tema for 
utsmykkingen er tilknytning og forankring. Skolens beliggenhet i nærområdet har vært temaet for den 
kunstneriske bearbeidelse. Elementer i form av redskaper og gjenstander fra Skøyen hovedgård er 
støpt ned i bakken, og har gitt inspirasjon til blant annet veggbilder. Enkelte av arbeidene henspiller 
også på sammenhenger ut over det rent lokale». (Byggekunst 5/99). 

 

 

Skøyen skole sett fra syd, illustrert i en akvarell av Div.A arkitekter.  
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Opprinnelige fasader på det bakre bygget. Skillet mellom hus A, B, C er ved de to trappeløpene.  

 

 

Opprinnelige fasader på skolestuene D, E og F. De mørke kvadratene i øst- og vestfasadene er partier med 
stående lekter mot den liggende supanelen. Hus G er tilsvarende, men noe mindre.  
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Skolegaten er et 
karakteristisk og for 
sammenhengen 
vesentlig element i 
skolen. Rommene 
mellom klassehusene 
er tidligere beplantet. 

 

Nordfasadene til hus 
A, B og C vender seg 
mot boligbebyggelsen 
i Skøyensvingen og 
har et variert snitt.  
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Østfasade på hus G, 
med utvendig 
trappeløp til 2. etasje.  

 

Direkte utgang fra 
klasserommene i 1. 
etasje, og franske 
balkonger i 2. etasje. 
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Syd- og østfasade på 
hus D. Fremtrukket 
karnapp i hjørnet med 
lysere og smalere 
trekledning.   

 

Fasadene viser på 
nært hold en stor 
variasjon i 
trekledningen. 
Karnappene er 
markert med lysere 
farge og smalere 
dimensjoner. Veggen 
er her for øvrig kledd 
med uprofilert 
liggende supanel. I 
bakgrunnen ses 
stående lektepanel 
med innfelte lister 
mellom vinduene. 
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Inngang til 
resepsjonen til 
venstre, og hus D til 
høyre. Bildet er tatt fra 
skolegaten, som i et 
overbygget parti 
binder sammen 
skolebygningen med 
Skøyenhallen. 

 

Hus Gs fasade mot 
skolegaten, med 
variert trekledning og 
2 av 8 relieffer lagd av 
Eli Hovdenak, kalt 
«Stedet, tiden og noe 
som ruster».  
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Skolegaten er et 
karakteristisk og for 
sammenhengen 
vesentlig element i 
skolen. Her ses den 
søylebårne 
svalgangen mot øst. 

 

Inngang til hus F i 2. 
etasje. Liggende 
supanel på fasaden til 
høyre. Til venstre for 
døren er det smalere 
faspanel, og over 
søylene stående 
panel.  
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Svalgangen langs den 
nordre bygningen, 
med overbygde 
forbindelser til 
«skolestuene».  
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Korridorer er enkelt utformet, og har sekundære brystninger. Dører til grupperom har sideglass. Gerikter er 
flate og malt i ulike farger, avhengig av hvilket klassehus de er i. 
 

  
Et eksempel på klasserom med vinduer i karnapp, samt direkteutgang i 1. etasje. 
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Mari Røysambs nedfelte 
utsmykning i skolegatens 
brosteinsdekke med tittelen «Spor, 
minner, representasjoner». Fra 
1998. 

   

   

   
 

 

I ytterveggen utenfor 
inngangen til 
administrasjon sitter 
fire bilder med titlene 
«En av mange», «På 
Brahmaputra», 
«Syklus» og «Møter». 
Av kunstner Elisabeth 
Medbøe, 1998. 
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BYGNING 8007701 Skøyenhallen 
 

 

 

Bygnings- og eiendomsdata 
Ansvarssted / etat Undervisningsbygg 
Gnr/Bnr 3/622 
Oppført 1997-98 
Byggherre Skolesjefen i Oslo 
Arkitekt Div.A  
Opprinnelig funksjon Idrettshall 
Nåværende funksjon Idrettshall 
Bygningsart Skole 

 

Vern 
Formål Formålet er å verne et anlegg med høye arkitektoniske verdier som på en lesbar måte gjenspeiler tidens 

ideal og føringer knyttet til disponering av skolenes arealer, og som er oppført i en sårbar og nasjonalt 
verdifull romlig sammenheng ved Vigelandsparken og Skøyen hovedgård.  
 

Begrunnelse Idrettshallen utgjør en vesentlig del av Skøyen skoles arkitektoniske helhet og har høy egenverdi.  
 

Omfang Vernet omfatter bygningens volumkomposisjon, fasadenes materialbruk og -behandling, takform og 
gesimser, dør- og vindusutforminger, samt den bygningsintegrerte utsmykningen langs gateforløpet.   
 

Vernekategori Verneklasse 2, bevaring 
 

 

Bygningshistorikk 
Idrettshallen ble oppført i 1998-99 etter tegninger av Div.A arkitekter. Etter diskusjoner med 
Byantikvaren, som blant annet foreslo å isteden bruke låven på Skøyen gård, ble idrettshallen plassert 
innerst på tomten mot sydvest, bevisst dekomponert i snittet for å redusere inntrykket av volumet. I 
2014-2015 ble det bygget på en lavere del med lager mot nord, samt satt inn en ny dør til vestibylen i 
det sydvestre hjørnet. 
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Bygningsbeskrivelse 
Bygningen er oppført som en kompakt kube over en rektangulær plan med et lavt inntrukket oppbygg, 
samt en langstrakt lavere del med vinduer for trafikkareal og garderober mot syd. Det er 
sammenkoplet med skolen via den overbygde skolegaten, som ligger an mot sydfasaden og fungerer 
som skjermtak foran inngangen. 

I likhet med skolebygningene er bygningen utvendig kledd med malt/beiset panel med forskjellige 
profiler og dimensjoner, både i stående og liggende format. Hovedfargen er svart, mens overflatene i 
tilknytning til skolegaten, samt på enkelte øvrige detaljer, er mere brunlige. Det flate papptekkede taket 
har et kraftig utstikk.  

 

 

 
 
 
 
Fasadetegninger fra byggemeldingen i 
1997. Idrettshallens volumvirkning ble 
effektivt dempet ved noen enkle grep, som 
å trekke inn takoppbygget og legge 
transportarealer og garderober i en lavere 
bygningsdel. Vindusformer, -plassering og 
fasadens generelle detaljering er for øvrig 
lik skolebygningenes.  
 
Hovedvolumet er kledd med liggende 
supanel med dekorative kvadratiske felter 
med stående lekter mot syd. Under 
skjermtaket/gaten er veggene kledd med 
faset panel og farget i en lysere kulør. 
 
Utvidelsen fra 2014-15 ble utført som et 
lavere langstrakt tilbygg mot nord. 
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En overbygget 
skolegate forbinder 
Skøyenhallen og 
skolebygningene i 
forgrunnen. Bruken av 
tresøyler er 
gjennomgående, og 
ses også i 
svalgangene på 
skoleanlegget. 

 

På sydfasaden langs 
skolegaten sitter 
Kryzysztof Piotrowskis 
fire bronserelieffer 
med abstraherte 
dyremotiver fra 1998.  
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Den lavere delen av 
Skøyenhakken, med 
gang og garderober, 
har vinduer 
fremtrukket i lyse 
karnapper, i likhet 
med skolehusene. 
Døren til vestibylen er 
satt inn i 2014-15. 

 

Sydfasaden og 
forholdet til 
Superkuben.  
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Tilbygget fra 2014-15 
til høyre, og den 
overbygde skolegaten 
som binder sammen 
idrettshallen med 
øvrig skoleanlegg i 
bakgrunnen.  

 

Skøyenhallen 
innvendig. 
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KOMPLEKS 200400 Jeriko skole 
 

 

 

Eiendomsdata 
Fylke Oslo 
Kommune Oslo 
Adresse Jerikoveien 41, 1067 Oslo 
Opprinnelig funksjon Skole, 1-6 trinn 
Nåværende funksjon Skole, 1-7 trinn 
Vernekategori Verneklasse 2, bevaring 

 

Oversikt bygninger og anlegg 
Bygningsnr. Navn Bygegår Verneklasse Omfang Gnr/Bnr 
20040001 Hovedbygning 1977 2 Eksteriør, interiør 113/47 
20040002 Leskur 1977 - - 113/47 
20040005 Tilbygg 2017-2018 - - 113/47 

 

Vern kompleks 
Formål Formålet er å ivareta en av få gjenværende småskala drabantbyskoler av typen «grendeskole» fra 1970-

tallet med tidstypisk arkitekturutrykk og materialbruk.  
 

Begrunnelse Jeriko skole (1977) er en forholdsvis liten 1-7 skole som ligger i et grøntområde mellom to store 
borettslag på Lindeberg, det siste sammenhengende området som ble utbygd i Groruddalen. Som del av 
1970-tallets drabantbyutbygging, og som et av mange Selvaag-bygg i området, inngår skoleanlegget i en 
større og verdifull kulturhistorisk sammenheng. Det knyttes skolehistorisk verdi til skolen som en av 
mange grendeskoler som ble innført som en ny type småskalaskole i forbindelse med utbyggingen av 
drabantbyer i Groruddalen. Arkitektoniske verdier representeres ved det tidstypiske (opprinnelige) 
horisontale preget med flate tak, den sammensatte bygningskroppen, materialbruk og vindusutforming. 
Selv om bygningen fra 1977 er utvidet (2018) er den opprinnelige delen forholdvis godt bevart. 
 

Omfang Vernet omfatter hovedbygningens (1977) eksteriør ved (opprinnelige) volumer, fasadenes materialbruk 
og farger, takformer, elementer for solavskjerming, samt dør- og vindusutforminger. Innvendig omfatter 
vernet det romlige volum av biblioteket/mediateket i 1. etasje. 
 

 

Beskrivelse situasjon og kulturmiljø 
Jeriko skole ligger på Lindeberg i bydel Alna, rett sør for Europavei 6. Mellom hovedveien og 
skoletomten i nord, ligger en langstrakt og høy bebyggelse for næring inntil veien, samt T-banelinjen 
og Jerikoveien. Tett på skoleanlegget i øst og vest ble det oppført rekkehusbebyggelse samtidig som 

247



Kompleks 200400 Jeriko skole   

skolen ble etablert. Rett bak rekkehusene i øst ligger fire, større terrasseblokker samt flere småhus inn 
mot Lindebergåsen, som er en del av Østmarka. Skoletomten grenser i sør en alpinbakke, 
Jerikobakken, anlagt i 2002. Rett vest for Jerikobakken ligger et større friområde, en fotballbane, en 
barnehage og Lindeberg T-banestasjon. Et stort antall gangstier forbinder områdene rundt skolen og 
fører videre inn i marka. Stort sett all boligbebyggelse ved skoleanlegget ble oppført av Selvaag-bygg 
samtidig som skolen.  

 

Historikk 
På 1960- og 1970-tallet startet den storstilte boligbyggingen i Groruddalen og omskapte landbruks- og 
småindustriområdene til en drabantby for hovedstaden. Furuset og Lindeberg var det siste store 
sammenhengende området i dalen som ble bygget ut. Som ellers i dalen ble også her tidligere jorder 
og skogkledde åser forvandlet til moderne drabantbylandskap. Før den store boligsatsingen lå det 
flere gamle gårdstun her med røtter tilbake til 1700-tallet. Gårdene Søndre Lindeberg og Jeriko måtte 
vike for de store veiutbyggingene, og de mindre gårdene og husmannsplassene ble revet for å gi 
plass til de nye boligblokkene. Som følge av kritikken som var reist mot 1960-tallets høyhus- og 
storskalabebyggelse, ønsket man nå å bygge lavere boligbygninger organisert i tun og grupper.  

Den omfattende boligutviklingen i Groruddalen krevde etablering av et stort antall skolebygninger. Det 
var et stort spenn av ulike skoletyper som ble oppført i området, herunder paviljongsskoler, typeskoler, 
ungdomsskoler bygget i senter, åpne skoler, åpen skole i kombinasjon med barnehage, flyttbare 
skoler, og små skoler nært på bebyggelse og natur. 

Selvaag-bygg var en stor aktør i Groruddalsutviklingen og stod både bak en stor andel av 
boligområdene og flere skoleanlegg. Før oppføringen av Jeriko skole hadde Selvaag-bygg allerede 
stått for blant annet Vestli barneskole (ark. Hjørdis Egner, 1973), Tokerud ungdomsskole, 
Vestliskogen barneskole, og var godt i gang med Fossumberget skole (i drift 1976-1984).  

Jeriko skole ble offisielt åpnet 16. august 1977 og er i dag en av de minste skolene i Oslo. Ved 
oppstarten hadde skolen 137 elever. Boligene i nærområdet var under etablering, og elevene kom 
tilflyttende etter hvert som boligene ble ferdige i løpet av skoleåret. Områdetilflytningen var stor, og en 
stund seinere var det over 200 elever på skolen, fordelt på ti klasser og bare åtte klasserom. Det måtte 
derfor undervises skiftevis, med timer også på ettermiddagene. 

Historien bak skolens spesielle navn er flertydige. Én forteller at det i 1766 ble utskilt en gård fra 
Nordre Lindeberg og at gården ti år senere ble kalt Jeriko i et arveskifte. Dette skal ha sin bakgrunn i 
at det på denne tiden var vanlig å gi gårdene religiøse navn. En annen hevder at opphavet til navnet 
kommer fra at gården en tid var eid av medlemmer av den musiserende menigheten Hernhutene 
(Brødremenigheten). Selv om historien bak gårdsnavnet Jeriko ikke var entydig, var det likevel naturlig 
at skolen fikk navnet Jeriko da den ble bygget på denne eiendommen i 1977. 

 

Beskrivelse av skoleanlegg 
Skoletomten er på 14 613 m², og skolebygningen er plassert i områdets sydlige del inn mot 
gangveien. Tomtens terreng faller svakt i retning mot nordøst. Skolen omsluttes i øst og i vest av 
boligbebyggelse i form av rekkehus, mens lekeområdene i nord strekker seg like inn til T-banetraseen 
med Jerikoveien rett bak. Mot syd stiger terrenget, og Østmarka ligger her helt inn til skoletomten ved 
siden av aktivitetsområdene som Jerikobakken og friområdet med fotballbanene byr på. Skoleområdet 
er helt bilfritt, og all veistruktur rundt anlegget er forbeholdt myke trafikanter.  

Utomhusanlegget tilbyr flere varierte oppholdssoner rundt skolebygningen. Et utendørsamfi i stein er 
plassert i sydvest, og en adkomstplass ligger utenfor hovedinngangen i nordvest. Den største delen av 
skolegården ligger imidlertid på nordøstlig del av tomten. Her er det etablert områder med lekestativ 
og to ballbaner med tilhørende tribune. De utvendige overflatene består av både asfalterte områder, 
gresskledde flater og områder med gummibelegg og felt beplantet med trær og busker. 
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Den opprinnelige bygningsdelen fra 1977 ble utvidet mot syd i 2017-18 og det samlede skolevolumet 
ligger orientert i retning nord-syd. Skolearealene er fordelt på to plan, en 1. etasje og en underetasje. 
Tomtens terrengfall mot nordøst innebærer at skolegårdens sydvestlige del ligger på et høyere nivå 
enn den nordøstlige delen av skoleområdet. Skolebygningen tilpasser seg terrengforholdene. Mens 
den vestlige bygningsdelen og skolens 1. etasje med hovedinngangen er på nivå med det øvre 
utomhusplanet, forholder bygningens østside seg til det nedre planet, som ligger i nivå med 
underetasjen. Et relativt stramt, lavt og horisontalt uttrykk preger den eldre bygningsdelen, som har en 
sammensatt form av flere rektangulære volum. Fasadekomposisjonene og den arkitektoniske 
framtoningen føyer seg på en lesbar måte inn i 1970-tallets typiske formuttrykk. Tilbygget fra 2018 
skiller seg tydelig fra den eldre delen. 

 

 

Jeriko skole ligger på Lindeberg i bydel Alna, med boligområdet i øst og vest, næringsbygninger og E6 i nord, og 
Østmarka i sør. 

 
 
Flyfoto fra 1984. 

 

Flyfoto fra 2020. Tilbygg i syd sto ferdig i 2018. 
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Bildet viser skolen fra 
byggeår. 
Terrasseblokkene 
oppført av Selvaagbygg 
ligger i bakgrunnen inn 
mot Lindebergåsen. Et 
av skolens tre 
opprinnelige leskur sees 
i forgrunnen. 
Foto: Terje Akerhaug / 
Arbeiderbevegelsens 
arkiv og bibliotek. 

 
 

Skolebygningen fra 
1977 sett fra nord. 
Første etasje og 
hovedinngangen er lagt 
til skolegårdens øvre 
nivå. Lengst til høyre 
sees det eneste 
gjenstående leskuret på 
skoletomten. 

 
 

Skolebygningen sett fra 
ballbanen i nordøst. 
Bygningen er her blitt 
utvidet både med en 
teknisk del mot nord (på 
1. og underetasjes nivå) 
samt at hele det øvre 
veggpartiet i fasaden 
mot øst (til venstre på 
bildet) er løftet for å 
bygge inn tekniske 
installasjoner på tak. 
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Ny bygningsdel sør for 
opprinnelig 
skolebygning, oppført i 
2018. 

 
   

Lindebergåsen og 
Østmarka ligger i 
umiddelbar nærhet til 
Jeriko skole. 
Terrasseblokkene i 
Kløfterhagen kom som 
en del av 
områdeutviklingen  

   
 

T.v. 
T-banetraseen ligger  
nord for skoletomten. 
 
T.h. 
Lavblokker nordvest for 
skoleanlegget, oppført 
av Selvaag-bygg i 1975. 
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Steinamfi i sydvest med 
de nærliggende 
rekkehusene oppført av 
Selvaag-bygg rett bak. 

 
 

«Han eier verden», 
skulptur i skolegård, 
bronse og stål, av Turid 
Eng (1979) 

 

 

 

 

252



Kompleks 200400 Jeriko skole   

BYGNING 20040001 Hovedbygning 
 

 
 
 
Bygnings- og eiendomsdata 

Ansvarssted / etat Undervisningsbygg 
Gnr/Bnr 113/47 
Oppført 1977, tilbygg 2018 
Byggherre Oslo kommune 
Arkitekt Selvaag-bygg 
Opprinnelig funksjon Skole, 1-6 trinn 
Nåværende funksjon Skole, 1-7 trinn 
Bygningsart Skole 

 

Vern 
Formål Formålet er å verne et svært godt eksempel på helhetlig utforming av samtidens skoleideal med 

hensyn til skala, romprogram og materialbruk. 
 

Begrunnelse Bygningen er oppført med høy bevissthet og kvalitet knyttet til plan, fasader og interiør og 
representerer et svært tidstypisk arkitektonisk uttrykk. Påbygg og tilbygg har medført at den 
arkitektoniske helheten er noe svekket, men bygningen er likevel en forholdsvis godt bevart 
representant for 1970-tallets skolebygging i østre Oslo, og representerer en vesentlig del i 
kulturmiljøet på Lindeberg. 
 

Omfang Vernet omfatter hovedbygningens eksteriør ved (opprinnelige) volumer, fasadenes materialbruk og 
farger, takformer, elementer for solavskjerming, samt dør- og vindusutforminger.   
Innvendig omfatter vernet det romlige volum av biblioteket/mediateket i 1. etasje. 
 

Vernekategori Verneklasse 2, bevaring.  
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Omfang av vern 
interiør: 
Innvendig omfatter 
vernet det 
romlige volum av 
mediateket.  

 

Bygningshistorikk  
Jeriko skole ble oppført i 1977 som del av områdeutviklingen på Lindeberg. I 2004 fikk skolen en 
ventilasjonsteknisk rehabilitering, noe som førte til etablering av tre mindre tilbygg for ventilasjon og 
synlige kanalføringer over tak. Samme år ble det også oppført en midlertidig paviljong med arbeidsrom 
for lærerne øst for skolebygningen. I 2013 ble kanalføringene på taket bygget inn, noe som førte med 
seg noen fasadeendringer. Spesielt ble nordlig del av østfasaden endret da nesten hele fasadelivet 
her ble løftet.  

Som en av de minste barneskolene i Oslo, hadde Jeriko i lang tid manglet tilstrekkelige og tidsmessige 
arbeidsplasser for lærerne på skolen. De midlertidige paviljongene ble fjernet i 2017 og ble erstattet av 
et større tilbygg på sørsiden av skolen, tegnet av Enerhaugen Arkitekter. Ny bygningsdel rommer 
grupperom, garderobe, lærerarbeidsplasser og arealer for skolehelsetjenesten.  

 

Bygningsbeskrivelse 
Jeriko skole består av et hovedvolum bestående av hoveddelen fra 1977 og en nyere del fra 2018. 
Skolens arealer er fordelt på to plan, en 1. etasje og en underetasje. Begge planene kan nås utenfra, 
enten fra skolegårdens øvre plan (1. etasje) eller fra det nedre planet (underetasje). Skolens 
hovedfunksjoner ligger i stor grad på 1. plan, og via en beskjeden hovedinngang nås en liten foaje 
med tilhørende trapperom. Foajeen leder videre til arealer for ansatte/administrasjon i øst og et 
mediatek er lagt i forlengelsen. Organiseringen av trinnarealene er en tidstypisk løsning. 
Elevinngangene er desentraliserte, og to og to klasser deler garderobe og toalettfasiliteter. Alle 
klasserom er sentrert rundt mediateket/studiehallen, og samtlige trinnundervisningsrom har direkte 
adkomst til skolens fellesrom. Klasserommene er organisert gruppevis, to og to, og det var opprinnelig 
foldedører mellom undervisningsrommene, noe som la til rette for større fleksibilitet i undervisningen, 
og for samlinger på tvers av klassegruppen. Selv om mediateket/studiehallen ble plassert midt i 
bygningskroppen, ble dagslys hentet inn fra høytsittende vinduer under det skråstilte taket over 
mediateket, samt via flere overlyskupler i de mer perifere arealene. Skolens arealer for gymnastikk og 
musikk ble lagt i et felles rom i underetasjen, hvor det også kom arealer for forming og fritidshjem. De 
mørke arealene i bakkant inn mot terrenget ble anvendt til lagring og tekniske funksjoner. Det ble 
oppført tre leskur som en del av skoleanlegget. To av leskurene ble fjernet i 2009, mens leskuret ved 
hovedinngangen i nordvest er beholdt. 

Skolebygningen er en type systembygg som ble både utviklet og oppført av Selvaag-bygg. Anlegget 
er organisert etter et elementsystem med bærekonstruksjoner i treverk. Bygningen fra 1977 har i all 
hovedsak flate tak som er tekket med asfaltpapp, og her er kun én takflate skråstilt. Denne har 
høytsittende vinduer på kneveggen, som slipper lys inn i det midtplasserte mediateket. De flate 
takpartiene hadde opprinnelig flere overlyskupler, men en god andel av disse er i ettertid tettet igjen. 

254



Kompleks 200400 Jeriko skole   

Ytterveggene er i bindingsverk, innvendige vegger i gips og fasadene er kledd med liggende panel. 
Det malte panelet i fasaden hadde opprinnelig en noe rødere valør enn dagens rødbrunefargetone. 
Vindusformatene er tidstypiske i liggende format og er inndelt i fag som varierer med to eller tre i 
høyden. Den øvre sprossen mellom andre og tredje vindusfelt er bredere, for plassering av de 
horisontale lamellene. Disse er utført i mørkmalt treverk, og enkelte av disse er fjernet i ettertid. Deler 
av fasaden er i nyere tid supplert med utvendige screens.  

Innvendig var tidligere de trehvite trekonstruksjonene godt eksponerte i interiøret. De er i ettertid blitt 
mindre synlige mellom nye gipslag og er spesielt i vegglivet overmalte i samme farge som veggen 
flere steder. De originale, oransje stålforbindelsene er fortsatt lesbare i interiøret. Originale 
gulvoverflater i linoleum er i all hovedsak skiftet ut, opprinnelige veggfarger er overmalte og 
himlingsflatene er nyere. De aller fleste dørene er skiftet ut, men blant annet indre dør i vindfang er 
original og noen få originale, oransje innerdører et beholdt i underetasjen.  

Den nyere bygningsdelen forholder seg til den eldste delen når det gjelder plassering av fasadelivet, 
retning på fasadepanelet i fibersement og høyden på vindusåpningene, som følger de høyeste 
partiene på 1977-bygget. Når det kommer til takform, fargebruk og øvrig fasadeuttrykk skiller ny del 
seg tydelig fra 1977-bygget. 

 
Vestfasade fra byggemelding. 

 
Sydfasade fra byggemelding, hvor den nyere delen fra 2018 nå ligger. 

 
Østfasade fra byggemelding. 

 
Nordfasade med hovedinngang, fra byggemelding. 
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Snittet viser mediatekets skråstilte takflate som muliggjorde lysinnslipp fra nord, samt bruken av overlyskupler i 
bygningens mørkere romsoner. 

 
Plan fra byggemelding 1. etasje.  

 

Plan fra byggemelding underetasje.  
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Fasade mot øst, med 
hjørnet på ny del helt 
til venstre. Øvre 
veggparti på 
fasadedel til høyre er 
av nyere dato. 

 
 

Forplass, med en 
anonym 
hovedinngang lagt i 
innvendig hjørne. 
Terrasseblokkene 
oppført av Selvaag-
bygg ligger mellom 
skolen og Østmarka i 
nordøst. 
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Vestfasaden her er i 
ettertid utvidet mot sør 
med et teknisk rom. 

 
 

Skolens vestside med 
Jerikobakken i 
bakgrunnen. 
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Utvidelsen fra 2018. 

  

 
 

Overdekket areal 
langs østfasaden. 
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Ankomstvei fra 
nordvest og forplass. 
Kun et av de 
opprinnelig tre 
leskurene står igjen. 

 
 

Horisontalstilte 
treelementer i 
fasadelivet fungerer 
som solavskjerming. 
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Mediatek/bibliotek 
ligger sentralt i 
bygningen og alle 
klasserom har dør 
med direkte adkomst 
hit.  
Takflaten er hevet 
med høytsittende 
vindusfelt i nordlig 
retning - noe som gir 
en stabil lystilførsel. 
Synlige 
trekonstruksjoner i tak 
og langs veggene.  

 
 

Bilde fra 
mediatek/bibliotek. 
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Gymsal med original 
trepanel. Gulvet var 
tidligere grønt. 

 
 

Klasseromarealene er 
organisert parvis to og 
to. Innvendige 
overflater er av nyere 
dato, mens vinduer er 
originale. 

   
 

T.v. Det er 
foldevegger mellom 
klasserommene, disse 
er ikke i bruk. 
 
T.h. Vinduene på 
Jeriko har et liggende 
format og varierer 
med to eller tre fag i 
høyden. 
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Overlyskuppel i det 
beskjedne 
foajearealet.  
Bak vises de typiske 
eksponerte 
trekonstruksjonene. 

  

T.v. 
trapperom fra 1. etasje 
til underetasje. 
Prefabrikert 
betongtrapp med 
rekkverk i stål. 
 
 
T.h.  
detalj av inntrinn 
belagt med linoleum. 
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De repetitive 
konstruksjonene med 
tresøyler og 
tredragere var 
opprinnelig godt synlig 
i interiøret. Bjelkelaget 
er nå best synlig i 
klasserom der himling 
ikke er senket, mens i 
korridorarealene er 
bjelkene bare så vidt 
synlige, som på bildet. 
Søylene er nå 
hovedsakelig 
overmalte i 
veggfargen.  
Her med original farge 
på stålforbindelse. 

   
 

T.v. 
Ytterdører er erstattet, 
men indre dør i 
vindfang er original. 
 
 
T.h. 
Det er bevart tre 
originale, oransje 
dører i skoleanlegget. 
Nyere innerdører er i 
lysegrå 
laminatoverflate. 
 

   
 

T.v.  
Gulvbelegg er stort 
sett skiftet siden 
byggeår, her fra et 
grupperom med 
originalt, brunt 
linoleumsgulv. 
 
T.h. Overlyskuppel 
som er lukket av i 
ettertid.  
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KOMPLEKS 900005 Edvard Munch VGS 
 

 
 
 
Eiendomsdata 

Fylke Oslo 
Kommune Oslo 
Adresse St. Olavs gate 1 og Ullevålsveien 5, 0165 Oslo 
Opprinnelig funksjon Skole/Museum 
Nåværende funksjon Videregående skole 
Vernekategori Verneklasse 1, fredet 

 

Oversikt bygninger og anlegg 
Bygningsnr. Navn Byggeår Verneklasse Omfang Gnr/Bnr 
90000501 Edvard Munch VGS / 

SHKS 
1903 Verneklasse 1, 

fredet 
Utomhus/eksteriør/interiør 208/760 

 

Vern kompleks 
Formål Anlegget er fredet med hjemmel i lov om kulturminner av 9. juni 1978 §§ 15 og 19. Formålet med 

fredningen er å bevare Statens Håndverk- og Kunstindustriskole (SHKS) og Kunstindustrimuseets (KIM) 
kulturhistoriske og arkitekturhistoriske verdier. Fredningen skal sikre dokumentasjon og opplevelse av et 
stort bygningskompleks som har stått sentralt i hovedstadens og nasjonens kunstneriske og 
kunsthåndverksfaglige utvikling.  
 
Fra 2015 overtok Edvard Munch videregående skole SHKS tidligere lokaler. Formålet med å inkludere 
skolen i verneplanen, er å forankre fredningsbestemmelse i den daglige driften av en videregående skole.  
 

Begrunnelse Se fredningsvedtak (2013) og egen rapport for Edvard Munch VGS / SHKS for videre begrunnelse. 
 

Omfang Fredningen etter kml § 15 omfatter Kunstindustrimuseet og SHKS eksteriør og gårdsrom med unntak av 
påbyggingen av midtfløyen fra 1980-tallet og et frittstående heistårn. Fredningen etter kml § 15 omfatter 
bygningens interiør med unntak av skolens 4. og 5. etasje med hemsplan i skolens midtfløy og heistårn, 
museumsdelens heis, 4. etasje, samt 5. etasjes kontorarealer. Fredningen etter kml § 19 omfatter deler av 
fortauareal mot St. Olavsgate, Ullevålsveien og Nordal Bruns gate, samt bakgårdsareal mot vest. 
 
Se egen rapport for Edvard Munch VGS / SHKS for videre presisering av omfang. 
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Beskrivelse situasjon og kulturmiljø 
Skolen ligger sentralt i Oslo i bydel St Hanshaugen med fasader ut mot Ullevålsveien, St. Olavs gate 
og Nordahl Bruns gate. Vis-a-vis i Ullevålsveien ligger Sankt Olav domkirke fra 1856 som inngår i et 
større bygningsmiljø med institusjoner, blant annet skole og hospital, som historisk sett er knyttet til 
Den katolske kirken. Bebyggelsen i nærmiljøet består ellers hovedsakelig av vernede murgårder 
oppført på slutten av 1800-tallet. 

 

Historikk 
Bygningskomplekset med Kunstindustrimuseet og SHKS ble opprinnelig reist ved et spleiselag mellom 
staten og Kristiania kommune. Det ble tegnet av Bredo Greve med assistanse av Ingvar Magnus 
Olsen Hjort og stod ferdig i 1903-04 som Fællesbygning for Kunstindustrimuseet og Den Kgl Kunst og 
Haandværksskole i Kristiania. 

På slutten av 1930-tallet fikk arkitektene Gudolf Blakstad og Herman Munthe-Kaas i oppdrag å bygge 
om deler av anlegget. I hovedtrekk omfattet arbeidene et nytt fellesbibliotek med overlys i østre 
gårdsrom. Det ble dermed frigitt rom i underetasjen til nye formål, og det ble blant annet innredet nytt 
direktørkontor i østfløyen, der det opprinnelig hadde vært leseværelse og bokmagasin. Kontoret ble 
innredet av arkitekt Finn Bryn, og brukes i dag som kontor til helsesøster.  

I 1980 ble midtfløyen påbygget etter tegninger av arkitektene Per-Johan Eriksen og Bengt Espen 
Knutsen. De nye etasjene ble fundamentert på eksisterende murer og trapperommene ble videreført. I 
tillegg ble det i nordre gårdsrom reist et frittstående heistårn i en betong-/stålkonstruksjon i tilslutning til 
eksisterende bygning. 

 

Beskrivelse av anlegg 
Kunstindustrimuseet og SHKS er oppført i lett skrånende terreng som dobbelt karréanlegg med to 
lukkede gårdsrom. Den monumentale fasadeoppbygningen er nybarokk, mens detaljeringen tar opp i 
seg elementer fra jugendstilen. Fasadene er i rød tegl, mens sokkel, vindusomramming og andre 
fasadedetaljer er i hugget granitt. Hjørnene er noe fremskutt og ytterligere markert med tårnmotiv. 
Fasadene vendt mot gårdsrommene er pussede og malt hvite, og rike på trukne gesimser og listverk. 
Det nordre gårdsrommet fungerer både som hovedadkomst og som anleggets eneste egnede 
utomhusareal.  
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Skolen ligger i Ullevålsveien 5 med St. Olavs gate i syd og Nordahl Bruns gate i nord. 

  
Ullevålsveien 5 i henholdsvis 1937 og 2020. Edvard Munch VGS disponerer i tillegg til SHKS-bygningens fløyer 
samlingssalen og det tidligere biblioteket i søndre gårdsrom (skissert på flyfoto). 
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BYGNING 90000501 Edvard Munch VGS / SHKS  
 

 

Bygnings- og eiendomsdata 
Ansvarssted / etat Undervisningsbygg 
Gnr/Bnr 207/760 
Oppført 1904/1940/1980 
Byggherre Kristiania kommune og staten (delt) 
Arkitekt B. Greve/ I. Hjorth 
Opprinnelig funksjon Skole 
Nåværende funksjon Videregående skole 
Bygningsart Skole 

 

Vern 
Formål Fredningen har som formål å bevare bygningen med fasader, konstruksjon med bæring og etasjeskillere, 

organisering rundt åpne gårdsrom og overordnende struktur med romløsning og kommunikasjonsårer 
som korridorer, trapper, trapperom og vestibyle. Videre skal fredningen sikre det arkitektoniske uttrykket 
og detaljeringen; så som fasade og interiører, opprinnelige bygningsdeler og overflater. I de fredete 
interiørene skal historiefortellende elementer som formidler anleggets historie og bruk ivaretas. Se 
fredningsvedtak (2013) for videre informasjon.  
 
Videre er fredningens formål å sikre og formidle institusjonshistorien til skolen og museet gjennom 
å ivareta helhet og inventar i prioriterte interiører med særlig varsomhet. For Edvard Munch VGS gjelder 
det følgende rom (slik benevnt i fredningsvedtak fra 2013): 
 

- storsalen (1. etasje), rom 1008 
- direktørkontor (1. etasje), rom 101 
- bibliotek og forkontor i underetasje, rom 051 
- undervisningsrom i 1. etasje, rom 106, 107a-b, 108 og 109 
- tegnesal i 3. etasje, rom 351 
- grafikkverksted i 3. etasje, rom 343/344, samt øvrig fast inventar som er knyttet til verkstedet  

 
Begrunnelse Fra fredningsvedtak (2013): 

 
Bygningskomplekset med SHKS og Kunstindustrimuseet har høy bevaringsverdi både som 
dokumentasjon av nasjonens kunstutdannelse og kunstindustri, og som monumentalarkitektur fra det 
tidlige 1900-tallet. Vedtaket om å reise et felles bygningskompleks for de to institusjonene i 1896 vitner 
om en nasjonal vilje til satsing på kunstfeltet og bevisstheten om dennes betydning for landet. 
Samlokaliseringen vitner om den betydningen man tilla historisk kunst som grunnlag for kunststudier. 
Ambisjonene for SHKS og Kunstindustrimuseet gjenspeiler seg også i bygningens arkitektur. Bygget har 
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form av et monumentalbygg vis-a-vis St. Olavs kirke og et viktig hjørnemotiv i krysset St. Olavs gate - 
Ullevålsveien. Bygget er et tidlig verk av arkitektene Bredo Greve og Ingvar Magnus Olsen Hjorth, begge 
arkitekter som skulle bli toneangivende utover 1900-tallet. Anlegget er utformet i sin tids dominerende 
formspråk med innslag av både nybarokk og jugend. Både Kunstindustrimuseet og SHKS fremstår med 
stor grad av opprinnelighet, både i fasade og interiører. 
 

Omfang Fra fredningsvedtak (2013): 
 
Fredningen etter kml § 15 omfatter Kunstindustrimuseet og SHKS eksteriør og gårdsrom med unntak av 
påbygging av midtfløyen fra 1980-tallet og frittstående heistårn. Fredningen etter kml § 15 omfatter 
bygningens interiør med unntak av skolens 4. og 5. etasje med hemsplan i skolens midtfløy og heistårn, 
museumsdelens heis, 4. etasje, samt 5. etasjes kontorarealer. 
 
Fredningen etter kml § 15 omfatter følgende fast inventar «3 brannmeldere i hovedtrapperommet, første 
til tredje etasje, del av kapitel i gips som er innfelt over dør i korridor i første etasje, øvingsfelt for 
freskomalerier rom 351, opprinnelig/eldre lysarmaturer, ventilasjonsrister m.m. i hele bygningen». 
 
Innenfor den fredete delen av bygningen inkluderes hovedelementer som planløsning, konstruksjon, 
materialbruk og overflatebehandling, og detaljer som vinduer, dører, gerikter, listverk, m.m.  
 
Fredningen etter kml § 19 omfatter deler av fortauareal mot St. Olavsgate, Ullevålsveien og Nordal Bruns 
gate, samt bakgårdsareal mot vest.  
 
Fredningen omfatter dessuten større løst inventar:  

- 1 grafikkpresse, lokalisert i rom 343 (grafikkpressen er fredet i dette rom og må ikke flyttes til 
andre steder i bygningen)  

- 1 rad med doble arbeidsbenker, lokalisert i rom 343 (arbeidsbenkene er fredet i dette rom og 
må ikke flyttes til andre steder i bygningen)  

- 1 grafikkpresse, lokalisert i vestibylen  
- 1 platekutter i metallverksted, lokalisert i korridor i underetasje  
- 3 grafikkpresser i korridor tilknyttet grafikkverkstedet i tredje etasje 
- 3 innvendige dører, lagret på loftet  
- 4 vinduer, lagret på loftet 
- Opprinnelige gateporter, midlertidig lagret i gårdsrommet 

 
 

Vernekategori Verneklasse 1, fredet 
 

 

Bygningshistorikk  
Statens håndverks- og kunstindustriskole ble opprettet 1818 og flyttet i 1903 inn i den da nyoppførte 
Ullevålsveien 5 sammen med Kunstindustrimuseet i Oslo.  

Skolen hadde i senere år institutter for farge, grafisk design og illustrasjon, tekstil, møbel- og 
innredningsarkitektur, klær og kostyme, metall, keramikk, litografi, tegning, form, industridesign, teori 
og historie. I 1996 ble virksomheten organisert under Kunsthøgskolen i Oslo, og skolen flyttet ut av 
bygningen i Ullevålsveien 2010 for å samlokaliseres med resten av Kunsthøgskolen på Grünerløkka. 
Etter at Statens håndverks- og kunstindustriskole flyttet, ble bygningen stående tom.  

Parallelt med dette ble det i 2010 varslet oppstart av fredningssak etter kulturminneloven §§ 15 og 22, 
noe som endte om med fredningsvedtak i 2013. Lokalene og bygningen ble siden rehabilitert med 
strenge vernehensyn og har fra høsten 2015 vært lokaler for Edvard Munch videregående skole. Ifb. 
med dette ble Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) på vegne av Oslo kommune eier av 
bygningskomplekset. Ved å overføre ulike tilbud fra andre skoler rundt om i byen viderefører skolen 
den stedbundne tradisjonen med spesialiserte utdanningslinjer innenfor blant annet kunst, design og 
arkitektur, dans, håndverk og produktutvikling i tre, gull og tekstil.  

Futhark arkitekter AS skrev selv i Arkitektur N (3/2016) om rehabiliteringen og de valg som ble tatt:  

Mye takket være generøse luftekanaler i tykke innervegger var det mulig å gjemme store deler av 
teknikken, og bevare den originale romopplevelsen i de delene av bygget med høyest verneverdi. 

Skolens tre hovedetasjer er tilbakeført til fortidens prakt i så stor grad som mulig, mens begge 
underetasjene samt 4. etasje er totalt ombygget. 4. og 5. etasje måtte rives og bygges på nytt for å få 
plass til musikkøvingsrom med svært høye lydkrav. Ny 6. etasje rommer ventilasjon og teknikk. 
Samtlige loft er benyttet til ventilasjonsrom, og nytt teknisk rom har kommet til under gårdsrommet. 
Små håndverksfag har fått plass i det gamle fyrrommet under festsalen i Kunstindustrimuseet. 
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Mens de eksisterende rommene ble holdt i skolens originale fargepalett, fikk de nye veggene 
kontrasterende farger og materialer. 

Heis og to trappehus i gårdsrommet er nybygget for å imøtekomme krav til rømningsbredder og 
løftekapasitet, samt dimensjoner til flygler og kontrabasser. 

Det mest radikale grepet vi gjorde var å flytte hovedinngangen fra den sterkt trafikkerte Ullevålsveien 
og inn i gårdsrommet. Dermed falt behovet for heis og rampe bort, vi unngikk store fasadeinngrep og 
kunne beholde den gamle foajeen intakt. 

I gårdsrommet, som også fungerer som foajé/oppholdsrom, er det innsyn til verksteder og kantine. 
Den opprinnelige foajeen er nå en forlengelse av kantinen – slik har vi lagt en ny uformell vei gjennom 
skolen på tvers av det aksiale og formelle. 

Nye vegger ble kledd med fibersementplater, som både står i kontrast med det originale pussede 
uttrykket og som er beslektet med de mørke fargene på vegger, dører og gerikter i klasse- og 
grupperom. For å imøtekomme krav til akustikk ble himlingene etablert med akustisk puss, som også 
skjuler nye føringer. 

 

 

 
Opprinnelige fasader (byggemelding 1899) mot Ullevålsveien. 

 
Opprinnelige fasader (byggemelding 1899) mot Nordahl Bruns gate. 
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Snitt (byggemelding 1899) gjennom vestibylen i kunstindustrimuseet og samlingssalen.  

 
Snitt (byggemelding 1899) gjennom skolens sydfasade (midtfløyen) og samlingssalen.  
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Bygningsbeskrivelse 
Skolens arealer er fordelt over tre fløyer (nordre, østre og midtre) samt den store salen og biblioteket 
(nå dansesal) som tidligere lå som del av Kunstindustrimuseet. Fløyene er innvendig forbundet av 
langsgående korridorer lagt mot gårdsrommene, samt tre større trapperom hvorav hovedtrappen 
ligger i midtfløyen innenfor vestibylen.  

Det er en stor mengde så vel veggfast som løs utsmykning rundt om i lokalene. Selv om de enkelte 
gjenstandene og verkene ikke nødvendigvis omfattes av fredningen, betraktes de som en vesentlig og 
svært verneverdig del av skolens identitet og kulturhistoriske verdier.  

 

 

 

 

 

Dagens situasjon, 2. underetasje. Arealer markert med gult er unntatt fredning. 
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Dagens situasjon, 1. underetasje. Arealer markert med gult er unntatt fredning. Markerte rom viser til særlig 
omtalte rom i fredningsvedtaket. 

 

Dagens situasjon, 1. etasje. Arealer markert med gult er unntatt fredning. Markerte rom viser til særlig omtalte 
rom i fredningsvedtaket. 

Tidl. bibliotek 
og forkontor 

Storsalen 

107b 

109 

106 

107a 

108 

Tidl. dir. kontor 
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Dagens situasjon, 2. etasje. Arealer markert med gult er unntatt fredning. 

 

Dagens situasjon, 3. etasje. Arealer markert med gult er unntatt fredning. Markerte rom viser til særlig omtalte 
rom i fredningsvedtaket. 

343 351 

344 

274



Kompleks 900005 Edvard Munch VGS   

 

Dagens situasjon, 4. etasje. Arealer markert med gult er unntatt fredning.  

 

Dagens situasjon, 5. etasje. Hele etasjen er unntatt fredning.  
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Skolens hovedinngang mot Nordahl Bruns gate med nye portblad i cortenstål, og de bevarte fredete portdørene 
innenfor.  
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Fasader og den tidligere hovedinngangen mot 
Ullevålsveien.  
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Indre del av østfløyen med fasade mot St. Olavs gate gate. Nederste vinduet er til det tidligere direktørkontoret 
(rom 070). Kunstindustrimuseet til venstre. 

 

Markert sokkel med råkopp og krysshamret granitt.  
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Over: Nordre gårdsrom med trappehus. Nede: Detaljbilder i port mot Nordahl Bruns gate.   
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Over: Nordre gårdsrom sett mot ny hovedinngang ved siden av nyetablert heisbygg. Olav Christopher Jenssens 
utsmykning «Slik Livet Er» ses på endeveggen i fire etasjers høyde. Utført i utskåret, skinnende stål mot matt, hvit 
kalkbakgrunn. Nede: Detaljbilde av dør og trappehus i nordre fløy.  
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Søndre gårdsrom med storsalen og 
taket til det tidligere biblioteket (nå 
dansesal) med overlys. 
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Hovedtrappen i midtfløyen, med nyetablert trappeløp opp til de øvre etasjene. De tre glassmaleriene er montert i 
1. etasje langs midtfløyens korridor.  
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Bronserelieff og fredet fast inventar i hovedtrapperommet. 
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Det vestre trapperommet mellom nordre og midtre fløy.  
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Eldre dører, vinduer, listverk, detaljer, rister mv. 
omfattes av interiør fredning.  
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Utsmykningene i korridorene med skulpturer, malerier og gipsrelieffer og -kapitel utgjør en vesentlig del av 
skolens kulturhistoriske verdier og identitet, selv om de ikke nødvendigvis omfattes av fredningen.  
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Gullsmedverksted med mesanin er etablert i bygningens underetasjer og tidligere fyrrom.  

 

Rom 102 a i 1. etasje er et eksempel på hvordan man med ny skillevegg (til høyre) har delt opp et større 
klasserom i to rom for henholdsvis teoriundervisning og lærerarbeidsplass.  
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Nye kontorer i midtfløyen i 1.etasje 
etablert i eksisterende større rom.  
 

 

Korridormotiv fra nordre fløy 3. 
etasje. 

 

Ny gang og rominndeling i 4. etasje.  
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Fredet løst inventar i 
korridoren utenfor det 
tidligere 
grafikkverkstedet i 3. 
etasje. 

 

Fredet løst inventar i 
østre fløyens korridor i 
3. etasje. 
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Rom særlig omtalt i fredningsvedtaket
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Rom 051 og 062/027. 
 
Dansesalen og det tidligere 
forkontoret til biblioteket med 
glassvegger i smekker 
eikekonstruksjon. Nederste 
rammer med kanalglass. 
 
I fredningsvedtaket benevnt som 
rom 051 bibliotek og forkontor. 
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Rom 070. 
 
Det tidligere direktørkontoret ble innredet av arkitekt 
Finn Bryn ifb. med ombyggingen på 1930-tallet ledet 
av Blakstad & Munthe-Kaas. Nå helsesøsterkontor. 
 
I fredningsvedtaket benevnt under 
Kunstindustrimuseet som direktørkontor (1. etasje) 
rom 101. 
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Storsalen til Kunstindustrimuseet er innlemmet i skolens arealer 
og har adkomst fra hovedkorridoren i midtfløyen via to dører på 
scenen. 
 
I fredningsvedtaket benevnt som rom 1008. 
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Rom 117. 
 
Vestibylen og den 
tidligere 
hovedinngangen til 
SKHS fra 
Ullevålsveien. I dag 
er det i bruk som 
oppholdsrom og 
kantine. Trapp opp 
til korridorer og 
hovedtrapp i 
midtfløyen. 
Grafikkpressen er 
fredet løst inventar. 
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Rom 117. Glassmaleriet over dører og vindfang var en gave fra glassmester Finn Hansen i 1941. 
 

  
Rom 050/korridor over vestibylen.  
Muralmaleriene «Byen» og «Valget» fra 1941, utført av Victor Smith (Sparre fra 1971) som var elev ved skolen 
1936-37.  
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Rom 108. 
 
I nordfløy mot Nordahl Bruns gate. Nå bibliotek.  
 
I fredningsvedtaket benevnt som undervisningsrom 108. 

 

 

 

297



Kompleks 900005 Edvard Munch VGS   

 

 
Rom 109. 
 
I nordfløy mot 
Nordahl Bruns gate. 
Musikkrom, tidligere 
blant annet 
auditorium, med 
scene etablert fremfor 
en større utsmykning 
på veggen. 
 
I frednings-vedtaket 
benevnt som 
undervisningsrom 
109. 
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Rom 107 a. 
I nordfløy mot Nordahl Bruns gate. 
Tidligere gipsverksted.  
 
I fredningsvedtaket benevnt som 
undervisningsrom 107 A. 
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Rom 107 b og c.  
 
I nordfløy mot Nordahl Bruns gate. 
De mindre rommene 107 C og B er 
avdelt av en skillevegg med glassdør.  
 
I fredningsvedtaket benevnt som 
undervisningsrom 107 B. 
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Rom 106. 
 
I nordfløyens hjørne mot Nordahl Bruns gate og 
Ullevålsveien. Tidligere modellersal, nå innredet som 
dansesal.  
 
I fredningsvedtaket benevnt som undervisningsrom 106. 
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Rom 351.  
 
Den tidligere tegnesalen i midtfløyen er nå innredet til 
personalrom. På syd- og vestveggen er det to felter med 
elevarbeider, muralmalerier, hvorav det til høyre er montert i et 
blendet dørsmyg. I fredningsvedtaket er rommet benevnt som 
«tegnesal i 3. etasje, rom 351».  
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Rom 344.  
 
I nordfløy mot Nordahl Bruns gate.  
 
I fredningsvedtaket benevnt som 
grafikkverksted i 3. etasje rom 344. 
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Rom 343 a/b.  
 
I nordfløy mot Nordahl Bruns gate.  
 
I fredningsvedtaket benevnt som grafikkverksted i 3. 
etasje rom 344. Fredet løst inventar: en grafikkpresse 
og en rad med doble arbeidsbenker mot vinduene. 
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KOMPLEKS 200394/800833 Høyenhall skole og Høyenhallen 
 

 

 

Eiendomsdata 
Fylke Oslo 
Kommune Oslo 
Adresse Traktorveien 15, 0678 Oslo 
Opprinnelig funksjon Skole, 1-6 trinn 
Nåværende funksjon Skole, 1-10 trinn 
Vernekategori Verneklasse 2, bevaring 

 

Oversikt bygninger og anlegg 
Bygningsnr. Navn Byggeår Verneklasse Omfang Gnr/Bnr 
20039401 Høyenhall skole 1966-67/2000 2 Utomhus/eksteriør/interiør 148/346 
80083301 Høyenhallen 1966-67/2000 2 Utomhus/eksteriør 148/346 

 

Vern kompleks 
Formål Formålet er å verne et sjeldent og særpreget skoleanlegg fra 1960-tallet med høy arkitektonisk verdi. 

 
Begrunnelse Høyenhall skole, tegnet av Geir Grung & Georg Greve og ferdigstilt i 1966, ble opprinnelig bygd som 

barneskole i forbindelse med den storstilte boligutbyggingen på Manglerud. Ungdomstrinnet tilkom fra 
1975, og anlegget rommer i dag også SFO og en barnehage. Bygningene ble utformet med en sjeldent 
lav og horisontal komposisjon, en stram linjeføring og sammensatte rektangulære volum, kombinert med 
tidstypisk bruk av vindusbånd og flate tak med bred utkraget gesims. Det omfattende romprogrammet 
ble gjort defragmentert og nedskalert som følge av bevisste arkitektoniske grep. Etter en brann i 1997 
ble skolen delvis gjenoppbygd og rehabilitert. Den ambisiøse gjenoppbyggingen tok utgangspunkt i 
anleggets opprinnelige karakteristiske arkitektoniske kvaliteter, samtidig som skolen ble tilpasset nye 
behov og krav. Slik sett representerer den fra et skolehistorisk perspektiv et interessant eksempel på 
utvikling og kontinuitet. På tross av de senere endringene fremstår Høyenhall skole som et fremragende 
og unikt eksempel på 1960-årenes skolearkitektur med høye arkitekturhistoriske verdier. Plasseringen 
på Manglerud skriver dessuten skolen inn i en større og viktig kulturhistorisk sammenheng knyttet til 
Oslos utbygging i etterkrigstid. 
 

Omfang Vernet omfatter bygningens volumer, plasstøpte murer (utomhus), flate papptekkede tak, samt 
fasadenes lyst slemmede murstein, vindusbånd og sortbeisede gesimser. Innvendig omfatter vernet 
hovedgrepet med kryssende korridorer, de opprinnelige trappene, samt aulaens volum og utsmykning.  
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Beskrivelse situasjon og kulturmiljø 
Høyenhall skole er en kombinert barne- og ungdomsskole på Manglerud i bydel Østensjø, med T-
banen og E6 i sydøst, og Traktorveien i nord og vest. Omgivelsene utgjøres i hovedsak av 
infrastruktur og boligbebyggelse oppført i 1950-årene og fremover. Blokkene i Traktorveien 1-9 rett 
syd for skolen er tegnet av John Engs arkitektkontor og ble oppført av OBOS 1974-75. 
Boligbebyggelsen nærmest i nord ble bygd ut av Selvaag A/S og ferdigstilt i 1987-88.  

Skoletomten heller svakt fra vest mot øst og er innrammet av plantede trær. Mot sydøst er det en voll 
med støyskjermer, som i østre hjørne er opparbeidet til skolehage. Det søndre hjørnet av skoletomten 
grenser direkte til Manglerud T-banestasjon. På motsatt side av T-banen og E6 ligger ytterligere blokk- 
og rekkehusbebyggelse, samt et større senter og næringsområde. Sentralt i dette er Manglerud 
senter, opprinnelig fra 1966, og Manglerud kirke fra 1963. 

 

Historikk 
Tomten som skolen er oppført på var tidligere utlagt til dyrket jord under Nordre Manglerud gård. 
Lenger nord ved løkken Høyenhall var det en periode på 1800-tallet en stor frukthage, hvor skolens 
navn og emblem stammer fra. Aker kommune kjøpte to av Manglerudgårdene i 1919, men de fortsatte 
som gårdsbruk. Resterende gårder ble kjøpt opp etter andre verdenskrig og lagt ut for en storstilt 
drabantbyutbygging som for alvor startet på 1950-tallet. Gårdstunet til Nordre Manglerud eksisterte 
fortsatt da skolen ble bygget, og våningshuset fra 1923 står fremdeles i dag i Manglebergveien 16.  

Det økte folketallet satte i etterkrigstiden press på eksisterende skoler i området. Diskusjonene om å 
raskt få bygget ny skole på Manglerud nord startet på begynnelsen av 1960-tallet, og i 1963 ble det 
avsatt midler til formålet. Oppdraget om å utforme den nye skolen ble i 1964 tildelt Georg Greve og 
Geir Grung, som fra 1954 drev praksis sammen under navnet Arkitektene Greve og Grung. I 
motsetning til Greve, som hadde vært involvert i tjuetallet skolebyggingsprosjekter, hadde Grung kun 
et i porteføljen. Det var Vettre skole (1956-58) i Asker, også den utformet i samarbeid mellom Greve 
og Grung, fra hvilken konseptet som ligger til grunn for Høyenhall skole ble hentet og videreutviklet. 
Liksom Vettre skole, og for så vidt også flere av Grungs andre anlegg, ble skolen utformet som en lav 
og svært horisontal bygningsmasse, avtrappet i langstrakte terrasser ned en svak skråning mot et 
åpent grønt- og uteareal. Hovedadkomsten ble lagt øverst langs en sentralakse som fordelte trafikk til 
de usedvanlig mange og ulike funksjoner skolen ble bygget for å huse.  

Byggingen startet på nyåret 1966, og allerede høsten samme år startet undervisning for barnetrinnene 
i den nåværende ungdomsskolefløyen (søndre del av nord-syd-aksen), samtidig som øvrige deler av 
skoleanlegget fortsatt var under bygging. Ungdomstrinnet startet først i 1975. Tidligere hadde skolens 
6. klassinger gått over til Manglerud skole (1957), men med dette ble samtlige ungdomsskoleelever i 
området flyttet til Høyenhall, som dermed ble distriktets sentralskole.  

5. april 1997 brant deler av skolen. Biblioteket, datarommet, gymsalen og ungdomsfløyen i syd ble 
hardest rammet. Etter en utlyst konkurranse, vunnet av Kay Erik Rosted ved arkitektfirmaet Telje-
Torp-Aasen AS, var skolen ferdig gjenoppbygd og rehabilitert i år 2000. Selv om dette rent teknisk er å 
betrakte som et nybygg (blant annet tilkom en tredje etasje samt en ny og større idrettshall), var det et 
arbeid som tydelig søkte å ivareta skolens opprinnelige arkitekturuttrykk.  

 

Beskrivelse av skoleanlegg 
Skoletomten er på ca. 31 500 m2 og ligger i svakt fallende terreng fra vest til øst. De nedre delene er 
relativt plane før de igjen stiger ved en senere opparbeidet voll med støyskjerm mot T-banen og E6. 
Mot nord grenser tomten til den buede Traktorveien, og i sydvest går grensen langs en smalere vei i 
skolens bakkant, som knytter seg til Traktorveien og T-banestoppet. Tomten er i sin helhet innrammet 
av plantede trær og busker, supplert stedvis med enkle gjerder. Hovedadkomst for kjørende trafikk er 
fra Traktorveien i nord. For gående og syklende er det flere adkomstpunkter langs samme gate, og i 
det søndre hjørnet grenser tomten direkte til den lokale T-banestasjonen. 
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Uteområdene som er forbeholt barnehagen er plassert på tomtens øvre og vestre del, hvor busker, 
trær og originale støpte murer danner en egen sone. Områdene rundt skolen er i all hovedsak 
asfalterte, med unntak for en del anlagt vegetasjon og de opparbeidede gressplenene i øst. I vollens 
nord-østre skråning er det anlagt en skolehage, som tidligere lå nede ved dagens ballbaner. Øvrige 
uteområder og aktivitetssoner knytter seg til arealer langs fasadene, herunder den langstrakte 
«Flystripa» mellom fløyene og gymsalen, og det mer åpne anlegget med lekestasjoner og ballbaner 
på den nedre og østre delen.  

Selve skolebygningen er oppført på vestre halvdel av tomten og består av en lav og svært horisontal 
bygningsmasse, sammensatt av flere rektangulære volumer og formelementer. For å bryte ned den 
omfattende bygningskroppen er bygningen trappet ned etter terrenget. Den nyere idrettshallen er 
oppført som eget bygg på østre delen av tomten, men er innvendig forbundet med skolebygningen via 
gjennomgang i 1. etasje.  

Selv om skoleanlegget som helhet ved utvidelser både i høyde og lengde i dag er noe endret i forhold 
til hvordan det så ut i 1967, er det opprinnelige, strengt modernistiske arkitekturuttrykket bevart. De 
langstrakte volumene utgjør, selv om de er lave, også et markant blikkfang i lokalmiljøet, og skaper 
ved sin innbyrdes organisering sjeldne visuelle og arkitektoniske motiver. Innvendig er det gjort en del 
endringer, men det foreligger et stort potensial ift. restaurering av hovedelementer som for eksempel 
trapper, aulaen og korridorene.  

 

 

Modellfoto (fra nordlig perspektiv) 
som viser hovedkonseptet i tidlig 
fase, med kryssende akser og 
avtrappede horisontalpregete 
volumer. Fra «Arkitekt Geir 
Grung», Norsk arkitekturmuseum, 
1994. 
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Høyenhall skole er en kombinert barne- og ungdomsskole på Manglerud i bydel Østensjø, med T-banen og 
ringveien/E6 i øst, og Traktorveien i nord og vest. 

  

Flyfoto fra 1971 og 2020 som blant annet viser tilbygget med SFO fra 1995 i nord, den nye 3. etasjen i syd, og 
den tilnærmet frittstående gymsalen i søndre delen. Skolehagen som skimtes til høyre på det eldre fotografiet er 
flyttet til vollen mot E6. 
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 Situasjonsplaner fra 
Byggekunst 4/1969, og 
gjenoppbygging etter 
brannen i 1997. 
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Hovedinngangen og innkjøring fra Traktorveien. Samlingssalen fremstår etter brannen i 1997 som underordnet 3. 
etasje i undervisningsfløyen. Lekearealene til barnehagen rammes inn av opprinnelige støpte vegger, som 
omfattes av vernet.  

 

Den avtrappede undervisningsfløyen og foranliggende terrasserte skolegården med idrettshallen og ballbaner. 
Sett mot sydvest.  
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Skolegården sett fra vollen i øst. Det innhegnede partiet i forgrunnen er skolehagen.  

 

Dagens SFO med utearealer ligger i nord og ble bygget til som en utvidelse av undervisningsfløyen i 1994-95. 
Bebyggelsen med boligblokker i bakgrunnen er oppført av Selvaag i 1986-87. 
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Nordre del av undervisningsfløyen og skolegården sett fra øst. 

 

«Flystripa» er kallenavnet på den langstrakte gaten mellom skolebygningen på den ene siden, og utearealer og 
idrettshallen på den andre. Her sett fra syd.  
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Mot sydvest grenser skoletomten mot et boligområde. Veien til høyre i bildet fungerer som adkomst til kontorer, 
barnehage mv, og forbinder Traktorveien med T-banestoppet, som ligger i enden bak fløyen i bakgrunnen.  
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BYGNING 20039401/80083301 Høyenhall skole og Høyenhallen 
 

 

 

Bygnings- og eiendomsdata 
Ansvarssted / etat Undervisningsbygg 
Gnr/Bnr 148/346 
Oppført 1966/2000 
Byggherre Oslo kommune 
Arkitekt Geir Grung & Gunnar Greve, Telje-Torp-Aasen Arkitektkontor 
Opprinnelig funksjon Skole, 1-6 trinn 
Nåværende funksjon Skole, 1-10 trinn 
Bygningsart Skole 

 

Vern 
Formål Formålet er å verne et sjeldent og særpreget skoleanlegg fra 1960-tallet med høy arkitektonisk verdi. 

 
Begrunnelse Høyenhall skole er et fremragende og unikt eksempel på 1960-årenes skolearkitektur med høye 

arkitekturhistoriske verdier. Bygningen ble opprinnelig oppført i 1966 og har siden blitt utvidet og 
endret en rekke ganger, først og fremst i forbindelse med gjenoppbygningen etter brannen i 1997. 
På tross av de endringer av bygningens opprinnelige utforming som ble gjort, har nye elementer gitt 
merverdi, samtidig som særlig fremtredende eldre deler kan søkes restaurert.  
 

Omfang Vernet omfatter bygningens volumer, flate papptekkede tak, samt fasadenes lyst slemmede 
murstein, vindusbånd og sortbeisede gesimser. Innvendig omfatter vernet hovedgrepet med 
kryssende korridorer, de opprinnelige trappene, samt aulaens volum, vindusbånd og utsmykning.  
 

Vernekategori Verneklasse 2, bevaring 
 

 

 

Innvendig omfatter 
vernet hovedgrepet med 
kryssende 
akser/korridorer, de 
opprinnelige trappene, 
samt aulaens volum, 
vindusbånd og 
utsmykning. 
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Bygningshistorikk  
Skolen er tegnet av arkitektene Grung og Greve og bygget ble påbegynt på nyåret 1966, med 
bærende konstruksjon i søyler av stål, limtredragere og dekker av lettbetong. Fasadene ble utført i 
hvitslemmet tegl og isolert med styropor. Det samme gjaldt store deler av innvendige vegger. De flate 
takene ble tekket med papp, og utstyrt med kvadratiske overlyskupler langs korridorene i 2. etasje.  

Frem til slutten av 1990-tallet gjennomgikk skolen enkelte innvendige ombygginger. Fritidshjemmet 
åpnet høsten 1986 i arealer for enden av nordre fløy som tidligere var vaktmesterboligen. Den samme 
delen av skolen ble i 1994-95 bygget ut med lokaler for SFO, forbundet vertikalt med et delvis åpent 
trapperom mellom 1. og 2. etasje.  

Etter brannen i 1997 gjennomgikk skolen både en gjenoppbygging og generell oppussing i to 
byggetrinn under ledelse av Kay Erik Rosted ved arkitektfirmaet Telje-Torp-Aasen AS. De hardest 
rammede delene var de i søndre del av undervisningsfløyen, med klasserom, idrettshallen, biblioteket 
og aulaen. Gjenoppbyggingen av disse arealene er å betrakte som nybygg, da kun deler av 
fundamentet gikk å gjenbruke. Det ble også gjort noen endringer i forhold til opprinnelig utforming ved 
at det tilkom en 3. etasje med kontorer, samt at biblioteket i 2. etasje ble flyttet til hvor musikksalen 
var, og trukket frem ytterligere fra fasadelivet. Den nye idrettshallen ble lagt lenger øst og bygget 
betydelig større enn den opprinnelige. Aulaen gjennomgikk en totalrenovering og fikk ny 
takkonstruksjon og en betydelig større del murte vegger enn den opprinnelige hadde hatt, både med 
slemmet murstein og med eksponert hulltegl.  

Skolen har siden blitt fortløpende vedlikeholdt og utbedret. Samtlige vinduer er nyere, og innvendig er 
det blant annet nye gulvbelegg og overflater i korridorene. Også utearealene har gjennomgått en del 
oppgraderinger, senest i 2012. Det foreligger stort potensiale ift. restaurering av hovedelementer som 
for eksempel trapper, aulaen og korridorene. 

 

 

Skolen sett fra sydøst ca 1970, med blant annet samlingsalens karakteristiske oppbygg, den opprinnelige 
gymsalen, samt den overbygde gangen mot øst. Det lave og avtrappede snittet er, i tillegg til å være karakteristisk 
for Høyenhall skole, et særegent kjennetegn for mange andre av Geir Grungs prosjekter. Fra ''Geir Grung'', 
Arkitekturforlaget, 2001. 

 

Bygningsbeskrivelse 
Det sentrale prinsippet som ligger til grunn for planen er to krysslagte akser. Administrasjonsavdeling 
og andre fellesområder som gymsal og samlingssal er plassert i anleggets sentralakse, mens 
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barnehage, sosialfløy, barnetrinn, ungdomstrinn, SFO og lærerarbeidsplasser er disponert i tre 
retninger med separate utearealer og inngangspartier. Aksene møtes i et hovedtrappeløp nord for 
biblioteket, som også forbinder 2. etasje med utgangen på nedre plan til skolegård og gymsal i øst. På 
sydsiden av biblioteket er det et tilsvarende, men smalere trappeløp.  

Arealene i nord-sydaksen er fordelt over tre avtrappede etasjer og i hovedsak organisert rundt en 
tosidig korridor. Med unntak for SFO i nordre enden og kontorer i 3. etasjes påbygg, er aksen 
forbeholdt undervisningsarealer og bibliotek. Trinnområdene, gruppert med barnetrinn i nordre del og 
ungdomstrinn i søndre, består av garderobeareal med toaletter, større undervisningsrom og 
grupperom. I den nyere 3. etasje, plassert over den søndre fløyen, ligger kontorer og fellesarealer for 
lærere. Den avtrappede løsningen med langstrakte volumer gjør at alle korridorer løper rett ut i 
terrenget med egne innganger, noe som ikke bare legger til rette for aktivisering etter skoletid, men 
også er med på å gjøre skolegården til en naturlig del av selve bygningsmassen. 

I tillegg til den markante, funksjonelle inndelingen av anlegget, la arkitektene som de selv skriver i 
Byggekunst 4/1969 «…vekt på at bygningen ikke skulle få et for dominerende uttrykk, samt en 
utforming som tillot senere utbygginger uten at bygget forandret sin arkitektoniske helhet». Dette gir 
seg til kjenne ved at skolen er utformet som en lav og svært horisontal bygningsmasse, sammensatt 
av flere rektangulære volumer og formelementer. Dette brøt for øvrig noe med flere av Grungs 
tidligere og mer strengt aksiale planer. For å bryte ned den omfattende bygningskroppen, er 
bygningen trappet ned etter terrenget. 

Volumene er rektangulært oppbygd med rette vinkler, flate tak og store vindusflater i alle retninger. 
Bærekonstruksjonen er av stål, med dekker i lettbetong og dragere av laminert tre, og fasader og deler 
av innvendige vegger utformet i hvitslemmet tegl. De beisede takgesimsene med liggende bord er 
kraftig utkraget over fasadene. I tillegg til å fungere som solavskjerming, var disse tenkt å erstatte 
behovet for tradisjonelle leskur.  

Interiøret preges i dag av nyere overflater, men hadde opprinnelig en særegen materialitet ved bruken 
av hvitslemmet murstein, eksponerte stålsøyler, svarte terrassotrapper og himlinger med trehvite 
lekter. Dette var særlig helhetlig gjennomført i skolens aula som ligger innenfor hovedinngangen i 2. 
etasje. Aulaen ble noe endret etter brannen, men her henger fortsatt tre store veggfaste og 
nonfigurative malerier, som etter ønske fra arkitektene ble utført av kunstneren Gunnar S. Gundersen 
på stedet i 1972. I korridoren utenfor aulaen henger ytterligere et kunstverk utført av Magne 
Furuholmen. 
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Østfasadene fra hhv. 1966 (over) og 2000 (nede) etter at 3. etasje ble påbygget, biblioteket fremtrukket og 
idrettshallen oppført i forkant.  

 

 

 

 

 

 

Sydfasadene fra hhv. 1966 (over) og 2000 (nede). Rommet mellom undervisningsfløyen og idrettshallen ble etter 
gjenoppbyggingen aksentuert og utgjør i dag et vesentlig langstrakt innslag i skolegården.  
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Aulaen/samlingssalen hadde opprinnelig store 
glasspartier mot blant annet korridoren i nord, samt 
vindusbånd langs taket i alle retninger. Her ses den 
karakteristiske konstruksjonen med stålsøyler og brede 
limtredragere (også som brystning), himling med ribber 
og linoleumgulv. Foto: Byggekunst 4/1969. 
 

Korridormotiv. Vegger på den ene siden var opprinnelig 
utført (mot vest) med eksponert hvitslemmet murstein, 
og lettvegger med stålsøyler på den andre. De 
utspringende partiene til høyre var og er innbygde skap 
med adkomst fra klasserommene. Foto: Byggekunst 
4/1969. 
 

 

  

Østfasade med vindusbånd. Vinduene er utskiftet i senere år. Til høyre ses opprinnelig løsning, med sålbenker av 
skifer. Foto: 4/1966. 
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Undervisningsfløyens lange og lave østfasade sett fra nord. Nærmeste inngangspartiet er fra ombyggingen etter 
brannen. Det bortre inngangspartiet ligger i sentralaksen på nordsiden av det utvidete/fremtrukkete biblioteket.  

  

Inngangsparti med fire dører og flere glassfelt nedenfor biblioteket. På veggen mot vinduene til høyre ble det til 
ny-innvielsen i år 2000 montert et silhuettmotiv forestillende «Fugl Føniks», et arbeid som arkitekt Kay Erik 
Rosted selv besørget. 
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Skolens øvre plan sett mot syd, med hovedinngangen til høyre. Takutstikkene er i underkant kledd med 
fibersementplater. I hjørnet ble det oppført en ny murt vegg i to fag etter brannen, hvor det tidligere var glass.  

 

Skolens karakteristiske avtrapning sett fra øst, med Høyenhallen nærmest. Tredje og øverste etasje tilkom etter 
brannen, i likhet med det fremtrukkete biblioteket nedenfor. Tidligere fortsatte dessuten sentralaksen langs det 
som er nordfasaden på Høyenhallen, med utvendig trapp og overbygget langstrakt parti østover.  
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Høyenhallen sett fra syd, med relieffer i murverket av utstikkende koppstein. 

 

Søndre fløy ble bygget opp på nytt, utvidet og påbygget med en tredje etasje etter brannen. Nye yttervegger ble 
utført som forblendete stenderverksvegger, ikke som skallmurer, men med lik utføring hva gjelder den slemmede 
mursteinen i fasadene. 3. etasjes fasader mot øst er imidlertid kledd med fargede fibersementplater. I den nye 
gavlen med slemmet murstein ble det etablert rømningstrapp bak en skjermfasade med utstikkende koppstein.  
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Taklandskap og aula sett mot nord. Den murte veggen i øst tilkom i forbindelse med påbygning. Tidligere var 
aulaens takoppbygg fritt i alle retninger. Foran aulaen skimtes nedgangen til de de tidligere tilfluktsrommene, nå 
med ny bruk som bordtennisklubb.  

 

Nordre fløyen, tilbygget 1994-95 med SFO-arealer. Oppbygget utgjør en del av en foaje/trapperom.  
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Interiørbilder av aulaen. Selv om den ble skadet og noe ombygd ifb. med brannen 1997, utgjør aulaen fortsatt et 
sentralt rom i skolebygningen, både med tanke på beliggenhet, bruk og utsmykning; her henger Gunnar S. 
Gundersens tre store malerier som ble reddet i brannen.  
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Innenfor 
hovedinngangen, hvor 
det i dag er 
vaktmesterkontor og 
toaletter, er det 
original himling og 
flere originale 
platekledde dører med 
trekarmer, og 
tilsvarende plater i 
feltene over.  
 

 

Gangen i sentralaksen 
innenfor 
hovedinngangen med 
aulaen til venstre. 
Veggen her var 
tidligere i glass. I 
forgrunnen ses en 
dørkarm som er del av 
en nyere vegg mot 
trapperom og 
kryssende akse med 
nord-sydlige 
korridorer. På veggen 
til høyre henger et 
kunstverk av Magne 
Furuholmen. Veggen 
her er for øvrig nyere 
og hadde tidligere 
store vinduer. 

 

Korridormotiv fra 2. 
etasje. Etter brannen 
ble det lagt nye 
keramiske fliser på 
gulv i 
hovedkorridorene og i 
trappene. Øvrige rom 
fikk linoleum og 
vinylfliser. Alle 
korridorer til 
klasserommene fikk 
malte oransje vegger, 
samtidig som søylene 
langs den ene siden 
ble beholdt eksponert. 
Veggen til venstre 
hadde opprinnelig 
eksponert mur. 
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Korridoren til administrasjonen, sett mot øst, 
med bevarte vegger og himling. Panelet var 
opprinnelig trehvitt. Den støpte innfargede 
trappen er original og viser hvordan de øvrige 
trappene ser ut under nytt belegg. 
 
 
 
 
 
 
Nedenfor ses hovedtrappeløpet mellom 1. og 
2. etasje, med nytt belegg på opprinnelig 
svart terrasso. Det høyre bildet viser 
utgangen til skolegården, og utenfor vinduet 
nordveggen til biblioteket. 
Nederst er trappen fra hovedinngangen til 
administrasjon, hvor opprinnelig konstruksjon 
fortsatt er synlig.  
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Flere av klasserommene og grupperommene har blitt oppusset med nye overflater på gulv, vegger og i himling.  
I andre er mursteinsveggene og trehimlingene bevart.   

  

 

   

Korridor og fellesarealer i 3. etasje.  
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KOMPLEKS 600378 Haukåsen skole 
 

 

 

Eiendomsdata 
Fylke Oslo 
Kommune Oslo 
Adresse Dr. Dedichens vei 20, 0675 Oslo 
Opprinnelig funksjon Spesialskole 
Nåværende funksjon Spesialskole 
Vernekategori Verneklasse 2, bevaring 

 

Oversikt bygninger og anlegg 
Bygningsnr. Navn Byggeår Verneklasse Omfang Gnr/Bnr 
600378-01 Haukåsen skole 1972 2 Eksteriør/interiør/utomhus 142/30 
600378-02 Gymbygning 1972 2 Eksteriør/interiør/utomhus 142/30 
600378-03 Garasje 1972 - - 142/30 
600378-04 AKS-tilbygg 1997 - - 142/30 
600378-05 Paviljong 2002 - - 142/30 
600378-06 Atrium 2015 - - 142/30 

 

Vern 
Formål Formålet er å ivareta de høye skolehistoriske, arkitektoniske og kulturhistoriske verdiene som 

representeres ved kommunens første spesialtilpassede skole for barn med nevrologisk betingede 
vansker. 
 

Begrunnelse Haukåsen skole er tegnet av arkitektene Stein Finne og Jan C. Nilsen og ble oppført som kommunens 
første skole for hjerneskadde barn i 1972. Skolen formidler datidens syn på hvordan bygninger tilpasset 
barn med spesielle behov burde utformes, noe som gir den stor skole- og helsehistorisk betydning. 
Arkitektonisk karakteriseres bygningen av et for 1970-tallet typisk lavt og terrengtilpasset horisontalt 
uttrykk med brune panelkledde fasader, varierte men stramme vinduer, og overbygde utvendige 
gangsoner. Utover innbyggingen av atriet og gangsonen mellom hovedbygningen og svømmehallen er 
kun mindre endringer foretatt. Oppsummert er det et skoleanlegg med høye arkitektoniske verdier som 
også representerer vesentlige samfunns- og helsehistoriske verdier, der den inngår som del av et større 
historisk kulturmiljø på Trosterud, som har vært benyttet til psykisk helsevern og omsorg for forskjellige 
grupper mennesker i over hundre år. Sammen med de gamle asylbygningene og Nordvoll skole inngår 
Haukåsen skole i et unikt institusjonsmiljø i Oslo med lang historisk kontinuitet. 
 

Omfang Vernet omfatter den opprinnelige (1972) bygningens volumer, eksteriør og vestibyle. Det omfatter 
dessuten konstruksjonen i de overbygde utvendige gangsonene, de to skulpturene av Fritz Røed, samt 
grøntstrukturen mot det eldre og anlagte veifaret i nord. 
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Beskrivelse situasjon og kulturmiljø 
Haukåsen skole på Trosterud i bydel Alna. Tomten ligger på grunnen til tidligere Trosterud gård som i 
1900 ble overtatt av Dr. Dedichen i forbindelse med at denne etablerte en psykiatrisk privatklinikk på 
stedet. Våningshuset på Søndre Trosterud, oppført på slutten av 1800-tallet, ligger fortsatt helt opp 
mot skolen. Under Dedichens virksomhet ble det fort oppført to karakteristiske asylbygninger, en 
overlegevilla («Trosterudvillaen»), en rekke sekundære bygninger, samt et omfattende utomhusanlegg 
med park, hager, alleer og trerekker. Driften ble avviklet i 1964 og eiendommene overdratt til 
kommunen, som senere startet sosial- og treningssenter i deler av bebyggelsen. I 1970 overtok 
Trosterud sosial- og treningssenter bygningene, og sørget for rehabilitering, arbeidstrening og 
behandling til utsatte grupper i samfunnet. Samtidig startet også en omfattende boligutbygging av 
området, og fra denne utbyggingen stammer flere av stedets kjennetegnende og senere anlegg ved 
for eksempel Trosterud og Haugerud skoler (ark. Rinnan og Tveten, 1970 og 1972), OBOS-blokkene 
Fagerholt (ark. Rinnan og Tveten, 1971-73), samt Haugerud kirke (ark. Finne og Nilsen, 1975) lenger 
sydvest. Samlet sett inngår dermed Haukåsen skole i et mangfoldig kulturmiljø, med flere lesbare lag 
og bevarte strukturer fra de tidligere Akergårdene via den tidligere institusjonsepoken og frem til nå. 
Store deler av kulturmiljøet, inklusive skolen, er kommunalt listeført av Byantikvaren med flere 
underordnete elementer.  

 

Historikk 
Skolens historie skriver seg fra 1966 da Oslo kommune overtok et område på Trosterud som til da 
hadde rommet Trosterudgårdene og Dr. Dedichens privatklinikk. I disposisjonsplanen som ble 
utarbeidet ble deler av det tidligere klinikkområdet reservert til sosiale institusjoner og deretter stilt til 
sosialrådmannens disposisjon. Trosterud treningssenter/sosialsenter flyttet inn i de gamle 
asylbygningene, og en del av jordet mellom bygningene ble avsatt til spesialskole. Etter utlyst 
konkurranse ble arkitektene Stein Finne og Jan C. Nilsen foreslått engasjert til videre prosjektering i 
mars 1969. Finne og Nilsen var godt kjent som skolearkitekter og hadde i Oslo tidligere utformet 
Rødtvet (1962) og Korsvoll (1963-65) skoler, samt utvidelser på de eldre Furuset og Høybråten skoler. 
Senere skulle de også tegne den nærliggende Haugerud kirke (1975). 

Inntil høsten 1972 var Blindernveien skole og barnehage (1958) den eneste kommunale 
spesialinstitusjonen for barn med hjerneskader i Oslo. Da Haukåsen skole åpnet høsten 1972 ble 
størstedelen av barna overført dit og fordelt i grupper fra barnehagenivå og opp til 
ungdomsskoletrinnene. I dag er dette en bydekkende kommunal spesialskole som gir et helhetlig 
tilbud til elever med nevrologisk betingede vansker og elever med multifunksjonshemming. 
Skoleavdelingen gir et spesialpedagogisk opplæringstilbud til elever fra 1. til 10. klasse, samt for et 
antall elever i videregående skole. 

Siden 1900 har området vært benyttet til institusjoner med mål å bidra til en bedre hverdag og et bedre 
liv for folk med ulike vansker. Samfunnets syn på psykisk helse og forståelsen for spesialtilpasset 
tilrettelegging har i tiden frem til i dag gjort at området har blitt utvidet og endret. Haukåsen skole har i 
tråd med dette gjennomgått en del funksjons- og bygningsmessige endringer alt ettersom det har vært 
behov for det. Av de mest vesentlige endringene kan nevnes at det i 1996-97 ble oppført et tilbygg for 
skolefritidsordning, at barnehagevirksomheten ble avviklet i 2000, og at det i 2002 ble oppført en 
såkalt midlertidig paviljong på søndre delen av tomten. Senest i 2014-15 ble atriet ombygget til et 
lukket lekerom med overlys for elevene. Det ble også bygget en mellomgang fra selve skolebygget til 
svømmehallen og idrettshallen for tørrskodd overgang. Etter 50 års bruk er det nå vedtatt at 
skolevirksomheten skal flytte til nye lokaler. 

 

Beskrivelse av skoleanlegg 
Skoletomten er på ca. 15 500 m2 og ligger i svakt fallende terreng fra øst til vest. Formen på tomten er 
delvis definert av den eldre veistrukturen i området. I øst grenser den til våningshuset på Søndre 
Trosterud og den eldre Tvetenveien. Mot nord er tomten definert av en anlagt og beplantet akse 
mellom de to asylbygningene til Dr. Dedichens privatasyl. Langs denne er det fortsatt fragmenter av 
de lave hekkene som ble plantet på hver side av veien. Vest for skolen ligger et åpent og vernet 
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grøntområde som tidligere utgjorde et storslått beplantet parkanlegg, opparbeidet av privatasylet. Det 
grønne preget er videreført med plantede busker og lauvtrær, med markerte, større klynger i nord og 
øst mot det eldre våningshuset på Søndre Trosterud. Hovedadkomsten for kjørende trafikk er lagt til 
syd ned mot Dr. Dedichens vei, som ble opparbeidet i 1969-1970. Nærmest veien er det anlagt 
parkeringsplasser og en mindre vei som på østsiden av tomten fører opp til hovedinngangen og 
vestibylen. Utomhusarealene består ellers i hovedsak av asfalterte overflater samt to nylig 
oppgraderte lekearealer foran henholdsvis AKS-delen og svømmehallen/gymsalen.  

Selve skolebygningen (1972) utgjøres av en lav og utstrakt bygning over to hovedvolumer: et større 
volum bestående av hoveddelen, med undervisningsarealer og arbeidsplasser, og et mindre volum 
med svømmehall og gymsal. Sistnevnte ligger som en separat bygning, men er knyttet sammen med 
skolebygningen ved karakteristiske og tidstypiske overbygde gangsoner. Sammen med den 
langstrakte plasstøpte skulpturen av Fritz Røed er disse med på å definere et atrium/gårdsrom mellom 
volumene. AKS-tilbygget fra 1996-97 er tidstypisk utført og tar opp detaljering fra den eldre 
skolebygningens hvitpussede murer i sokkeletasje, det flate taket og gesimsens farge, men skiller seg 
samtidig ut ved sitt avrundede hjørne, et markant oppbygg for maskinrom og heis, samt 
dimensjonering av vinduene. Selv om tilbygget søker å underordne seg bryter det derfor med den 
eldre skolebygningens arkitektoniske integritet, uttrykk og verdier.  
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Haukåsen skole ligger i Dr. Dedichens vei ved siden av Nordvoll skole og autismesenter.  

 
Flyfoto fra 1977, før Nordvoll skole ble oppført på 
jordet i nord. 

 
Flyfoto fra 2020 som viser vesentlige endringer ved 
tilbygg for AKS på sydvestre hjørnet, samt atriet som 
er innredet og har fått overlys. 
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Situasjonskart datert 28.06.1971 
fra byggemelding. 
«Hovedbygning» og 
«Kroppsøvingsbygg» er 
forbundet ved overbygde 
gangsoner. Det er tre definerte 
gårdsrom: A er fremfor østre 
inngangen på nedre plan, B er 
atriet på øvre plan, og C er 
mellom hovedbygning og 
kroppsøvingsbygg. 
Hovedbygningen hadde tre 
adkomstpunkter mot syd, de to 
vestre med egne leskur foran.  
 

 
 

 

Modell av skolen fra 
1971. Bad og gymsal 
(til høyre i bildet) ble 
oppført som en 
separat bygning, men 
knyttet sammen med 
skolebygningen ved 
overbygde gangsoner. 
Atriet ga skjermede 
uterom tilpasset 
brukerne. Foto: 
Arbeiderbladet 
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Skolen tok imot de første elevene 21. august 1972, men sto ikke helt ferdig før utpå høsten. Her ses 
sydfasadene, og den inntrukne vestibylen til høyre. Foto: Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek 

 

 

Tilsvarende motiv sett i 2021. Nærmest ses Fritz Røeds skulptur «Vindmølle» (1973) og paviljong i en etasje 
(2002). 
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Haukåsen skole sett fra den tidligere parken i vest. Til venstre skimtes OBOS-blokkene Fagerholt fra 1971-73. 

 

Skolen sett fra nord, med beplantet uteareal og svømmehallen nærmest.  

 

Anlegget rammes i øst og nord inn av lauvtrær. Her sett fra øst.  

333



Kompleks 600378 Haukåsen skole   

 
Adkomstmotiv, sett fra syd.  

 
Skolen og Dr. Dedichens vei sett fra syd. Nærmest ses det hvite tilbygget for AKS (1996-97).  
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Øvre plan med overbygde gangsoner og bygning med svømmehall og gymsal sett fra sydvest. I bakgrunnen ses 
Nordvoll skole (1991).  

 

Enkel konstruksjon i rødlakkert stål og tre.  
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Veien i nord, som også grenser til Nordvoll skole (til høyre på øvre bildet) ble anlagt i en rett akse og beplantet 
tidlig på 1900-tallet. De lave hekkene på begge sider er et viktig landskapselement, som omfattes av vernet.  

 
Paviljong fra 2002, samt (hvit) tilbygning med AKS fra 1996-97 i bakgrunnen. Leskuret mellom bygningene er 
opprinnelig (1972).  
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«Klatremur» er en ca. 30 meter lang skulptur i betong og plast utformet av Fritz Røed i 1973. Skulpturen 
omfattes av vernet og er oppført på nordøstre delen av tomten.  
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«Vindmølle» er en sju meter høy 
vindmølle i betong, stål, akryl og 
flerfarget plast. Utformet av Fritz 
Røed i 1973. Skulpturen omfattes 
av vernet og står ved 
parkeringsplassene syd for 
hovedinngangen. 
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BYGNING 600378-01/02 Haukåsen skole og gymbygning 
 

 

 

Bygnings- og eiendomsdata 
Ansvarssted / etat Undervisningsbygg 
Gnr/Bnr 142/30 
Oppført 1970-1972 
Byggherre Oslo kommune 
Arkitekt Stein Finne og Jan C. Nilsen 
Opprinnelig funksjon Spesialskole 
Nåværende funksjon Spesialskole 
Bygningsart Skole 

 

Vern 
Formål Formålet er å ivareta bygningens tidstypiske uttrykk og høye arkitektoniske verdier. 

 
Begrunnelse Den opprinnelige bygningen (1972) er et forholdvis godt bevart eksempel på tidens arkitektoniske 

strømninger tilpasset en spesiell brukergruppe. Den ble oppført som kommunens første skole for 
hjerneskadde barn og inngår som et vesentlig kulturhistorisk element i et unikt institusjonsmiljø i 
Oslo. 
 

Omfang Vernet omfatter bygningens (1972) volumer, flate tak, fasadenes materialbruk og behandling, 
vinduenes dimensjoner og fargebruk, samt gesimsens panelkledning. Innvendig omfatter vernet 
vestibylen med gjennomlys. 
 

Vernekategori Verneklasse 2, bevaring 
 

 

Bygningshistorikk  
Bygningen ble oppført som barnehage og skole for barn med hjerneskader etter tegninger av 
arkitektene Stein Finne og Jan C. Nilsen for Oslo kommune. Inntil høsten 1972 hadde Blindernveien 
skole og barnehage (1958) den eneste kommunale spesialinstitusjonen for barn med hjerneskader i 
Oslo. Når Haukåsen skole åpnet høsten 1972 ble størstedelen av barna overført dit og fordelt i 
grupper helt fra barnehagenivå opp til ungdomsskoletrinnene. I hovedbygningen ble det i tillegg til 
spesialtilpassede undervisningsarealer innrettet kontorer til lege, psykolog og sosialkurator, som alle 
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ble ansatt i heltidsstillinger. Bygningen hadde også en poliklinisk avdeling, samt rom for en rekke 
arbeids- og fysioterapeuter. I den nordlige delen ble det anlagt gymsal og en tilrettelagt svømmehall. 

Bygningen har siden den sto ferdig gjennomgått en del endringer. Av de mest vesentlige kan nevnes 
at det i 1996-97 ble oppført et tilbygg for skolefritidsordning (AKS), koblet til hovedbygningen ved 
siden av en av de eksisterende inngangene. I forbindelse med dette ble det ene av to leskur tilknyttet 
inngangssonene på sydfasaden revet.  

I 2014-15 ble det karakteristiske atriet ombygget til et lukket lekerom med overlys for elevene. Det ble 
også bygget en mellomgang fra selve skolebygget til svømmehallen og idrettshallen for tørrskodd 
overgang. Svømmehallen ble pusset opp samtidig. Det er videre gjort en del mindre endringer ved 
utskifting av ytterdører og oppgradering av interiører og overflater, men bygningen kan likevel på et 
overordnet nivå betraktes som godt bevart.  

 
Bygningsbeskrivelse 
Bygningen er oppført over to lave og utstrakte hovedvolumer (opprinnelig) gruppert rundt to atrier for å 
gi skjermede uterom tilpasset brukerne. Det søndre volumet er over to etasjer og forbeholdt 
undervisningsarealer og arbeidsplasser, mens det nordre og mindre volumet inneholder svømmehall, 
gymsal og garderober.  

Det skrånede terrenget er brukt aktivt i utformingen og disponeringen av bygningen, slik at det er 
inngangspartier på flere nivåer. Hovedinngangen ved vestibylen nås via øvre plan, og fordeler trafikk 
ut i korridorene hvor klasserom, fagarealer og kontorer er organisert og innrettet som moduler. Den 
østre delen er forbeholdt administrasjon og kontorer, mens de andre arealene har flerbruk. Samtlige 
undervisningsrom er opprinnelig disponert likt med klasserom, grupperom, materialrom/lager og WC. 
På øvre plan er rommene organisert på utsiden av korridorene slik at alle klasse- og grupperom og 
kontorer har vinduer i fasadeliv.  

På nedre plan er det tre separate inngangspartier, alle mot syd, hvorav det vestre er i møtet mellom 
hovedbygningen og det senere tilbygget for AKS. De to andre inngangene ligger inntrukket under øvre 
etasje og fører inn til den bakenforliggende korridoren. Ellers er etasjen disponert med 
undervisningsarealer og kontorer på utsiden av korridorene, slik at tilfluktsrom, tekniske rom og 
trapperom ligger inn mot de mørke delene.  

Volumene er rektangulært oppbygd med rette vinkler, flate tak og varierte vindusflater i alle retninger. 
Hovedetasjen er fremtrukket over grunnmur/sokkeletasje og kledd med stående uprofilert brunmalt 
panel, mens sokkeletasjens og gymsal/svømmehallens fasader er pusset og malt hvite. Vinduene har 
svarte karmer og rammer, med inndelende partier av stående svart panel. Vannbrettene er enkelt 
utført med svartlakkert blikk, og over vinduene er det et panelkledd bånd mot taket. De flate takene er 
utført som betongdekker, med fremspringende gesimser kledd med panel på fronten, og eternittplater 
på undersiden. 

I konstruksjonen er det i all hovedsak benyttet betong. Grunnmuren er støpt og isolert utvendig med 
lettbetong som er pusset og hvitmalt. Etasjeskillere er utført i plasstøpt betong, og innvendige vegger 
er i betong og/eller bindingsverk. Overflater og detaljering er innvendig svært rasjonelt utført. Veggene 
er i hovedsak kledd med gips og strie, og brorparten av himlingene er nedforet. Gulvene har både 
nyere og eldre linoleum/vinylbelegg.  
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Plantegninger fra byggemelding som viser hovedbygnignens underetasje til øverst, og 1. etasje/øvre plan 
nederst. Her ses hovedgrepet med undervisningsarealer samt kontorer organisert langs korridorene. De 
innvendige midtre delene utgjøres på nedre plan av tilfluktsrom, og på øvre plan av mediatek og verksted (senere 
ombygget). 

 

Plan fra byggemeldingen over det 
tidligere frittliggende volumet med 
svømmehall og gymsal. Begge 
rommene har store vinduspartier 
mot hendholdsvis vest og øst. 
Adkomsten fra syd er i dag 
ombygget og oppusset, men 
hovedgrepet med mellomliggende 
garderober er bevart. 
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Nordfasadene, som fremstilt i byggemeldingen, med oppriss for svømmehallen og gymsalens fasader, samt den 
overbygde gangsonen på nedre tegningen. Hovedinngang til vestibyle ses til venstre på øvre tegning.   

 

Sydfasaden slik den så ut før AKS-tilbygget på vestre hjørnet. De tre inngangspartiene er merket med smale 
vertikale glassfelt.  

 

Vest- og østfasade, som blant annet viser en panelkledd skjermvegg på den overbygde gangsonen mellom 
hovedbygning og svømmehall. De smale vindusbåndene under gesimsen, støtvis aksentuert med større partier, 
er et tidstypisk grep og vesentlig for bygningens opprinnelige arkitektur. 

 

Detaljoppriss som viser vestfasaden inn mot gårdsrom A. Til venstre ses snittet til terrassen fremfor vestibylen.  

 

342



Kompleks 600378 Haukåsen skole   

 

Østfasade med innkjøring fra Dr. Dedichens vei (til venstre) opp til øvre gårdsrom med overdekket hovedinngang 
(til høyre).  

 

 

Vestre inngang på nedre plan har to adkomstpunkter, et til korridoren mellom hovedbygningen og AKS-bygget, og 
et rett inn i hovedbygningen. Her ses også fasadekonseptet med hvit sokkel i mur, stående panel på øvre plan og 
liggende front på gesimsen. Vindusbåndene er høyt plasserte under tak, og støtvis variert med større format.  
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Midtre inngangsparti på nedre plan, sett fra frittstående leskur. Ytterdørene (nyere) og entresonen ligger 
inntrukket i forhold til øvre etasje og flankeres av to betongpilarer. 

 

Østre inngangsparti på nedre plan, som blant annet fører til administrasjon og kontorer. Det inntrukne partiet på 
øvre etasje rommer en utvendig terrasse fremfor vestibylen.   
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Øvre gårdsrom og nordfasader på hovedbygningen. Sett fra overbygget gangsone med gymsal i ryggen.  

 

Den gjenbygde overgangen mellom skolebygningen og bad/gymsal, sett fra vest.  
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Gymsal sett fra nord. Fasader er i sin helhet pusset og malt hvite.  

 

Gymsalen sett fra øst.  
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Detaljbilder av tak og gesims. I bakgrunnen ses de nyere overlysene på det innbygde atriet.  

 

Detaljbilder av vindusløsninger på øvre og nedre etasje. Sistnevnte har her nye rammer.  
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Over: Utomhusareal/atrium på øvre plan før ombygging av overdekket gangsone i 2014-15. Foto: Skolehage og 
plantestell, 1977. Nede: hjørnet sett i 2021. Den hvite platekledningen markerer ombygde partier. Til venstre ses 
dessuten de tre overlysene som utgjør taket til det innebygde atriet.  
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Over: Nordvestre hjørnet av det nå gjenbygde atriet. Marken var belagt med steinheller og gatestein. Arealet ble 
gjenbygd og innredet i 2014-15. Foto: Haukåsen skole. Nede: Atriet slik det fremstår i 2021.  
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Vestibylen på øvre plan er et sentralt rom i bygningen med gode lysforhold og store glasspartier i begge retninger. 
Rommet fungerer som en trafikknode og kobler sammen utomhusarealet i nord med de lange korridorene og 
nedre plan via en trapp. Hovedinngangen med innglasset vindfang ligger mot nord, og mot syd er det utgang til en 
stor terrasse.  
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Korridormotiv fra øvre etasje. Originale dører med robuste fargete plater innrammet av smal eikelist. Gerikter er 
enkelt utført og malt svarte, i likhet med de liggende bordene langs veggene. Vegger trukket med hvitmalt strie. 
For enden ligger det tidligere mediateket, som i dag fungerer som korridor. 

 

Det tidligere mediateket forbinder de to langsgående korridorene på øvre plan. Her ses de opprinnelige sjaktene 
for overlys.  

351



Kompleks 600378 Haukåsen skole   

  

T.v. trapp med støpte vanger og linoleumsbelegg opp til vestibylen. T.h. en av utgangene mot syd med vindfang 
på nedre plan. Indre dørparti er originalt. Leskur (1972) skimtes utenfor.  

  

Øvre etasje. Nyere heis (til venstre) og overgang til AKS-tilbygget fra 1996-97.  

 

Den nye korridoren etablert mellom hovedbygningen og svømmehallen.  

352



Kompleks 600378 Haukåsen skole   

 

Den forholdsvis nylig oppgraderte svømmehallen, og den bevarte gymsalen med utstrakt bruk av brun trepanel i 
himling og på vegger. 
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KOMPLEKS 900027 Kirkeveien skole 
 

 
 

Eiendomsdata 
Fylke Oslo 
Kommune Oslo 
Adresse Kirkeveien 166, 0450 Oslo 
Opprinnelig funksjon Bolig/gårdsbruk 
Nåværende funksjon Spesialskole 
Vernekategori Verneklasse 2, bevaring 

 

Oversikt bygninger og anlegg 
Bygningsnr. Navn Byggeår Verneklasse Omfang Gnr/Bnr 
90002701 Hovedbygning 1860 2 Eksteriør/interiør 47/336 
90002702 Stabbur 1874 2 Eksteriør 47/336 
90002703 Silobygg 1960 - - 47/336 
90002704 Garasje 1966 - - 47/336 

 

Vern kompleks 
Formål Formålet er å bevare de høye arkitektoniske, kulturhistoriske og skolehistoriske verdiene representert 

ved tunet og bygningsmassen på Lille Ullevål som siden 1991-92 har fungert som spesialskole for 
voksne. 
 

Begrunnelse Skolevirksomheten ved Kirkeveien videregående skole ble opprinnelig opprettet i 1968 som behandlings- 
og undervisningstilbud for voksne tidligere rusmisbrukere og elever med psykiatriske eller sosiale 
problemer. Tilbudet var den første tiden samlokalisert med de psykiatriske avdelingene, før det ble flyttet 
inn i våningshuset (oppført ca. 1860) på Lille Ullevål i 1991-92. Gården lå tidligere under Ullevål gård og 
ble etter en rekke eierskifte overtatt av Oslo kommune 1884–92, for å sammen med deler av Store 
Ullevål og deler av Gjetemyren, gi grunn for Ullevål Sykehus. I tillegg til å representere en del av 
kommunens helse- og skolehistorie er tunet på Lille Ullevål et forholdsvis godt bevart og verdifullt 
element i en større og svært verdifull kulturhistorisk sammenheng knyttet til de tidligere Akergårdene. 
Hovedbygningens bevarte veranda mot syd er i tillegg et fremragende eksempel på sveitserstil.  
  

Omfang Vernet omfatter trærne på det tidligere tunet, hovedbygningen med interiør, stabburet samt grunnmurene 
og fotavtrykket til den nedbrente låven.  
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Anlegget er dessuten kommunalt listeført og prioritert i Byantikvarens Verneplan for Akergårdene 
(vedtatt 2009). 
 

 

Beskrivelse situasjon og kulturmiljø 
Skoleanlegget omfatter Lille Ullevål, et i stor grad intakt gårdstun, som ligger inne på området til 
Ullevål sykehus. Selv om tunet i dag er omringet av nyere bebyggelse, utgjør det et lesbart og 
avgrenset kulturmiljø, som vitner om områdets tidligere landlige omgivelser. 

I vest grenser tunet til tre markante punkthus (Nedre Ullevål 7-11) med Y-formet plan. Disse ble 
oppført for ansatte kvinner ved Ullevål sykehus i 1949-56 etter tegninger av arkitektene Morset & Wiel 
Gedde. I syd ligger ytterligere et tidligere elevinternat, i dag Frederik Holsts hus, som ble oppført over 
flere sammenhengende fløyer i 1960, etter tegninger av byarkitektens kontor. 

Den eldre bebyggelsen på Lille Ullevål, omfattet av våningshus, stabbur, samt fotavtrykket etter revet 
låve som brente i 2012, er kommunalt listeført (kulturminne-id 165386) samt prioritert i Verneplan for 
Akergårdene (vedtatt 26.08.2009). 

 

Historikk 
Lille Ullevål skal ha blitt fradelt Ullevål gård i 1829, kjøpt på auksjon av grosserer Jørgen Young i 
1833, og senere overdratt til kjøpmann og stortingsrepresentant Ole Mathæus Hauge og N.O. Young i 
felleskap 1838. I 1845 ble det foretatt en deling av eiendommen, og O.M. Hauge fikk den aktuelle 
øvre/nordre del. Det var i Hauges tid (1860) at hovedbygningen etter en brann ble gitt dens 
nåværende størrelse og utforming med en sydvendt glassveranda over to etasjer. Etter Hauges død i 
1868 solgte hans enke og arvinger sin del av Lille Ullevål til Øgestenius Kjos i 1873. Også Kjos fikk se 
sin eiendom bli herjet av brann. Våningshuset klarte seg uten skader, men samtlige uthus ble 
nedbrent, og Kjos fikk følgelig oppført en ny låve og et stabbur. 1884–92 ble gården overtatt av Oslo 
kommune, og ga sammen med deler av de andre Akergårdene Store Ullevål og deler av Gjetemyren, 
grunn for Ullevål Sykehus.  

I sykehusets første tid bodde epidemiavdelingens overlege i første etasje og forstanderen i annen 
etasje. I 1894 ble bygningen ominnredet til enebolig, som overlegen beholdt til 1896. Fra 1897 til 1924 
var det bolig for sykehusdirektøren, og etter det, i tiden frem til 1933, bolig for rådmannen for den 
kommunale administrasjonens vestre avdeling. Deretter ble bygningen innredet til boliger for 
sykepleierelever.  

Historien til Kirkeveien videregående skole, som nå holder til på Lille Ullevål, begynte med Psykiatrisk 
avdeling XVI på Ullevål sykehus i 1968. Det var den første skolen i landet for voksne psykiatriske 
pasienter. Bakgrunnen var behovet for et behandlingstilbud til de samtidige økte utfordringene 
kommunen hadde med rusmisbrukere. Med tiden fikk avdelingen nye navn, først 16. avdeling og så 
Psykiatrisk avdeling C, før den fikk navnet Undervisningsinstitusjonen for rusmisbrukere og andre. 
Etter ønske om et mindre belastende navn fikk skolen sitt nåværende navn på slutten av 1980-tallet. 
Dagens lokaler fikk skolen i forbindelse med at den psykiatriske avdelingen ble omorganisert i 1991-
92, og der drives nå en virksomhet tilrettelagt for elever med bakgrunn innenfor rus og/eller psykiatri.  

 

Beskrivelse av skoleanlegg 
Eiendommen utgjøres i dag av en tilnærmet kvadratisk tomt som også omfatter den svungne 
adkomstveien i nord. Den har en forholdsvis høytliggende beliggenhet på et platå over det øvrige 
sykehusområdet, med adkomst for kjørende trafikk fra sydvest og nord. Mot øst faller terrenget bratt 
ned mot et veiparti som ble opparbeidet ca. 2005.  

Et omfattende parkanlegg som tidligere preget eiendommens søndre del (totalt ca. 15 dekar) har i 
etterkrigstid blitt nedbygget i etapper. Av bevarte vesentlige grønnstrukturer er det, i tillegg til den 
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markante granklyngen midt på tomten, bevart en del vegetasjon, delvis bestående av store trær, langs 
østre og nordre grense.  

Bebyggelsen består av et våningshus i to etasjer som står på søndre delen av tomten, et stabbur i 
vest, en nedgravd silo i øst (1960) og garasje i nord (1966). På nordre delen av tomten er 
grunnmurene og låvebrua etter låven som brente i 2012.  

 

Kirkeveien videregående skole ligger på nordsiden av området knyttet til Ullevål sykehus. 

  

T.v. Flyfoto fra 1937 som viser deler av det praktfulle parkanlegget i syd. T.h. Flyfoto fra 2020, med midlertidig 
paviljong nord for hovedbygningen. 
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Hovedbygningen på 
Lille Ullevål sett fra 
sykehusområdet i øst. 
I bakgrunnen skimtes 
en av blokkene fra 
1949-56, og til venstre 
gavlen på Frederik 
Holsts hus fra 1960. 

 

Stabburet fra 1874 til 
høyre, og nordre fløy 
med hovedinngang i 
den tidligere 
elevboligen fra 1960, 
nå Frederik Holsts 
hus.  
 

 

De store trærne på 
eiendommen er 
vesentlige for 
opplevelsen og 
ivaretakelsen av Lille 
Ullevåls tunpreg.   
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Eiendommen sett fra nord, med grunnmurene til låven i forkant. I bakgrunnen ses en midlertidig paviljong.  

  
Låvebrua og delen av grunnmurene.  

  
Låven på nordre delen av tomten som brente i 2012. Foto: SEFRAK-registret  
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BYGNING 90002701 Hovedbygning 
 

 

 

Bygnings- og eiendomsdata 
Ansvarssted / etat Undervisningsbygg 
Gnr/Bnr 47/ 336 
Oppført -/1860 
Byggherre O.M. Hauge (1860) 
Arkitekt ukjent 
Opprinnelig funksjon Bolig 
Nåværende funksjon Videregående skole 
Bygningsart Skole 

 

Vern 
Formål Formålet er å ivareta de høye kulturhistoriske og arkitektoniske verdiene ved det godt bevarte tidligere 

våningshuset på Lille Ullevål. 
 

Begrunnelse Hovedbygningen på Lille Ullevål representerer en lang og mangfoldig historie som knytter seg til de 
tidligere Akergårdene, utbyggingen av Ullevål sykehus og tilrettelagt skoleundervisning. Til tross for ny 
bruk, en rekke eierskifter og en stadig utbygging av nærmiljøet har bygningen stått forholdsvis uendret 
siden 1860. De kulturhistoriske og arkitektoniske verdiene er høye samtidig som bygningen 
representerer et fremragende eksempel på sveitserstilen.  
 

Omfang Bygningen er kommunalt listeført og prioritert i Verneplan for Akergårdene (vedtatt 2009). Dateringen av 
nordre fløy innebærer videre at denne omfattes av kulturminneloven § 25 (meldeplikt ved riving eller 
vesentlig endring). 
 
Vernet omfatter bygningens eksteriør og fasader ved materialbruk, dører, vinduer, listverk, løvsagarbeid 
og steintrapp. Innvendig omfatter vernet bevarte planløsninger, trapp med gelender, brystninger, dører, 
karmer og omramninger, himlinger inklusive taklister, samt veggfliser ved det gamle kjøkkenet. 
 

Vernekategori Verneklasse 2, bevaring 
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Bygningshistorikk  
Hovedbygningen på Lille Ullevål består i utgangspunktet av to deler. Den nordre fløy er eldst og 
oppført dels av tømmer og utmurt bindingsverk. Nøyaktig byggeår på denne delen er ikke kjent, men 
den er antatt reist like etter at Store Ullevål ble delt i to bruk i 1829. Byantikvaren har i tidligere 
sammenheng datert den til 1700-tall/1800-tall (jf. Askeladden). I november 1858 ble tunet herjet av en 
brann hvor våningshuset ble «meget ramponert». Bygningen ble etter dette bygget opp igjen og 
utvidet med en tverrstilt søndre fløy med praktfull veranda ut mot hagen i syd. Arkitekten er ukjent, 
men kunsthistoriker Jens Christian Eldal (Sveitserstil, Pax forlag, 2019) har fremført at det er 
sannsynlig den er tegnet av samme hånd som Tunnerud gård i Fet (1859). 

En branntakst fra 1860, da bygningen var bygd opp på ny etter brannen, forteller at bygningen 
utvendig stort sett var lik dagens utseende, ikke minst hva gjelder verandaen i syd. Imidlertid var 
takene tidligere tekket med svart glasert takstein, og både båndgesimsen, vindusbekroninger og 
gerikter var mer sirlig utført (jf. også fotografi fra 1875). Dagens hovedinngang i vest var dessuten ikke 
innbygget som i dag, men utført som en åpen svalgang. Kjelleren var delt i to, med inngang til den ene 
delen i nord, og til den andre delen via en steintrapp i øst, som i dag. 

Den eldre og nordre fløyen synes ifølge branntaksten ved denne tid å ha hatt andre, muligens mindre 
vinduer, men det lave tilbygget i nord sto der og var brukt som kjøkkeninngang med et lite kott. Ellers 
var det innvendig i 1. etasje tre værelser, et kjøkken, og gang med trapp opp til 2. etasje. I 2. etasje 
var det ytterligere fire værelser og to kleskammer. Den søndre fløyen, som sto ferdig i 1860, hadde i 1. 
etasje tre rom i fil, forbundet ved to-fløyede dører, og i 2. etasje fire rom hvorav to med dobbeltdør ut til 
verandaen. Vegger var tapetsert, og himlingen i stuen i 1. etasje var malt, lakkert, samt belagt med 
forgylte lister. 

Bygningen har senere gjennomgått en del endringer, så vel utvendig som innvendig, og fasadene har 
blitt «strammet opp» en gang rundt århundreskiftet 1900. Det er mulig at panelet også ble skiftet den 
gang. I 1991-92 flyttet Kirkeveien videregående skole inn i bygningen.  

I 2018-2021 ble det i tett dialog med Byantikvaren foretatt en omfattende modernisering av interiøret 
med høye krav til ivaretakelse av verneverdige elementer og detaljer. Målet var å få velegnete 
undervisnings- og kontorlokaler, hvilket også innebar tilpasning for universell utforming og en generell 
oppgradering av systemer for el, energi og brannsikring. Utvendig ble det etablert en ny trapp opp og 
løfteplattform til hovedinngangen i vest, samt en rømningstrapp i det ene hjørnet av glassverandaen. 
Innvendig ble kjelleren gravd ut og konsolidert med ny grunnmur for å gi plass til teknisk rom, toaletter, 
dusj, vask, samt en trapp med forbindelse til 1. etasje. Trappen ble montert i det lavere 
bygningsvolumet i nord ved at hele denne delen ble flyttet midlertidig. I 1. etasje ble det installert en 
heis i gangen med direkte adkomst fra hovedentreen, samt innredet et HC-toalett ved det tidligere 
kjøkkenet. Sørfløyen ble på samme plan innredet til teori- og fagundervisning, samtidig som det ble 
etablert lærerarbeidsrom i østre delen av nordfløyen. I 2. etasje ble det innredet klasse- og grupperom 
i syd og øst, samt nye toaletter og dusj i nord.  

Nye vegger og rominndelinger er i møtet med eldre elementer utformet slik at opprinnelig situasjon er 
tydelig lesbar. I den søndre fløyen er planen bevart med unntak for vestre rom i 2. etasje, som er 
avdelt med en ny skillevegg. Stort sett er all detaljering ved himlinger, lister, dører og gerikter, samt 
trappens gelender og balustrader, bevart og malt opp på ny. Vinduene er bevart og supplert innvendig 
med varevinduer.  

 

Bygningsbeskrivelse 
Bygningen står på sydøstre delen av tomten og er oppført i to etasjer i en nyere del av utmurt 
bindingsverk og en eldre del av tømmer og utmurt bindingsverk med saltak. Grunnmuren er 
opprinnelig utført i naturstein, men er senere pusset og delvis støpt for konsolidering.  

Bygningen er i sin nåværende form tilsynelatende oppført under ett, men består av to hovedvolumer 
med en eldre, nordre fløy og en tverrstilt søndre fløy. Den nordre fløyen har noe lavere 2. etasje men 
er utvendig utformet likt den søndre nyere fløyen. Dette kan ses på båndgesimsen, som i motsetning 
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til søndre fløy ikke følger etasjeskillet. Fasadene er ellers like over hele bygningen og kledd med 
stående hvitmalt panel.  

Hovedinngangen er med dobbeltdør i vest i den (senere) glassverandaen. Døren og den utvendige 
trappen i det lille tilbygget i nord, som tidligere fungerte som kjøkkeninngang, ble plombert i 
forbindelse med den siste ombyggingen og etablering av innvendig kjellertrapp.  

Vinduene er utført som høye krysspostvinduer med konsoller, gerikter og fordakninger typisk for 
sveitserstilen. Midt på søndre langvegg er den karakteristiske og godt bevart verandaen over to 
etasjer med steintrapp med svungne vanger, nygotiske eselbuer, malte glass og særdeles rikt 
løvsagarbeid. Takene er tekket med nyere betongtakstein, men har beholdt sitt fremspring og 
lambrequin-dekor som henger ned over langveggene fremfor de utsveifede taksperreendene. 

 

   

Plantegninger som viser innvendig situasjon etter ombygging.  
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Hovedbygningen sett fra hagen i 1875, med låven i bakgrunnen. Den gang var Lille Ullevål eid av grosserer Kjos. 
Foto: Oslo Museum 

 

Fornem direktørbolig. Verandaen og forhage sett i et fotografi tatt mellom 1915 og 1923. Vinduer har her nye 
gerikter. Kilde: Oslo Bymuseum 
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Hovedbygningen sett fra nord.  

  

Ved inngangen er det etablert ny trapp og løfteplattform. Fasadenes detaljering er ivaretatt. 
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Fasader mot øst med høy grunnmur og overbygd nedgang til kjeller. Panelkledningen i hjørnet på 1. etasje, frem 
til den utfellbare brannstigen, er ny.  
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Verandaen er utformet med et rikt løvsagarbeid, sengotiske eselryggbuer, og tidstypiske fargete glass i smekre 
sprosser.  
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Detaljbilder av vinduer. 
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Detaljbilde. Spor fra tidligere malingslag utvendig. Her sett ved møte mellom nordre fløy og det mindre påbygget, 
som ble flyttet midlertidig i forbindelse med etablering av ny kjellertrapp. 
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Hallen innenfor glassveranda med hovedinngang i vest, med bevart trappekonstruksjon, dører og himling. 
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Nytt klasserom i stuen i 1. etasje 
med utgang til verandaen. 
Tapetet er nyere, men himling, 
brystninger, lister, jernovn, og 
dører er bevart. Himlingen var 
opprinnelig malt og lakkert, samt 
belagt med forgylte lister. 
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1. etasje. Tv. himling med kraftig profilert taklist og rosett (naturfagrom). Til høyre ses nytt klasserom med 
dobbeltdør inn mot klasserommet i stuen.  

  

Lærerarbeidsrommet i 1. etasje, nordre fløy, med eksponert veggkonstruksjon mot søndre fløy. Nye limtredragere 
i taket forteller om tidligere rominndeling. 

  
Bevarte fliser fra eldre kjøkken, nå i 
nytt toalett (tv.) og i gangen (th.) 
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I nordre delens 2. etasje er det i tillegg til heisinstallasjonen etablert nye WC-er og kontorer. Det eldre 
trappegelenderet er supplert med glassplater.   
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Bevart veggskap i 2. etasjes glassveranda over hovedinngangen. 

  

2. etasje i søndre fløy. T.v. i østre rommet er det fjernet en skillevegg (se himling) for å gi plass til et større 
klasserom. I motsatt side av fløyen er rommet delt i to. 

 

Omsorgsfull tilpasning. Den lavere takhøyden i den nordre delen viser seg her i dør inn til søndre.  
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Et av rommene i 2. etasje med utgang til verandaen er innredet til kantine. Nedenfor ses den bevarte jernovnen 
og ny heis.  
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 Kjelleren er gravd ut i sin helhet og delvis konsolidert med nye støpte murer. Eksisterende strukturer og vinduer 
er ivaretatt.  
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BYGNING 90002702 Stabbur 
 

 

 

Bygnings- og eiendomsdata 
Ansvarssted / etat Undervisningsbygg 
Gnr/Bnr 47/ 336 
Oppført 1874 
Byggherre Ø. Kjos 
Arkitekt - 
Opprinnelig funksjon Stabbur 
Nåværende funksjon Ikke i bruk 
Bygningsart Uthus 

 

Vern 
Formål Formålet er å bevare et godt bevart stabbur som med sin høye alder og tradisjonelle konstruksjon 

representerer en vesentlig del av det historiske miljøet på Lille Ullevål. 
 

Begrunnelse Stabburet, oppført i 1874 samtidig som den nå nedbrente låven, representerer som siste gjenværende 
uthus et bærende historisk element i det eldre gårdsmiljø som Lille Ullevål utgjør.  
 

Omfang Bygningen er kommunalt listeført og prioritert i Verneplan for Akergårdene (vedtatt 2009).  
 
Vernet omfatter eksteriøret og tømmerkonstruksjonen. 
 

Vernekategori Verneklasse 2, bevaring 
 

 

Bygningshistorikk  
Stabburet (SEFRAK-ID 0301-1504-003) er oppført av daværende eier Øgestenius Kjos i 1874 etter en 
brann i august året før, da samtlige uthusbygninger på gården brant. Bygningen er i dag ikke i bruk, 
men fremstår som godt bevart. Den har siden den ble oppført tilsynelatende ikke gjennomgått noen 
vesentlige endringer.  
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Bygningsbeskrivelse 
Bygningen står på vestre delen av eiendommen og er oppført i tømmerkonstruksjon (laftet) over en 
rektangulær plan på (nyere) støpt fundament. Vegger er kledd utvendig med smal rødmalt 
perlestaffpanel og avsluttes øverst med enkel utsagd buefrise. Saltaket har utsveifede taksperrender 
og er tekket med enkeltkrum rød takstein. Vannbrett, vindskier og den avsluttende dekorativt utsagde 
listen nedentil er hvitmalte.  

Midt på sydgavlen er en dør med skråstilt perlestaffpanel, eldre smidde beslag, enkle gerikter og 
tidstypisk profilerte vannbrett og konsoller. Vinduene utgjøres av et større enkeltvindu med sprosser i 
nordgavlen med tilsvarende overstykke som døren, to mindre enkeltvinduer i hver langvegg, samt 
øverst i hver gavl. Vinduet som er vendt mot gårdsrommet er utstyrt med gitter. 

 

 

Stabburet har en frittstående støpt trappekonstruksjon fremfor døren. Her sett fra nord.  
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Detaljbilder av panel, dør og vinduer.  
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KOMPLEKS 600457 Nordvoll skole og autismesenter 

Eiendomsdata 
Fylke Oslo 
Kommune Oslo 
Adresse Dr. Dedichens vei 18/28A, 0675 Oslo 
Opprinnelig funksjon Spesialskole 
Nåværende funksjon Spesialskole 
Vernekategori Verneklasse 2, bevaring 

Oversikt bygninger og anlegg 
Bygningsnr. Navn Byggår Verneklasse Omfang Gnr/Bnr 
60045701 Hovedbygning 1991 2 Eksteriør 142/77 
60045703 Tilbygg 1998 2 Eksteriør 142/77 
60045706 Superkube 2015 - - 142/77 
60045707 Sterk avdeling 2019-20 - - 142/85 

Vern 
Formål Formålet er å ivareta de høye skolehistoriske, arkitektoniske og kulturhistoriske verdiene som 

representeres ved landets første spesialskole for elever med autisme, og også som del av det 
kulturhistorisk verdifulle institusjonsområdet på Trosterud. 

Begrunnelse Nordvoll skole og autismesenter ble oppført etter tegninger av Ernst Ekra i 1991 på Trosterud som 
landets første spesialskole for elever med autisme. I skolehistorisk forstand er anlegget således av høy 
verdi også i nasjonal målestokk. Det godt bevarte småskala skoleanlegget er satt sammen av en rekke 
mindre teglforblendete bygningsvolumer som på en svært lesbar måte gjenspeiler samtidens ideer og 
føringer knyttet til landsbyidealet. Anlegget ble utvidet i 1998 med et særpreget arkitektonisk verk, 
utformet av Snøhetta. Sammen med skalaen er det overdekkede klyngetunprinsippet tilpasset brukerne 
på en god måte, og anlegget som helhet utgjør dessuten en sentral del av et verdifullt historisk 
institusjonsområde på Trosterud. 

Omfang Vernet omfatter skoletomtens nordøstre utomhusarealer med alléer. Hovedbygningen (1991) og tilbygget 
(1998) vernes ved volumer, (opprinnelige) fasader, takformer, samt dør- og vindusutforminger med 
farger. 
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Beskrivelse situasjon og kulturmiljø 
Nordvoll skole og autismesenter ligger på Trosterud i bydel Alna. Tomten ligger på grunnen til tidligere 
Nordre Trosterud gård som i 1900 ble overtatt av Dr. Dedichen i forbindelse med at denne etablerte en 
psykiatrisk privatklinikk på stedet. Det ble fort oppført to karakteristiske asylbygninger, en overlegevilla 
(«Trosterudvillaen»), en rekke sekundære bygninger, samt et omfattende utomhusanlegg med park, 
hager, alleer og trerekker. Driften ble avviklet i 1964 og eiendommene overdratt kommunen som 
senere startet sosial- og treningssenter i deler av bebyggelsen. I 1970 overtok Trosterud sosial- og 
treningssenter bygningene, og sørget for rehabilitering, arbeidstrening og behandling til utsatte 
grupper i samfunnet. Samtidig startet også en omfattende boligutbygging av området i stort omfang. 
Fra denne tiden stammer flere av stedets kjennetegnende senere anlegg ved for eksempel Trosterud 
og Haugerud skoler (begge av ark. Rinnan og Tveten, 1970 og 1972), Haukåsen skole (ark. Finne og 
Nilsen, 1972), samt de inntilliggende OBOS-blokkene Fagerholt (ark. Rinnan og Tveten) fra 1971-73. 
Samlet sett inngår dermed Nordvoll skole i et mangfoldig kulturmiljø, med flere lesbare lag og bevarte 
strukturer fra de tidligere Akergårdene via institusjonsepoken frem til nå. Kulturmiljøet er kommunalt 
listeført, med flere underordnete elementer. 

 

Historikk 
Nordvoll skole var, da den sto ferdig i 1991, så vel kommunens og landets første samlede og 
spesialbygde ressurssenter for autistiske barn og ungdommer. Tidligere hadde barn med autisme fått 
undervisning i lite tilrettelagte lokaler, blant annet på Kampen skole. I 1979 ble virksomheten samlet til 
Oppsal skole som et resultat av en innstilling om at gruppen barn burde plasseres i en normalskole, 
men med egen administrasjon. Dette bød imidlertid på en rekke ulike utfordringer, og etter noen år 
startet diskusjonene om behovet for et helt nytt spesialpedagogisk senter for barn. Etter endelig 
vedtak i 1986 opprettet man det påfølgende året et forprosjekt, blant annet for å finne en passende 
plassering av skolen. Valget falt på Trosterud, hvor der var et etablert miljø for spesialtilpasset 
virksomhet ved Trosterud treningssenter (som holdt til i lokalene til tidligere Dr. Dedichens 
privatklinikk) og Haukåsen skole.  

I 1988-89 begynte arkitekt Ernst Ekra AS programmeringen og prosjektering av den nye skolen. Det 
nye skoleanlegget på tomten mellom Haukåsen skole og Nordre Trosterud gård fikk navnet Nordvoll 
og ble endelig tatt i bruk i februar 1991. Høsten samme år var alle de 30 plassene fylt opp, blant annet 
ved at elever fra Oppsal skole ble flyttet over.  

Etter oppstarten i 1991 er Nordvoll blitt suksessivt utvidet flere ganger. Arkitektfirmaet Snøhetta tegnet 
i 1996 et toetasjes tilbygg til det eksisterende skoleanlegget, som ble lagt i vinkel mot nordvest. I 2014 
ble skolen nok en gang utvidet med et frittstående bygg av typen Superkube. Bygningen i to etasjer 
ble tegnet av HRTB og ble plassert syd for bygningen fra 1991. Siste utvidelse ved Nordvoll er en 
forsterket enhet som ble oppført syd for Trosterudvillaens skulpturpark i 2019-2020, bygningen er 
tegnet av Asplan Viak AS. I dag har Nordvoll skole tilbud til barn og unge med diagnoser innen 
autismespekteret fra 1. til 10. trinn, samt femårig tilbud innen videregående opplæring. 

 
Beskrivelse av skoleanlegg 
Tomten ligger i svakt fallende terreng fra øst til vest og formen defineres av en eldre veistruktur som 
sammenkoblet de ulike bygningene på det tidligere institusjonsområdet til Dr. Dedichen. 
Hovedadkomsten er lagt til østre delen opp mot den gamle Tvetenveien, og det er totalt tre 
adkomstpunkter for kjørende trafikk i øst og syd. De grønne innslagene med trær og busker som 
opprinnelig rammet inn hele tomten er i senere tider blitt redusert, men grøntstrukturene fremstår 
likevel som fremtredende i form av alléen etablert av Dr. Dedichens privatasyl langs veien i nord og 
øst for tomten. Utomhuselementene består ellers av skolegården med sitt nylig oppgraderte lekeareal 
samt trerekker og hekker langs gangveiene.  

Bebyggelsen er på et overordnet nivå organisert langs østre og nordre del av skoletomten og utgjøres 
av totalt fem bygninger: hovedbygningen (1991), tilbygget (1998) superkuben (2015), en liten garasje 
ved parkeringen, samt den frikoplede bygningen for forsterket avdeling (2019-20) lenger sydøst.  
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Den suksessive utbyggingen av skoleanlegget har gjort at bebyggelsen i dag har en sammensatt og 
variert karakter. Kjernen i anlegget, skolebygningen fra 1991, har karakter av å være et tidstypisk 
småskalaanlegg satt sammen av en rekke mindre bygningsvolum i en eller to etasjer. Fasadene er 
kledd med en kombinasjon av lys teglstein og stående panel. Tegltakene er lekent komponerte ved en 
blanding av saltak og valmede partier, og de mange hjørnene skaper sammen med karnapper en 
nyansering av fasadelivet rundt bygningen som helhet.  

Tilbygget fra 1998 er lagt i vinkel mot nord. Bygningen har en strammere rektangulær plan, som 
sammen med det forholdvis store volumet gjør at den har en kontrasterende effekt sett opp mot den 
eldre skoledelen. Tilbygget er samtidig søkt nedbrutt i skala med hjelp av skråstilte bordkledde vegger 
og pulttak. Superkuben som står på søndre hjørnet av tomten er strengt kubisk i sin form, men er 
kledd med panel og har i vindusbåndene malte partier som viser til den eldre delens farger. Bygningen 
for sterk avdeling (2019-20) ligger på andre siden av hagen/parken fremfor Trosterudvillaen og er 
utført med et moderne og i sammenhengen uavhengig uttrykk, med utvendig teglforblending. 

 

 

Nordvoll skole ligger i Dr. Dedichens vei på Trosterud ved siden av Haukåsen skole. 

 
Flyfoto fra 1997 som viser tilbygget i nord under 
oppføring. Haukåsen skole i sydvest.  

 
Flyfoto fra 2020, med superkuben på søndre delen 
av tomten.  
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Oversiktsbilde med navn på skolens ulike bygninger.  

 

Plantegning fra byggemelding 1996 som viser forholdet mellom den eldre skolebygningen og tilbygget på nedre 
plan og 1. etasje.  
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Oversiktsbilde. Skolegården og Nordvoll skole sett fra sydvest, med tilbygget til venstre og den opprinnelige 
bygningen til høyre.  

 

 

Tomten avgrenses 
mot vest og syd av en 
nyere forstøtningsmur. 
I bakgrunnen skimtes 
de lave og lyse 
fasadene til Haukåsen 
skole.  
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Den gamle 
Tvetenveien er et 
eldre veifar som går 
på østsiden av 
skoletomten. Til 
venstre ses OBOS-
bebyggelsen 1971-73. 
De høye trærne 
bakenfor står i 
Trosterudvillaens 
hage. Her sett fra 
nord. 

 

Skoleanlegget sett fra 
syd. Helt i bakkant 
skimtes en garasje fra 
1919, som inngår i 
kulturmiljøets 
institusjonshistorie.  
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I hagen fremfor 
Trosterudvillaen har 
Norsk 
Billedhoggerforening 
utplassert ca. 20 
skulpturer. Hagen, 
som her ses fra vest, 
er et vesentlig element 
i kulturmiljøet og ligger 
mellom Nordvoll skole 
og det nyere bygget 
for sterk avdeling (som 
skimtes i bakgrunnen).   
 

 

Ny bygning for sterk 
avdeling fra 2019, 
tegnet av Asplan Viak, 
sett fra nordøst.  
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BYGNING 60045701 Hovedbygning 
 

 

 

Bygnings- og eiendomsdata 
Ansvarssted / etat Undervisningsbygg 
Gnr/Bnr 142/77 
Oppført 1991 
Byggherre Oslo kommune 
Arkitekt Ernst Ekra AS 
Opprinnelig funksjon Skolebygning 
Nåværende funksjon Skolebygning 
Bygningsart Skole 

 

Vern 
Formål Formålet er å verne et gjennomarbeidet og godt eksempel på en helhetlig utforming av samtidens 

skoleideal med hensyn til skala, romprogram og materialbruk, oppført som landets første skole og 
ressurssenter for autistiske barn og ungdom. 
 

Begrunnelse Bygningen representerer en vesentlig del av miljøet på Nordvoll skole og inngår både i anleggets 
kulturhistoriske og arkitektoniske helhet, samt i et større helsehistorisk kulturmiljø med stor tidsdybde. 
 

Omfang Vernet omfatter bygningens eksteriør ved volumer, fasadenes materialbruk og -behandling, takformer og 
taktekkingsmaterialer, samt dør- og vindusutforminger med farger. 
 

Vernekategori Verneklasse 2, bevaring 
 

 

Bygningshistorikk  
Bygningen ble oppført i 1989-91 som skole og ressurssenter for autistiske barn og ungdom. Arkitekt 
var Ernst Ekra AS. Etter ferdigstilling har bygningen, utover tilbygningen mot nord, gjennomgått få 
utvendige endringer. Den mest vesentlige endringen utgjøres av et nytt vindusparti i den midtre østre 
fasade, gjennomført med tilnærmet lik utforming og karakter som eksisterende vinduer, i forbindelse 
med at den tidligere gymsalen innenfor fikk ny bruk.  
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Bygningsbeskrivelse 
Bygningen er oppført i 1-2 etasjer i skrånende terreng inntil Tvetenveien med blokkbebyggelsen og 
Trosterudvillaen i øst. Planen følger prinsippet hvor skolen som landsby er oppdelt med ulike «hus» 
lagt til rette for individuell oppfølging av elevene, i dette tilfelle helt sammenbygde for trygg og 
tørrskodd gjennomgang. Hovedinngang, lærerarbeidsplasser, administrasjon, PP-tjeneste og andre 
funksjoner er lagt i anleggets østre del på øvre plan. De totalt fem basene er samlet i egne hus fremfor 
skolegården og er disponert med seks enerom rundt et sentralt fellesrom, toaletter, kjøkken og 
lærerværelser. 

Planorganiseringen etter det samtidige landsbyidealet gjenspeiles også i eksteriøret ved at bygningen 
har karakter av å være et småskalaanlegg satt sammen av en rekke mindre bygningsvolum. 
Fasadene er varierte og kledd med en kombinasjon av malt stående panel og lys teglstein. Karnapper 
og fremtrukne partier er med på å fremheve det varierte småskalapreget. Dører og vinduer, som er 
delt inn i store ruter med kraftige sprosser, har en tidstypisk tilbakeskuende karakter og er malt gule. 
Takene består av kombinasjoner av saltak (stedvis valmete) og pulttak tekket med dobbeltkrum rød 
takstein med knappe takutstikk. 

Interiøret er bevisst dempet og lite variert. Der er utstrakt bruk av treoverflater, både malte og trehvite, 
med innslag av eksponert lettbetongkonstruksjon og lysmalte strier. Fargene i interiøret ble bevisst 
utformet for å være like overalt.  

 

 

Plantegningen fra byggemeldingen viser hvordan det opprinnelige anlegget er komponert og hvordan det på en 
lesbar måte forholder seg til samtidige ideal for skolebygging. I 1. etasje ses blant annet (tidligere) gymsal, 
personalrom, kontorer og to basebygninger. På nedre plan er det en korridor som binder sammen en fremtrukken 
basebygning med vestibyle og trapperom innenfor hovedinngangen. 
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Østfasaden som fremstilt i byggemeldingen, med inntrukne entrepartier og gavlmotiv. Arealene utgjøres av 
hovedinngang, arbeidsplasser og fellesarealer. I forbindelse med at gymsalen ble erstattet av en ny i tilbygget har 
det blitt satt inn vinduer også på høyre delen av gavlmotivet.  

 

 

Vestfasaden som henvender seg til skolegården, med karnapper og fremspringende bygningselementer. Deler av 
vestibylens større vindusparti skimtes bak det lavere basehuset på nedre plan.  

 

 

Fasadeopprisset sett fra syd viser hvordan bygningens volumer trappes ned ift. det hellende terrenget.  

 

 

Nordfasaden er i dag delvis bygget inn, og det er etablert korridorer på to plan som knytter sammen hoved-
/administrasjonsdelen med tilbygget fra 1997-98. 
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Bygningens vestfasade sett fra oven. Takene utgjør en vesentlig «femte fasade» og er nedtrukket over 
fremspringende partier. De karakteristiske og tidstypiske vinduene er bevart.  

 

Tilsynelatende frittstående basebygning på nedre plan, som er sammenbygd med øvrig bygning via en smal 
korridor.  
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Den sydøstre delen av bygningen, med innganger på begge plan. Her sett fra vest og syd. 

Sydlig del av bygningen, med volum på både en og to etasjer. Varierte takformer i form av pulttak og valmede tak. 
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Inngangsparti med skjermtak, som ligger inntrukket mellom to bygningskropper.  

 

Original dør og vindu. Sålbenker og vannbrett i kobber.  
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Nyere aluminiumdør i hovedinngangen, med originalkuløren til sammenligning i vindusfeltet til venstre. 

 

Østfasaden med gavlmotiv og en veggmontert metallskulptur med urverk, utført av Gunnar Fretheim. Denne 
omfattes av vernet. Til høyre ses det senere innsatte vinduspartiet hvor gymsalen tidligere var. Dette er nå en del 
av personalrom og fellesareal.  
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Varierte fasader. Gavlene er utført både med panelkledning og murstein.  

  

Interiørbilder. Tv. det sammenbygde personalrom og gymsal (med nye vinduer til venstre), og til th. korridormotiv.  
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BYGNING 60045703 Tilbygg 
 

 

 

Bygnings- og eiendomsdata 
Ansvarssted / etat Undervisningsbygg 
Gnr/Bnr 142/77 
Oppført 1997-98 
Byggherre Oslo kommune 
Arkitekt Snøhetta 
Opprinnelig funksjon Skolebygning 
Nåværende funksjon Skolebygning 
Bygningsart Skole 

 

Vern 
Formål Formålet er å verne det arkitektoniske særpreget til en bygning som er en del i landets første 

spesialskole for elever med autisme, og som inngår i det kulturhistorisk verdifulle 
institusjonsområdet på Trosterud.  
 

Begrunnelse Tilbygget utgjør med sitt kontrasterende uttrykk et arkitektonisk interessant tillegg til 
hovedbygningen fra 1991. Selv om materialbruken på fasadene og takene ikke er opprinnelig, er 
fotavtrykk, volumer samt plassering av vinduer og dører bevart. Bygningen representerer slik sett 
et arkitektonisk verdifullt tillegg til Nordvolls skolemiljø, og inngår i et større helsehistorisk 
kulturmiljø med stor tidsdybde. 
 

Omfang Vernet omfatter bygningens (opprinnelige) eksteriør med volumer og vindusplassering. 
 

Vernekategori Verneklasse 2, bevaring 
 

 

Bygningshistorikk  
Bygningen ble oppført som tilbygg på det eldre (1991) skoleanlegget i 1997-98. Det er tegnet av 
arkitektfirmaet Snøhetta, og ble programmert for å inneholde en ny og større gymsal samt flere 
enerom for å øke kapasiteten. Det arkitektoniske uttrykket er vesentlig annerledes enn 
hovedbygningen fra 1991, selv om tilbygget bare er oppført noen år etter. Den innvendige 
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utsmykningen av bygningen ble utført av studenter ved Statens Kunstakademi ved Hilde Andorsen, 
Tine Blix, Frank Brunner, Kari Brænne, Tomas Ramberg, og Gisle Harr. Dette var første gang Oslo 
kommune ga et større utsmykningsoppdrag til kunststudenter. 

Siden bygningen ble ferdigstilt har den gjennomgått forholdsvis omfattende innvendige oppussing. 
Brorparten av himlinger, gulvbelegg og platekledning på vegger har blitt skiftet ut. Utvendig har 
samtlige fasader fått ny trekledning og skråstilte vinduer har blitt skiftet ut.  

 

Bygningsbeskrivelse 
Bygningen er oppført i 2 etasjer på den nordre delen av tomten og den er i østlig hjørne sammenbygd 
med deler av den eldre bygningens nordvendte vegger. Valgt plassering av tilbygget gjør at bygningen 
fungerer som en avgrensning av Iekeområdet ute, samtidig som det ivaretar sol og lysforholdene i 
hagen. Utsiktsforholdene til eksisterende bygg ivaretas også. Tilbygget er posisjonert parallelt med 
tomtens nordre grense mot alleen. I møtet mellom bygningene er det anlagt en ny inngang fra nord og 
et trappeløp som forbinder nedre og øvre plan i tilbygget med det samme i den eldre bygningen. Det 
er ytterligere ett innvendig trappeløp vestre enden.  

Planen er tilnærmet rektangulær og rommene i hovedsak disponert langs en korridor på hvert plan. I 
1. etasje er det flere undervisningsrom i form av små enerom, her ligger og større arealer for SFO og 
felles oppholdsrom. 2. etasje rommer en ny og to-delt gymsal, to mindre musikkrom, 
lærerarbeidsplasser, flere enerom for undervisning, kjøkken og et større felles undervisningsrom. 

Bygningsmessig består bygningen av stålkonstruksjoner som bærer en sammensatt takflate av både 
flate og skråstilte plan. Inn mot den felles skolegården er sørfasaden loddrett, mens mot gatelivet i 
nord skrår fasadelivet utover. Opprinnelig var både tak og fasadene kledd med panel i lerk. Fasadene 
hadde liggende panel. Kledningen er senere byttet ut med stående panel med mørkbeiset overflate i 
fasaden, mens panelet på takflaten ble erstattet med asfaltpapp. Arkitekten beskriver i byggemelding 
at nordfasadens helning skulle legge til rette og gi plass til alleens trekroner samtidig som de skråstilte 
vindusflatene i vegglivet ville øke lysinnslippet. De skrånende takflatene løftes mot fasadelivet der 
fellesarealene som gymsal og samlingsrom ligger. Interiørene er lyse og overflatene er i stor grad i 
treverk, enten i form av finerte plater, panelte vegger eller trespilehimlinger. 

 

 

Plantegning fra byggemelding som viser tilbyggets 1. etasje med små enerom for undervisning og spesialrom mot 
nord, og mer åpne oppholdsarealer mot syd, vendt mot skolegården.  
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Plantegning fra byggemeldingen som viser tilbyggets 2. etasje med enerom for undervisning, fellesarealer og 
gymsal.  

 

 

 

Nordfasade fra byggemelding. 

 

 

 

 

Tverrsnitt som viser tilbyggets varierte takflater og sammenhengen mellom de skråstilte plan både på tak og på 
fasade. Både yttervegg og de skrå takflatene hadde originalt trekledning.  
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Opprinnelige kledning på vegg og skråstilte takflater i lerk. 

 

Den opprinnelige kledningen i ubehandlet lerk er skiftet ut. Nyere trekledning er montert stående og er beiset for å 
samsvare med fargen på Superkuben og bygningen har fått et mørkere uttrykk. 

398



Kompleks 600457 Nordvoll skole og autismesenter   
 

 

Tilbygget fra 1997 er lagt i vinkel mot nord. Bygningen har en strammere rektangulær plan med koridorer, 
enerom, gymsal og fellesarealer.  

 

Tilbygget sett fra vest. I forgrunnen ses den vernete alléen. OBOS-blokkene fra 1971-73 sees i bakgrunnen. 
Nordfasaden ble skråstilt for å «ta imot» den gamle alléen langs nordsiden av tomten. De skråstilte vindusflatene 
skulle ifølge arkitekten ta imot mere dagslys enn en ordinær vindusplassering og gi utsyn både mot omgivelsene 
og himmelen over. 
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Trapperom/vestibyle med liggende panel innenfor nordlig inngang til tilbygget. Korridorer på nedre og øvre plan 
gir forbindelse til den eldre skolebygningen (1991). På bildet til høyre skimtes Tomas Rambergs utsmykning. 
 

 

Korridor i 2. etasje, med Frank 
Brunners malerier på veggen til 
venstre. Vinduet ut mot skolegården 
markerer møtet mellom tilbygget og 
opprinnelig skolebygning fra 1991. 
Platekledning og gulvbelegg er nyere, 
og utført tilsvarende i 
undervisningsrommene. 
 

 
Gymsalen med skråstilte vegger og 
opprinnelig platekledning i bjerk. 
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KOMPLEKS 200312 Bestum skole 
 

 

 

Eiendomsdata 
Fylke Oslo 
Kommune Oslo 
Adresse Holgerslystveien 18, 0280 Oslo 
Opprinnelig funksjon Barneskole 
Nåværende funksjon Skole. 1-trinn 
Vernekategori Verneklasse 2, bevaring 

 

Oversikt bygninger og anlegg 
Bygningsnr. Navn Byggeår Verneklasse Omfang Gnr/Bnr 
20031201 Hovedbygning 1921 Verneklasse 2, bevaring Eksteriør/Interiør/Utomhus 28/125 
20031202 Nybygg/sidebygning 1994 Verneklasse 2, bevaring Eksteriør/Interiør/Utomhus 28/125 
80080901 Flerbrukshall 2010 - - 28/125 

 

Vern kompleks 

 

 

 

Formål Bestum skole (1921) er vernet som del av Verneplan for Osloskolene fra 2011. 
 
Formålet med å verne nybygget fra 1994 er å ivareta et arkitektonisk og skolehistorisk verdifullt 
eksempel på en senere utvidelse av eldre skoleanlegg i vestre Oslo. 
 

Begrunnelse Se egen rapport for nybygget. 
 

Omfang Se egen rapport for nybygget. 
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Beskrivelse av situasjon og kulturmiljø 
Bestum skole ble oppført i 1921 i tidligere Aker kommune, rett sør for Ullern kirke. Mellom kirken og 
skolen ble det oppført et menighetshus og et gravkapell i 1930-årene. I senere tid er og en barnehage 
kommet til. I dag ligger skoleanlegget i et småhusområde preget av spredte, eldre eneboliger, med 
innslag av ytterligere nyere eneboliger, rekkehus og mindre leilighetskomplekser. Vest for skolen 
ligger et idrettsområde.  

Skoleområdet avgrenses av boliger i sør, Blokkaveien i vest og nord, og Holgerslystveien i øst. 
Terrenget i området faller i sørlig retning. Skolens utomhusanlegg er justert og tilpasset 
landskapsdraget og tilbyr både plane og mer varierte oppholdssoner. På skolens østside faller 
terrenget vesentlig mot Holgerslystveien. Originale (1921) og nyere murer ivaretar terrengfallet. 
Hovedadkomst til skolen ble lagt på bygningens nordside, vendt mot kirken, mens skolegården ble 
lagt mot syd og var omkranset av skog. Deler av denne vegetasjonen er ivaretatt. Mot nord, langs 
Blokkaveien, avgrenses skolen med en karakteristisk mur fra 1921 som rammer inn det steinbelagte 
gårdsrommet mellom hoved- og sidefløyene. 

 

Historikk 
Etter lokalt initiativ av Bestum Vel og foreldre fra nærområdet ble det i 1918 sendt inn et forslag til 
myndighetene om at det som følge av økt boligbebyggelse i området snarest måtte bygges en ny 
skole på Bestum. Morgenstierne og Eide ble engasjert som arkitekter, og skolen sto så vidt ferdig til 
innvielsen 17. mai 1921.  

Bestum skole er en av tre skoler bygget i Aker på begynnelsen av 1920-tallet. Alle tre skolene 
representerte et brudd med Bødtkers kaserneskoler, og representerte en helt ny og påkostet måte å 
tenke utforming av skole. Bestum skole var den første av disse tre skolene, med en utforming som ga 
klare assosiasjoner til et tre-fløyet herregårdsanlegg i nordisk nybarokk. I tillegg til klasserom, 
spesialrom, kontorer og lignende var det to lærerleiligheter og en vaktmesterleilighet i bygningen. 
Disse ble etter hvert omgjort til klasserom. 

Etter en tid preget av sprengt kapasitet, avhjulpet blant annet av provisoriske løsninger med 
undervisningsbrakker, ble det i 1992 vedtatt bygging av en ny skolebygning på tomten. Denne ble 
etter flere mulighetsstudier i samråd med Byantikvaren plassert syd på tomten, i fri avstand fra den 
eksisterende skolen, for at denne skulle bevares som et frittstående hovedvolum og som tomtens 
hovedbygning.  

I 2010 ble det gjort ytterligere utvidelser av Bestum skole, da et underjordisk anlegg som rommet 
flerbrukshall, bibliotek og mat & helse ble tilført. I forbindelse med dette ble også hovedbygningen 
rehabilitert. 

 

Beskrivelse av skoleanlegg 
Skolen er en tre-parallell 1-7 skole. Tomten er på 8 702 m2 og består av en hovedbygning (1921), en 
sidebygning (1994), samt et underjordisk anlegg med flerbrukshall, bibliotek og skolekjøkken plassert 
under skolegården, som også forbinder bygningene fra 1921 og 1994 på det nedre planet. 
Utomhusanlegget avgrenses av flere eldre murpartier i nord og nordøst (1921) samt nyere murer og 
lettere inngjerding. Det er flere større treklynger, hovedsakelig furutrær og lauvtrær på den sydlige 
delen av tomten. Utomhusanlegget rommer ut over dette et amfi, flere asfalterte ballområder og et 
større lekeområde med gummi- og kunstgressbelegg i sør.  
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Bestum skole ligger mellom Holgerslystveien og Blokkaveien, syd for Ullern kirke. 
 
 
 

 
Flyfoto fra 1937. Hovedbygningen ved Bestum skole 
stod ferdig i 1921.  

 
Flyfoto fra 2020 som viser nybygg fra 1994, syd for 
den tre-fløyete skolebygning fra 1921. Underjordisk 
anlegg med flerbrukshall og bibliotek ligger mellom de 
to bygningene, med inngang fra øst. 
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Den opprinnelige skolebygningen fra 1921, med port 
til gårdsrom ved nordfasade. 

 
Nybygg fra 1994 ligger syd for den eldre 
hovedbygningen.  
 

   
Utomhusanlegget mot øst, med mur og tidligere springvann, samt gatelykt. 
 

   
Det underjordiske anlegget under skolegården rommer flerbrukshall, bibliotek, samt lokaler for mat & helse. 
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BYGNING 20031202 Nybygg/sidebygning  
 

 

 

Bygnings- og eiendomsdata 
Ansvarssted / etat Undervisningsbygg 
Gnr/Bnr 28/125 
Oppført 1994 
Byggherre Oslo Kommune 
Arkitekt Didrik Hvoslef-Eide Arkitektkontor 
Opprinnelig funksjon Skole, 1-7 trinn 
Nåværende funksjon Skole, 1-7 trinn 
Bygningsart Skole 

 

Vern 

 

Formål Formålet med å verne nybygget fra 1994 er å ivareta et arkitektonisk og skolehistorisk verdifullt 
eksempel på en senere utvidelse av eldre skoleanlegg i vestre Oslo. 
 

Begrunnelse Bygningen fra 1994, tegnet av arkitekt Didrik Hvoslef-Eide, manifesterer de økte arealbehovene som L97 
medførte på eksisterende skoler. Bygningen utgjør et tidstypisk og godt bevart eksempel på samtidens 
føringer og ideer knyttet til landsbyen som ideal, hvor klasserommene har desentraliserte innganger og 
er orientert rundt et sentralt torv med overlys. Tilpasningen til den eldre hovedbygningen fra 1921 er gjort 
ved å videreføre enkelte karaktertrekk, uten å kopiere, og det verdifulle grønne preget på skoletomten er 
godt ivaretatt. De karakteristiske fasadene med skurt mursteinforblending og innslag av stående skifer, 
fargesetting av vinduer og dører, samt de valmede takenes tegltekking, fremstår som godt bevart.  
Oppsummert representerer nybygget forholdsvis høye arkitektoniske verdier samtidig som det inngår i 
en viktig skole- og kulturhistorisk sammenheng med høy miljøverdi. Med unntak for det karakteristiske 
mediateket med overlys, er det lavere verneverdier knyttet til interiør og utsmykning. 
 

Omfang Vernet omfatter skolegårdens skogkledde utomhusområde syd for nybygget. Bygningen vernes ved sine 
volumer, fasadenes materialbruk og -behandling, takform og taktekkingsmaterialer, samt dør- og 
vindusutforminger med farger. Innvendig omfatter vernet mediateket/torvet, med galleri og overlys. 
 

Vernekategori Verneklasse 2, bevaring 
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Omfang av vern interiør; 
Innvendig omfatter vernet 
mediateket/torvet, med 
galleri og overlys. Her ses 
1. og 2. etasje. 
 

 

Bygningshistorikk 
Skolebygningen er oppført som et frittstående nybygg til Bestum skole fra 1921 (se verneplan 1) etter 
tegninger av arkitekt Didrik Hvoslef-Eide som vant utlyst konkurranse. Bakgrunnen var at skolen en tid 
hadde hatt sprengt kapasitet og blant annet måtte bruke provisoriske løsninger med brakker. 
Nybygget ble vedtatt i 1992 og etter mulighetsstudier, i samråd med Byantikvaren, plassert syd på 
tomten, i fri avstand fra den eksisterende skolen, for at denne skulle bevares som et frittstående volum 
og som tomtens hovedbygning. Arkitekten har selv motivert dette grepet med at det ga friheten til «å la 
skolen uttrykke vår tid, men i en klar dialog med den gamle – både i form og materialuttrykk». I årene 
2008–10 ble bibliotek, kjøkken og flerbrukshall bygget som et underjordisk anlegg mellom de to 
eksisterende skolebygningene, med inngang fra Holgerslystveien og med adkomst fra nybygget på 
kjellerplan. 

 

Bygningsbeskrivelse 
Den eldre skolen fra 1921 har et herskapelig preg med valmet tak, arker og fløyer. Dette videreføres til 
en viss grad i nybygget ved at arkitekturen tar opp i seg elementer fra den eldre skolebygningen. 
Nybygget er symmetrisk organisert i et volum med store valmete takflater med små takoppløft. 
Fasadetegningene viser hvordan bygningen er komponert og underlegger seg den eksisterende 
skolen og terrengfallet. Volumet på nybygget er lavere med en-etasjes fasade mot skolegården i nord, 
furulunden i vest og lekeområdene i syd. Mot øst utnyttes terrengfallet til funksjoner for varig opphold 
som arbeidsrom og personalrom for ansatte i en underetasje, her er de mørke sonene lagt inn i 
bakkant og anvendt som tilfluktsrom. 

Skolens planløsning er i tråd med arkitektens øvrige skoleprosjekter (Sætre ungdomsskole i Asker, og 
Seterbråten skole i Oslo) og er utformet med et sentralt rom med mediatek med galleri og overlys som 
klasserommene samles rundt. De små garderobehusene danner småskala inngangssituasjoner fra 
skolegården fordelt rundt bygningen. De gir direkte adkomst til klasserommene og underbygger 
paviljongkarakteren. Bygningen har ikke en markant hovedinngang. De åpne hjørnerommene bryter 
opp hovedvolumet på nybygget og skaper en nyansering av fasadelivet rundt bygningen, i 
sammenheng med de små garderobehusene. Hjørneløsningene i bygningskroppen speiler dessuten 
det utvendige hjørnerommet mellom hovedfløy og sidefløy i bygningen fra 1921. 

Bygningen er oppført i bindingsverk med forblendning av sekkeskurt lys murstein. Mindre felt med 
større sten er innfelt i fasadene for å illudere muruttrykket i hovedbygningen. Takene er som 
hovedbygningen fra 1921 tekket med enkelkrum rød takstein i tegl, med mønestein over gavlene. 

Vinduene og dørene har moderne format og utforming. Vinduene er i likhet med utgangsdører malt 
røde. Innvendige dører samt innvendige trappegelender og brystning i dobbelthøyt rom var opprinnelig 
blå. 
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Situasjonsplan og 
perspektivskisse fra 1993, som 
viser nybyggets forhold til 
eksisterende skolebygning og 
tomt. Plasseringen ivaretar den 
eldre skolebygningens integritet 
som et monumentalt frittstående 
hovedvolum.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bygningen er utformet med en 
klar intensjon om å ivareta de 
bevaringsverdige kvalitetene til 
Bestum skole fra 1921.  

 

 

 

407



Kompleks 200312 Bestum skole   

 

Plan over 1. etasje. 
Klasserommene har 
egne garderober og 
utganger og er 
organisert rundt et 
midtplassert 
mediatek/bibliotek. 
Over dette et galleri 
med pyramideformet 
overlys.   
 

 

 

 

Vest- og nordfasader 
fra byggemelding av 
1993. 
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Nybygget og 
skolegården sett fra 
vest med en treklynge 
av furutrær foran. 

 

 

Ivaretakelsen av 
eksisterende terreng 
og vegetasjon var et 
karakteristisk trekk 
ved 1980- og 1990-
tallets skoleanlegg. 
Her ses skolen fra 
bjørkelunden i syd 
(omfattes av vern).  
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Skolebygningen sett 
fra øst. Bygningen 
utnytter terrengfallet 
mot Holgerslystveien 
til funksjoner som 
arbeidsrom og 
personalrom for 
ansatte. Arkene viser 
til den eldre 
hovedbygningens tak. 
 

 

 

Skolebygningens 
østre del sett fra syd, 
med den eldre 
skolebygningen i 
bakgrunnen.  
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Taket er fremtrukket 
med endestykke av 
malte treplater. 
Gavlvegger tekket 
med mønepanner.  
 

 

 

Karakteristisk 
materialbruk i fasader. 
Mursteinen er 
behandlet med en 
naturfarget tynn 
slemming/skuring. 
Innfelte partier med 
skifer, i nedre veggliv, 
viser til den eldre 
skolens grunnmurer, 
samt muren mot veien 
i øst.  
 

 

 

 

 

411



Kompleks 200312 Bestum skole   

 

De åpne 
hjørnerommene bryter 
opp hovedvolumet på 
nybygget og skaper en 
nyansering av 
fasadelivet rundt 
bygningen, sammen 
med de små 
garderobehusene. 

 

 

Galleri med 
pyramideformet 
overlys og blåmalt 
rekkverk i furu. På 
nivået under, i 1. 
etasje, ligger felles 
mediatek/bibliotek. 
Denne løsning med en 
slags torvdannelse 
over to etasjer viser til 
landsbyidealet, og er 
et for tiden svært 
representativt grep. 
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Motiv fra gang i 2. 
etasje som viser 
panelt brystning og 
grå (tidligere blå) dør 
til trapperommet. 

 

 

Trapp med terrazzo, 
blått gelender og 
gråmalt brystning 
(tidligere blå). Binder 
sammen underetasje 
med 2. etasje. 
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Desentraliserte 
innganger; 
klasserommene i 1. 
etasje har tilhørende 
ut- og innganger via 
egne garderoberom, 
dør ses til venstre i 
bildet.  
 

 

 

Klasserommene 
i 2. etasje med 
gråmalt 
brystningspanel 
og god 
takhøyde.  
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KOMPLEKS 200360 Grorud skole 
 

 

 

Eiendomsdata 
Fylke Oslo 
Kommune Oslo 
Adresse Grorudveien 4, 0962 Oslo 
Opprinnelig funksjon Skole 
Nåværende funksjon Skole, 1-7 trinn 
Vernekategori Verneklasse 2, bevaring 

 

Oversikt bygninger og anlegg 
Bygningsnr. Navn Byggeår Verneklasse Omfang Gnr/Bnr 
20036001 Hovedbygning A 1900 2 Eksteriør/Interiør/Utomhus 94/12 
20036002 Bygg B 1913 2 Eksteriør/Interiør 94/12 
20036003 Bygg C 1913 2 Eksteriør/ 94/12 
20036004 Bygg D 2000 2 Eksteriør/Interiør 94/12 

 

Vern 
Formål Grorud skole (bygg A, B og C) er vernet som del av Verneplan for Osloskolene fra 2011. 

 
Formålet med å verne nybygget (D) fra 2000 er å ivareta et arkitektonisk og skolehistorisk verdifullt 
eksempel på en senere utvidelse av eldre skoleanlegg i østre Oslo. 
 

Begrunnelse Se egen rapport for nybygget. 
 

Omfang Se egen rapport for nybygget. 
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Beskrivelse situasjon og kulturmiljø 
Grorud barneskole ligger i bydel Grorud mellom Alfred Groruds vei i nord, Grorudveien i vest, Pastor 
Blaauws vei i sør og villabebyggelse i øst. Skolen er nabo til Grorud kirke (1902) som ligger rett sør for 
skolegården. I øst er det et område med spredt småhusbebyggelse, og i vest ligger det to eldre 
arbeiderboliger og et idrettsanlegg. Like nord for skolen ligger Trondheimsveien og Grorud torg. 
Skolen ligger på svakt hellende terreng fra nordøst til sørvest. I sørvest er skolens område avgrenset 
med forstøtningsmurer. En sentral skolegård ligger mellom skolens bygningsvolumer, og anlegget 
åpnes slik opp og henvender seg mot hovedadkomst og kirken i sør. 

 

Historikk 
I 1899 fikk Aker sitt eget bygningsvesen og det var kommunens egen arkitekt, Harald Bødtker, som 
tegnet og sørget for oppføringen av den nye skolen på Grorud. I 1952 ble det bygget en paviljong med 
fire klasserom på nordsiden av skolegården. Paviljongen ble revet i 1999 og erstattet av en ny 
skolebygning, som i tillegg til administrasjon inneholder klasserom, arbeidsrom for lærere, aula, 
gymsal mm. I 2003 ble deler av de eldre bygningene ombygd og rehabilitert, og samtidig kom et 
mellombygg som nå forbinder de to lærerboligene fra 1900. Disse arealene benyttes av skolen etter 
behov. Det ble gjennomført et klimaskjermprosjekt i 2009/2010. 

 

Beskrivelse av skoleanlegg 
Grorud skole er en 2-parallell 1-7 skole. Tomten er på 9 339,00 m². Skolen består av tre eldre 
bygninger og to nye. Hovedbygningen A, og bygg B og C ligger parallelt med Grorudveien. Den nyere 
utvidelsen, bygg D, ligger skrått fra nordvest til sørøst på området, øst for den eldre bebyggelsen, og 
et mellombygg forbinder de to gamle sveitservillaene (bygg B og C). Den eldre hovedbygningen og 
utvidelsen fra 2000 har pussete teglfasader. Nybygget har også fasadepartier i betong og båndtekking 
i sink. Sveitservillaene er i malt trepanel. Anlegget har en helhetlig og samlende fargesetting, der 
hovedfargen er variasjoner av gult, med innslag av ulike grå overflater/elementer.  

Skolen ligger på svakt hellende terreng fra nordøst til sørvest. I sørvest er skolens område avgrenset 
med forstøtningsmurer. Skolen har en sentral skolegård mellom bygningene, som henvender seg mot 
hovedadkomst og kirken i sør. Utomhusanlegget består også av en ballplass i sørvest og lekeområde, 
hage og plen på tomtens mer stigende terreng i nordvest. 

 
Skråfoto med situasjon og navn. 
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Grorud skole ligger med Grorud senter og Trondheimsveien i nord og med Grorud kirke som nærmeste nabo i 
sør. 

 

 
Flyfoto fra 1977. Hovedbygningen ble oppført 
sammen med de to sveitservillaene i nord i 1900, og 
senere utvidet i 1913 og i 1923. Paviljongen fra 1952 
ble revet rett i forkant av oppføring av nybygget i 
1999. 

 
Flyfoto fra 2020. Utvidelsen i vest kom i 2000.  
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Hovedbygningen (A) fra 1900, påbygd i 1913 og utvidet i 1923.  

 

 

Indre skolegård er 
sydvendt og 
henvender seg mot 
kirken. 
 
 

 

Skolen sett fra nord, 
med Grorud kirke i 
bakgrunnen. 
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Utomhusområdene på 
skoleområdets 
vestside. 
Oppholdssonene har 
utsyn over byen. 
 

 

Bygg B og C var 
opprinnelig boliger for 
ansatte, de rommer i 
dag skolefunksjoner. 
Et mellombygg fra 
2003 binder 
bygningene sammen. 
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BYGNING 20036004 Bygg D 
 

 

 

Bygnings- og eiendomsdata 
Ansvarssted / etat Undervisningsbygg 
Gnr/Bnr 94/12 
Oppført 2000 
Byggherre Oslo kommune 
Arkitekt BA Arkitekter 
Opprinnelig funksjon Skole, 1-7 trinn 
Nåværende funksjon Skole, 1-7 trinn 
Bygningsart Skole 

 

Vern 
Formål Formålet med å verne nybygget fra 2000 er å ivareta et arkitektonisk og skolehistorisk verdifullt 

eksempel på en senere utvidelse av eldre skoleanlegg i østre Oslo. 
 

Begrunnelse Bygningen fra 2000 er tegnet av BA-arkitekter og manifesterer de økte arealbehovene som L97 
medførte på eksisterende skoler. Bygningen utgjør et tidstypisk eksempel på samtidens føringer 
mht plan og romprogram for skoler. Fasadene, med pusset mursteinforblending og innslag av 
betongelementer og båndtekkede felt, samt fargesetting av vinduer og dører, er tidstypiske og 
fremstår som godt bevart. Med et terrengtilpasset, langstrakt og lavt volum underlegger bygningen 
seg også formmessig hovedbygningen fra 1900, samtidig som material- og fargebruk er klart 
influert av den samme. Oppsummert representerer nybygget forholdsvis høye arkitektoniske 
verdier samtidig som det inngår i en viktig skole- og kulturhistorisk sammenheng med høy 
miljøverdi. Med unntak av det sirkulære og karakteristiske volumet som rommer samlingssalen, 
samt foajeen med overlys, er det lavere verneverdier knyttet til interiør og utsmykning. 
 

Omfang Vernet omfatter bygningens volumer, fasadenes materialbruk og -behandling, takform og 
taktekkingsmaterialer, samt dør- og vindusutforminger med utvendige farger. Innvendig omfatter 
vernet trapperom og foaje med overlys, og samlingssalen. 
 

Vernekategori Verneklasse 2, bevaring 
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Omfang av vern interiør 
Innvendig omfatter vernet 
samlingssal/aula i (1. 
etasje) samt foaje med 
trapp og overlys (1. og 2. 
etasje). 

 

Bygningshistorikk  
Etter en omregulering av tomten og en åpen anbudskonkurranse ble BA arkitekter engasjert til å stå 
for rehabilitering og utvidelse av skoleanlegget, nesten 100 år etter at skolen åpnet på Grorud. 
Løsningen for nybygget hensyntok de eldre skolebygningene og ble planlagt i tett dialog med 
byantikvaren og etter kravene stilt i reguleringsplanen. Den nye delen ble plassert på tomtens østside, 
som et frittstående volum med avstand til de eksisterende skolebygningene. I forbindelse med 
utvidelsen ble også øvrig skoleanlegg rehabilitert.  

 

Bygningsbeskrivelse 
Nybygget fremstår som en selvstendig bygning med en tidstypisk bygningsutforming og en horisontal 
utstrekning. Volummessig underordner nybygget seg den opprinnelige hovedbygningen, samtidig som 
det knytter seg til øvrig skoleanlegg gjennom material- og fargepallett. Plasseringen av ny del 
etablerer en tydeligere forbindelse mot Grorud kirke i sør. 

Bygningen består av to hovedvolumer med en rektangulær og en halvsirkulær form. En stram og 
langstrakt rektangulær form ligger med en langside inn mot øvrig skoleanlegg i vest og skjærer inn i 
det bakenforliggende terrenget som stiger mot nord. Den halvsirkulære formen skjærer noe inn i den 
rektangulære hovedformen på nordsiden og tangerer på sørsiden et mindre tilleggsvolum som skaper 
et markert inngangsparti. Det avrundede volumet vender mot den øvrige skolebebyggelsen og åpner 
skolegården opp i retning nord-syd.  

Den nye delens planløsning drar nytte av terrengfallet, og en biinngangssone kan slik etableres på 2. 
plan i østfasaden. Funksjoner uten dagslyskrav er lagt inn i bakkant mot terrenget. Foajeen er relativt 
beskjeden og rommer et trapperom med to overlys. I bygningens sørlige del er 
kommunikasjonsarealene lagt ut mot vestfasaden i begge plan, med dagslys og utsyn mot 
skolegården, mens i nordlig del ligger korridorarealer med romfunksjoner på begge sider. Sørlig del av 
1. plan ligger på et lavere nivå enn øvrig 1. plan og gir ekstra takhøyde til gymsalen. Aula/samlingssal 
ligger i det halvsirkulære volumet på 1. plan, mens over ligger personalrom. Undervisningsarealer er 
plassert ut mot bygningens østfasade. 

Bygningen er hovedsakelig oppført i bindingsverk og største delen av fasaden er en forblending av lyst 
pusset rød teglstein. Mens østfasaden er relativ enkel, i pusset tegl og med enkle vindusåpninger, 
fremstår vestfasaden inn mot skolegården som mer sammensatt. Utover de pussede flatene i fasaden 
er det felt i betong, i glassbyggerstein, spilekledde deler og båndtekkede partier i sink. Et lite 
tilleggsvolum er plassert på bygningens østside. Volumet er pusset som øvrig bygning, men har også 
et veggparti murt i nordmarkitt. Takene er hovedsakelig båndtekket i sink. 
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Vinduene, mantlede trevinduer, og dørene har moderne format og enkel utforming. Dører og vinduer 
er i likhet med utgangsdører gråfargede på utsiden. Opprinnelig fargebruk inne er endret etter nyere 
overflateoppussing. Det var opprinnelig en større fargevariasjon på veggoverflatene. Gulvoverflater, 
linoleum og keramiske fliser er ellers stort sett originale. Inne i samlingssalen, som sammen med 
personalrommet er plassert i den halvsirkulære formen, er amfiet satt sammen av fasetterte 
betongelementer, med sittebenker i formpresset bjørk. Bakveggene er kledd med perforerte 
akustikkplater i metall. Øvrige overflater i bygningen er hovedsakelig i malt gips eller malt lettklinker. 

 

 

 

Aksonometrisk 
perspektiv utført av 
arkitekten. 
Bruforbindelsen 
mellom nybygg og de 
eldre trehusene ble 
sløyfet.  
 

 

 

Vestfasade, vendt inn mot skolegården. 

   
Sydfasade, med de eldre skolebygningene til venstre. 
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Plantegning 1. etasje fra byggemelding. 
 

 
Plantegning 2. etasje fra byggemelding. 
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Tydelig inngangsparti 
med portalmotiv, 
binder sammen 
sirkulært volum til 
venstre og den 
langstrakte, 
rektangulære 
hovedformen. 
Rømningstrapp fra  
2. plan er lagt bak 
betongveggen til 
høyre. 
 
Skulptur i granitt av 
Knut Wold, tittel 
«0+1» fra 2000. 

 

Søndre delen av 
bygningen som 
rommer gymsal på 
nedre plan.  

 

Hovedinngang. Foran 
står skulpturen 
«Lisa», som var en 
gave til Grorud skoles 
100-års jubileum. 
Kunstner: Solveyg W. 
Schafferer. 
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Felter i fasade i 
glassbyggerstein og 
metallplater. 

 

Sirkulært 
bygningsvolum 
rommer samlingssal i 
1. etasje og 
personalrom i 2. 
etasje. Nedre vegg er 
i pusset tegl, mens 
øvre fasadeparti 
veksler mellom 
båndtekket del og 
vindusfelt. 
Båndtekking på tak. 
Tilpassede utvendige 
murer i nordmarkitt 
med tilhørende 
plantefelt i 
forgrunnen. 

 

Fasader mot sydøst. 
Gangstien følger 
østfasaden og stiger 
med 1. etasje mot 
nord. Det lavere 
utbygget er et teknisk 
rom som på østvegg 
er forblendet med 
nordmarkitt. 
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Fasade mot nordøst. 
Terrengstigningen 
legger til rette for 
direkte inngang på 2. 
plan til 
personalområdene. 

 

Detaljbilde av 
ubehandlet 
betongfasade mot 
vest.  
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Øvre del av 
trapperom og 
kommunikasjonsareal 
i 2. etasje, med to 
overlys. Veggfargene 
var opprinnelig mer 
varierte, men er nå 
hovedsakelig 
hvitmalte flater med 
gråbrystning i 
kommunikasjons-
arealene. 

 

Foaje. 
Skyelement og 
skulptur liggende 
øverst på gelender 
inngår i «Inspirare» 
av Morten Hansen 
(2001), et verk i fire 
deler.  
 
Relieff i fire deler 
under vinduene av 
Tove Bertet/Berté, 
tittel: ukjent tittel 
(1988).  
 
Fotografi hentet fra 
«Kunst i skoler» 
tilstandsrapport 

 

Foaje.  
«Inspirare» av 
Morten Hansen 
(2001), verk i fire 
deler.  
 
Fotografi hentet fra 
tilstandsrapport 
«Kunst i skoler», 
viser at det tidligere 
var annen og større 
variasjon på 
fargesetting på søyler 
og brystning. 
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Samlingssal/aula i 
den sirkulære 
bygningsdelen. 
Amfiet består av 
segmenterte 
betongelementer 
med tilhørende 
sittebenker i 
formpresset bjørk. 
 

 

 
Sittebenker i 
formpresset bjørk. 

 

Personalrom i 2. 
etasje i sirkulær 
bygningsdel.  
Den store andelen 
med glass i fasaden 
gir god kontakt med 
skolens utearealer. 
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Undervisningsrom og 
grupperom i 2. etasje 
har skrå himling ut 
mot ytterveggen. 

 

Gymsal med originale 
panelte overflater. 

 

429



Kompleks 200428 Ljan skole   

KOMPLEKS 200428 Ljan skole 
 

 

 

Eiendomsdata 
Fylke Oslo 
Kommune Oslo 
Adresse Gladvollveien 35, 1168 Oslo 
Opprinnelig funksjon Skole 
Nåværende funksjon Skole, 1- 7 trinn 
Vernekategori Verneklasse 1 (hovedbygning) og verneklasse 2 (sidefløy) 

 

Oversikt bygninger og anlegg 
Bygningsnr. Navn Byggeår Verneklasse Omfang Gnr/Bnr 
20042801 Hovedbygning 1922-23 1 Eksteriør/interiør/utomhus 194/208 
20042801 Sidefløy 1997-99 2 Eksteriør og interiør 194/208 
20042805 SFO-bygning 1996/2000 - - 194/208 

 

Vern kompleks 
Formål Ljan skole (1922-23) er vernet som del av Verneplan for Osloskolene fra 2011. 

 
Formålet med å verne tilbygget fra 1997-99 er å ivareta et arkitektonisk og skolehistorisk verdifullt 
eksempel på en utvidelse av et vernet skoleanlegg i Oslo syd.  
 

Begrunnelse Se egen rapport for sidefløyen. 
 

Omfang Se egen rapport for sidefløyen. 
 

 

Beskrivelse situasjon og kulturmiljø 
Ljan skole ligger i et skogkledd høydedrag mellom Gladvollveien og Herregårdsveien i bydel 
Nordstrand. På samme kolle, vest for skolen og inne i furuskogen, ligger Ljan kirke (1932). Det øvrige 
bygningsmiljøet rundt skolen består hovedsakelig av villabebyggelse og rekkehus av varierende alder 
og uttrykk, i hovedsak oppført på 1900-tallet, med tyngde på siste kvartal. Nedenfor Herregårdsveien i 
syd og øst ligger Liadalen med Ljanselva og et større skogsområde ved Sloreåsen. Skolen har 
Oslofjorden på vestsiden, omtrent 500 meter unna. 
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Skolen har hovedadkomst fra Gladvollveien i nord og en bi-adkomst for gående fra Herregårdsveien i 
sydøst. Hovedbygningen har en monumental beliggenhet i enden av en lang og rett oppkjørsel fra 
Gladvollveien. Ved siden av innkjørselen i nord ligger SFO-bygningen. Mot vest er det skolegård og 
skog i terreng som synes urørt. Mot syd, nedenfor sidefløyen, faller terrenget bratt mot 
Herregårdsveien, og i øst er en markant rygg med boliger fra slutten av 1900-tallet.  
 

Historikk 
Ljan skole ble opprettet i 1894 for å avløse gamle Hauketo skole. Den første Ljan skole lå nærmere 
Ljanselva enn dagens skole, på nedsiden av Herregårdsveien (nå revet). Ny tomt ble innkjøpt i 1920 
da kapasiteten på den gamle skolen ble for liten, som følge av omfattende utparsellering og utbygging 
på Ljan etter første verdenskrig. Skolen er bygget i to etapper. På 1920-tallet ble Morgenstierne og 
Eide engasjert som arkitekter, og hovedbygningen med sine symmetriske fløyer ble oppført i 1923. 
Utvidelsen fra 1997-99 ble tegnet av arkitekt Hjørdis Egner, og nå ble skolen utvidet med en lavere 
fløy mot øst. I forbindelse med utvidelsen ble den åpne loggiaen, som tidligere hadde fungert som 
leskur, ombygget og gjort om til vestibyle mellom den gamle og nye bygningen. Den gamle 
skolebygningen ble samtidig pusset opp og delvis ominnredet. Blant annet ble den gamle gymsalen i 
underetasjen gjort om til undervisningsrom, og loftsetasjen ble tatt i bruk som kontorer, alt som en del 
av de nye arealbehov reform 97 medførte. SFO-bygningen ved innkjøringen fra Gladengveien er 
oppført i 1996 (søndre fløy) og 2000 (nordre fløy), hvorav sistnevnte erstattet en tidligere rektorbolig 
fra 1958-59. 

 

Beskrivelse av skoleanlegg 
Skolen er en to-parallell 1-7 skole. Tomten er på ca. 13 600 m2 og anlegget består av en 
hovedbygning (1922-23) med nyere sidefløy (1997-99, med samme bygningsnummer som 
hovedbygningen) og en SFO-bygning (1996/2000).  

Hovedbygningen er på to hovedetasjer, og i tillegg er det underetasje, kjeller og loft. bygningen ble 
oppført med to tverrfløyer mot nord og med hovedinngang og spir symmetrisk om innkjørselen fra 
Gladvollveien. Kjeller/grunnmur er forblendet med naturstein, og fasadene er slemmet/pusset tegl. 
Takflatene er tekket med rød, krummet tegl. Det er undervisningsrom i 1. og 2. etasje, samt i deler av 
underetasjen. Administrasjon og lærerarbeidsplasser er lagt til deler av 2. etasje, samt loftetasjen.   

Tilbygget fra slutten av 1990-tallet er plassert øst for hovedbygningen og er på én etasje, med 
underetasje og kjeller. Bygningen er oppført med samme materialitet som 1923-bygningen. Den 
opprinnelige loggiaen (1923) ble ved etableringen av utvidelsen bygget inn og omgjort til ny 
hovedinngang og vestibyle. Vestibylen knytter hovedbygning og tilbygget sammen. Den nye delen 
rommer gymsal og andre rom for fellesfag.  

En langstrakt og noe stigende adkomstvei leder fram til hovedbygningen. Foran skolens 
hovedinngang er en dekorativt steinlagt borggård som nås via en bred trapp med skulpturer, samt en 
forplass med gressplener. Utomhusanlegget rommer ut over dette et ballområde syd for 
hovedbygningen og et lekeområde ved SFO-bygningen og innkjøringen fra nord. Tomten preges ellers 
av høye furutrær, knauser og fjell i dagen, samt et større furuskogsareal i sydvest. Skolegården 
avgrenses av flere eldre og nyere murer samt lettere inngjerding.  
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Ljan skole ligger mellom Herregårdsveien i syd og Gladvollveien i nord, med Ljan kirke i øst. Den nyere 
sidefløyen er oppført på østre delen av tomten, mot Herregårdsveien. 
 

 
 
Flyfoto fra 1937. Hovedbygningen ved Ljan skole stod 
ferdig i 1923. 

 
 
Flyfoto fra 2020 viser sidefløyen i øst fra 1999 og den 
frittstående SFO-bygningen i nord fra 1996. 
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Hovedbygningen ved Ljan skole fra 1923 har en symmetrisk nordfasade og er plassert midstilt på adkomstveien. 
Tilbygget fra 1999 sees til venstre for hovedbygningen. 

  
Øvre forplass ved hovedinngangen er delvis steinlagt og gruslagt i mønster, med midstilt skifertrapp med 
skulpturer. Vindfanget har særpreget og detaljert utformet inngangsdør. 

 

Nedre forplass og adkomstvei. Karakteristiske furutrær omgir skoleanlegget og SFO-bygningen på venstre side. 
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SFO-bygning (1996/2000) på bildet til venstre. Til høyre ses Herregårdsveien i syd, med forstøtningsmur (1923) 
mot skoleanlegget. 

 

Skogholtet i vest er en del av skolens vernede utomhusareal og grenser til Ljan kirke, som skimtes i bakgrunnen.  
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Hovedbygningens sørfasade, fasade i slemmet tegl og med murt sokkel. Til høyre ses deler av vestibylen i 
sidefløyen. 

 

Hovedbygningens sørfasade, med den lavere sidefløyen fra 1999 til høyre. 
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BYGNING 20042801 Sidefløy 
 

 

 

Bygnings- og eiendomsdata 
Ansvarssted / etat Undervisningsbygg 
Gnr/Bnr 194/208 
Oppført 1997-99 
Byggherre Oslo kommune 
Arkitekt Hjørdis Egner 
Opprinnelig funksjon Skole, 1-7 trinn 
Nåværende funksjon Skole, 1-7 trinn 
Bygningsart Skole 

 

Vern 
Formål Formålet med å verne tilbygget fra 1997-99 er å ivareta et arkitektonisk og skolehistorisk 

verdifullt eksempel på en utvidelse av et vernet skoleanlegg i Oslo syd. 
 

Begrunnelse Utvidelsen av Ljan skole er utformet av arkitekt Hjørdis Egner i 1996 og inneholder i tillegg til 
tekniske rom, garderober og gymsal mot nord, samt forming- og musikkrom mot syd. Tilbygget er 
diskret innpasset hovedbygningen og omkringliggende miljø i skråningen ned mot 
Herregårdsveien i øst. Bygningen er oppført som en sidefløy, sammenkoplet hovedbygningen 
ved en vestibyle med gjennomlys. Eksteriøret er usedvanlig helhetlig komponert, både med 
hensyn til hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket, og til fasadenes løsninger med høye 
forblendede grunnmurer, pussens struktur, samt detaljeringen i vinduer og dører. Interiøret 
representerer likeledes en ambisiøs og vellykket videreføring av hovedbygningens detaljering 
ved dører og listverk. Oppsummert representerer tilbygget en for tiden særlig interessant 
utvidelse av et sårbart og verdifullt anlegg. Tilbygget representerer i seg selv høye arkitektoniske 
verdier, samtidig som det skriver seg inn i en verdifull skolehistorisk kontinuitet og 
miljøsammenheng. 
 

Omfang Vernet omfatter sidefløyens volumer, fasadenes materialbruk og -behandling, takform og 
taktekkingsmaterialer, samt dør- og vindusutforminger med farger. Innvendig omfatter vernet 
vestibylen med dens materialbruk, dører og farger.  
 

Vernekategori Verneklasse 2, bevaring 
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Omfang av vern interiør; Innvendig omfatter vernet 
vestibyle, tidligere loggia, i 1. etasje. 
 

 

Bygningshistorikk  
Bygningen er oppført i 1997-99 som et lavtliggende tilbygg til hovedbygningen fra 1923. 
Prosjekterende arkitekt var Hjørdis Egner, som la stor vekt på å videreføre det arkitektoniske uttrykket 
og karakteristiske kjennetegn fra eksisterende hovedbygning. Hovedinngang og vestibyle ble etablert 
hvor det tidligere var et leskur/loggia (ca. 16 x 4 m), med vindfang og utvendig trapp ned mot 
Herregårdsveien. Prosjektet ble stort sett gjennomført parallelt med rehabilitering og ombygging av 
hovedbygningen, samt oppføring av SFO-lokaler på nordre del av tomten, og kom som en del av de 
nye arealbehov reform 97 medførte. Med ferdigstillingen av sidefløyen fikk skolen ny gymsal, hvilket 
gjorde det mulig å innrede den gamle til kontorer. Det ble med dette også etablert en ny og mer 
allment tilgjengelig hovedinngang mellom ny og opprinnelig bygning mot nord. Opprinnelig 
hovedinngang på det eldre bygget benyttes nå kun for de store begivenhetene som skolestart- og 
skoleavgang.  

 

Ljan skoles sydfasade med den tidligere loggiaen/leskuret. Av de opprinnelige tegningene fremgår det at arealet 
nedenfor loggiaen var reservert til et fremtidig gymnastikkbygg. Foto: Mittet & Co. AS 
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Bygningsbeskrivelse 
Tilbygget kobler seg på den eldre skolen på bygningens østside, hvor det med sine lavtliggende 
volumer og med en tilbaketrukket og terrengtilpasset plassering, fremstår som underordnet 
hovedbygningen. Samtidig fremstår tilbygget som høyere, grunnet de fallende terrengforholdene fra 
øst og syd. Ved å utnytte terrengfallet ble det rom for tiltrengte arealer, og underetasjen kunne 
benyttes for varig opphold med direkte adkomst til utearealene.  

Hovedinngangen og vestibylen er etablert der hvor det tidligere var et leskur/loggia (ca. 16 x 4 m) med 
vindfang og utvendig trapp ned mot Herregårdsveien. Slik sett er tilbygget påkoblet hovedbygningen i 
bakkeplan, hvilket tilsvarer en halv etasje ned fra hovedbygningens 1. etasje. Her fungerer vestibylen 
både som inngang fra syd og nord, og som vertikal forbindelse mellom totalt tre plan. På bakkeplan 
rommer arealene i tilbygget utover dette blant annet ny gymsal, forming- og musikkrom. I 
underetasjene er arealene forbeholdt garderober og undervisning, en gang til loggiaen og terrassen i 
øst, samt en teknisk kjelleretasje.  

Den opprinnelige skolebygningen, tegnet av Morgenstierne og Eide, er herskapelig i sin symmetriske 
fremtoning og plassering, med tårn, høye grunnmurer, sidefløyer og valmede tak. Tilbygget fremstår 
ikke som kontrasterende, slik flertallet av nyere utvidelser fra 1980- og 90-tallet gjerne gjør, men er 
heller bevisst og nøye tilpasset den eksisterende arkitekturen. Byggets bærende arkitektoniske 
elementer, herunder de natursteinsforblendede grunnmurene, pussede fasadene, takutstikkene, de 
valmede takene med rød takstein, samt detaljeringen i vinduer og dører, er alle videreføringer fra 
1923-bygget. Innvendige elementer som listverk, dører og vinduer samsvarer med anleggets øvrige 
dører og vinduer. Den nye delens fargebruk er samstemt med løsninger valgt for den eldre 
bygningsdelen. 
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Nordfasade, tilbygg til venstre for hovedbygning. 

 

Sørfasade, tilbygg til høyre for hovedbygning. 

 

Østfasade, tilbygg i front med hovedbygning bak. 
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Tilbygget sett fra Herregårdsveien i sør med høy forstøtningsmur (1923) til venstre. 

 

Den originale loggiaen fra 1923 ble bygd inn som del av utvidelsen i 1999.  
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Nordfasadene til hovedbygningen (1923) til høyre og tilbygget til venstre. 

 

Nordfasade av opprinnelig loggia, nå vestibyle, fungerer som gjennomgang og møte mellom den eldre bygningen 
og den nyere utvidelsen. Overgangen er nøysomt utført, både mht. uttrykk, skala og materialer. 
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Sørfasade tilbygg, hovedbygning skimtes bak. Ny del er plassert slik at bygningen drar nytte av terrengfallet, 
hvilket også kommer til uttrykk i de høye grunnmurene. Deler av sør- og østfasade er lysere enn øvrige vegger og 
opprinnelig skolebygning. 

 

Tilbygget sett fra øst, hvor det fremstår som et bygg med høy integritet. Tårnet til den eldre hovedbygningen 
skimtes i bakgrunnen. 
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Sørfasade tilbygg, med den karakteristiske terrasserte og delvis overdekkede uteplassen som rammes inn av 
lave natursteinsforblendet murer. Arkadene har tilsvarende form som vestibylen på andre siden.  

Utgang fra underetasje og buegang i overbygget uteområde, med båndtekket tak. Fasadene nærmest er umalte.  
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Krysspostvinduenes utforming og detaljering er forenklet, men samsvarer med løsning for 1923-bygget. 
Sidegeriktenes profiler og rammenes hjørnebeslag er kopiert.  

 . 

Den buede hoveddøren med overlys inn til vestibyle, flankert av karakteristiske veggarmaturer.  

  

Sålbenkene på vestibylen er av skifer. Til høyre ses bakre del av østfasade, som følger terrengstigningen. 
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Den tidligere loggiaen ble innebygd og fikk funksjon som ny hovedinngang og vestibyle i 1999. Buemotivene er 
beholdt. Tilpasset dørutforming, listverk, himling og fargebruk gjør at ny del samsvarer med helhetlig løsning for 
den eldre hovedbygningen. 

   

Innvendig overgang mellom ny og eldre del. Nivåforskjellene tas opp av trapp med steinheller og kraftige profilerte 
håndløpere. 
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Dørene er i prinsippet kopiert fra hovedbygningen, og er utformet med ulike speil på inn- og utside. Fargevalg for 
dører og listverk varierer på underetasje og plan 1 og 2.  

 

Musikkrom i 1. etasje. Selv om dørene her er enklere utført viser de, sammen med listverk og himlingsløsning, en 
helhetlig arkitektonisk idé. 
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Sløydsal i underetasje med krysspostvinduer og blå-grønt listverk (for etasjen). 

   

Gymsal 1. etasje, med vinduer mot vest og nord. Nedfellbar sceneløsning bak ribbevegger på vegg. Panelt 
himling, typiske dører og listverk. 
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KOMPLEKS 200572 Uranienborg skole 
 

 

 

Eiendomsdata 
Fylke Oslo 
Kommune Oslo 
Adresse Briskebyveien 7, 0259 
Opprinnelig funksjon Skole, 1-6 trinn 
Nåværende funksjon Skole, 1-7 trinn 
Vernekategori Verneklasse 2, bevaring 

 

Oversikt bygninger og anlegg 
Bygningsnr. Navn Bygegår Verneklasse Omfang Gnr/Bnr 
20054201 Bygg 1 Hovedbygning 1886 2 Eksteriør/utomhus 213/9 
20054202 Bygg 2 (adm.bygning) 1886 2 Eksteriør 213/9 
20054203 Bygg 3 (tidl. gymbygning) 1924-1928 2 Eksteriør 213/9 
20054204 Bygg 4 (tidl. AKS-bygg)  1997 2 Eksteriør 213/9 
80088601 Flerbrukshall 2019 - - 213/9 

 

Vern kompleks 
Formål Uranienborg skole (1886-) er vernet som del av Verneplan for Osloskolene fra 2011. 

 
Formålet med å verne nybygget fra 1997 er å ivareta et arkitektonisk og skolehistorisk verdifullt 
eksempel på en utvidelse av et vernet skoleanlegg i Oslo vest. 
 

Begrunnelse Se egen rapport for nybygget. 
 

Omfang Se egen rapport for nybygget. 
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Beskrivelse situasjon og kulturmiljø 
Uranienborg skole ligger i bydel Frogner i den vestlige forlengelsen av Uranienborgparken med 
Uranienborg kirke i nord, og Briskebyveien i syd. Vest for skolen er området bebygget med 
verneverdig leiegårdsbebyggelse ispedd noen gjenværende forstadshus i tre, og langs Holtegata i 
nord ligger det en rekke større byvillaer. 

Nærmest, på andre siden Skovveien 33 og 35, ligger to karakteristiske boligblokker i senmodernisme, 
begge tegnet av arkitekt Ola-Petter Hjorth og byggemeldt i henholdsvis 1966 og 1964. Nord for disse 
ligger Skovveien 37, en murgård fra 1890-tallet (arkitekt Bernhard Steckmest), og i syd står en 
markant hjørnegård i utpreget funkisstil med adresse Camilla Colletts vei 2 (arkitekt Fred A. Clason, 
1937-38). Den lille historiserende garasjen ble byggemeldt i 1996 og tilhører eiendommen i Camilla 
Colletts vei 4.   

 

Historikk 
Uranienborg skole ble opprettet i 1886 og sto ferdig som en toetasjes bygning (bygg 1) av samme type 
som Kampen skole, etter tegninger av arkitekt Ove Ekman. Dagens kontorbygg (bygg 2) sto ferdig 
samme år og fungerte som rektor- og vaktmesterbolig. Allerede i 1893 ble hovedbygningen påbygd 
med en tredje etasje, og i 1913 ble bygningen forlenget med en fløy mot Briskebyveien. 
Gymnastikkbygningen (bygg 3) i nord ble oppført i 1924-28.  

Frem til ca. 1970 gjennomgikk anlegget få strukturelle endringer. Tomten var rektangulær og grenset 
mot Harelabbveien i syd hvor det var et trekantet kvartal med murgårdsbebyggelse. Kvartalet ble 
senere innlemmet i skolens eiendom. 

I perioden 1992–97 ble skolen pusset opp, og det var i forbindelse med dette at en ny bygning for 
SFO/aktivitetsskole mot Skovveien ble oppført. I tidsrommet 2016–19 gjennomgikk skolebygningene 
en omfattende rehabilitering, samtidig som det ble anlagt en ny underjordisk flerbrukshall i nord. Det 
tidligere gymnastikkbygget ble bygget om for å romme bibliotek, samt arealer for kunst og håndverk, 
musikkrom og naturfag. AKS-bygget ble ominnredet for i stedet å brukes til teoriundervisning. 

 

Beskrivelse av skoleanlegg 
Skolen ligger i kupert, men utplanert terreng, og har mot Briskebyveien og Skovveien i sør en høy 
forstøtningsmur, oppført i flere perioder. Hovedbygningen ligger mot Briskebyveien i sørvest, 
kontorbygningen ligger mot Holtegata i skolegårdens nordre hjørne, og gymnastikkbygningen ligger 
ved den eldre skolegårdens østre hjørne. På tvers av søndre delen går også den korte gatestubben 
Harelabbveien gjennom skoletomten.  
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Uranienborg skole ligger mellom Briskebyveien, Holtegata og Skovveien på Frogner.  

  

Uranienborg skole i 1956, før nabokvartalet i sydøst ble en del av skoleanlegget. Til høyre ses tilsvarende motiv i 
2020, med AKS-bygning og nyrehabiliterte utearealer.  
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Skråfoto med nummerering av skolens bygninger, sett mot øst. Bygg 1 er hovedbygning med skole og AKS, Bygg 
2 inneholder arealer for administrasjon/ledelse og skolehelsetjeneste, Bygg 3 har bibliotek og fagarealer, Bygg 4 
undervisningsarealer. Flerbrukshallen er her under oppføring.  

 

 

Uranienborg skole sett fra nord, med bygg 4 (den tidligere AKS-bygningen) til venstre og bygg 3 den tidligere 
gymnastikkbygningen (1928) til høyre.  
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Skolegården sett fra vest. Portstolpene markerer tidligere tomtegrense mot Harelabbveien.   

 

Eldre forstøtningsmurer mot Skovveien. Bygg 4, det tidligere AKS-bygget, til høyre. 
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Den nylig ferdigstilte flerbrukshallen med inngangspartiet innskutt i terrenget.  
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BYGNING 20054204 Bygg 4 (tidl. AKS-bygg) 
 

 

 

Bygnings- og eiendomsdata 
Ansvarssted / etat Undervisningsbygg 
Gnr/Bnr 213/9 
Oppført 1997 
Byggherre Oslo kommune 
Arkitekt EHWR Arkitekter 
Opprinnelig funksjon SFO/aktivitetsskole 
Nåværende funksjon Skole 
Bygningsart Skole 

 

Vern 
Formål Formålet med å verne nybygget fra 1997 er å ivareta et arkitektonisk og skolehistorisk verdifullt 

eksempel på en utvidelse av et vernet skoleanlegg i Oslo vest. 
 

Begrunnelse Bygningen fra 1997 er tegnet av EHWR Arkitekter og ble oppført som følge av L97s krav til 
ytterligere arealer for trinnundervisning, arbeidsplasser og skolefritidsordning. Den inngår i et 
eldre skoleanlegg og område med store arkitektoniske, skolehistoriske og kulturhistoriske verdier 
og har et tidstypisk kontrasterende, men samtidig underordnet, arkitekturuttrykk. Det i prinsippet 
enkle innpasningsgrepet ved bruk av forskjellige volumer gir bygningen to hovedfasader, som 
begge gjennom materialbruk, vindusutforming og transparente flater både preges av tidstypiske 
grep og forholder seg til omkringliggende eldre bebyggelse. Sett sammen representerer 
nybygget arkitektoniske verdier bevisst tilpasset omgivelsene, samtidig som den skriver seg inn i 
en verdifull skolehistorisk kontinuitet og kulturhistorisk verdifullt miljø.  
 

Omfang Vernet omfatter bygningens volumer, fasadenes materialbruk og -behandling, herunder 
transparente partier, takform, samt dør- og vindusutforminger. 
 

Vernekategori Verneklasse 2, bevaring 
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Bygningshistorikk  
Bygningen ble byggemeldt i 1996 som nybygg for skolefritidsordning som en del av de nye arealbehov 
reform 97 medførte. Bygningen sto ferdig vinteren 1997. Bak utformingen sto arkitektselskapet EHWR, 
og arbeidet ble gjennomført parallelt med en generell rehabilitering av skolen i sin helhet, også den 
prosjektert av EHWR. Tidligere hadde skolen fra 1977-78 hatt fritidshjem i to av klasserommene i 1. 
etasje i hovedbygningen. 

Tomten hvor bygningen er oppført var frem til 1968 bebygget med tre prominente leiegårder fra slutten 
av 1800-tallet, i et kvartal klart skilt fra skolen ved den tverrgående Harelabbveien. Bebyggelsen ble 
sanert i forbindelse med utbyggingsplaner, og tomten ble fort kjent som «Sheratontomten» etter noen 
nokså omstridte planer om et større hotellbygg. Kommunen erhvervet tomten i 1971, for så i 1978 å 
regulere den til skolegård og friområde slik at den arealpressede Uranienborg skole skulle kunne få 
mere rom. Selv om det av den tidligere bebyggelsen kun er bevart forstøtningsmurer mot syd og øst, 
er kvartalet og Harelabbveien som strukturer fortsatt lesbare i dag. I tillegg ble nybygget fra 1996-97 
oppført med omtrent samme trekantede fotavtrykk som den tidligere murgården i Skovveien 52.  

SFO/AKS-bygget ble i 2016-17 ombygget innvendig (prosjektert av Futhark) for å kunne brukes som 
klasserom av elever fra 1. til 4. trinn, samtidig som AKS-funksjonen ble flyttet til hovedbygningen. I 
forbindelse med dette ble alt innvendig, unntatt bærende konstruksjoner, heis og trapper, revet og 
bygget opp på ny. Den innvendige omdisponeringen medførte dessuten at det på fasadene ut mot 
Skovveien stedvis ble satt inn større vinduer.  

 

Bygningsbeskrivelse 
Den frittstående bygningen kopler seg på det eldre skoleanlegges østside, hvor det med sin særenge 
plan og volumbruk fremstår som et tidsmessig «infill»-prosjekt. Den er oppført over to etasjer med 
kjeller på en tilnærmet triangulær tomt mellom Harelabbveien og Skovveien. Den arealknappe 
situasjonen har vært premissgivende for utformingen av bygningen og kommer til uttrykk ved en 
særegen volumkomposisjon bestående av et smalt rektangulært volum mot øst og to skråstilte kuber 
inn mot skolegården og den eldre bebyggelsen. Volumene er forbundet ved et midtparti med høye 
glasspartier og et «svevende» flatt triangulært tak som er trukket frem over de to inngangssonene.  

Videre innebærer grepet at bygningen strengt tatt har to fasader. Den østre, tilknyttet det rektangulære 
volumet, er utført med et utpreget modernistisk uttrykk og karakteristiske geometriske vindusformat 
som korresponderer godt med 1930- og 1960-tallsbebyggelsen på andre siden Skovveien. De vestre 
fasadene mot skolegården er for så vidt mer oppbrutte, men samtidig tydelig utformet for å underordne 
seg og harmonere med det eldre skoleanleggets eldre karakter.  

Bygningen er oppført med en bærende konstruksjon hovedsaklig bestående av betong, pusset leca og 
stål, og rommer i dag trinnarealer og arbeidsrom i 1. og 2. etasje, samt tekniske rom og kontorer i 
kjeller/nedre plan ut mot Skovveien. Opprinnelig var planen for begge etasjer preget av et større 
midtplassert areal med AKS-base og tre aktivitetsrom i bygningsvolumene ut mot skolegården. I det 
smale østre volumet var det garderober, lager og WC-er samt kontorer lengst i syd. I forbindelse med 
ombyggingen ble aktivitetsrom og garderober bygget om til klasserom, og AKS-basen erstattet av et 
nytt innvendig trafikkareal rundt en buet og panelkledd innervegg, som i tillegg til å utgjøre veggen til 
et nytt klasserom i øst, forbinder de to inngangspartiene.  
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Til venstre et situasjonskart utarbeidet i 1968 i forbindelse med at kvartalet skulle saneres. Kilde: Oslo kommune. 
Til høyre ses den sanerte «Sheratontomten», hvor den aktuelle bygningen senere ble oppført. Foto: 
Arbeiderbladet 1976 

  

Den tidligere murgårdsbebyggelsen nord for Riddervolds plass med Gunnar Utsonds statue av J. S. Welhaven 
(oppført 1908). På flyfoto til høyre ses, ved siden av den tidligere gymnastikksalen, murgården (Skovveien 52) 
hadde omtrent tilsvarende trekantete fotavtrykk som dagens AKS-bygning.  
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Prinsippskisse over opprinnelig planløsning. Illustrasjon: Futhark 

 

Plantegninger etter ombyggingen. Kilde: Futhark/Undervisningsbygg 
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Opprinnelig fasade sydvest, med hovedinngangen markert ved dobbeltdøren.  

 

Opprinnelige fasader mot øst og Skovveien, før endring av vinduer.  

 

Snitt gjennom bygningen med Skovveien til venstre.  
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 Bygningen før ombyggingen i 2016-
17. Det rektangulære volumets 
fasade mot Skovveien var før 
ombyggingen malt gul, mens gavler 
og vestfasade inn mot skolegården 
på det samme volumet var malt grå. 
Foto: Futhark 
 

 

  

Bygningens syd- og østfasader i 2021, med grågrønne veggflater og enkelte endrede vindusformater. De tidligere 
garderobene ble ombygget for å romme klasserom, og ved de smale horisontale vinduene ble brystningen skåret 
ned for større lysinnslipp. 
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Bygningens østfasade. Enkeltvindu øverst i trapperommet og rekken av glassbyggestein er nyere.   

 

Sydfasader, med inngangsparti i midterste del. 
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De indre volumenes sydfasader ut mot skolegården.  

  

Bygningen har et hevet triangulært takparti over midten som gir overlys til de nye klasserommene i 2. etasje. 

  

Vindusutformingen på de henholdvis ytre og indre fasader.  
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Interiøret etter ombygging. Nytt klasserom i de tidligere garderobearealene. Foto: Finn Ståle Felberg 
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