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� www.osloåpnehus.no
� facebook.com/osloapnehus

LØRDAG 21.
OG SØNDAG
22. SEPTEMBER 2013
åpner 107 bygg og hager sine dører
for allment publikum. Alle andre dager
er det meste av Oslos fantastiske
arkitektur og hagekunst forbeholdt
noen få beboere. Oslo Åpne Hus
byr på en unik mulighet til å se,
utforske og lære om byen vår.
Oslo Åpne Hus er gratis
og åpent for alle.

Arrangører

Samarbeidspartnere
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Velkommen inn!
oslo åpne hus inviterer deg til å komme under huden 
på byen vår. 107 eksklusive bygg og anlegg åpnes opp for alle 
helgen 21. og 22. september.

Formålet med oslo åpne hus er å dele oslos og akershus største kulturskatter 
og å minne om at arkitektur på en måte alltid er felleseie. Enten man vil eller 
ikke så må man forholde seg til arkitektur når man beveger seg i byen. 
Fasadene skaper rammer rundt livene våre i tillegg til å gi oss opplevelser 
i seg selv. til daglig tar vi dette som en selvfølge, men denne helgen feires 
arkitekturen i oslo og akershus ved å vise fram innsiden. 

oslo åpne hus feirer også alle fantastiske byggherrer og planleggere som har 
tenkt på byens beste når de bygger. programmet i år er sortert geografisk for at 
man lettere skal fatte den positive effekten bygg-, hage- og parkanlegg kan ha 
på alt fra et lite nabolag til en samling bydeler. 

oslo åpne hus er en del av oslo arkitekturtriennale. temaet for årets triennale 
er bærekraft, det er både aktuelt og tidløst på en gang. I programmet vårt har vi 
merket av prosjekter som belyser temaet bærekraft. De spenner fra splitter nye 
energigjerrige bygg, via rehabilitering av gamle bygg, til grønn infrastruktur 
for myke trafikanter.

oslo åpne hus arrangeres av oslo arkitektforening (oaF), 
norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening (nIl), 
norske landskapsarkitekters forening avd. oslo/akershus (nla) og Statsbygg. 

oslo åpne hus takker alle frivillige som har stilt opp som vertskap og guider 
samt alle annonsører og sponsorer for økonomisk støtte!

oslo åpne hus er gratis og åpent for alle.

Ellen Haukås arkitekt MNAL
Prosjektleder

arrangementskomiteen>
Tobias Lahn (nla), Christine Gjermo (nla), Mona Vestli (nla), Marit Hovi (nla), 
Erik Collett (oaF), Katharina Dale Håkonsen (oaF), Eva Kvandal (Statsbygg), 
Ina Sneis (Statsbygg), Kathrine Langfeldt Wangsmo (nIl), Anne Linn Kvalsund (nIl), 
Jeanette Stene Skogstad (nIl), Ida Festervoll (nIl) og Ellen Haukås (planke aS).

✉ info@osloapnehus.no
🔗 www.osloåpnehus.no
 facebook.com/osloapnehus

Design> halvor bodin
trykk> Dagbladet/nr1 trykk

adgang til anleggene er gratis. Enkelte steder vil adgangen være begrenset til 
spesielle rom eller deler av anlegg. For noen anlegg vil adgang også kunne være 
begrenset til egne omvisninger og antall besøkende. For nærmere informasjon 
om åpningstider, se detaljert informasjon om hvert enkelt anlegg. Ved stor 
pågang må påregnes ventetid og adgang i puljer.

Det tas forbehold om endringer i programmet. 
Eventuelle endringer vil annonseres på nettsiden 🔗 www.osloåpnehus.no 
Følg oss også på  facebook.com/osloapnehus

hvert anlegg har en unik strekkode (Qr-kode) som kan leses med en 
📱 smarttelefon med gratis-programvare (Qr-kodeleser). Ved å holde kameraet 
mot koden viderføres du direkte til et google-kart som viser plasseringen til det 
aktuelle anlegget, samt alle andre anlegg for oslo åpne hus 2013. 

på 🔗 www.osloåpnehus.no finnes flere bilder, mer tekst,  google-kart 
(med satelittbilder/Street View), veibeskrivelse, samt informasjon om 
kollektivtransport.

hvert anlegg har en unikt nummerert kartmarkør som befinner seg på alle kart.
Cyan betyr kun lørdag 21. sept., magenta betyr kun søndag 22. sept. 
og sort betyr begge dager.

Ikoner markerer ulike attributter ved anleggene:

bYrom og utEarEalEr i byer og tettsteder er våre fellesarenaer.
Ved å se på byrom som en sammenhengende infrastruktur, og bedre kvaliteten i utearealene,

vil byrom kunne bidra til en bærekraftig stedsutvikling både sosialt, for klimaet og miljøet. 

miljøverndepartementet, seksjon for byutvikling, er en viktig støttespiller i årets arrangement,
og har bidratt i utformingen av programmet. 

miljøverndepartementet har bidratt til groruddalssatsingen,
hvor mange prosjekter i tilknytning til den blågrønne strukturen nå er realisert.

arrangører

Samarbeidspartnere

🍂	bærekraft
🕔	 tidspunkt
➢ oppmøte
👥	omvisning
👤	arkitekt til stede
 Vandring 

🎤	 Foredrag
 oppvisning
 Debatt
♫ Konsert
👍	 Servering
☆ premiere

 Kart
⚠ obs!
🔗 lenke
📷	Foto

Praktisk informasjon

bærekraft-prosjekter 
er også markert med 
logoen til arkitektur-
triennalen

prosjektledelse> Planke AS v/Ellen Haukås
📱 900 50 887
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Forrige gang oslo åpne hus ble arrangert var i 2011. 
Det ble nok en gang en stor suksess. Vi telte over 
10 000 besøkende, spredt på 100 ulike bygninger, 
interiører, byrom og parkanlegg i oslo 
og akershus. Siden 2011 har vi byttet ut over 
50 av prosjektene på programmet, så vi håper 
vi sees i år igjen! her kan du se et utvalg 
bilder fra 2011, fotografert av lone Kjersheim.

oslo åpne hus er et av 70 arrangementer under 
høstens oslo arkitekturtriennale, nordens største 
arkitekturfestival 19. september–1. desember. 

årets triennale har tittelen Bak den grønne 
døren – Arkitektur og drømmen om bærekraft. 
temaet belyser hvordan bærekraftsbegrepet 
kan oppfattes på ulike måter, og under årets 
festival gir oslo åpne hus deg muligheten til å 
besøke bygninger og parker som på forskjellige 
måter kan sies å være bærekraftige. Disse 
prosjektene er markert med et grønt blad 
i programmet.

oslo arkitekturtriennales hovedutstilling, 
bak den grønne døren, åpner 19. september  

og vises på Doga norsk Design- og 
arkitektursenter i hele festivalperioden. 
I tillegg byr triennalen på en rekke andre 
arrangementer i, utenfor og under oslo frem til 
1. desember. gjennom utstillinger, konferanser, 
debatter, publikasjoner og arrangementer har 
triennalen som mål å utfordre arkitekturfeltet, 
øke bevisstheten hos besøkende og 
inspirere et bredt publikum.

mer informasjon om arrangementene 
finner du her: 🔗 www.oslotriennale.no

✎ Mariken Landstad Helle
Programkoordinator Oslo arkitekturtriennale

Oslo arkitekturtriennale 2013
Oslo Åpne Hus 2011

📷	 Lone Kjersheim

REgjERINgsKVaRtaLEt> 
001 HØYBLOKKA > Akersgata 42 4
002 R4 > Einar Gerhardsens plass 1 4
003 R6 > Teatergata 9 4

sENtRuM>
004 FOLKETEATERBYGNINGEN > Storgata 21 5
005 UNIVERSITETET I OSLO, AULAEN > Karl Johans gate 47 5
006 BEATE ELLINGSEN AS > Oscars gate 32 5
007 SLOTTSPARKEN 🍂	  5
008 GROTTEN (UNDER GROTTEN) > Wergelandsveien 2 5
009 VICTORIA TERRASSE 5
010 ADAMSTUEN 5
011 HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS (HIOA) > Pilestredet 32 5
012 PILESTREDET PARK > Inngang Pilestredet 🍂	  5
013 FRYD BARNEHAGE > Akersveien 26 🍂	  5
014 AUDITORIUM OSLO KATEDRALSKOLE > Ullevålsveien 31 5
015 KOMMUNENES HUS > Haakon VIIs gate 9 6
016 TJUVHOLMEN 6
017 ARKITEKTURVANDRING TJUVHOLMEN > Tjuvholmen allé 21 6
018 TJUVHOLMEN SKULPTURPARK > Strandpromenaden 2 6

FEstNINgsOMRåDEt>
080 NARUD STOKKE WIIG > Rådhusgata 27 6
019 SNØHETTAS KONTORER > Skur 39 Vippetangen 6
020 NASJONALMUSEET – ARKITEKTUR > Bankplassen 3 6
020 FORSVARETS HØGSKOLES BIBLIOTEK > Bygn. 10, Akershus festn. 6
021 RYTTERKORPSETS STALL > Myntgaten 5 6
022 RYTTERKORPSETS RIDEHUS > Rådhusgata 32B 6
023 POLITI- OG RIDEOPPVISNING > Rådhusgata 32B

BjøRVIKa, søRENga Og gaMLEByEN>
025 OSLO BISPEGÅRD > St. Halvards plass 3 7
026 HERLIGHETEN > Loallmenningen 🍂	   7
027 BYGGETRINN 2 SØRENGA > Sørengkaia 73 🍂	  7
028 VISNINGSSENTER (PWC-BYGGET) > Dronning Eufemiasgate 8 7
029 MAD-BYGGET > Dronning Eufemiasgate 20, 13. etg. 7
030 FHILTEX > Sukkerbiten, bak Operaen 🍂	  7
031 EKEBERGPARKEN > Oppmøte Ekebergrestauranten ☆ 7
032 EKEBERGRESTAURANTEN > Kongsveien 15 7

VuLKaN>
033 KUNSTHØGSKOLEN I OSLO > Fossveien 24 8
034 ARKITEKTHØGSKOLEN I OSLO (AHO) > Maridalsveien 29 8
035 ARKITEKTURVANDRING PÅ VULKAN > Maridalsveien 13 A 🍂	  8
036 PS: HOTELL > Maridalsveien 13 C 🍂	  8
037 MATHALLEN > Maridalsveien 17 8
038 BELLONABYGGET > Maridalsveien 17B 🍂	  8
039 WESTERDALS HØYSKOLE > Maridalsveien 17D 8
040 DANSENS HUS > Møllerveien 2 🍂	  8

OsLO øst MED aKERsELVa>
041 DogA > Hausmanns gate 16 🍂	  9
042 SPACE GROUP > Hausmanns gate 16 9
043 MAD > Østre Elvebakke 7 9
044 REIULF RAMSTAD ARKITEKTER AS > Øvre gate 7 9
045 SIGNAL MEDIAHUS > Nedre gate 5 🍂	  9
046 CHRISTIAN KROHGS GATE 39 🍂	  9
047 CHR. KROHGSGATE 39, HAGE- OG UTEANLEGGET 🍂	   9
048 CARL BERNERS PLASS 9
049 JENSEN & SKODVIN ARKITEKTKONTOR AS > Sinsenveien 4D 9
050 FYRSTIKKALLEEN SKOLE – F21 > Fyrstikkalléen 21 🍂	  9

gRORuDDaLEN>
051 BJERKEDALEN PARK > Refstadveien 35 🍂	 ☆  10
052 BJERKEDALEN PARKPAVILJONG > Refstadveien 35 🍂	 ☆ 10
053 VILLA KILDEVEIEN > Kildeveien 14 10
054 ÅPNING AV VEITVET SKULPTURPARK > Sentertorget 🍂	 ☆ 10
055 BOK PÅ VEITVET > sentertorget 🍂	  10
107 KUNST PÅ VEITVET > Radiokiosken v/Veitvet T-bane 🍂	  10
056 SISYFOS GRENSELAND > Sven Oftedalsvei 10 🍂	 ☆ 10
057 GRORUD MUSEUM > Grorudveien 3 & 5 10
058 GRORUD BRANNSTASJON > Nedre Rommen 2 🍂	  10
059 BLÅGRØNN VANDRING I GRORUDDALEN 🍂	  15
060 GRORUDPARKEN OG HØLALØKKA 🍂	  15
061 GRORUDDAMMEN OG HISTORISK INDUSTRIOMRÅDE 🍂	   15
062 GRORUDPARKEN – PRESTEGÅRDSHAGEN 🍂	  15
063 KALBAKKEN BRU/KONGEVEGEN 🍂	  15
064 LEIRFOSSEN 🍂	  15
065 TURVEI LANGS TOKERUDBEKKEN 🍂	  15
066 FURUSET KULTURPARK > Ulsholtveien 37 🍂	  16
067 VERDENSPARKEN > Søren Bulls Vei 4 🍂	  16
068 NESTE STOPP FURUSET – GRØNN BYVANDRING 🍂	  16
069 BAIT-UN-NASR MOSKÉ PÅ FURUSET > Søren Bulls Vei 1 16
070 PARKOUR OG PIKNIK > Verdensparken 🍂	  16
071 DON MARTIN > Furuset T-banestasjon ♫ 16
072 FIGHT CLUB  16

NEsODDEN>
073 BOLIG ÅSAVEIEN > Åsaveien 5 17
074 BOLIG BERGERVEIEN 31 > Bergerveien 31 17
075 BOLIG ØVRE UTSIKTSVEI > Øvre utsiktsvei 37A 17
076 BOLIG DERLICK > Øvre Utsiktsvei 43 B 17
077 BOLIG MOR&MAR > Ursvikveien 33 17
078 ARKITEKTKONTORET TIL MOR&MAR > Enerhøgdveien 21 17

OsLO VEst>
106 TRANSFORMER – STASJON 75 > Ullevålsveien 75 18
079 DIV.A ARKITEKTER > Industrigata 54 18
081 INSTITUTT FOR INFORMATIKK (IFI2) > Gaustadalleen 23 B 18
082 IFI2, UTOMHUS > Gaustadalleen 23 B 🍂	  18
083 VILLA NEBY > Fridtjof Nansens vei 20B 18
084 VILLA FURULUND > Furulundsveien 10 A og B 18
085 TALLHALL – METEOROLOGISK INSTITUTT > Henrik Mohns plass 1 🍂	  18
086 METEOROLOGISK INSTITUTT UTOMHUS > Henrik Mohns plass 1 🍂	  18
087 VILLA GRANDE > Huk aveny 56, Bygdøy 18
088 VILLA GRANDE HAGE > Huk aveny 56, Bygdøy 18
089 KORSVOLL TERRASSE > Korsvoll terrasse 28 B 18
090 DOMUS MEDICA > Sognsvannsveien 9 19
091 VILLA STENERSEN > Tuengen allé 10 C 19
092 HOLMENKOLLEN > Kongeveien 5 19
093 LAVENERGIBOLIGER BJØRNVEIEN > Bjørnveien 119 🍂	  19
094 EGMONTHUSET (SPIKERVERKET) > Nydalsveien 12 A 19
095 BOLIGER FOR SØSTER OG BROR > Skogfaret 8 🍂	  19

FORNEBu>
096 FORNEBUVANDRING – VANN SOM BYFORMING 🍂	  20
097 OXENØEN BRUK > Oksenøyveien 80 20
098 HUNDSUND GRENDESENTER > Snarøyveien 81 🍂	  20
099 NANSENPARKEN > Fornebu 🍂	  20
100 ROLFSBUKTA BOLIGOMRÅDE > Fornebu 🍂	  20
101 QUALITY HOTEL EXPO > Snarøyveien 20 20
102 IT FORNEBU, TERMINALBYGGET > Martin Linges vei 25 20
103 STATOIL REGIONKONTOR > Martin Linges vei 33, Fornebu 20
105 TELENORS HOVEDKONTOR FORNEBU > Snarøyveien 30  20

NEsøya>
104 KOBBERHUSET >  Rosenkrantz vei 27B, Nesøya 20

Innhold



SIDE 4    oSlo åpnE huS program 21. & 22. SEptEmbEr 2013> REgjERINgsKVaRtaLEt 

høyhus, opprinnelig i 12 etasjer, inneholdt tidligere 
statsministerens kontor og Justisdepartementet. Ferdigstilt 
i 1958 etter arkitekt Erling Viksjøs (1910–1971) tegninger, 
som også tegnet Y-blokken. Det sosialdemokratiske 
likhetsidealet kommer til uttrykk i vindusfasadenes 
ensartete repeterende mønster. Samtidig er h-blokken et 
bilde på nasjonens voksende selvbilde og makt og et av 
oslos første høyhus. bygningen fikk store skader 22. juli 
2011 og er i dag et tomt skall. Eies og forvaltes av Statsbygg. 

HøyBLOKKa > Akersgata 42

📷	 Trond Isaksen/Statsbygg

🕔	 Lørdag 21. sept. kl. 12–15
🕔	Søndag 22. sept. kl. 12–15
👥	omvisning av Statsbygg
➢ oppmøte på Einar gerhardsens plass  
 (grubbegt.)

regjeringsbygg 4 (r4) ble oppført i 1988 og er tegnet av 
per Viksjø, sønn av Erling Viksjø som tegnet både h- og 
Y-blokken. bygget er i nøktern 80-tallsstil med fasader av 
rød tegl og aluminium. helikopterlandingsplass på taket. 
bygningen ble sterkt skadet under terrorangrepet 
22. juli 2011, det samme ble alle nabobygningene. 
under omvisningen får besøkende komme på taket 
og se omfanget av bombeangrepet. Eies og forvaltes 
av Statsbygg.

regjeringsbygg 6 (r6) består av den gamle 
enkepensjonskassa fra 1899, nabobygget fra 2001 og et 
nybygg fra 2012, tegnet av ba arkitekter og ferdigstilt av 
narud Stokke Wiig. nybygget danner hovedinngangen til 
r6, der helse- og omsorgsdepartementet og landbruks- 
og matdepartementet holder til. to glassgårder trekker 
lyset inn i bygningen, hjulpet av en dagslysinstallasjon. 
Deler av Enkepensjonskassen er tilbakeført til opprinnelig 
utseende. Eies og forvaltes av Statsbygg.

R4 > Einar Gerhardsens plass 1 R6 > Teatergata 9

📷	 Statsbygg 📷	 Ivan Brodey/Statsbygg

🕔	 Lørdag 21. sept. kl. 12–15
🕔	Søndag 22. sept. kl. 12–15
👥	omvisning av Statsbygg
➢ oppmøte på Einar gerhardsens plass  
 (grubbegt.)

🕔	 Lørdag 21. sept. kl. 10.30–13
👥	omvisning av arkitekten

Regjeringskvartalet> 

under terrorangrepet på regjeringskvartalet 
22. juli 2011 fikk flere av bygningene store og 
omfattende skader. Først og fremst høyblokken, 
r4, S-blokken og deler av Y-blokken, men det 
ble også skader på g-blokken, høyesteretts hus, 
grubbegata 1 og møllergata 19 og noe mindre 
skader på r5.

Statsbygg, som forvalter alle bygningene 
i regjeringskvartalet, satte straks i gang 
opprydningsarbeidet etter bombeangrepet. 
I dag står de fire hardest rammede bygningene 
tomme i påvente av videre avklaring. 

Statsbygg startet jakten på 
erstatningslokaler for departementene 

og Statsministerens kontor allerede kvelden 
den 22. juli, og innen kort tid var behovet for 
midlertidige lokaler dekket.

regjeringskvartalet består av ni bygninger 
som på hver sin måte representerer nyere norsk 
arkitekturhistorie. g-blokken (arkitekt henrik 
bull) fra 1906 er den eldste av dem og strutter av 
nasjonal vilje. høyblokken (arkitekt Erling Viksjø) 
skulle være selve symbolet på sosialdemokratiet, 
mens r5 (arkitekt torstein ramberg) fra 1996 er 
et lyst og pent og påkostet barn av oljealderen. 
aller siste tilskudd, r6, er en sammensmelting 
av bygg fra tre forskjellige epoker: den gamle 
Enkepensjonskassen fra 1899, et kontorbygg 

fra 2001 og et nybygg fra 2012, tegnet av 
ba arkitekter og fullført av narud Stokke Wiig.

høyblokken er vel den mest iøynefallende 
av bygningene i regjeringskvartalet. Ikke bare 
er den frittstående, omgitt av et flott vannspeil 
mot akersgata, den ruver også betydelig høyere 
enn alle med sine 17 etasjer. til å begynne med 
stod bygningen delvis på søyler, med en åpen 
undergang midt under bygget.

men denne løsningen ble ganske fort 
omgjort av sikkerhetshensyn. Det som var 
gjennomgang, ble vestibyle. bygget ble også 
berømt for materialbruk og utsmykkinger. 
arkitekt Erling Viksjø utviklet en egen teknikk, 

sandblåst naturbetong for å gi fasaden et mykere 
preg. Viksjø engasjerte noen av landets fremste 
unge kunstnere til utsmykkingen, blant andre 
Inger Sitter, Kai Fjell, Carl nesjar. gjennom 
nesjar kom Viksjø i kontakt med pablo picasso, 
som ble så begeistret for naturbetongen 
at han leverte tre skisser. 

I dag står deler av regjeringskvartalet 
som tause vitner om terroren som rammet 
norge 22. juli 2011.

✎ Eva Kvandal, seniorrådgiver Statsbygg

Regjeringskvartalet
📷	 Trond Isaksen/Statsbygg📷	 Leif Gabrielsen/Statsbygg📷	 Randulf Kure/Oslobilder.no
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Interiørarkitektkontoret beate Ellingsen ble etablert i 
1992 og har gjennomført et bredt spekter av prosjekter: 
Kontorbygg, rehabilitering, offentlige bygg, skoler og 
institusjoner, bolig og hytter. Kontoret er mest kjent for 
oslo tinghus, høyesterett, ambassadørens residens i 
berlin, halden fengsel samt en rekke representative private 
boliger. De flyttet inn i bygningen fra 1875 i 2009 og har 
oppgradert lokalene, som er over to etasjer på samlet 
ca. 260 m2

både munchs malerier og aulaen var nyrestaurert til 
universitetet i oslos 200-årsjubileum i 2011. aulaen 
ble bygget på Domus media (midtbygningen) i 1852 i 
forbindelse med 100-årsjubileet i 1911. Domus media er 
tegnet av arkitekt Christian henrik grosch, mens aulaen er 
tegnet av arkitektene harald bødtker og holger Sinding-
larsen. Statsbygg har renovert aulaen i nært samarbeid 
med riksantikvaren, bl.a. for å bevare akustikken og 
tilbakeføre salen til opprinnelig uttrykk. 

BEatE ELLINgsEN as > Oscars gate 32uNIVERsItEtEt I OsLO, auLaEN > Karl Johans gate 47

📷	 Trine L. B. Jørgensen

Lørdag 21. sept. kl. 12–15
👤	noen av interiørarkitektene er tilstede🕔	 Lørdag 21. sept. kl. 13–17

🕔	Søndag 22. sept. kl. 13–17

Selve grotten under det som opprinnelig var Wergelands 
hus (nå kunstnerboligen grotten) oppsto da ble det tatt ut 
stein til brolegning av byens gater og til Slottsplassen. 
I dag står det kun en gipsbyste av Wergeland her, laget av 
kunstneren Julius middelthun i 1861, men Wergeland selv 
brukte grotten som utstillingssted for alle mulig rariteter 
han samlet. grotten er vanligvis bare åpen 17. mai. Da er 
det fast ritual å bekranse bysten, men under oslo åpne hus 
blir det mulig å komme inn og se.

Det kongelige hoff Slottsgartneriet har forvaltet 
Slottsparken med Dronningparken siden midt på 1800-
tallet. parkene har gjennomgått mange faser. De nærmeste 
årene vil Slottsparken med Dronningparken gjennomgå 
til dels omfattende og ulike rehabiliteringstiltak. Innhold, 
forvalting og drift dreies mot modeller med begreper 
som byøkologi, biodiversitet og permakultur. De mange 
ulike tiltakene bygger på omfattende perspektivplaner der 
kulturhistoriske og bymiljømessige verdier står sentrale.

gROttEN (uNDER gROttEN) > Wergelandsveien 2sLOttsPaRKEN 🍂	

🕔	 Lørdag 21. sept. kl. 12–14🕔	 Lørdag 21. sept. kl. 13
🕔	Søndag 22. sept. kl. 13
👥	omvisning v/slottsgartner tor Smaaland
➢oppmøte ved søndre inngang av slottet

prosjektet bestod i å oppgradere trikkeholdeplassen i 
Sognsveien til høystandard holdeplass, samt å revitalisere 
adamstuen til et funksjonelt og hyggelig byrom.
Deler av eksisterende trikkeskinne/vendesløyfe over 
plassen er beholdt som et historiefortellende element i 
belegget. Eksisterende lindetre står sentralt på plassen. 
mot Sognsveien er det etablert en dobbelt hekk av agnbøk 
og barlind. prosjektet har tilrettelagt for sittegrupper, 
sykkeltrasé, langsgående parkering, bussholdeplass og 
taxiholdeplass i de innkommende gater.

Den staselige Victoria terrasse med tårn, kupler og spir, 
tegnet av arkitekt henrik thrap-meyer i 1885,skulle gi slottet 
en mer ærverdig nabo enn slummen som lå her før. Det var 
et svært moderne bygg med innlagt strøm, bad og intrikat 
stukkatur. leilighetene var på mellom 240 og 460 m2, og 
hadde opp til 12 rom. henrik Ibsen bodde i første etasje. 
både Ibsens arbeidsværelse og de flotte trappeløpene er 
fredet av riksantikvaren. Statsbygg forvalter bygget og har 
prosjektkontor for det nye nasjonalmuseet her. 

aDaMstuENVICtORIa tERRassE >  

📷	 Sylvia Piamonte Samuelsen📷	 Jiri Havran

🕔	 Lørdag 21. sept.
👤	landskapsarkitekt norconsult 
 til stede 12–13

🕔	 Lørdag 21. sept. kl. 12–15
🎤	 Foredrag om 
 nytt nasjonalmuseum i 1. etg.

gi folket teater! Denne idéen fra 1918 er spiren til det 
som skulle bli norges største private teater. arkitektene 
Christian morgenstierne og arne Eide tegnet bygningen 
som sto ferdig i 1935. Da operaen flyttet til bjørvika i 
2009 måtte Folketeaterbygningen tilpasse seg ny bruk, 
samtidig som den ble foreslått fredet. blant de fredete 
utsmykningene inne i teaterbygningen er verker av per og 
guy Krohg og oliver neerland. mellbye arkitekter står bak 
den utfordrende ombyggingen. Kom og ta en titt 
i kulissene! 

FOLKEtEatERBygNINgEN > Storgata 21

🕔	Søndag 22. sept. 12–16
👥	omvisning kl. 12, kl. 13 og kl. 14

Sentrum>

Det nye bygget for sykepleierutdanning på høgskolen 
i oslo og akershus utgjør siste brikke i prisbelønte 
pilestredet park. bygningen er tegnet av lund + Slaatto 
arkitekter aS og Statsbygg har vært byggherre og skal 
forvalte bygget videre. Det gamle patologibygget fra 
rikshospitalet er fullstendig rehabilitert og i tillegg er det 
reist et supplerende nybygg foran. Et atrium med glasstak 
binder de to bygningene sammen med ikke mindre 
enn 12 gangbroer.

HøgsKOLEN I OsLO Og aKERsHus (HIOa) > Pilestredet 32

📷	 Ivan Brodey/Statsbygg

🕔	 Lørdag 21. sept. kl. 12–14
👥	omvisning av arkitekten

Fryd barnehage har plass til 90 barn i to etasjer som ikke 
er oppdelt i avdelinger. barnehagen er bygget over 
en bevaringsverdig steinkjeller, som også benyttes av 
barnehagen til «utflukter» ved spesielle anledninger. 
bygningens kompakte form og plassering muliggjør 
en eksponering av det karakteristiske Egerbergslottet 
og ivaretar utsikten for beboerne der.  
arkitekt: arkitektkontoret gaSa aS . landskapsarkitekt: 
gullik gulliksen aS landskapsarkitekter mnla. 
byggherre: omsorgsbygg oslo KF. Ferdigstilt: 2010

For å etablere rom for samlinger og kulturaktiviteter er det 
bygget nytt auditorium for 600 personer under terreng/
skolegård med tilhørende verksted, toaletter og studierom, 
nytt parkeringsanlegg under terreng, samt ny kantine over 
terreng. nytt og gammelt ble forbundet 
med nytt trapperom. 
oppdragsgiver: Stiftelsen oslo katedralskole
utført: 2009–2013
bruttoareal ca. 2 300 m2

FRyD BaRNEHagE > Akersveien 26 🍂	 auDItORIuM OsLO KatEDRaLsKOLE > Ullevålsveien 31

📷	 Espen Dahl/Arkitektkontoret GASA AS

🕔	 Lørdag 21. sept. kl. 13–17
👤	arkitekten er tilstede

🕔	 Lørdag 21. sept. kl. 13–17
👤	arkitekten er tilstede

boliganlegg på det gamle rikshospitalet med vekt 
på miljøvennlig byggeri, materialbruk og gjenbruk. 
utearealene byr på sosiale møtesteder, leke- og 
oppholdsarealer og er basert på byøkologiske prinsipper 
der bruk av overflatevann står sentralt. Ferdigstilt 2006. 
landskapsarkitekt: bjørbekk & lindheim aS og asplan Viak. 

PILEstREDEt PaRK > Inngang Pilestredet 🍂	

📷	 Jaro Hollan/Statsbygg

🕔	 Lørdag 21. sept. kl. 12
👥	omvisning ved landskapsarkitekten
➢ oppmøte i sentralparken
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ratio arkitekter står bak rehabilitering og påbygg av 
Kommunenes hus, opprinnelig tegnet av F. S. platou 
arkitekter. bygningen er bevaringsverdig og et godt 
eksemplar av 50-talls betongbygg. ombyggingen 
fokuserte på tilgjengelighet, bringe mer dagslys inn og 
profilering av husets virksomhet mot byen. publikum 
får oppleve KS agenda møtesenter som huser kurs og 
konferanser og KS besøkssenter, en ny digital læringsarena 
for skoleklasser.

KOMMuNENEs Hus > Haakon VIIs gate 9

📷	 Jiri Havran

🕔	 Lørdag 21. sept. kl. 13–16
🕔	Søndag 22. sept. kl. 13–16
👤	arkitekten og representanter for 
 KS besøkssenter og KS agenda  
 møtesenter er til stede 

på tjuvholmen får publikum en sterk opplevelse av stedet 
og dets fantastiske beliggenhet ute i sjøen. uteområdene 
blir ferdigstilt i 2014. bjørbekk & lindheim aS har prosjektert 
første del som ble ferdig i 2010: odden med fonteneanlegg 
og vannrenner i gatene og sitteamfier ned til sjøen. 
Den lille parken Strandhagen introduserer astrup-Fearnely-
museet som ligger ute på Skjæret. gullik gulliksen aS 
har videreført prosjekteringen på ytterste del: 
Skjæret og holmen.

tjuVHOLMEN

🕔	 Lørdag 21. sept. kl. 11
👥	omvisning med landskapsarkitekt  
 Jostein bjørbekk
➢ oppmøte: Fontenen på Dokkplassen

Festningsområdet>

En spasertur rundt tjuvholmen er en oppvisning i 
europeisk arkitektur. oslos nye bydel utvikles med et 
mangfoldig uttrykk med omlag ⅔ boliger og resten 
næringslokaler. blant annet tegner arkitektene lund 
hagem og Jensen & Skodvin boliger med særpreg 
på holmen. høsten 2007 flyttet de første innbyggerne 
inn. utbyggingen skal ferdigstilles i 2014. bli med på en 
arkitekturvandring med omviseren anne berit nestaas 
som også gir oss et innblikk i skulpturparken og kunsten.

aRKItEKtuRVaNDRINg tjuVHOLMEN > Tjuvholmen allé 21

🕔	 Lørdag 21. sept. kl. 13 & 15
➢ oppmøte: utkikkstårnet tjuvtitten,  
 tjuvholmen allé 21

Skur 39 er et tidligere lagerlokale ombygget til åpent 
kontorlandskap. De originale åpningene i fasaden mot 
kaia er tilbakeført og åpnet opp. betong er erstattet med 
glass, og store glassfoldedører gjør at overgangen ute/
inne glir over i hverandre. trappen opp til mesaninen 
er 12 meter bred og benyttes som tribune for møter 
og sammenkomster. Kontoret har høstet priser og 
berømmelse i inn- og utland for bl.a. biblioteket i 
alexandria, kulturhus i Sandvika og operaen i oslo. 

sNøHEttas KONtORER > Skur 39 Vippetangen

📷	  

🕔	 Lørdag 21. sept. kl. 12–15

gratis inngang til nasjonalmuseet – arkitektur denne 
helgen! museet representerer essensen av oslos 
arkitekturhistorie. paviljongen fra 2008 er tegnet av 
pritzker-prisvinner Sverre Fehn. Den eldste bygningen fra 
1828 er tegnet av arkitekt Christian heinrich grosch og 
magasinet fra 1911 av arkitekt heinrich bucher. opprinnelig 
var disse bygningene en del av norges bank, nå er det 
publikumsvennlige lokaler med utstillinger, forelesninger, 
servering og butikk.

NasjONaLMusEEt – aRKItEKtuR > Bankplassen 3

📷	 Jaro Hollan/Statsbygg

🕔	 Lørdag 21. sept. kl. 12–17
🕔	Søndag 22. sept. kl. 12–17
👥	omvisning med arkitekt kl. 15 
 begge dager.

Ytterste del av tjuvholmen består av de to øyene holmen 
og Skjæret. bygget opp på kunstige øyer og rester etter det 
gamle skipsverftet akers mekaniske Verksted har området 
på få år blitt en levende bydel og en attraksjon. holmen 
åpner seg i en vifteform mot sjøen med gater, torg, parker, 
utsiktstårn og sjøfrontpromenader. Skjærets bølgende 
landskap danner et grønt hav for astrup Fearnley museets 
grandiose glasstak, skulpturene i parken og fjorden.
landskapsarkitekt holmen: gullik gulliksen as. 
Skjæret: rpbW & gullik gulliksen as

tjuVHOLMEN sKuLPtuRPaRK > Strandpromenaden 2

📷	 Nic Lehoux

🕔	 Lørdag 21. sept. kl. 12–15

bygningen fra 1700-tallet ble opprinnelig benyttet som 
proviantlager, og fra 1830-årene som arbeidsanstalt for 
slaver og senere fengsel. En rekke ombygginger er 
foretatt. I dag holder Forsvarets høgskole til i bygningen, 
hvor biblioteket er selve hjertet. I 2010 fikk biblioteket nye 
lokaler. Interiørarkitekt mnIl, beba S. Vaxevanidou holøyen 
har gitt biblioteket en moderne utforming, samtidig som 
lokalets originale arkitektoniske struktur er bevart.

FORsVaREts HøgsKOLEs BIBLIOtEK > Bygn. 10, Akershus festn.

📷	 Lillian Andersen

🕔	 Lørdag 21. sept. kl. 12–14
🕔	Søndag 22. sept. kl. 12–14

Stallen er fra 1891 og er tegnet av arkitekt henrik nissen, 
opprinnelig oppført som privat bygg på statens grunn 
som offisersstall med familieleilighet i annen etasje. Staten 
kjøpte stallen i 1931 og i 1971 flyttet politiets rytterkorps 
inn. Statsbygg restaurerte stallen i 2009 i samarbeid med 
riksantikvaren. rommer nå bl.a. 13 hester, kontorer og 
bad/badstue. Eies og forvaltes av Statsbygg.

RyttERKORPsEts staLL > Myntgata 5

📷	 Trond Isaksen/Statsbygg

🕔	Søndag 22. sept. kl. 12–14
👥	omvisning av Statsbygg

Kom og se rytterkorpsets kunster. rytterkorpset er det 
ridende politi ved spesialseksjonen i oslo politidistrikt. 
rytterkorpsets arbeidsoppgaver omfatter blant annet 
patruljering, tjeneste ved uroligheter og opptøyer samt 
ledsagelse i parader og opptog, for eksempel på 17.mai. 
Enheten har 14–18 hester som har tilhold i den gamle 
offiserstallen på akershus festning. hestene som velges ut 
er hovedsakelig svenske og danske varmblodshester. 
Det er tradisjon for å gi hestene navn fra norrøn mytologi.
🔗 Se #23

POLItI- Og RIDEOPPVIsNINg > Rådhusgata 32B

📷	 Trond Isaksen/Statsbygg

Søndag 22. sept. kl. 12–14
 oppvisning av politi og hest 
➢ rytterkorpsets ridehus 
 ved inngangen til akershus festning

ridehuset fra 1900, tegnet av arkitekt henrik nissen, er rikt 
utformet i murstein med bindingsverk i mønster. Innvendig 
takkonstruksjon utviklet av den franske ingeniøren Camille 
polocaeu. restaurert av Statsbygg i 2008 i samarbeid 
med riksantikvaren. nye klimaloggere i veggene måler 
fuktnivået og skal sikre bygget mot fuktskader i fremtiden. 
ryttere fra rytterkorpset vil være til stede med sine hester. 
Eies og forvaltes av Statsbygg.

RyttERKORPsEts RIDEHus > Rådhusgata 32B

📷	 Trond Isaksen/Statsbygg

🕔	Søndag 22. sept. kl. 12–14
➢ Ved inngangen til akershus festning
🔗 Se #24

narud Stokke Wiigs (nSW) lokaler er i 1. etasje av anthon 
b. nilsen-gården tegnet av Eliassen og lambertz-nilsen. 
bygningen er fra 1972 og vernevennlig – med høy kvalitet i 
materialbruk og detaljer. Dominerende fasadematerialer er 
bordforskalt betong og platekledning. nSW
oppgraderte ved innflytning i 1995 til kontorlandskap, 
møterom og modellverksted. Kontoret har ca. 40 ansatte 
og arbeider innen et bredt spekter av oppgaver, blant 
annet byutvikling, universiteter, boliger og hoteller.

NaRuD stOKKE WIIg > Rådhusgata 27

📷	 NSW

🕔	 Lørdag 21. sept. kl. 12–16
🕔	Søndag 22. sept. kl. 12–16
➢ Inngang rosenkrantzgate

📷	 Bjørbekk & Lindheim AS
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herligheten er navnet på et grønt økologisk initiativ og 
prosjekt om urban matproduksjon. Det ble født i april 
2012 og ligger i loallmenningen i bjørvika, en røff øy av 
pukkstein midt i et anleggsområde med veier, togspor 
og luftetårnene for senketunnelen. området består av 
100 parsellhager og fellesområder. I dag råder livlighet 
og grønn idyll mellom utslippstårnene. Kunstprosjektet 
til bjørvika utvikling er initiativtaker. området driftes og 
utvikles i dag av foreningen herligheten parsellkollektiv.

HERLIgHEtEN > Loallmenningen 🍂	  

🕔	 Lørdag 21. sept. kl. 12–16
🕔	Søndag 22. sept. kl. 12–16
👤	representanter for herligheten  
parsellkollektiv vil være tilstede

Visningssenter for operaKvarteret 
og bjørvikautbyggingen (pWC-bygget). 

oslo S utvikling disponerer ca ⅓ av arealet som skal 
bygges ut i bjørvika og har eget visningssenter med 
modeller som viser hele utbyggingen bjørvika inkludert 
barcode, også kalt operaKvarteret. besøk visningssenteret 
for å få en overordnet forståelse for den store byutviklingen 
som er i full gang. 

maD arkitekter står bak den høye og slanke bygningen i 
barcode som har fått tilnavnet maD-bygget. bygningen 
inneholder 76 gjennomgående leiligheter som alle har 
privat terrasse, samt tilgang til takterrassen. Skyvbare, 
perforerte aluminiumspanelene sørger for god skjerming 
mot sol og innsyn. under oslo åpne hus får publikum 
besøke en visningsleilighet med sjøutsikt. boligene 
markedsføres under navnet operaKvarteret. på bakkeplan 
er det sykkelstativer formet som sykler.
🔗 www.operakvarteret.no
⚠ begrenset adgang

VIsNINgssENtER (PWC-ByggEt) > Dronning Eufemiasgate 8 MaD-ByggEt > Dronning Eufemiasgate 20, 13. etg.

🕔	 Lørdag 21. sept. kl. 12–16
➢ 1. etg. mot sjøen i pwC-bygget

🕔	 Lørdag 21. sept. kl. 12–16
👥	omvisning i grupper hver halve time
👤	arkitekten er til stede
➢ Frammøte oppgang 24

Fhiltex – «myggen» – arkitektur i gjenbruk
mmW arkitekter har transformert to standard stålcontainere 
til et 62 m² stort paviljonghus plassert på fire ben av stål. alt 
man trenger for å leve et moderne liv finnes i paviljongen: 
bad, kjøkken, soverom, og garderobe. tanker for rent 
og skittent vann, gassbeholdere og solcellepaneler 
gjør paviljongen uavhengig av all infrastruktur. plan og 
bygningsetaten har nettopp innstallert en tidsmaskin 
med «augmented reality». Kom opp og nyt utsikten over 
Fjordby i middelalderen, steinalderen og fremtiden.

FHILtEX > Sukkerbiten, bak Operaen 🍂	

📷	 Nils Petter Dale

🕔	 Lørdag 21. sept. kl. 12–16
👤	arkitekten er til stede

Ekebergparken er et 255 da stort skogsområde på 
østsiden av oslo. I henhold til avtale med oslo kommune 
er ClrS i ferd med å utvikle området til en skogspark. 
De rike kulturminnene fra steinalderen blir tydeliggjort 
og skogsparken blir utsmykket av en rekke anerkjente 
kunstnere. bak det gamle vannreservoaret blir det etablert 
et vannspeil, slitne gangveier blir forbedret og utstyrt med 
belysning og sittesteder. tidligere utsynsmuligheter blir 
igjen åpnet opp. landskapsarkitekt: bjørbekk & lindheim.

EKEBERgPaRKEN > Oppmøte Ekebergrestauranten ☆

📷	 Bjørbekk & Lindheim

🕔	 Lørdag 21. sept. kl. 13.30
👥	omvisning med landskapsarkitekt  
 tone lindheim
➢ oppmøte Ekebergrestauranten

på den gamle containerkaia på Sørenga er en ny bydel 
i ferd med å reise seg. maD arkitekter tegner to av åtte 
boligkarréer. Den første, nærmest operaen, sto ferdig 
høsten 2012. Fire punkthus med karakteristiske skråfasader 
vokser ut av en samlende sokkel med restaurant og 
kafé langs havnepromenaden. De fleste av de 93 ulike 
leilighetene er hjørneleiligheter med inntrukken loggia 
og utkragende balkong. gårdsrom: 
grindaker landskapsarkitekter. 

ByggEtRINN 2 søRENga > Sørengkaia 73 🍂	

🕔	 Lørdag 21. sept. kl. 12–15
👤	arkitekten vil være til stede
👍	 besøkende kommer inn i minst 
 én leilighet

bispebolig oppført i 1884 i nygotisk stil på ruinene av 
olavsklosteret fra 1239. bygningen, som er tegnet av 
arkitekt henrik thrap-meyerer, er i to etasjer med saltak 
dekket av skifer. Sidestilt tårn i tre etasjer. bygningen ble 
fredet i 1994. Statsbygg totalrestaurerte og oppgraderte 
bygget i 2000 for å tilfredsstille dagens krav til arbeidsmiljø 
og komfort. Samtidig er det tatt hensyn til både eksteriør 
og interiør i bygningen. Eies og forvaltes av Statsbygg. 

OsLO BIsPEgåRD > St. Halvards plass 3

📷	 Trond Isaksen/Statsbygg

📷	 Jiri Havran

📷	 Jiri Havran

🕔	Søndag 22. sept. kl. 12–15
👥	omvisning kl. 12 og kl. 13 
➢ oppmøte ved hovedinngang/tårnet 
⚠ begrenset antall 

Bjørvika, 
Sørenga og 

Gamlebyen>

I 1927 vant lars backer konkurransen om å tegne
nye Ekebergrestauranten, og i 1929 sto et av Europas 
fremste funkisbyggverk ferdig. I dag er bygget fredet. 
Eiendomsspar overtok bygget i 2002, og med hjelp 
av mellby arkitekter og interiørarkitektkontoret radius 
Design, har Ekebergrestauranten gjenoppstått i ny prakt 
med vekt på funksjonalisme etter dagens krav 
for restaurantdrift.

EKEBERgREstauRaNtEN > Kongsveien 15

🕔	 Lørdag 21. sept. kl. 12
👥	omvisning 
🕔	Søndag 22. sept. kl. 12 og 13.30
👥	omvisning
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bygget i 1936/1938 som verksted og lager for oslo 
lysverker, og ble oppført i teglforblendet betong. arkitekt 
var oslo byarkitektkontor v/harald Eng. I 2000 startet 
arbeidet med å bygge om anlegget slik at arkitektur- og 
designhøgskolen kunne flytte inn. arkitektene Jarmund/
Vigsnæs har designet ombygging av anlegget, og 
prosjektet var preget av en klar arkitektonisk holdning 
hvor enkel arkitektur konverterte et verkstedbygg til en 
velfungerende forsknings- og utdannelsesinstitusjon. 
Eies og forvaltes av Statsbygg.

aRKItEKtHøgsKOLEN I OsLO (aHO) > Maridalsveien 29

📷	 Jaro Hollan/Statsbygg

🕔	 Lørdag 21. sept. kl. 12–16
🕔	Søndag 22. sept. kl. 12–16
👥	omvisning kl. 13 og 15 
 både lørdag og søndag

Vulkan er et tidligere industriområde som i tiden fra 2004 er 
transformert etter lpo arkitekters helhetsplan. området 
rommer ulike funksjoner og aktører innenfor undervisning, 
kulturnæring og næring samt hotell og boliger. I tillegg til 
lpo har niels torp arkitekter og Kristin Jarmund arkitekter 
tegnet nybygg på området. Eldre bebyggelse er regulert 
til bevaring.

aRKItEKtuRVaNDRINg På VuLKaN > Maridalsveien 13 A 🍂	

📷	 Lone Kjersheim

🕔	 Lørdag 21. sept.
 Arkitekturvandring kl. 13 og 15
➢ oppmøte: hovedinngangen til Scandic 
Vulkan inngang fra maridalsveien 13 a 

pS: hotell på Vulkanomådet er norges andre hotell i 
energiklasse a. arkitekt lars helling står bak interiøret. 
med utgangspunkt i den tradisjonsrike industrien langs 
akerselva har han satset på et rocket og industripreget 
design. pS: hotell fungerer som et verktøy for mennesker 
som trenger veiledning, kunnskap og erfaring for å komme 
tilbake i fast arbeid i et inkluderende arbeidsliv. 
🔗www.pshotell.no 

Ps: HOtELL > Maridalsveien 13 C 🍂	

🕔	 Lørdag 21. sept. kl. 12–16
👥	presentasjon og omvisning om 
 blant annet bærekraftig inkludering 
 og historien bak hotellet kl. 12 & 14 

bellonahuset var i 2011 første kontorbygget til å 
tilfredsstille kravene til energiklasse a. bygget blir forsynt 
med miljøvennlig energi fra geobrønner, spillvarme 
og solvarme. Sørfasaden med skråstilte vindusbånd 
kombinerer solfangere med solavskjerming. på solrike 
dager leverer bygget energi til den lokale energisentralen. 
bellonahuset er utviklet av aspelin ramm og er et 
Futurebuilt-prosjekt. arkitekt: lpo. 

BELLONaByggEt > Maridalsveien 17B 🍂	

📷	 Finn Ståle Felberg

🕔	 Lørdag 21. sept. kl. 12–16
👥	presentasjon og omvisning 
 om bærekraftig byggeri 
 og energieffektivisering kl. 13 & 15

En gammel maskinhall ved bredden av akerselva er 
transformert til Dansens hus. Det er en nasjonal scene 
for oppførelser av moderne danseforestillinger og et 
kompetansested for dansekunst. bygget inneholder 
en hovedscene med plass for 350 personer, biscene, 
foaje med kafe, driftsområder, administrasjon. Samlet 
bruttoareal er ca. 3 500 kvadratmeter. lpo arkitekter står 
bak transformasjonen. Interiørdesignet er et samarbeid 
mellom Snøhetta og lpo. 

DaNsENs Hus > Møllerveien 2 🍂	

🕔	 Lørdag 21. sept. kl. 12–16
🕔	Søndag 22. sept. kl. 12–16
👥	omvisning kl. 13 & 14 

lpo arkitekter står bak transformasjon og rehabilitering av 
tidligere broverksted i tegl bygget i 1908 og utvidet i 1942. 
mathallen er utviklet etter forbilder fra Syd-Europa, men 
en norsk vri. hallens 33 aktører tilbyr mat og drikke av høy 
kvalitet, men også kurs og aktiviteter. Energisentralen for 
Vulkanområdet ligger i mathallens underetasje. mathallen 
er åpen for publikum, og det er ikke særskilt program for 
denne under oslo åpne hus.

MatHaLLEN > Maridalsveien 17

🕔	 Lørdag 21. sept. kl. 10–24
🕔	Søndag 22. sept. kl. 10–24
⚠ utsalgsstedene stenger kl. 18

lokalisert på det tradisjonsrike industriområdet Kuba ligger 
en moderne sort kube, som er høyskolen Westerdals sitt 
nye skolebygg. med den spennende sorte fasaden gir 
bygget en god indikasjon på hva som foregår på innsiden; 
kreativitet og overraskelser. Samtidig er den lukkede, sorte 
utsiden en kontrast til den hvite og lyse innsiden. 
En underetasje større enn bygget selv lager lysspalte 
mellom bygg og terreng og sender dagslys ned og glød 
opp til bygget på kveldstid. arkitekt: Kristin Jarmund 
arkitekter (KJarK)

WEstERDaLs HøysKOLE > Maridalsveien 17D

📷	 KJARK/Benjamin Hummitzsch

🕔	 Lørdag 21. sept. 🕔	 Søndag 22. sept. 
👥	omvisning lør. kl. 12 og 14 & søn. kl. 13 

Vulkan>
anlegget til gamle Christiania Seilduksfabrikk på 
grünerløkka er blitt ombygget til Kunsthøgskolen i 
oslo- norges største og fremste utdanningsinstitusjon 
innen Kunst og design. anlegget på 40.000 m2 omfatter i 
tillegg til åpne fellesarealer, store prosjektområder med 
scener og verksteder der studentene sine arbeider er i 
fokus. arkitekter: lund hagem arkitekter aS og Søyland 
arkitekter aS. Interiørarkitekt: Studio morten Kaels 
og Ellen Kvande interiørarkitekter.

KuNstHøgsKOLEN I OsLO > Fossveien 24

📷	 Fin Serck-Hanssen

🕔	 Lørdag 21. sept. kl. 11 & 13
🕔	Søndag 22. sept. kl. 12
👥	 Interiørarkitekt viser rundt lørdag kl. 13

Er du interessert i nyskapende byutvikling 
og bærekraft, legger du turen til Vulkan.
Vulkan er en liten by i byen. like ved akerselvas 
bredder finner du flere spennende bygninger 
og mellom husene syder det av liv. under årets 
oslo åpne hus åpnes dørene til interessante 
institusjoner. I tillegg arrangeres flere 
interessante omvisninger og fagarrangementer. 
hold av tidspunktene:

Presentasjon og omvisning på PS: hotell
tema: bærekraftig inkludering i et energieffektivt 
hus og historien bak pS: hotell.
21. september kl. 12 og 14 
i restauranten på pS: hotell

Presentasjon og omvisning i Bellonahuset
tema: bellonahuset – veien til å bli norges 
første klasse a kontorbygg og norges mest 
energieffektive kontorbygg, erfaringer 
med prosjektet og hvordan andre lett 
kunne følge etter.
21. september kl. 13 og 15

Tema: Energieffektivisering, hva kan du som 
privatperson gjøre, hvor få støtte og lån?
anders brage mikkelsen fra bymiljøetaten – 
Enøk og guro nereng fra bellona vil snakke 
om hva hver og en kan gjøre selv. 
Futurebuilt vil også være til stede. 

Omvisning i Westerdahls Høyskole
omvisning 21. september kl. 12 og 14
Kristin Jarmund arkitekter viser rundt 
22. september kl. 13

Omvisning i Dansenes Hus
21. og 22. september kl. 13 og 14

Arkitekturvandring på Vulkanområdet
Delta på befaring og bli kjent med hele området 
21. september kl. 13 og 15

les mer på 🔗 www.osloåpnehus

Velkommen til Vulkan

📷	 KJARK/Benjamin Hummitzsch
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Doga norsk Design- og arkitektursenter er etablert 
av norsk Form og norsk Designråd som utstillings- 
og møteplass for arkitektur- og designfeltet. Doga 
benytter to tidligere industribygninger, ankertorget 
transformatorstasjon, som står oppført på byantikvarens 
gule liste. arkitekter for omformingen var Jensen og 
Skodvin arkitekter aS. opplev oslo arkitekturtriennales 
hovedutstilling, Bak den grønne døren, på Doga. 
Søndag er barn i alle aldre velkomne til å delta 
på gratis bærekraftverksted fra kl. 13 til 15. 

Doga > Hausmanns gate 16 🍂	

📷	 Eirik Førde

🕔	 Lørdag 21. sept. kl. 10–17
🕔	Søndag 22. sept. kl. 12–17
👥	omvisning av internasjonale fagpersoner 
 i utstillingen lørdag kl. 12, 14 og 16

Space group ble etablert i 1999, og er et internasjonalt 
kontor bestående av arkitekter fra hele verden. 
Space group er et «nettverksbasert» kontor med bred 
internasjonal kompetanse, deres tilnærmelse til arkitektur 
er direkte og effektiv, et åpent system for fleksibilitet og 
utveksling av kunnskap. Kontoret samarbeider tett med 
oppdragsgivere for å finne unike løsninger og strategier 
for hvert enkelt prosjekt. Space group holder til 
i samme bygningskompleks som bl.a. Doga 
og arkitektkontoret maD.

sPaCE gROuP > Hausmanns gate 16

📷	 Spacegroup

🕔	Søndag 22. sept. kl. 12–14
👤	arkitekt til stede

maD flyttet inn i nyoppussede lokaler i Østre Elvebakke 7 i 
2005. lokalene er i samme bygningskompleks som Doga, 
og vender ut mot elven med de karakteristiske 40 meter 
lange vindusbåndene. Konverteringen til kontorer ble utført 
av Jensen & Skodvin i sammenheng med Dogas lokaler. 
maD disponerer nå 2 etasjer og har til sammen ca 540 m2 
kontorareal. maD består i dag av 30 ansatte, og de har et 
bredt spekter av prosjekter, for tiden med hovedvekt på 
boliger og næringsbygg i osloregionen.

MaD > Østre Elvebakke 7

🕔	Søndag 22. sept. kl. 13–15

Kontoret har innredet sine lokaler i tidligere «Christiania 
Kunst- og Kobberverksted» hvor Sinnataggen i sin tid ble 
støpt. bygningen fra 1800-tallet ligger i et kvartal med eldre 
industribebyggelse i området som populært kalles 
«ny York» – på nedre grünerløkka. rra har prosjekter 
i oslo som mIX bykiosker og Carl berner t-banestasjon, 
i tillegg til prosjekter over hele landet som 
f.eks. trollstigplatået, nybygg for romsdalsmuseet 
i molde og tønsberg nye rådhus.

REIuLF RaMstaD aRKItEKtER as > Øvre gate 7

📷	 Roberto Di Trani

🕔	 Lørdag 21. sept. kl. 12–15

midt i et av oslos røffeste trafikknutepunkt finner du en 
oase med 33 gjennomlyste leiligheter. Fordelt på fem 
etasjer og to bygninger er det også butikker, terrasser, 
hundre år gamle trær og til og med en økologisk kanal.

CHRIstIaN KROHgs gatE 39 🍂	

📷	 Dronninga landskap

🕔	 Lørdag 21. sept. kl. 12–16
👥	omvisning ved arkitekten
🔗 Se #47

Et grått vegkryss på bilens premisser er forvandlet til en 
pulserende byplass med beplanta gater og sjenerøse fortau 
på byens og menneskenes premisser. Det er gjennomført 
en helhetlig treplantningsplan for hele området, slik at 
den store byplanen til harald hals fra 1929 er fullført etter 
80 år. Det er plantet en palett med over 200 bytrær for å 
introdusere skjønnhet og frodighet i det offentlige byrom. 
landskapsarkitekt: Dronninga landskap.

CaRL BERNERs PLass

📷	 Adam Stirling/Dronninga landskap

🕔	Søndag 22. sept. kl. 13–14
👤	arkitekt til stede klokken 13–14

Space group har i samarbeid med lars hellebust fra 
Signal mediahus omdannet de historiske og verneverdige 
industribygningene fra 1896 til et nytt kulturkvartal. 
prosjektet inkluderer oppgradering og transformering av 
hele kvartalet. byggene i nr. 5 og 7 transformeres til Signal 
mediahus som består av utstillingslokaler, kunstnerstudioer, 
filmproduksjon og distribusjon, minikino, filmfremvisning 
og kontorer for grafiske designere. her finner du også 
oCa (the office for Contemporary art norway) 
og ny York barnehage.

sIgNaL MEDIaHus > Nedre Gate 5 🍂	

📷	 Ivan Brodey

🕔	Søndag 22. sept. kl. 12–14

Det brede fortauet er laget som en beplantet plass. 
I bakgården avgrenser stålkanter beplantninger med 
frodige bunndekkere under store magnoliaer og 
klatreplanter. benker på fine steder får bakgården til å 
framstå som et parkpunkt. bygården er plassert rundt to 
8 etasjer høye og identitetsskapende asker. takvannet er 
samlet opp i synlige stålrenner, som via et sumpbed ender 
i et fordrøyningsbasseng. Denne kanalen er 36 meter, 
er ei moderne vollgrav og prosjektets ikon.

CHR. KROHgsgatE 39, HagE- Og utEaNLEggEt 🍂	  

📷	 Dronninga landskap

🕔	 Lørdag 21. sept. kl. 12–16
👥	omvisning med landskapsarkitekten
🔗 Se #46

Sinsenveien 4D er en tidligere vaskehall for biler. lokalet 
på 280 m2 er beholdt akkurat som det var med unntak av 
våtrom og et modellverksted. arbeidsplassene er plassert 
langs et bord mot den ene ytterveggen. Den kompakte 
løsningen av arbeidsplassene gir et stort restareal som kan 
brukes til mange forskjellige aktiviteter etter behov. Jensen 
& Skodvin står bl.a. bak prosjekter som mortensrud Kirke, 
Doga, tautra mariakloster og Juvet landskapshotell som 
alle har fått stor internasjonal oppmerksomhet.

jENsEN & sKODVIN aRKItEKtKONtOR as > Sinsenveien 4D

📷	 JSA

🕔	Søndag 22. sept. kl. 12–14

Oslo øst med 
Akerselva>

Fyrstikkalleen skole består av eksisterende bebyggelse 
og nybygg. Den eksisterende bebyggelsen var 
opprinnelig en del av nittedals Fyrstikkfabrikk og står 
oppført på byantikvarens gule liste. anlegget huser oslos 
første 8–13 skole, flerbrukshall under skolegården og 
barnehage. Skolen har allmennfaglig linje og media- og 
kommunikasjonslinje. Skolen ble nominert til Statens 
byggeskikkspris i 2011. arkitekt: arkitektkontoret gaSa aS 
Interiør- og landskapsarkitekt: multiconsult aS. 
byggherre: undervisningsbygg oslo KF. Ferdigstilt: 2010

FyRstIKKaLLEEN sKOLE – F21 > Fyrstikkalléen 21 🍂	

📷	 Jiri Havran

🕔	Søndag 22. sept.
👤	omvisning med arkitekt kl. 15 
🎤	 med forelesning
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bjerkedalen parkpaviljong med kafé danner et sentralt 
samlingspunkt i den nye bydelsparken. paviljongen er lagt i 
terrenget som et stort vestvendt trappeamfi med utsikt mot 
kanalen og parkens aktiviteter. Et fleksibelt kafélokale med 
uteservering er skåret ut i amfiet og danner en solvendt 
møteplass i parken. paviljongen vil bli et tilbaketrukket, 
men likevel aktivt tilskudd til parken. arkitekt: Filter 
arkitekter aS. Ingeniør: Sweco norge aS
⚠Dette er en forhåndsvisning/byggeplass, 
ta på passende fottøy. 👍	Enkel servering.
offisiell åpning 11.oktober.

BjERKEDaLEN PaRKPaVILjONg > Refstadveien 35 🍂	  ☆

🕔	Søndag 22. sept. kl. 13
👥	omvisning på byggeplassen 
 ved Filter arkitekter
🔗 Se #51

prosjektet består i en total renovering av en klassisk 
funkisbolig fra 1965, opprinnelig tegnet av arkitektene 
Klippgen, holm og halvorsen. Det nye prosjektet tar 
utgangspunkt i den opprinnelige arkitekturen, og 
gjennom en rekke grunnleggende grep bringer det 
indre rommet i en nærmere kontakt med omgivelsene. 
Enkle minimalistiske volumer i hvit og grå puss danner en 
dynamisk og skulpturell enebolig. lund+Slaatto arkitekter 
står bak transformasjonen.

VILLa KILDEVEIEN > Kildeveien 14

🕔	 Lørdag 21. sept. kl. 12–16
🕔	Søndag 22. sept. kl. 12–16

Verdenspremiere og tidsreise. 
olav Selvaag donerte en samling skulpturer til Veitvet 
senter i 1958. Veitvet var den gang nordens største 
kjøpesenter. Da tiden løp i fra det spektakulære 
kjøpesenteret, ble skulpturene spredd og glemt bort. 
Det har pågått et stort arbeid for å grave frem igjen disse 
skulpturene og gi dem den plasseringen de fortjener. 
Ikledd garderobe fra senterets glansdager vil billedkunster 
Sinikka olsen lede en kunst- og arkitekturhistorisk 
vandring. underveis vil flere billedkunstnere bidra visuelt.

Kunst på Veitvet har åpen stand i radiokiosken 
v/Veitvet t-bane. Få med deg alle prosjektene 
i Kunst på Veitvet:
Radiokiosken, Samuel olou og Elin Øyen Vister
Or(d), Kyrre heldal Karlsen og Carl nissen-love
Veggmalerier, geir Yttervik
Veitvetske byggeklosser, tito Frey
Kroppen, lagombra
Veitvet skulpturpark, Sinikka J olsen
Sisyfos Grenseland, Sisyfos minigolfklubb

åPNINg aV VEItVEt sKuLPtuRPaRK > Sentertorget 🍂	  ☆

KuNst På VEItVEt > Radiokiosken v/Veitvet T-bane 🍂	

📷	 Johan Brun/Dagbladet

🕔	 Søndag 22. sept. kl. 13
👥	omvisning med Sinikka olsen 
➢ oppmøte på sentertorget

🕔	 Lørdag 21. sept. kl. 12
🕔	Søndag 22. sept. kl. 12

bok på Veitvet er et alternativt bibliotek. Det har mer enn 
7 000 bøker som du kan lese og låne. Du kan også levere 
bøker som vi kan låne ut til andre. utlån av bøker registreres 
ikke, men er basert på tillit mellom biblioteket og deg. 
ta gjerne kontakt dersom du ønsker å bli bokfadder, 
arrangere forfatteropplesninger, boklanseringer, 
workshops m.m. bok på Veitvet er et samarbeid mellom 
arkitektkontoret heimstadlære, kunstnerne Kathleen 
morley, Sinikka J. olsen og kostymedesigner Signe 
Vasshus.

BOK På VEItVEt – åPNINgsFEst > sentertorget 🍂	  ☆

📷	 Heimstadlære

🕔	Søndag 22. sept. kl. 13–16
☆ åpningsfest med kulturelle innslag 
👍	 Enkel servering

på Veitvet, nærmere bestemt Sven oftedalsvei 10, bygges 
en uvanlig park. En minigolfbane hvor et dynamisk 
nettverk av asfaltstier slynger seg rundt i et formasjonsrikt 
landskap. anlegget vil også egne seg for sykling og 
skateboard og blir et unikt opplevelsesområde i oslo. 
prosjektet har tittelen Sisyfos Grenseland og er konstruert 
av kunstnerkollektivet Sisyfos minigolfklubb. Det er utført i 
samarbeide med aspelin ramm, bjørbekk & lindheim aS 
og anleggsgartner Jarle hopeland.

sIsyFOs gRENsELaND > Sven Oftedalsvei 10 🍂	  ☆

📷	 Hans Thorsen

🕔	Søndag 22. sept.
👤	Kunstnerkollektivet SISYFoS vil være  
 til stede fra kl. 12–14

granitten fra grorud var verdenskjent og ble brukt til 
datidens signalbygg: løvene foran Stortinget, Slottet og 
universitetet. Steinhoggerne selv var blant groruddalens 
første arbeidsinnvandrere og var fattige. For å løse 
boligkrisen ble det i 1920–1930 bygget flere titalls hus. 
I 2012 ble boligene rehabilitert. De huser nå et museum, en 
kafé og kulturarkitviteter. Sammen med kirken, skolen, og 
den historiske parken rundt prestegården og alna danner 
steinhoggerboligene et av oslos fineste kulturområder.

gRORuD MusEuM > Grorudveien 3 & 5

🕔	Søndag 22. sept. kl. 12–16
👥	groruddalen historielag er tilstede 
👍	 Enkel servering

grorud brannstasjon er oslos nyeste brannstasjon. Den 
ble bygget i 1972 og tegnet av odd-Kjeld Østbye, tore 
Kleven og Øyvind almaas (nå økaw). I 1975 vant stasjonen 
houens fonds diplom for god arkitektur. brannstasjonen 
er et barn av konstruktivismen. «røff modernisme der 
materialenes egen kvalitet ble fremelsket» *. I 2012 kom et 
servicebygg tegnet av Code: arkitektur. Servicebygget 
er høyteknologisk og har innretninger for gjenvinning av 
energi og andre ressurser. *ulf grønvold, 2000

gRORuD BRaNNstasjON > Nedre Rommen 2 🍂	

📷	 Code:

🕔	Søndag 22. sept. kl. 11–14
👥	omvisning i grupper med arkitekt

bjerkedalen park er en ny bydelspark i bydel bjerke og 
blir ferdig i oktober. hovinbekken er åpnet i et økologisk 
basert prosjekt etter 50 år i rør. parkbenker og belysning er 
plassert på en universelt utformet promenade, som bukter 
seg gjennom parken. En parkpaviljong med amfi ovenfor 
ballbanen blir det sentrale møtestedet. badedammen 
har strand og ekte bekkevann med svømmedybde. 
Edelløvtrær plantes i skråningene og 50 000 stauder 
sørger for fargerikdom. ⚠Dette er en forhåndsvisning/
byggeplass, ta på passende fottøy. 👍	Enkel servering.
offisiell åpning 11.oktober.

BjERKEDaLEN PaRK > Refstadveien 35 🍂	  ☆ 

📷	 Dronninga landskap

🕔	Søndag 22. sept. kl. 12.30
👥	omvisning på byggeplassen ved  
 Dronninga landskap og bydel bjerke
🔗 Se #52

Groruddalen>
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REgjERINgsKVaRtaLEt> 
001 HØYBLOKKA > Akersgata 42 4
002 R4 > Einar Gerhardsens plass 1 4
003 R6 > Teatergata 9 4

sENtRuM>
004 FOLKETEATERBYGNINGEN > Storgata 21 5
005 UNIVERSITETET I OSLO, AULAEN > Karl Johans gate 47 5
006 BEATE ELLINGSEN AS > Oscars gate 32 5
007 SLOTTSPARKEN 🍂	  5
008 GROTTEN (UNDER GROTTEN) > Wergelandsveien 2 5
009 VICTORIA TERRASSE 5
010 ADAMSTUEN 5
011 HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS (HIOA) > Pilestredet 32 5
012 PILESTREDET PARK > Inngang Pilestredet 🍂	  5
013 FRYD BARNEHAGE > Akersveien 26 🍂	  5
014 AUDITORIUM OSLO KATEDRALSKOLE > Ullevålsveien 31 5
015 KOMMUNENES HUS > Haakon VIIs gate 9 6
016 TJUVHOLMEN 6
017 ARKITEKTURVANDRING TJUVHOLMEN > Tjuvholmen allé 21 6
018 TJUVHOLMEN SKULPTURPARK > Strandpromenaden 2 6

FEstNINgsOMRåDEt>
080 NARUD STOKKE WIIG > Rådhusgata 27 6
019 SNØHETTAS KONTORER > Skur 39 Vippetangen 6
020 NASJONALMUSEET – ARKITEKTUR > Bankplassen 3 6
020 FORSVARETS HØGSKOLES BIBLIOTEK > Bygn. 10, Akershus festn. 6
021 RYTTERKORPSETS STALL > Myntgaten 5 6
022 RYTTERKORPSETS RIDEHUS > Rådhusgata 32B 6
023 POLITI- OG RIDEOPPVISNING > Rådhusgata 32B

BjøRVIKa, søRENga Og gaMLEByEN>
025 OSLO BISPEGÅRD > St. Halvards plass 3 7
026 HERLIGHETEN > Loallmenningen 🍂	   7
027 BYGGETRINN 2 SØRENGA > Sørengkaia 73 🍂	  7
028 VISNINGSSENTER (PWC-BYGGET) > Dronning Eufemiasgate 8 7
029 MAD-BYGGET > Dronning Eufemiasgate 20, 13. etg. 7
030 FHILTEX > Sukkerbiten, bak Operaen 🍂	  7
031 EKEBERGPARKEN > Oppmøte Ekebergrestauranten ☆ 7
032 EKEBERGRESTAURANTEN > Kongsveien 15 7

VuLKaN>
033 KUNSTHØGSKOLEN I OSLO > Fossveien 24 8
034 ARKITEKTHØGSKOLEN I OSLO (AHO) > Maridalsveien 29 8
035 ARKITEKTURVANDRING PÅ VULKAN > Maridalsveien 13 A 🍂	  8
036 PS: HOTELL > Maridalsveien 13 C 🍂	  8
037 MATHALLEN > Maridalsveien 17 8
038 BELLONABYGGET > Maridalsveien 17B 🍂	  8
039 WESTERDALS HØYSKOLE > Maridalsveien 17D 8
040 DANSENS HUS > Møllerveien 2 🍂	  8

OsLO øst MED aKERsELVa>
041 DogA > Hausmanns gate 16 🍂	  9
042 SPACE GROUP > Hausmanns gate 16 9
043 MAD > Østre Elvebakke 7 9
044 REIULF RAMSTAD ARKITEKTER AS > Øvre gate 7 9
045 SIGNAL MEDIAHUS > Nedre gate 5 🍂	  9
046 CHRISTIAN KROHGS GATE 39 🍂	  9
047 CHR. KROHGSGATE 39, HAGE- OG UTEANLEGGET 🍂	   9
048 CARL BERNERS PLASS 9
049 JENSEN & SKODVIN ARKITEKTKONTOR AS > Sinsenveien 4D 9
050 FYRSTIKKALLEEN SKOLE – F21 > Fyrstikkalléen 21 🍂	  9

gRORuDDaLEN>
051 BJERKEDALEN PARK > Refstadveien 35 🍂	 ☆  10
052 BJERKEDALEN PARKPAVILJONG > Refstadveien 35 🍂	 ☆ 10
053 VILLA KILDEVEIEN > Kildeveien 14 10
054 ÅPNING AV VEITVET SKULPTURPARK > Sentertorget 🍂	 ☆ 10
055 BOK PÅ VEITVET > sentertorget 🍂	  10
107 KUNST PÅ VEITVET > Radiokiosken v/Veitvet T-bane 🍂	  10
056 SISYFOS GRENSELAND > Sven Oftedalsvei 10 🍂	 ☆ 10
057 GRORUD MUSEUM > Grorudveien 3 & 5 10
058 GRORUD BRANNSTASJON > Nedre Rommen 2 🍂	  10
059 BLÅGRØNN VANDRING I GRORUDDALEN 🍂	  15
060 GRORUDPARKEN OG HØLALØKKA 🍂	  15
061 GRORUDDAMMEN OG HISTORISK INDUSTRIOMRÅDE 🍂	  15
062 GRORUDPARKEN – PRESTEGÅRDSHAGEN 🍂	  15
063 KALBAKKEN BRU/KONGEVEGEN 🍂	  15
064 LEIRFOSSEN 🍂	  15
065 TURVEI LANGS TOKERUDBEKKEN 🍂	  15
066 FURUSET KULTURPARK > Ulsholtveien 37 🍂	  16
067 VERDENSPARKEN > Søren Bulls Vei 4 🍂	  16
068 NESTE STOPP FURUSET – GRØNN BYVANDRING 🍂	  16
069 BAIT-UN-NASR MOSKÉ PÅ FURUSET > Søren Bulls Vei 1 16
070 PARKOUR OG PIKNIK > Verdensparken 🍂	  16
071 DON MARTIN > Furuset T-banestasjon ♫ 16
072 FIGHT CLUB  16

NEsODDEN>
073 BOLIG ÅSAVEIEN > Åsaveien 5 17
074 BOLIG BERGERVEIEN 31 > Bergerveien 31 17
075 BOLIG ØVRE UTSIKTSVEI > Øvre utsiktsvei 37A 17
076 BOLIG DERLICK > Øvre Utsiktsvei 43 B 17
077 BOLIG MOR&MAR > Ursvikveien 33 17
078 ARKITEKTKONTORET TIL MOR&MAR > Enerhøgdveien 21 17

OsLO VEst>
106 TRANSFORMER – STASJON 75 > Ullevålsveien 75 18
079 DIV.A ARKITEKTER > Industrigata 54 18
081 INSTITUTT FOR INFORMATIKK (IFI2) > Gaustadalleen 23 B 18
082 IFI2, UTOMHUS > Gaustadalleen 23 B 🍂	  18
083 VILLA NEBY > Fridtjof Nansens vei 20B 18
084 VILLA FURULUND > Furulundsveien 10 A og B 18
085 TALLHALL – METEOROLOGISK INSTITUTT > Henrik Mohns plass 1 🍂	  18
086 METEOROLOGISK INSTITUTT UTOMHUS > Henrik Mohns plass 1 🍂	  18
087 VILLA GRANDE > Huk aveny 56, Bygdøy 18
088 VILLA GRANDE HAGE > Huk aveny 56, Bygdøy 18
089 KORSVOLL TERRASSE > Korsvoll terrasse 28 B 18
090 DOMUS MEDICA > Sognsvannsveien 9 19
091 VILLA STENERSEN > Tuengen allé 10 C 19
092 HOLMENKOLLEN > Kongeveien 5 19
093 LAVENERGIBOLIGER BJØRNVEIEN > Bjørnveien 119 🍂	  19
094 EGMONTHUSET (SPIKERVERKET) > Nydalsveien 12 A 19
095 BOLIGER FOR SØSTER OG BROR > Skogfaret 8 🍂	  19

FORNEBu>
096 FORNEBUVANDRING – VANN SOM BYFORMING 🍂	  20
097 OXENØEN BRUK > Oksenøyveien 80 20
098 HUNDSUND GRENDESENTER > Snarøyveien 81 🍂	  20
099 NANSENPARKEN > Fornebu 🍂	  20
100 ROLFSBUKTA BOLIGOMRÅDE > Fornebu 🍂	  20
101 QUALITY HOTEL EXPO > Snarøyveien 20 20
102 IT FORNEBU, TERMINALBYGGET > Martin Linges vei 25 20
103 STATOIL REGIONKONTOR > Martin Linges vei 33, Fornebu 20
105 TELENORS HOVEDKONTOR FORNEBU > Snarøyveien 30  20

NEsøya>
104 KOBBERHUSET >  Rosenkrantz vei 27B, Nesøya 20

arrangører

Samarbeidspartnere
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bli med på vandring gjennom rehabiliterte og nyskapte 
parker, grøntdrag, bekkefar, kulturminner og turstier i 
groruddalen. Christer Karlsson og lene m. Svenningsen 
guider og forklarer om den fantastiske parkutviklingen og 
naturmiljøet som vokser i groruddalen: grorudparken- 
prestegårdshagen, leirfossen, hølaløkka, Fossumbekken, 
Furuset kulturpark og Verdensparken. Vandringen avsluttes 
ved Furuset t-banestasjon. I Verdensparken på Furuset 
blir det parkour-show, boller og kaffe. Det blir utdeling av 
brosjyre med kart, slik at man ikke trenger å gå hele turen 
med en gang. 

BLågRøNN VaNDRINg I gRORuDDaLEN 🍂	

📷	 Sundt & Thomassen AS

🕔	Søndag 22. sept. kl. 12–15
➢ oppmøte grorud t-banestasjon
👍	 Enkel servering
🔗 Se post #60/61/62/63/64/65/66/67/70

grorudparken skal strekke seg som en blågrønn lunge 
fra ammerud til hølaløkka. hølaløkka ble åpnet i 2004 
og er blitt et populært rekreasjonsområde for beboerne 
i nærområdet. tilgjengelighet for befolkningen har vært 
en prioritet. prosjektet er et samarbeid mellom Vann- og 
avløpsetaten, plan- og bygningsetaten, byantikvaren, E-by, 
Friluftsetaten og bydel grorud, og er finansiert som en del 
av groruddalssatsingen. landskapsarkitekt: 
lInK arkitektur, landskap. 

gRORuDPaRKEN Og HøLaLøKKa 🍂	

📷	 Sundt & Thomassen AS

🕔	Søndag 22. sept. kl. 12–15
 Del av blågrønn vandring
➢ oppmøte grorud t-banestasjon
🔗 Se post #59

alnavassdraget var avgjørende for industriutviklingen på 
grorud. groruddammen ble anlagt i 1870-årene som en del 
av industrianlegget. like ved demningen ligger en tidligere 
shoddyfabrikk som drev gjen- vinning av ullmateriale fra 
opprevne ullfiller. Fabrikkbygningen står fremdeles, men 
har fått et nyere tilbygg mot turveien. groruddammen er i 
dag et viktig friluftsområde som skal oppgraderes gjennom 
groruddalssatsingen.

gRORuDDaMMEN Og HIstORIsK INDustRIOMRåDE 🍂	

📷	 Sundt & Thomassen AS

🕔	Søndag 22. sept. kl. 12–15
 Del av blågrønn vandring
➢ oppmøte grorud t-banestasjon
🔗 Se post #59

Et av mine tidligste minner er utraderingen av 
min barndoms bekkedal. Dette El Dorado lå i en 
skråning på småbruket til besteforeldrene mine. 
Jeg fikk nok ikke lov til å leke i selve bekken, 
men vegetasjonen rundt var særegen, frodig og 
forlokkende. her i jungelen kunne jeg være blant 
plantene, her vokste både hvit og blå fjellflokk. 
men så en dag ble bekken ble lagt i rør og alt 
jevnet med jorden. området ble ryddet og gjort 
om til åker… Det gjorde et sterkt inntrykk. nå har 
jorda riktignok aldri vært spesielt produktiv der 
nederst i bunnen av dalen. og i dag er 
det heller ingen til å overta driften. men gjort er 
gjort, eller? 

andre årsaker til at bekker og elver, særlig 
på 60- og 70-tallet ble lagt i rør, var for å hindre 
flom og for å skjule forurensning. Det siste 
tiåret har både de ytre forutsetningene og 

mentaliteten endret seg. bekker og vann regnes 
i økende grad som en ressurs i forbindelse 
med rekreasjon, flomdemping/vannrensing/ 
overvannshåndtering og som leveområder 
for planter, dyr, fugl og fisk. Vi har bare sett 
begynnelsen. I 2013 kan vi gå på bekkeåpninger 
nesten som en hvilken som helst annen form 
for vernissasje.

under blågrønn vandring i groruddalen 
er det dessuten mulig å bli med på guidet 
omvisning ved en rekke gjenåpnede steder 
ved alnavassdraget, sjekk programmet:

> hølaløkka, en del av alna, åpnet i 2005
> leirfossen, gjenåpnet i 2011 
> Fossumbekken

✎ Mona Vestli, NLA

Groruddalen forts.>

Bekkeåpninger

Den 15–16 meter høye leirfossen er en av oslos flotteste 
fosser. Etter at den ble gjenåpnet 6. juni i år, er den igjen 
blitt en sentral og viktig del av alnaelva. I bunnen er det en 
kunstig oppdemmet dam og vannparken er et populært 
møtested for barn. gjenåpninga av leirfossen er en del av 
groruddalssatsingen. 
landskapsarkitekt: lInK arkitektur, landskap.

LEIRFOssEN 🍂	

📷	 LINK arkitektur, Landskap

🕔	Søndag 22. sept. kl. 12–15
 Del av blågrønn vandring
➢ oppmøte grorud t-banestasjon
🔗 Se post #59

Sammenhengende turvei langs hele tokerudbekken 
ut til alnaelva. går fra Øvre Fossum gård via delet 
tokerudberget/Ellen gleditsch vei og frem til 
tokerudbekken. navn etter den gamle tokerudveien som 
gikk forbi alle tokerudgårdene, Fagerhaug og plassen 
Vestli. Veien var mye benyttet inntil veiene på Stovner ble 
opparbeidet, og var også tilknyttet haugenstuveien som er 
like gammel som denne veien.

tuRVEI LaNgs tOKERuDBEKKEN 🍂	

📷	 Groruddalssatsingen

🕔	Søndag 22. sept. kl. 12–15
 Del av blågrønn vandring
➢ oppmøte grorud t-banestasjon
🔗 Se post #59

Den gamle prestegårdshagen ble restaurert og ferdigstilt 
i 2011, og blir en viktig del av grorudparken. Den tette 
vegetasjonen framfor gården har stor naturverdi og 
spennende fauna. prosjektet er en del 
av groruddalssatsingen.

gRORuDPaRKEN – PREstEgåRDsHagEN 🍂	

📷	 Groruddalssatsningen

🕔	Søndag 22. sept. kl. 12–15
 Del av blågrønn vandring
➢ oppmøte grorud t-banestasjon
🔗 Se post #59

Kalbakken bru er en av landets eldste steinhvelvbruer og 
ble oppført i 1790-årene i forbindelse med anleggelsen 
av trondheimsveien (1762–1770). I 1793 ble den 
bergenske kongevei over bjøråsen bygget. Den tok av 
fra trondheimsveien ved Kalbakken bru, opp dagens 
grorudvei og bergensveien til Steinbruvann 
hvor det var skyssstasjon. bergensveien er i dag en av 
landets best bevarte kongeveier i oslo omegn.

KaLBaKKEN BRu/KONgEVEgEN 🍂	

📷	 Groruddalssatsningen

🕔	Søndag 22. sept. kl. 12–15
 Del av blågrønn vandring
➢ oppmøte grorud t-banestasjon
🔗 Se post #59
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En romantisk dam med vannliljer, beitende geiter 
og sauer, utkikkstårn, piknikområde med fast grill, 
blomstereng og blomstrende trær. tårnet er utformet 
som leke/klatreskulptur, og fra toppen har man utsikt over 
groruddalen. og i tillegg plass til aktiviteter som skiløype 
for nybegynnere, cricket, drageflyging og piknikområde. 
oslo kommune ved Friluftsetaten har vært ansvarlig 
for å bygge kulturparken, som er finansiert gjennom 
groruddalssatsingen. landskapsarkitekt: 
Studio hp og landskapsfabrikken.

FuRusEt KuLtuRPaRK > Ulsholtveien 37 🍂	

🕔	Søndag 22. sept. kl. 12–15
 Del av blågrønn vandring 🔗Se #59
 og neste stopp Furuset 🔗Se #68

Verdensparken ble ferdigstilt i vår og er norges fremste 
eksempel på hvordan friluftsområder kan gi rom for 
moderne aktiviteter. globaliseringen av groruddalen 
skaper en kultur for mangfoldig og internasjonal bruk av 
parken. landets første parkouranlegg er i Verdensparken, 
sammen med sju forskjellige typer møteplasser og 
aktivitetsplasser for barn. nesten all ny vegetasjon er 
spiselig: Fruktrær, bærbusker og krydderbed. 
praktisk tilbehør til bålplassene og fellesgrillene.

VERDENsPaRKEN > Søren Bulls Vei 4 🍂	

📷	 Jens Fremming Anderssen

🕔	Søndag 22. sept. kl. 12–15
 Del av blågrønn vandring 🔗Se #59
 og neste stopp Furuset 🔗Se #68

om grønn byutvikling på Furuset med dypdykk i 
drabantbyenes historie, krydret med parkourshow, 
musikalske innslag og kaffe. Don martin rapper sin hyllest 
til oslo og groruddalen og Jon guttu fra nIbr tar oss 
med på en reise i drabantbyenes historie. Klimavennlig 
byutvikling er et premiss for utbyggingen av Furuset, som 
er oslo kommunes områdeprosjekt i Futurebuilt. nå har du 
sjansen til å høre hvordan Furuset skal bli et grønt forbilde! 
arrangør: Futurebuilt, groruddalssatsingen i bydel alna, 
oslo kommune

NEstE stOPP FuRusEt – gRøNN ByVaNDRINg 🍂	

📷	 Jens Fremming Anderssen

🕔	Søndag 22. sept. kl. 13
➢oppmøte t-banestasjonen på Furuset
 grønn byvandring 🔗Se #66/67/70
👍	 Enkel servering

nordens største moské med plass til 5 000 personer er et 
interessant stykke ingeniørkunst og dugnadsarbeid. 
I en intrikat tomtekabal med bl.a. IKEa og et kommunalt 
aktivitetsbygg for ungdom endte moskéen opp på noe 
som viste seg å være en gammel søppeldynge med 
tilhørende fundamenteringsutfordringer. Dugnadsarbeidet 
som reiste moskéen opp fra dette er fortsatt en aktiv ressurs 
i nabolaget for blant annet humanitært arbeid 
og ruskenaksjoner.

BaIt-uN-NasR MOsKÉ På FuRusEt > Søren Bulls Vei 1

🕔	Søndag 22. sept. kl. 13–15
👥	  omvisning i grupper

hvis det ble mye gåing på lørdagen, så er verdensparken 
stedet å slappe av på søndagen. her kommer nemlig 
verden til deg. på oslo åpne hus demonstreres dette 
med parkour-oppvisning og filmpremiere. Det blir 
enkel servering, men ta gjerne med deg ingredienser 
som du kan tilberede på fellesgrillene. Et spektakulært 
parkourshow med ti danske utøvere fra team JiYo og 
Furuset parkour. 

PaRKOuR Og PIKNIK > Verdensparken 🍂	

📷	 Jens Fremming Anderssen

🕔	Søndag 22. sept. fra ca. kl. 14.30
 Del av blågrønn vandring 🔗Se #59
 og neste stopp Furuset 🔗Se #68
👍	 Kaffe og boller

Don martin tar en trall på Furuset t-banestasjon. martin 
«Don martin» Durenkar (raknerud) er mest kjent fra 
den venstreradikale rap-gruppa gatas parlament, hvor 
han sammen med Jester og brødrene aslak og Elling 
borgersrud lager samfunnskritisk hip-hop og rap. han 
er også aktiv som DJ og programleder på radio, og har 
som skribent skrevet blant annet for flere blader og en 
bok. I 2013 slapp Don martin singelen Nilsen fra sitt første 
soloalbum på norsk, som er under arbeid.

DON MaRtIN > Furuset T-banestasjon ♫

📷	 SebastianZetterlund

🕔	Søndag 22. sept. ca. kl. 13
♫ Konsert

om kvelden blir det fightclub og gratis øl på et sted du 
sannsynligvis ikke har vært før. Erling Fossen er fight master. 
(Fight Club er et debatt-konsept inspirert av boka til Chuck 
palahniuk. En samvittighetsfull kost-/nytte-analytiker føler at 
livet og omgivelsene blir stadig mer utilfredsstillende. han 
forsøker shopping, forelskelse, medisiner og samtaleterapi, 
men ingenting hjelper. til slutt danner han Fight Club 
der han møter likesinnede og får utløp for primære 
følelser og tanker.) 

FIgHt CLuB > 

📷	 Lone Kjersheim

🕔	➢ Følg med på 🔗www.osloåpnehus.no
 Debatt
👍	 Enkel servering

Groruddalen forts.>

22. september kl. 13–15
Familieomvisning med atelierFar out Voices

22.9–31.12.2013 Nasjonalmuseet – Arkitektur, Bankplassen 3

nasjonalmuseet.no
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Enebolig på nesodden har en grunnflate på 320 
kvadratmeter og ligger på en tomt med utsikt mot 
bunnefjorden og oslo. boligen utgjør en l-form som 
favner en solfylt hage mot sydvest. oppholdsrommene 
henger sammen gjennom flere nivåer og soner, tilpasset en 
familie som er glade i åpenhet, kontakt og gjester. bygget 
er oppført i betongelementer og bindingsverk kledd i 
kobber, og inneholder blant annet en vedfyrt bakerovn, 
snekkerverksted og planterom. huset er tegnet av lie 
Øyen arkitekter. 

BOLIg BERgERVEIEN 31 > Bergerveien 31

🕔	Søndag 22. sept. kl. 12–16
👥	omvisning i grupper ved arkitekten

huset er prosjektert som et rimelig familiehus på en liten 
tomt med fall mot veien. Det er utviklet med et ønske om 
å lage rom som griper inn i hverandre og som får mye 
lys. bygningsvolumet krager ut over parkeringsarealet på 
adkomstnivå. Fra kjøkkenet i toppetasjen er det utgang til 
takterrasse med utsikt til oslofjorden. rommene er bygget 
opp rundt et trapperom som er åpent over tre etasjer med 
forskyvning i snittet. huset er tegnet av lie Øyen arkitekter.

BOLIg øVRE utsIKtsVEI > Øvre utsiktsvei 37A

🕔	 Lørdag 21. sept. kl. 12–16
🕔	Søndag 22. sept. kl. 12–16

Enebolig over ett plan med hems og loft. utgangspunktet 
var en bratt skråning der huset ligger på et flatt parti. 
bygningen er lagt inn i terrenget i hele høyden og har 
et torvtekket pulttak som ligger i nivå med hagen til 
bakenforliggende nabo. hovedfasaden er orientert 
mot vest med utsikt over fjorden. Store vindusflater fra 
gulv til tak bidrar til god kontakt mellom inne og ute. 
Fasadematerialer er glass i aluminiumprofiler og sibirsk 
lerk. gulvene inne er oljet massiv eik og taket er kledd med 
ubehandlet eik. Derlick arkitekter har tegnet boligen

BOLIg DERLICK > Øvre Utsiktsvei 43 B

🕔	 Lørdag 21. sept. kl. 12–16
🕔	Søndag 22. sept. kl. 12–16
👥	arkitekt og huseier er tilstede

Enebolig tegnet og bygget av mor&mar arkitekter og 
er ferdigstilt 2008. huset er ca. 180 kvadratmeter og 
inneholder både hybel og mulighet for kontor i tillegg 
til hovedbolig. tomten er ivaretatt og bare mindre 
sprengningsarbeider er utført. Detaljering og materialvalg 
gjenspeiler ønsket om å forstå de ulike kvalitetene vi daglig 
står ovenfor. arkitektene er stede og kan svare på spørsmål 
fra besøkende.

BOLIg MOR&MaR > Ursvikveien 33

📷	 Espen Grønli

🕔	 Lørdag 21. sept. kl. 12–16
🕔	Søndag 22. sept. kl. 12–16
👥	arkitekt og huseier er tilstede

mor&mar arkitekter har to ansatte og kontorlokaler i et 
fantastisk lite hus på nesodden tegnet av arkitekt Eyvind 
Øyen (1946–2012). maleriene til Wenche Øyen kan 
oppleves i bygget som er nydelig plassert uten inngrep 
i terrenget. Øyens forsiktighet og respekt for naturen 
påvirker mor og mars formspråk. Kontorlokalene deles med 
arkitekt magnus Fjogstad. mor&mar arkitekter med alt fra 
mindre prosjekter som møbler og plassbygde innredninger 
til boliger og økobyer for nomadebefolkningen i mongolia.

aRKItEKtKONtOREt tIL MOR&MaR > Enerhøgdveien 21

🕔	 Lørdag 21. sept. kl. 12–16
🕔	Søndag 22. sept. kl. 12–16

Det er blitt sagt at arkitektur er moderkunsten 
hvor all kunst springer ut fra. helt fra mennesket 
trengte å verne seg mot naturen og begynte å 
bygge hus, begynner også arkitekturen. likevel 
er det uenighet om arkitektur er kunst. En 
definisjon av arkitektur kunne like gjerne vært en 
rasjonell organisering av rom og funksjoner. hvis 
det også legges til alle de bærekraftige verdiene 
som hører med i dag som energisparing, sunne 
materialer og universell tilgjengelighet, er dette 
alle målbare verdier som ikke hører direkte 
hjemme i kunstbegrepet.

arkitektur og kunst har hatt et vekslende 
forhold gjennom historien; noen ganger har 
arkitekturen gått foran og andre ganger kunsten. 
når kunsten har tatt seg av ornamentikken, har 
arkitektur og kunst hatt et symbiotisk forhold. 
Det finnes vakre eksempler på dette i både 
klassisismen og Jugendstilen hvor de store 
arkitektoniske grepene innordner seg hierarkisk 
ned til den minste detalj. Det kunne bli stor 
arkitektur eller stor kunst av det.

Den kjente bauhausskolen fra 1920-
tallet samlet alle kunstartene til et såkalt 

«gesamtkunst» hvor arkitekter, møbeldesignere, 
grafiske designere og tekstilkunstnere jobbet 
side om side. Sammen laget de revolusjon 
ved å overføre sine ideer til det nye 
industrisamfunnet med masseproduksjon 
og sosialdemokratisk tenkning.

I dag blir det ofte slik at kunstneren får 
en vegg til såkalt utsmykning som ofte ikke 
integreres i arkitekturen. likevel er det nå en 
tendens at de to kunstartene igjen skal forenes. 
Et eksempel er den fasaden på operaen som 
består av pregete metallplater: Den er utformet 

av tekstilkunstnere! Det finnes enda flere 
eksempler på et godt samarbeid mellom kunst 
og arkitektur i programmet for oslo åpne hus. 

bare gå og se selv!

✎ Erik Collett
Leder Oslo Arkitektforening

n1 arkitekters enebolig på nesodden er realisert innenfor 
en nøktern økonomisk ramme. Et blankskurt svaberg er 
en naturlig del av grunnmuren som består av bordforskalt 
betong. Ytterveggene er kledd med grånet, ubehandlet 
osp. Store vindusflater gir god kontakt med naturen. Det 
oppstår en klar kontrast mellom det værbitte trepanelet og 
glasset som gjenspeiler omgivelsene. Fra kjøkken og stue 
i andre etasje er det god utsikt mot fjorden. boligen er fra 
2007.

BOLIg åsaVEIEN > Åsaveien 5

🕔	Søndag 22. sept. kl. 12–16
👤	arkitekten vil være til stede
 og svare på spørsmål

Nesodden>

Kunst + arkitektur =sant?

Interiører av kvalitet er noe som de fleste setter 
pris på. oslo åpen hus viser nå mange bygg 
som er vel så flotte inni som utenpå. Interiører 
omfatter både byggenes egne overflater , 
men selvfølgelig også møblene, tekstilene og 
gjenstandene som puttes inn i dem. I de mest 
vellykkede utgjør bygg og møbler en harmonisk 
helhet hvor alle elementene spiller sammen som 
i et orkester. 

byggene vi mennesker lager skal fylle gitte 
funksjoner. gjennomtenkte løsninger hvor alle 
behov er analysert og veid opp mot hverandre, 
knadd og vurdert, – og hvor også det vakre 
er tatt med i betraktningen - gir gode rom og 
bygninger hvor mennesker trives. bygg må 
tenkes både utenfra og innenifra samtidig. 
og når vi tenker innenifra så er det viktig å ha 
med seg de elementene som skal inn i rommet 
når vi ser det for oss og planlegger det. 

Vi viser med glede frem de interiører 
som er laget av våre nIl-medlemmer.  

her har medlemmene samarbeidet med 
arkitektene – ofte fra et veldig tidlig stadium 
i tegne- og tankeprosessen. Det gir 
gode resultater.

Interiørarkitektene er trent i å analysere 
brukernes behov, hva de trenger av 
bevegelsesplass mellom elementene 
i rommet i tillegg til den plassen som tingene 
tar i seg selv. Interiørarkitekten spør og graver, 
setter seg inn i brukerens sted og finner 
løsninger for interiørene som er funksjonelle 
og vakre. brukernes perspektiv er 
interiørarkitektens rettesnor. 

Samtidig er interiørarkitekten kunnskapsrik 
når det gjelder spesialtilpassede løsninger. 
De kan tegne løsninger som skreddersys 
både til brukernes behov og som passer som 
hånd i hanske til den tilgjengelige plassen. 
Interiørarkitekten kan også mye om materialer 
både på overflater og på møbler. hva holder 
over tid, hva er tidløst eller hva er nytt og hipt? 

alt til sin bruk. å tilpasse fargebruk på vegger, 
gulv og himlinger er også noe interiørarkitekten 
kan godt. hvordan spiller fargene sammen?- det 
nøytrale mot det fargesterke, det mørke mot 
det lyse- å kunne se det for seg før det er utført 
krever et trenet øye.

utav samarbeidet mellom arkitekten og 
interiørarkitekten kan man finne den optimale 
løsningen for et rom. Kanskje flytte en dør 
litt slik at man får plass til et dypere skap bak, 
kanskje påse at man kan se ut fra den plassen 
hvor man ønsker å sitte uten å måtte reise 
seg. I diskusjonen mellom byggets arkitekt og 
interiørarkitekten oppstår ofte gode løsninger 
hvor det praktiske og det estetiske finner sin 
form. hver har sitt perspektiv og i dialogen  
finner man løsningene som ivaretar alle behov.

I årets utvalgte bygg, tenk deg hvordan 
det er blitt til. Var det noen som tenkte særlig 
på de som skulle bruke bygget? Var det noen 
som hadde spesiell omsorg for fargene? Vitner 

interiørene om et godt samarbeid mellom den 
som tegnet bygget og den som innredet det? 
Da var det kanskje en interiørarkitekt 
med i prosessen. 

Vi ønsker deg opplevelsesrike 
besøk til årets åpne hus. 

✎ Elin Bashevkin
Interiørarkitekt MNIL

Interiører
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bygget samler informatikkmiljøene ved universitetet 
i oslo, og er norgeshistoriens største IKt-investering. 
anlegget består av et omfattende utomhusanlegg i 
tilknytning til dette; trafikkarealer, atkomsttorg, ny campus, 
rekreasjonsarealer og gjenåpning av gaustadbekken, 
med et stort damanlegg og trappeamfi som et sentralt 
element. Som en kontrast til det urbane Campus oppnås 
en spennende dialog mellom stramme plassdannelser, 
gaustadbekkens vannspeil og dalens myke terrengformer. 
prosjektet ble tildelt oslo bys arkitekturpris for 2011. 
landskapsarkitekt: gullik gulliksen aS 🔗Se #81

IFI2, utOMHus > Gaustadalleen 23 B 🍂	

📷	 Gullik Gulliksen

🕔	Søndag 22. sept. kl. 14
👥	omvisning med landskapsarkitekt 
 gullik gulliksen
➢ atkomsttorget, ved inng. til campus

Villa neby ligger i Frognerparkens tverrakse i nord. 
Eneboligen er bygget i 1920-årene i klassisistisk 
tømmermannsstil. «hi-fi-kongen» , forretningsmannen og 
kunstsamleren Erling neby har eid boligen siden 1970-tallet. 
Villaen ble transformert på 1980-tallet og inneholder også 
nebys betydelige samling av samtidskunst med verk av 
bærtling og Vasarely. haveanlegget ble tegnet av arkitekt 
tore Kleven på 1980-tallet. Senere er det tilført et tilbygg i 
funkisstil, tegnet av arkitekt Kristin Jarmund.

VILLa NEBy > Fridtjof Nansens vei 20B

🕔	 Lørdag 21. sept. kl. 12–16

tomannsbolig i et gammelt hageanlegg i Furulundssveien. 
boligene er innpasset mellom eksisterende gamle trær, 
og utformet i dialog med disse. De er organisert omkring 
en felles mur som deler tomten på langs, og som skaper 
private uterom for de to enhetene. bygningene er uført 
i pusset mur og ubehandlet eik. Villa Furulund er tegnet 
av lund hagem arkitekter og er ferdigstilt i 1998. tildelt 
grosserer Sundts premie i 1999 og houens fond i 2000.

VILLa FuRuLuND > Furulundsveien 10 A og B

📷	 Svein Lund

🕔	 Lørdag 21. sept. kl. 15–17
👤	arkitekt tilstede

meteorologisk institutts nybygg på blindern, tallhall, sto 
ferdig i 2011. Instituttet ønsket et klimaeffektivt bygg, 
og det er fokusert spesielt på material- og energibruk. 
bygget er todelt, med et datasenter på nedre nivå og 
publikumsrettede funksjoner som kantine og møterom på 
øvre nivå. Funksjonsdelingen gjenspeiles i byggets formale 
uttrykk. Fasaden består av aluminiumsplater perforert i 
et skymønster, som visualiserer instituttets virksomhet. 
arkitekt: pIr II arkitektkontor aS. Et Futurebuilt-prosjekt.

taLLHaLL – MEtEOROLOgIsK INst. > Henrik Mohns plass 1 🍂	

🕔	 Lørdag 21. sept. kl. 12–16
🔗Se #86

landskapsplanen henter inspirasjon i det store 
plenlandskapet på blindern, men lar graset vokse fritt. 
på denne måten dannes en annerledes og kultivert forplass 
foran hovedinngangen. bygget stikker fram bak en lokal 
kolle med inngang fra toppen av kollen. 
En gangsti av hvit betong skjærer seg igjennom høye gras 
fram til inngangen. graset skifter farge og utrykk gjennom 
året og skaper en forplass i stadig forandring. anlegget 
fanger vinden og understreker været. landskapsarkitekt: 
arkitekturverkstedet i oslo/asplan Viak

MEtEOROLOgIsK INst. utOMHus > Henrik Mohns plass 1 🍂	

🕔	 Lørdag 21. sept. kl. 12–16
🔗Se #85

Villa grande, av arkitekt Jens Z. m. Kielland, var planlagt 
som bolig for direktøren i norsk hydro i 1917, men sto 
uferdig frem til andre verdenskrig. Da overtok Vidkun 
Quisling huset, og arkitektene Essendrop og Egeberg 
fullførte det. Er i dag Senter for studier av holocaust og 
livssynsminoriteter. under omvisningen får vi se de fredete 
rommene fra Quislingperioden som vanligvis er lukket. 
Eies og forvaltes av Statsbygg. landskapsarkitekt Sundt & 
thomassen aS restaurerte hageanlegget i 2006.

🔗Se #88

VILLa gRaNDE > Huk aveny 56, Bygdøy

📷	 Edin Kadribegovic/HL-senteret

🕔	Søndag 22. sept. kl. 10–17
👥	omvisning og stort program v/hl-senteret
👥	omvisning ute kl. 15.30–17 
 av landskapsarkitekten

hageanlegget er restaurert og ble ferdigstilt i 2006. 
hagen er satt vakkert i stand med springvann, 
blomster og prydbusker slik den var i 1941. 
landskapsarkitekt: Sundt & thomassen aS.

🔗Se #87

VILLa gRaNDE HagE > Huk aveny 56, Bygdøy

📷	 Edin Kadribegovic/HL-senteret

🕔	Søndag 22. sept. kl. 10–17
👥	omvisning inne av hl-senteret
👥	omvisning ute kl. 15.30–17 
 av landskapsarkitekten

Enebolig beliggende på Korsvoll fra 1986. arkitektur i mur, 
og interiører i furu ga et utdatert og mørkt preg. 
Den eksisterende trappen ødela mye for planløsningen, og 
det ble bestemt å flytte den. rede arkitekter ble engasjert 
som arkitekt. Cadi ble engasjert til å bistå byggherren med 
ny planløsning , funksjonsplanlegging av kjøkken og bad, 
samt valg av overflater, materialer og faste spesialmøbler. 
Det ble laget et tilbygg med bad og hovedsoverom, og de 
eksisterende arealene ble bygget om og åpnet opp. 

KORsVOLL tERRassE > Korsvoll terrasse 28 B

📷	 Espen Grønli

🕔	Søndag 22. sept. kl. 12–16
👤	arkitekt og interiørarkitekt
 vil være tilstede

Det nye bygget for Institutt for informatikk på universitetet 
i oslo sto ferdig våren 2011. Det er tegnet av lund hagem 
arkitekter aS og Statsbygg har vært byggherre. Den 176 
meter lange bygningen har utgang til vannspeilene på 
østsiden med et amfi med sitteplasser ned til vannet. 
materialer og farger fanger opp blinderns øvrige bygg: rød 
tegl både ute og inne, og innvendig er det også mye heltre 
eik. røff, industriell stil. Innhugg i fasaden gir ekstra lys 
innvendig. gullik gulliksen aS har vært landskapsarkitekt.
Interiørarkitekt: ZInC. 

INstItutt FOR INFORMatIKK (IFI2) > Gaustadalleen 23 B

📷	 Ivan Brodey/Statsbygg

🕔	Søndag 22. sept. kl. 12–14
👥	omvisning av arkitekten
➢ ole-Johan Dahls hus (IFI 2)
🔗Se #82

div.a arkitekter har transformert en eksisterende 
stallbygning til moderne kontorlokaler. Et nytt 3-etasjes 
volum er plassert i bakgården, mot nabobebyggelsen 
dannes et lite atrium. mot gaten er eksisterende 
bygningsvolum beholdt. Det er bevisst spilt på forholdet 
mellom nytt og gammelt, der målet har vært en positiv 
kontrast. div.a arkitekter ble etablert i 1987, kontoret 
har allsidige oppgaver fra eneboliger og hytter til større 
boliganlegg, museer, skoler og byplanlegging.

DIV.a aRKItEKtER > Industrigata 54

📷	 div.A arkitekter

🕔	 Lørdag 21. sept. kl. 12–16
🕔	Søndag 22. sept. kl. 12–16

Oslo vest> Transformer er et byutviklingsprosjekt av rintala Eggertson 
arkitekter, billedkunstner Vigdis Storsveen og rom for 
kunst og arkitektur. prosjektet har som mål å ta ibruk ledige 
arealer og formidle kunst og kultur til unge mennesker i 
deres nærmiljø. Transformer er utviklet av billedkunstner 
Vigdis Storsveen, rintala Eggertsson arkitekter og rom 
for kunst og arkitektur. gaute askild næsheim, lasse Valdal 
og Claire de Wangen fremfører teaterstykket Stasjon 75. 
rintala Eggertson foreleser.

tRaNsFORMER – stasjON 75 > Ullevålsveien 75

🕔	 Lørdag 21. sept. kl. 17.00
 Teaterstykke
🎤	 Forelesning
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maD arkitekter vant i 2007 en lukket arkitektkonkurranse 
om å transformere den gamle Spikerfabrikken i 
nydalen til boliger, kontor og parkarealer. publikum får 
tilgang til hovedkontoret til mediebedriften Egmont. 
Kontorlandskapene er åpne over flere plan. De 
sedumtekkede takene har en skrå takvinkel som følger 
landskapet. Fellesfunksjoner er samlet rundt et atrium. 
landskapsarkitekten er asplan Viak. boligene er tegnet 
i samarbeid med april arkitekter. Interiørarkitekt Egmonts 
hovedkontor: metropolis arkitektur & design aS.

EgMONtHusEt (sPIKERVERKEt) > Nydalsveien 12 A

🕔	Søndag 22. sept. kl. 12–16
👤	arkitekten vil være til stede

Sjenerøse foreldre har delt tomten sin med sine to barn, 
deres ektefeller og barnebarn. hus for Søster og bror er 
to tilnærmet like lavenergihus i massivtre, reist ved siden 
av hverandre og som deler en felles bakhage med det 
eksisterende huset. Den overordnede ambisjonen har vært 
å gi det beste formsvaret som kan ivareta tre familiers liv, 
deres ønsker og behov, på en felles tomt.
av haugen Zohar arkitekter.

BOLIgER FOR søstER Og BROR > Skogfaret 8 🍂	

🕔	Søndag 22. sept. kl. 12–14
👤	arkitekten vil være til stede

Storbakken er et landemerke med lang historie. 
bakken er velkjent i store deler av verden, som urnorsk 
arena og ikon for vintersport. oslo kommune ble tildelt 
ski-Vm 2011. Dette innebar at holmenkollen Storbakke 
samt resten av holmenkollen nasjonalanlegg skulle 
fornyes og oppgraderes betydelig for å møte de krav som 
stilles av det internasjonale skiforbundet. JDS architects 
intensjon var at den nye skiarenaen skulle opprettholde 
gjenkjenningseffekten i folks bevissthet som et viktig 
nasjonalt og internasjonalt monument. 

HOLMENKOLLEN > Kongeveien 5

🕔	Søndag 22. sept.
👥	omvisning kl. 12

åtte lavenergiboliger, patio-, veranda- og altanhus, i et tett 
boligområde. husene er utformet som en syntese av ulike 
boligtyper med noe av både eneboligens, rekkehusets og 
leilighetens kvaliteter. Fellestun over garasje under bakken 
med direkte inngang til boligene. boligene varmes opp av 
vannbåren varme i gulvene som bruker solenergi og gass 
som kilder. arkitekt: Dahle/Dahle/breitenstein aS. 
byggeår 2005.

LaVENERgIBOLIgER BjøRNVEIEN > Bjørnveien 119 🍂	

🕔	Søndag 22. sept. kl. 12–13

holmenkollbakken har vært et symbol på norsk 
skisport i over hundre år. holmenkollen er 
kanskje oslos viktigste landemerke og ett av 
norges kjæreste nasjonalikon. anlegget har 
huset flere Vm og norges første olympiske 
mesterskap i 1952. Det sies at anlegget er 
verdens tredje mest kjente idrettsstadion etter 
Wembley og Wimbledon, og er en av de aller 
mest besøkte turistattraksjonene i landet.

Det aller første hopprennet i holmenkollen 
fant sted i januar 1892. med 21,5 meter satte 
arne ustvedt den første bakkerekorden på et 
hopp bygget opp av kvister og snø. Siden den 
gang har bakken blitt oppgradert og endret hele 

18 ganger. I 1914 fikk bakken sitt første stillas, 
kalt babels tårn, men ikke før til Vm i 1952 fikk 
bakken permanente tribuner og dommertårn. 
også til verdensmesterskapene i 1966 og 1982 
gjennomgikk bakken store utbygginger.

Da oslo i 2006 fikk tildelt Ski-Vm i 2011, 
utlyste oslo Kommune en åpen konkurranse 
om ny hoppbakke i holmenkollen. Den gamle 
bakken med den karakteristiske «diamanten» 
på toppen skulle byttes ut med en moderne 
bakke og blant 104 innsendte forslag var det 
belgisk-danske JDS architects sitt forslag 
«nye holmenkollen Fyr» som vant.

 

Veien frem til et ferdig anlegg skulle bli 
lang og ikke uten uenigheter, omveier og 
budsjettoverskridelser. på tross av dette ble 
bakken åpnet med et nasjonalt åpningsrenn 
den 3. mars 2010 og i mars 2011 kunne vi ønske 
velkommen til et nytt ski-Vm med verdens mest 
moderne hoppbakke.

Den nye bakken er i hovedsak en 
konstruksjon av stål og er den første bakken i 
verden med permanent vindskjerm som en 
del av den designmessige konstruksjonen. 
Starthuset ruver 60 meter over bakken og en 
kabinheis frakter utøvere og publikum helt til 
toppen, enten for å nyte utsikten eller for å sette 

utfor ovarennet en holmenkollsøndag og motta 
kollenbrølet fra et forventningsfullt publikum.

oslo åpne hus er stolte over å ha 
holmenkollen på programmet, og håper du 
benytter anledningen til å besøke anlegget 
under arrangementet.

Vi sees.

✎ Tobias Lahn, MNLA

tilbygget til Domus medica er tegnet av hrtb aS 
arkitekter. bygget er belagt med samme type metallplater 
som det gamle nabobygget, men som lyser opp med røde 
led-lamper bak perforeringen på kveldstid. Innvendig 
er det brukt frilagt betong med knallrøde fargeklatter. 
Fellesområdene skiller seg tydelig ut og binder sammen 
eldre og ny bygningsmasse. Statsbygg har vært byggherre 
for prosjektet, som ble ferdigstilt høsten 2012.

DOMus MEDICa > Sognsvannsveien 9

🕔	Søndag 22. sept. kl. 11–13
👥	omvisning av arkitekten

Villa Stenersen i er tegnet av arkitekt arne Korsmo og 
ble bygget i 1937–1939 for finansmannen, kunstsamleren 
og forfatteren rolf Stenersen og hans familie. huset 
skulle tjene som bolig og som ramme for den store 
kunstsamlingen og regnes som ett av hovedverkene i norsk 
funksjonalisme. Villaen ble testamentert til staten som bolig 
for statsministeren, men kun brukt av statsminister oddvar 
nordli en kort periode. Villaen er fredet av riksantikvaren, 
eies av Statsbygg og norsk Form administrerer og 
formidler boligen.

VILLa stENERsEN > Tuengen allé 10 C

📷	 Steffen Aaland, Norsk Form📷	 Jaro Hollan

📷	 H Abel, begynnelsen av 1900📷	 Fra prøve-VM i Holmenkollen 1981📷	 Leif Ørnelund 1951

🕔	 Lørdag 21. sept. kl. 12–16
🕔	Søndag 22. sept. kl. 12–16
👥	omvisning kl. 12, 13, 14 og 15 
begge dagene

Holmenkollen



SIDE 20    oSlo åpnE huS program 21. & 22. SEptEmbEr 2013> FORNEBu/NEsøya

oxenøen bruk består av moderne kontorlokaler på 
historisk grunn like ved vannkanten på Fornebulandet. 
lund hagem arkitekter har tegnet det tidligere 
konsernsenteret til norske Skog som åpnet dørene i 1998. 
bygningens materialbruk snakket med det opprinnelige 
gartnerianlegget tegnet av arkitekt magnus poulson. 
bygningene fikk bærum Kommunes Estetiske råds 
diplom i 1999. oboS Forretningsbygg og aspelin ramm 
eier anlegget. 

området ved oslos tidligere hovedflyplass er i stor 
utvikling og omfatter landets største utbyggingsprosjekt. 
Fornebu bygges ut med boliger, næring, tjenestetilbud, 
parker og friområder. årets Fornebuvandring tar deg med 
til noen av prosjektene som langt på vei viser konturene av 
hva Fornebulandet er i ferd med å bli. landskapsarkitekten 
fra bjørbekk & lindheim aS forteller om bruken av vann 
som bærende elementer i parkene. prosjektene som inngår 
i vandringen har utstrakt bruk av vann som virkemiddel for 
økologiske og bærekraftige systemer.
➢ oppmøte på tårnplassen i nansenparken kl. 12. 

OXENøEN BRuK > Oksenøyveien 80FORNEBuVaNDRINg – VaNN sOM ByFORMINg 🍂	

🕔	 Lørdag 21. sept. kl. 12–14
🕔	Søndag 22. sept. kl. 12–14
🔗 www.oxenoenbruk.no
👤	arkitekt tilstede på lørdag

🕔	Søndag 22. sept. kl. 12–14.30
 Varighet ca. 2,5 time
👍	 Enkel servering

ungdomsskole, barnehage, svømmehall, idrettshall og 
idrettsbaner er konsentrert om en samlende grendegate 
som fungerer som adkomstsone og møtested. 
En vannåre er lagt inn som et samlende motiv i 
grendegatas granittløper. Skolens uteareal har blant 
annet «rulle opp/rulle ned-groper» i plass-støpt betong, 
en aktivitetsstreng med tauverk, sosiale rom og scene. 
barnehagen har marihøneinspirert terrengform, en 
landsby med lekehus, hundremeterskog og vannrenne. 
landskapsarkitekt: bjørbekk & lindheim aS.

HuNDsuND gRENDEsENtER > Snarøyveien 81 🍂	

🕔	Søndag 22. sept. kl. 13
👥	omvisning ved landskapsark. søndag
 Del av Fornebuvandring

nansenparken på den tidligere flyplassen ligger som 
et grønt samlende hjerte for hele Fornebu. parken er 
formgitt i dynamikken mellom det harde flyplassrelaterte 
og det myke organiske. Vann er bærende element 
med den store dammen og festplass som midtpunkt. 
Økologiske prinsipper med stedegen vegetasjon og 
åpen overvannshåndtering. parken på 200 dekar åpnet 
september 2008. oppdragsgiver: Statsbygg og oslo 
kommune. landskapsarkitekt: bjørbekk & lindheim aS.

NaNsENPaRKEN > Fornebu 🍂	

🕔	Søndag 22. sept. kl. 12
👥	omvisning ved landskapsark. søndag
 Del av Fornebuvandring

rolfsbukta boligområde ligger ved sjøen nordøst på 
Fornebu. nærheten til vannet forsterkes ved kanaler/
vannspeil som føres inn i området, og ved en bevisst 
formgivning av overgangen vann/land. pollenområdet 
innerst i rolfsbukta har promenade langs vannspeil og 
stråfontene, prydgress og effektbelysning. marina- og 
tangen-områdene ytterst mot rolfstangen innbyr til 
spaserturer og opphold langs en lang bryggepromenade 
med integrerte sitte- og oppholdsmuligheter. 
landskapsarkitekt: bjørbekk & lindheim aS.

ROLFsBuKta BOLIgOMRåDE > Fornebu 🍂	

🕔	Søndag 22. sept. kl. 14
👥	omvisning ved landskapsark. søndag
 Del av Fornebuvandring

Quality hotel Expo på Fornebu er bygget på konseptet 
«midt i naturen». naturlige materialer som tre og stein 
skaper kontraster mellom røft og raffinert. grønne 
områder, menneskevennlig belysning og høyeffektiv 
ventilasjon skaper harmoni mellom natur og teknologi, 
mellom kunnskap og kreativitet. haptic architects aS, 
Interiørarkitekt nikolai butenschøn mnIl. 

QuaLIty HOtEL EXPO > Snarøyveien 20

📷	 Trine Thorsen

🕔	Søndag 22. sept. kl. 15
 Del av Fornebuvandring
👍	 mulighet for lunsj

terminalbygget ble bygget i 1963 etter arkitekt odd 
nansens tegninger. I 2008–2010 stod a-lab for rehabilitering 
og utvidelse av anlegget som i dag inneholder ca 
42.000m2 kontor. anlegget inkluderer flyterminalens gamle 
verneverdige ankomst-og avgangshall med veggmalerier 
av Kaj Fjell. ZInC utarbeidet løsninger for etablering av 
kantine, kaffebar og resepsjon i hallen, i tillegg til utbedring 
av alle flater og belysning. It Fornebu huser i dag en rekke 
næringsbedrifter med fokus på kunnskap og innovasjon.

telenors hovedkontor på Fornebu feiret ti års-jubileum i fjor. 
telenor har som mål å være i front rundt organisering av 
arbeidsdagen, - både nasjonalt og internasjonalt.
telenor har evaluert sitt arbeidsplasskonsept og pilotert 
nye løsninger for arbeidssonene og mer effektiv bruk 
av fellesarealene. under omvisningen vises blant annet 
pilotert fellesareal i bygg l. prosjektet er utført av 
romlaboratoriet aS, i nært samarbeid 
med oppdragsgiver.

It FORNEBu, tERMINaLByggEt > Martin Linges vei 25

tELENORs HOVEDKONtOR FORNEBu > Snarøyveien 30

📷	 Ketil Jacobsen

📷	 Espen Grønli

🕔	Søndag 22. sept. kl. 12–14

🕔	Søndag 22. sept. kl. 12–15

oppført i 2012 av a-lab for It-Fornebu. Flyplassområde 
transformert til kunnskapsintensivt næringsmiljø med 
offentlig tilgjengelig park og promenade. Kontorbygg for 
2 500 ansatte med 140 m. stålfagverkskonstruksjoner og 
30 m. utkraginger. Indre «torg» med 8 etg. frittstående 
trappetårn og avansert dobbeltkrummet glasstak. 
prisbelønnet internasjonalt og nasjonalt. arkitekt: a-lab 
(arkitekturlaboratoriet aS). Interiør: a-lab (for eier 
It-Fornebu Eiendom) & momentum arkitekter 
v/anne-Karin Ebne mnIl og peder olimb mnIl 
(for leietaker Statoil). landskap: rambøll

statOIL REgIONKONtOR > Martin Linges vei 33, Fornebu

📷	 Ivan Brodey

🕔	Søndag 22. sept. kl. 12–15
👥	omvisning i grupper 
(f.eks. kl. 12, 13 og 14)

Eneboligen på nesøya fra 2003 er tegnet av 
Jarmund/Vigsnæs arkitekter. Ytterveggene er dekket av 
kobber og lerk. gjennom åpninger og vinduer for man 
et inntrykk av husets planløsning. Eneboligen er plassert 
mellom to små fjellvegger som rammer inn hagen. 

KOBBERHusEt > Rosenkrantz vei 27B, Nesøya

🕔	 Lørdag 21. sept. kl. 12–16
🕔	Søndag 22. sept. kl. 12–16

Fornebu/Snarøya>

området ved oslos tidligere hovedflyplass 
er i stor utvikling og omfatter landets største 
utbyggingsprosjekt. Fornebu bygges ut med 
boliger, næring, tjenestetilbud, parker og 
friområder. årets Fornebuvandring tar deg 
med til noen av prosjektene som langt på vei 
viser konturene av hva Fornebulandet 
er i ferd med å bli.

Første stopp er nansenparken med oppmøte 
på tårnplassen kl. 12. landskapsarkitekten fra 
bjørbekk & lindheim aS gir deg en omvisning 
i parken som i dag er en frodig park i hjertet 
av Fornebu-utbyggingen med flere referanser 
til den gamle flyplassen. Vann er det bærende 
elementet i parken  med en stor ny dam og 
tilstøtende festplass som midtpunkt. parken har 
en økologisk profil med stedegen vegetasjon og 
overflatebasert overvannshåndtering.

Kl. 13 fortsetter omvisningen ved 
hundsund grendesenter (oppmøte utenfor 
svømmehallen). grendesenteret inneholder 
både ungdomsskole, barnehage, svømmehall, 
idrettshall og idrettsanlegg. I den samlende 
grendegata er vann og overvannshåndtering 
igjen et sentralt motiv, representert 
av en snirklende vannåre som renner 
gjennom området.

Fornebuvandringen avsluttes i rolfsbukta 
boligområde kl. 14 (oppmøte i innerste del 
av kanalen). rolfsbukta er et godt eksempel 
på boligutbyggingen på Fornebu med en 
umiddelbar nærhet til vannet. Denne nærheten 
forsterkes med kanaler og vannspeil som 
føres inn i området.

Fornebuvandring

📷	 Bjørbekk og Lindheim📷	 Bjørbekk og Lindheim

📷	 Bjørbekk og Lindheim 📷	 Bjørbekk og Lindheim

📷	 Bjørbekk og Lindheim



VINNER AV STATENS BYGGESKIKKPRIS 2013: 

ARKITEKTURVERKSTEDET/ASPLAN VIAK PROSJEKTERTE VINNERBYGGENE

VI HAR HATT ANSVAR FOR : 

     - Arkitektur 
     - Landskapsarkitektur
     - Interiørarkitektur
     - Prosjekteringsledelse

- STAVANGER KULTURSKOLE  
- STAVANGER KATEDRALSKOLE

www.aspelinramm.no

www.byggimpuls.com



Som Tekna-medlem har du alltid noen i ryggen
Bli Tekna-medlem og få støtten du trenger
Tekna er fagforeningen for deg med teknisk-naturvitenskapelig utdanning på 
masternivå. Som medlem hos oss har du noen som støtter din sak, enten det gjelder 
juridiske spørsmål, lønnsforhandlinger eller arbeidsforhold. I tillegg får du ekstra 
gode forsikringsordninger og ny kunnskap gjennom våre kurs og faglige nettverk.

Meld deg inn på www.tekna.no

Hi, we are HAL. We are a big new family of chairs. Jasper Morrison 
designed us, reinterpreting the shell chair. Vitra developed us in 
Hi, we are HAL. We are a big new family of chairs. Jasper Morrison 
designed us, reinterpreting the shell chair. Vitra developed us in 
Hi, we are HAL. We are a big new family of chairs. Jasper Morrison 

Switzerland. We come in lots of colours and even more bases. Meet 
designed us, reinterpreting the shell chair. Vitra developed us in 
Switzerland. We come in lots of colours and even more bases. Meet 
designed us, reinterpreting the shell chair. Vitra developed us in 

us at www.vitra.com/hal

Vitra Scandinavia AS, Stortingsgaten 30, 0161 Oslo, Tel: +47 23 11 58 70, www.vitra.comVitra Scandinavia AS, Stortingsgaten 30, 0161 Oslo, Tel: +47 23 11 58 70, www.vitra.com
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På jakt etter 
   bolig?
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www.r-bergersen.no

R. Bergersen
Trondheimsveien 47
0560 Oslo
Tlf: 23 30 11 30
post@r-bergersen.no

Spesialisten på møbelbeslag og dørvridere!

Besøk vår nettbutikk:



ALT INNEN KOPI, 
TRYKK, DEKOR OG 

DIGITALE TJENESTER!
Vi utfører små og store oppdrag 

for deg og din bedrift!

www.allkopi.noBanner, Qben Rodeløkka / akrylbilde, Statnett / tapet, Scandic Hotel Fornebu.

ANNONSEINNSTIKK



Opplev Groruddalen!
Store deler av dette programmet er lagt til Groruddalen. I helgen kan du besøke 

våre nye bydelsparker, vandre på nyanlagte turstier, ta inn spennende kunstopplevelser 
og treffe andre på nye møteplasser. Vi ønsker deg riktig god tur!

Mellom 2007 og 2016 ruster Groruddals-
satsingen opp det fysiske, kulturelle og 
sosiale miljøet i Groruddalen. 

Følg oss på 
www.facebook.com/
groruddalen
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