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Oslo Åpne Hus 
inviterer deg til å se innsiden 
av byen. Vi har som formål 
å vise fram arkitektoniske 
mesterverk i Oslo og Akershus. 
«Arkitektur» favner både byggverk, 
interiør, hager, parker og uterom. 

I år står 147 steder på programmet, 
og alle er gratis og åpne for alle! 
Vi er stolte av å samarbeide med 
Oslo kulturnatt fredag 12. september 
og kulturminnedagene 
13.–14. september. 
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Departementets arbeid som har betydning for god arkitektur og planlegging:
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har blant annet ansvar for by- og boligpolitikk, 
og plan- og bygningsloven. Loven skal legge til rette for god forming av bygde omgivelser, gode 
bomiljøer og gode oppvekst- og levekår i alle deler av landet. Prinsippet om universell utforming 
skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak. Det samme gjelder hensynet 
til barn og unges oppvekstvilkår og estetisk utforming av omgivelsene. Framtidens byer er et 
samarbeidsprogram mellom 13 byer, næringslivet og Staten. Målet for Framtidens byer er å kutte 
byenes utslipp av klimagasser, finne strategier for å møte klimaendringene, og gjøre byene 
bedre å leve i. 

Arrangørpartnere

Samarbeidspartnere

🕔	Tidspunkt
➢ Oppmøte
👥	Omvisning
👤	Arkitekt til stede
 Vandring 
🎤	 Foredrag
🔄 Rehabilitering
 Byøkologi

 Barnevennelig
♫ Underholdning
 Servering

☆ Premiere
 Kart
⚠ Obs!
🔗 Lenke
📷	Foto

Praktisk informasjon

Direktoratet for byggkvalitet er et nasjonalt kompetansesenter på bygningsområdet og sentral 
myndighet innenfor bygningsdelen av plan- og bygningsloven. Direktoratets arbeid er rettet 
mot kommunene og aktørene i byggeprosessen og byggevaremarkedet. Direktoratet for 
byggkvalitet skal bidra til å realisere bygningspolitikken ved å bidra til et godt regelverk, effektive 
byggesaksprosesser, at byggverk og omgivelser tilfredsstiller gitte kvalitetskrav og at det bygde 
miljø bidrar til bærekraftig utvikling og gode levekår. En viktig oppgave for direktoratet er å øke 
kunnskapen i samfunnet generelt, og i byggenæringen og kommunene spesielt, om byggkvalitet, 
byggeregler og byggesaksprosess.

Adgang til bygningene og hageanleggene er gratis. Enkelte steder 
vil adgangen være begrenset til spesielle rom eller deler av anlegget. 
Noen steder vil adgang være begrenset til egne omvisninger og/eller 
et begrenset antall besøkende. 

Vennligst vis forståelse for at det kan dannes køer ved populære 
steder og at det kan bli ventetid og adgang i puljer.

 NB! Det tas forbehold om endringer i programmet. 
 Eventuelle endringer vil annonseres 
 på nettsiden 🔗www.osloåpnehus.no 

Følg oss også på facebook.com/osloapnehus
Del dine bilder fra arrangementet på vår Flickr-gruppe 
eller på Instagram/Facebook med offisiell tag: #åpnehus

Hvert anlegg har en unik strekkode (Qr-kode) som kan leses med en 
📱smarttelefon med Qr-kodeleser. Ved å holde kameraet mot koden 
videreføres du direkte til prosjektside på 🔗www.osloåpnehus.no som 
viser mer informasjon om det aktuelle anlegget; bilder, utfyllende 
tekst, kart, veibeskrivelse, samt kollektivtransport.

Oversiktskart og enkeltkart med detaljert plassering 
finnes på 🔗www.osloåpnehus.no.

Grafisk design/produksjon: Halvor Bodin
Trykk: Dagbladet/Nr1 Trykk

Denne versjon av programmet 
er oppdatert 8. september 2014

Ikoner markerer ulike attributter ved anleggene:

ANNONSEINNSTIKK
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Byøkologi
Definisjon: «Byøkologi betegner en særskilt 
miljøinnsats som med utgangspunkt i et konkret 
byområdes miljøstand, brukernes deltagelse, 
søker å fremme helhetsorienterte løsninger på 
problemstillinger som er knyttet til områdets 
ressursforbruk, miljøbelastning og naturinnhold». 
(kilde: Det Danske Miljøvernministeriet). Vi har 
merket av prosjekter vi mener er byøkologiske 
med symbolet bie. Vi har vært romslige i hvilke 
prosjekter vi har akseptert som «byøkologiske». 

Selv om det er stor forskjell mellom 
tankegangen bak visjonære matproduserende 
prosjekter (som f.eks. Geriljahagen, Bybiene 
på Bislet og Verdensparken på Furuset) og 
formelle parkanlegg (som f.eks. Eidsvolls plass 
og private grønne takterasser i Sørenga), så 
rommer alle plass – ikke bare utelukkende for 
mennesker men også for kretsløp av vann, 
vegetasjon og dyreliv.

Oslo Åpne Hus og 
Kulturminnedagene 2014 
Kulturminnedagene (European Heritage 
Days) foregår over hele Europa i midten av 
september hvert år. Målet er å vise fram kjent 
og ukjent kulturarv for folk flest. Frivillige 
organisasjoner, museer og kommuner står bak 
hundrevis av aktiviteter landet rundt. Norges 
kulturvernforbund har ansvar for nasjonal 
koordinering og markedsføring av dagene i 
Norge. I år er tema «Den store reisen – 200 års 
samfunnsutvikling» og arrangementsperioden er 
13. til 21. september». Programmet i Oslo Åpne 
Hus har som hovedambisjon å vise fram god 
arkitektur, og dessverre er det lett å glemme 
at mange av bygningene og uterommene 
også er kulturminner som manifesterer 
historie og essensiell kultur. I samarbeid med 
sekretariatet for Kulturminnedagene har Oslo 
Åpne Hus derfor plukket ut det vi anser som 
viktige kulturminner og markert disse med 
kulturminnedagenes logo. 

Se 🔗www.kulturvern.no for mer informasjon om 
kulturminnedagene – velkommen! 

Louise Brunborg-Næss, 
Kulturvernforbundet

Oslo Åpne Hus 
og Oslo kulturnatt 2014
Oslo Åpne Hus og Oslo kulturnatt har delvis 
felles program fredag 12. september. Mange 
av byens fremste institusjoner har gratis 
inngang og et spesielt program denne kvelden. 
Oslo Åpne Hus har valgt ut de institusjonene 
som holder til i arkitektoniske mesterverk, og 
merket dem med dette symbolet: Her får du 
oppleve både unik arkitektur og et kulturelt 
akkompagnement. 

Oslo kulturnatt er arrangert av Oslo kommune 
og tilbyr flere hundre gratisarrangementer på 
ca 130 arenaer fredag 12. september og alle er 
gratis. I tillegg å ha arrangementer som en del av 
Oslo Åpne Hus, kan du for eksempel ta et mini-
cruise med seilskuta Helena, se Skjønnheten 
og Udyret på Christiania Theater, fransk film 
på Cinema Neuf på 35mm-film, besøke en 
ambassade, se Woyzeck på Det norske Teatret, 
oppleve Vivaldis De fire årstider med Oslo-
Filharmonien på Rådhuset og gå på nachspiel 
på Deichman, for å nevne noe. Se programmet 
på 🔗www.oslokulturnatt.no, last ned app eller 
hent programmet hos en av arrangørene, på 
en kino eller et bibliotek. Oslo kulturnatt feirer 
tiårsjubileum i år – velkommen!

Marianne Syversen Welle,
kulturetaten Oslo kommune

Oslo Åpne Hus inviterer deg til å se innsiden av byen. Vi har som 
formål å vise fram arkitektoniske mesterverk i Oslo og Akershus. 
«Arkitektur» favner både byggverk, interiør, hager, parker og uterom. 
I år står 147 steder på programmet, og alle er gratis og åpne for alle! 
Vi er stolte av å samarbeide med Oslo kulturnatt fredag 12. september 
og kulturminnedagene 13.–14. september. 

Oslo Åpne Hus hadde ikke eksistert uten de mange frivillige som 
stiller opp. Vi er utrolig takknemlig for all hjelpen vi har fått! Vi regner 
med at minst 300 frivillige er involvert som huseiere, leieboere 
eller fagpersoner som viser rundt. Tusen takk til alle!

Oslo Åpne Hus er en forening som ble stiftet av representanter 
for Oslo Arkitektforening, Norske landskapsarkitekters forening, 
Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening og 
Statsbygg. Disse organisasjonene har bidratt både økonomisk og 
med stor egeninnsats for å skape helgens arrangement. Styret og 
arbeidsgruppa 2013/2014 har bestått av: Ellen Haukås (styreleder), 
Eva Kvandal (Statsbygg), Erik Collett (OAF), Tobias Lahn (NLA), 
Anne Linn Kvalsund (NIL), Jeanette Stene Skogstad (NIL), 
Kathrine Wangsmo (NIL) og Katharina Dale Håkonsen (OAF).

Open House Worldwide
Oslo Åpne Hus er medlem av Open House Family. Det første Open 
House fant sted i London i 1992 og ble grunnlagt av Victoria Thornton 
fordi hun ønsket å skape bedre forståelse for arkitektur og det 
bygde miljøet utenfor bransjemiljøene. Frustrert over barrierene 
mellom arkitektyrket og folk flest, satte hun seg fore å gjøre Londons 
bygninger tilgjengelige for alle. Hennes kredo er at personlig 
opplevelse er den beste måten å lære om, forstå og argumentere 
for kvalitet i det bygde miljøet. Open House er blitt adoptert av over 
20 byer i verden: London, New York, Dublin, Tel Aviv, Jerusalem, 
Helsinki, Melbourne, Galway, Barcelona, Slovenia, Chicago, Roma, 
Lisboa, Perth, Adelaide, Brisbane, Thessaloniki, Limerick, Gdynia, 
Buenos Aires, Wien, Athen, Nicosia, Venezia og Oslo. Alle er forpliktet 
til å vise fram fremragende arkitektur, gratis og åpent for alle.

Open House London was founded in 1992 by Victoria Thornton, with 
the aim of fostering a better understanding of architecture and the 
built environment outside the profession. Frustrated by the barriers 
between the architecture profession and the general public, Victoria 
set out to make London’s buildings accessible to all, in line with her 
belief that direct experience is the most effective way to learn about, 
understand and argue for quality in the built environment. Open 
House has now been adopted by over 20 cities around the world, 
creating an Open House Worldwide Family including New York, 
Chicago, Barcelona, Rome, Tel Aviv and Buenos Aires.

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

Prosjektledelse: 
Planke AS v/Ellen Haukås
📱 900 50 887

Velkommen inn!

Rehabilitering 
og gjenbruk
Det finnes mange gode grunner til å satse 
på rehabilitering av gamle hus, for eksempel 
økonomi, bærekraftig ressursforvaltning og 
bevaring av kulturhistorie. Oslo Åpne Hus 
tror at du kommer til å blåse en lang marsj i 
alle disse argumentene når du besøker våre 
rehabiliterte hus. Husene i vårt program er 
nemlig utvalgt utelukkende på grunn av sin 
fremragende arkitektoniske og kontemporære 
kvalitet. Arkitekten/interiørarkitekten har 
imponert oss med design, former og farger. At 
de også har spart miljøet, økonomien og bevart 
vår kulturhistorie, er en utilsiktet bonus for oss 
i juryen. Sjekk ut f.eks. disse husene: Asplan 
Viak på Bankplassen, Margarinfabrikken 
barnehage, Bjerke videregående skole, 
Hersleb videregående skole, Støperiet 
barnehage, Spikerverket, Drammensveien 60, 
Signal Mediahus, Påbygg i Marienlundveien, 
Powerhouse Kjørbo, Nasjonalmuseet – 
Arkitektur, Høyblokken, Sjømannsskolen 
(nå videregående skole), Fossum kirke (nå 
flerbrukshus) og Nansenparken (tidligere 
landingsstripe).

Urbant friluftsliv
Moderne minimalisme i markagrensa, 
parkourpark i drabantbyen, skulpturer for 
minigolfere, bifarm på Bislet, internasjonale 
hoppbakke. Årets program har mange 
eksempler på hvordan Oslofolk bruker fritiden 
sin på en eller annen form for friluftsliv. Vi er 
heldige som bor i en by der landlige aktiviteter 
får plass i bykjernen og de urbane trendene 
kan boltre seg i fri natur. I noen tilfeller er det 
politikere og offentlige planleggere som har lagt 
til rette for dette. Andre steder er det en ildsjel 
eller to som har satt i gang aktiviteten, og så har 
de bygde omgivelsene kommet etter. Fortsett 
slik! Hvis du vil lære mer om det komplekse 
samspillet mellom urbane og naturlige 
aktiviteter, sjekk ut f.eks. disse åpne «husene»: 
Isdammen/Woody35 POP-UP, Holmenkollen, 
Sogn hagekoloni, Verdensparken – Furuset 
Parkour, Morgendagens byutvikling – 
nye sykkeltyper, Sollerudstranda, Bybi, 
Kræsjkurs, Bydelsutviklerens elvevandring, 
Kolonihagehytte på Rodeløkka, Abels 
hage, Sisyfos Jesperud, Kjeglebanen på 
Langaardsløkken eller Geriljaparken.
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Regjeringskvartalet

001 Y-BLOKKEN > Akersgata 44, 0180 Oslo 5
002 HØYBLOKKEN > Akersgata 42, 0180 Oslo 5
003 R4 > Einar Gerhardsens plass 1, 0180 Oslo 5
004 FINANSDEPARTEMENTET > Akersgata 40, 0180 Oslo  5

Sentrum

005 RODEO, ARCHITECTOPA, DAPPER > Youngstorget 2A, 0181 Oslo  7
006 STORTINGET > Karl Johans gate 22, 0159 Oslo 7
007 EIDSVOLLS PLASS > Karl Johans gate 22, 0159 Oslo 7
008 DEN NORSKE FRIMURERORDENENS STAMHUS > Nedre Vollgate 19 7
009 HOTEL AUGUSTIN/SMFB REKLAMEBYRÅ > Tollbugata 24 7
010 KULTURVERNETS HUS > Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo 7
011 ASPLAN VIAK OSLO > Kongens gate 1, 0153 Oslo 7
012 NASJONALMUSEET – ARKITEKTUR > Bankplassen 3, 0153 Oslo 7
013 HOVEDARSENALET – FORSVARSMUSEET > Akershus festn., bygn. 62 7
014 SLOTTSKIRKEN > Akershus festning, 0150 Oslo 7
015 NHM > Akershus festning, bygning. 21, 0150 Oslo 7
016 RÅDHUSET > Fridtjof Nansens plass, 0160 Oslo 8
017 NOBELS FREDSSENTER > Brynjulf Bulls plass 1 , 0250 Oslo 8
018 CHRISTIANIA TEATER > Stortingsgata 16 , 0161 Oslo 8
019 HØYRES HUS > Stortingsgata 20 , 0161 Oslo 8
020 DOMUS ACADEMICA OG GAMLE FESTSAL > Karl Johans gate 47 8
021 DOMUS MEDIA – UNIVERSITETETS AULA > Karl Johans gate 47, 0162 Oslo 8
022 DOMUS MEDIA VESTFLØYEN > Karl Johans gate 47 8
023 UIO PROFESSORBOLIGEN > Karl Johans gate 47, 0162 Oslo 8
024 SLOTTSPARKEN > 0169 Oslo 8
025 GROTTEN (UNDER GROTTEN) > Wergelandsveien 2, 0167 Oslo 8
026 RIKSTRYGDEVERKET > Drammensveien 60, 0271 Oslo 8
027 OBSERVATORIET > Observatoriegaten 1, 0254 Oslo 8
028 ARKITEKTURVANDRING TJUVHOLMEN > Tjuvholmen allé 21 9
029 FRONTLEILIGHET PÅ DYNA BRYGGE > Dyna Brygge 5, 0252 Oslo 9
030 ASTRUP FEARNLEY MUSEET > Strandpromenaden 2, 0252 Oslo 9

Bygdøy

031 KUBEHUSET > Mellbyedalen 9B, 0287 Oslo 9
032 NORSK FOLKEMUSEUM > Museumsveien 10, 0287 Oslo 9
033 BOLIG P. T. MALLINGS VEI > P. T. Mallings vei 10, 0286 Oslo 9
034 VILLA GRANDE OG QUISLINGS BUNKER > Huk Aveny 56, 0287 Oslo 9

Frogner og St. Hanshaugen

035 VIGELANDSMUSEET > Nobels gate 32, 0268 Oslo 9
036 VANDRING GJENNOM FROGNER HOVEDGÅRD > Frognerveien 67 9
037 FROGNER KIRKE > Bygdøy Allé 36, 0265 Oslo 10
038 LANGÅRDSLØKKEN/YOUNGS VILLA > Professor Dahlsgate 32 10
039 ARKITEKTENES HUS > Josefines gate 32, 0351 Oslo 10
040 ARKITEKTENES RÅDGIVNINGSTJENESTE (ART) > Josefines gate 32 10
041 BYBI BIRØKT > Stensparken, 0354 Oslo 10
042 TEMPORÆR KUNST OG ARKITEKTUR I THERESES GATE > 0354 Oslo 10
043 VETERANTRIKKEN 10
044 LEILIGHET PÅ LOVISENBERG > Vallegata 20, 0454 Oslo 10
045 TAKTIL ARKITEKTER AS > Colletts gate 14, 0169 Oslo 10
046 ILA ARKITEKTURFORRETNING > Uelands gate 59K, 0460 Oslo 10
047 PILESTREDET PARK > Inngang Pilestredet 10

Akerselva og østover

048 STATISTISK SENTRALBYRÅ (SSB) > Akersveien 26, 0177 Oslo 11
049 SIGNAL MEDIAHUS > Nedre gate 5, 0551 Oslo 11
050 DOGA (NORSK DESIGN- OG ARKITEKTURSENTER) > Hausmanns gt. 16 11
051 HERSLEB SKOLE > Herslebs gate 20 B, 0561 Oslo 11
052 BOTANISK HAGE/NATURHISTORISK MUSEUM > Sars gate 1, 0562 Oslo 11
053 MUNCHMUSEET > Tøyengata 53, 0578 Oslo 11
054 D36 > Dælenenggata 36, 0567 Oslo 11
055 KOLONIHAGEHYTTE PÅ RODELØKKA > Mittveien 7, 0659 Oslo 11
056 STØPERIET BARNEHAGE > Hasleveien 3, 0571 Oslo 11
057 TIEDEMANNSPARKEN > Bertrand Narvesens vei 8, 0661 Oslo 11

Bjørvika og Gamlebyen

058 DEN NORSKE OPERA & BALLETT > Kirsten Flagstads plass 1, 0191 Oslo 12
059 FHILTEX > Sukkerbiten, bak Operaen  12
060 MAD-BYGGET > Dronning Eufemias gate 20, 13. etg., 0191 Oslo  12
061 BARCODE (UTOMHUS) > Dronning Eufemias gate 20, 0191 Oslo  12
062 DRONNING EUFEMIAS GATE > Dronning Eufemias gate 20, 0191 Oslo  12
063 NSB-KONSERNET > Schweigaards gate 23, 0152 Oslo  12
064 LADEGÅRDEN > Oslo gate 13, 0192 Oslo  12
065 OSLO BISPEGÅRD > St. Halvards plass 3, inngang fra Egedes gate  12
066 DREIESKIVA KVÆRNERBYEN > Turbinveien 10, 0195 Oslo 12

Sørenga

067 SØRENGA – MASTERPLANEN > Sørengkaia 69, 0191 Oslo 13
068 SØRENGA BYGGETRINN 2 (FELLESOMRÅDER) > Sørengkaia 69 13
069 SØRENGA BYGGETRINN 3 (LEILIGHET) > Sørengkaia 69, 0191 Oslo 13
070 SØRENGA BYGGETRINN 4 > Sørengkaia 82, 0191 Oslo 13
071 SØRENGA – LANDSKAP BYGGETRINN 4 > Sørengautstikkeren 13
072 SØRENGA – LANDSKAPSARKITEKTENS OMVISNING > Sørengkaia 76 13
073 ÅPENT VISNINGSSENTER PÅ SØRENGA > Byggetrinn 2, Sørengkaia 69 13

Ekeberg, Nordstrand og Manglerud

077 EKEBERGPARKEN 15
078 EKEBERGRESTAURANTEN > Kongsveien 15, 0193 Oslo 15
079 KONGSHAVN VGS – SJØMANNSSKOLEN > Kongsveien 30, 0193 Oslo 15
080 BEKKELAGSVEIEN 15 > Bekkelagsveien 15D, 1177 Oslo 15
081 PÅBYGG PÅ STYLTER > Marienlundveien 12b, 1178 Oslo 15
082 GERILJAPARKEN > Emil Korsmos vei 21, 1678 Oslo 15

Nydalen

083 BYDELSUTVIKLERENS ELVEVANDRING > 0484 Oslo 17
084 NYDALEN ENERGISENTRAL NORD > Nydalen Bruks vei 16, 0484 Oslo 17
085 RIKSTEATRET > Gullhaug Torg 2, 0484 Oslo 17
086 FISKARS/REDSKAPSFABRIKKEN > Nydalsveien 32B, 0484 Oslo 17
087 NYDALEN BRYGGERI OG SPISERI > Nydalsveien 30 A, 0484 Oslo 17
088 NYDALEN VIDEREGÅENDE SKOLE > Nydalsveien 30C, 0484 Oslo 17
089 TUNNEL OF LIGHT > Nydalen T-banestasjon, 0484 Oslo 17
090 BAKKE MØLLE > Nydalsveien 21, 0484 Oslo 17
091 EGMONTHUSET > Nydalsveien 12, 0484 Oslo 18
092 BI CAMPUS NYDALEN – INNENDØRS BY > Nydalsveien 37, 0484 Oslo 18
093 STUDENTKRO BI > Nydalsveien 37, 0484 Oslo 18
094 MARGARINFABRIKKEN BARNEHAGE > Stavangergata 40/42, 0467 Oslo 18

Bjerke

095 KUBEN YRKESARENA > Kabelgaten 12, 0580 Oslo 18
096 QUALITY HOTEL 33 > Østre Aker vei 33, 0581 Oslo 18
097 BJERKEDALEN PARK > Refstadveien 35, 0589 Oslo 18
099 LUNDEN KLOSTER > Øvre Lunden 5, 0598 Oslo 19
100 BJERKE VIDEREGÅENDE SKOLE > Statsråd Mathiesens vei 25, 0594 Oslo 19
101 BOK PÅ VEITVET > Sentertorvet, Veitvetveien 8, 0596 Oslo 19
102 VEITVET SKOLE – BYGGEPLASSBEFARING > Veitvetveien 17, 0596 Oslo 19
103 WOODY35 POP-UP > Årvollveien 85 (Isdammen), 0590 Oslo 19
104 ISDAMMEN > Årvollveien 85, 0590 Oslo 19

Grorud, Stovner og Furuset

105 GRORUDPARKEN > 0953 Oslo 19
106 #OSLOFØLELSEN > Grorud T-banestasjon, 0963 Oslo 19
107 GRORUD MUSEUM > Grorudveien 3–5, 0962 Oslo 19
108 FRA GRANITT TIL GRØNT – HISTORISK VANDRING > Grorudveien 3–5 19
109 KAFÉ STEINBRA > Grorudveien 5, 0962 Oslo 19
110 GRORUD KIRKE > Pastor Blauwsvei 4, 0962 Oslo 20
111 FOSSUM KIRKE OG FLERBRUKSHUS > Stovner Senter 12, 0985 Oslo 20
112 SISYFOS JESPERUD > Jesperudjordet, 0981 Oslo 20
113 DEICHMANSKE BIBLIOTEK STOVNER > Stovner Senter 24b, 0985 Oslo 20
114 SKOMAKERPLASSEN > Stovner Senter 3, 0985 Oslo 20
115 FRA TRYGVE LIES PLASS TIL TRYGVES HAGE > Trygve Lies plass 1 20
116 BOTANISK VANDRING I VERDENSPARKEN ER AVLYST! 20
117 FAMILY REGGAE SHOW > Verdensparken, Søren Bulls vei 4, 1051 Oslo 20
118 PARKOURFESTIVAL > Verdensparken, Søren Bulls vei 4, 1051 Oslo 21
119 VERDENSPARKEN > Søren Bulls vei 4, 1051 Oslo 21

Oslo vest og utover

120 SOGN HAGEKOLONI, HYTTE 27 > Kolonihagestien 27, 0856 Oslo 21
121 ABELS HAGE > John Colletts plass, 0852 Oslo 21
122 NRK > Bjørnstjerne Bjørnsons Plass 1, 0340 Oslo 21
123 GAUSTAD SYKEHUS > Sognsvannsveien 21, 0372 Oslo 21
124 BOLIG I BORGENVEIEN > Borgenveien 20b, 0370 Oslo 21
125 VILLA STENERSEN > Tuengen allé 10C, 0374 Oslo 22
126 THE LOBBY > Villa Stenersen, Tuengen allé 10C, 0374 Oslo 22
127 EMANUEL VIGELANDS MUSEUM > Grimelundsveien 8, 0775 Oslo 22
128 BOLIG ANDRESEN > Øvre Smestadvei 21B, 0387 Oslo 22
129 BOLIG ASKHEIM/KYLLING > Hemingveien 24, 0772 Oslo 22
130 JARBAKKEN BARNEHAGE > Landingsveien 27, 0771 Oslo 22
131 HOLMENKOLLEN > Kongeveien 5, 0787 Oslo 22
132 BJØRNSLETTA SKOLE > Åsjordet 3, 0381 Oslo 22
133 SOLLERUDSTRANDA – SVEVE OVER VANNET > 0283 Oslo 22
134 BOLIG I BÆRUM > Åsveien 17, 1369 Stabækk 22
135 NANSENPARKEN > Snarøyveien 81, 1364 Snarøya 22
136 STATOILPARKEN > Martin Linges vei 33, 1330 Fornebu 22
137 KJØRBO POWERHOUSE > Kjørbo 1, 1337 Sandvika 23
148 ENEBOLIG RYKKINN > Busoppveien 5, 1349 Rykkinn 23
138 VILLA WILHELMSEN > Gamle Drammensvei 285, 1383 Asker 23

Nesodden, Bunnefjorden og Drøbak

139 BOLIG KVALVIK-PRESTEGÅRD > Øvre Utsiktsvei 35B, 1450 Nesoddtangen 24
140 BOLIG DERLICK > Øvre Utsiktsvei 43B, 1450 Nesoddtangen 24
141 BOLIG PÅ FLASKEBEKK > Nordveien 23, 1450 Nesoddtangen 24
142 BOLIG MOR&MAR > Ursvikveien 33, 1450 Nesoddtangen 24
143 EIVIND ØYENS ATELIER > Enerhøgdveien 21, 1450 Nesodden 24
144 HUS FOR EN FIOLINIST > Rådyrveien 35, 1450 Nesodden 24
145 INGIERSTRAND BAD RESTAURANT > Ingierstrandvn. 30, 1420 Svartskog 24
147 KAMRANS HUS > Tussefaret 19, 1440 Drøbak 24

Innhold
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1960-tallets store arkitekt i Norge, Erling Viksjø, har tegnet både 
Høyblokken og Y-blokken i Regjeringskvartalet. I tillegg til å være 
en av de fremste representantene for funksjonalismen her til 
lands var han svært opptatt av kunst, og knyttet til seg mange 
unge kunstnere. Hans interesse for kunst kommer til uttrykk 
i den helt særegne kledningen som både Y- og H-blokken har, 
den såkalte naturbetongen som Viksjø utviklet og tok patent 
på. Ved å fylle bunnen av forskalingsformene med rundslipte 
småstein fra elvebunnen og deretter pumpe inn betong laget han 
helt spesielle betongelementer. Når de blir tørket og sandblåst får 
de en varm og levende overflate i steinens naturlige fargespekter.

Sandblåsingsmetoden var det endelige argumentet som fikk 
selveste Pablo Picasso til å si ja til å smykke ut noen av veggene 
på Y- og H-blokkene. Viksjø engasjerte i 1956 den 37 år gamle 
kunstneren Carl Nesjar. Han eksperimenterte med å sandblåse 
kunst direkte på naturbetongen. På Viksjøs oppfordring dro Nesjar 
til Cannes i håp om å treffe Picasso. Tilfeldigheter førte til at de to 
virkelig traff hverandre, og i følge Nesjar ble Picasso så begeistret 
for ideen at han hoppet opp og ned og fortalte alle han traff om 

den spesielle sandblåsingsteknikken. Nesjar fikk med seg noen 
strektegninger av Picasso hjem for å teste på veggene.

Da Picasso fikk se resultatet ved neste besøk i Cannes 
(i 1957), tegnet han Satyr og Faun til sørveggen i 11. etasje 
i H-blokken. Han tegnet også Stranden til sørveggen 
og Fiskerne til nordveggen i 8. etasje. I 1967 tegnet Picasso 
Måken til vestibylen i Y-blokken og i 1969 ferdigstilte han 
Fiskerne, som skulle være på gavlveggen i Y-blokken.

Nesjar projiserte tegningene direkte på veggen med 
et lysbildeapparat, og måtte jobbe om natten for å kunne 
se strekene. Disse ble forsterket, først med kritt og deretter 
med fettstift, før selve sandblåsingen kunne starte. 
Nesjar og Picasso fortsatte sitt samarbeid helt frem 
til Picassos død i 1973. 

✎ Eva Kvandal, seniorrådgiver Statsbygg

Picasso i Regjeringskvartalet

📷	 Trond Isaksen/Statsbygg

2

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. 

HØYBLOKKEN > Akersgata 42, 0180 Oslo

📷	 Trond Isaksen/Statsbygg

🕔	Lørdag 13. sept. kl. 10–17
🕔	Søndag 14. sept. kl. 10–17
👥	Begrenset adgang – eget køsystem
➢ Oppmøte på Einar Gerhardsens plass  
 (Grubbegt.)

3

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.

R4 > Einar Gerhardsens plass 1, 0180 Oslo

📷	 Statsbygg

🕔	Lørdag 13. sept. kl. 10–17
🕔	Søndag 14. sept. kl. 10–17
👥	Begrenset adgang – eget køsystem
➢ Oppmøte på Einar Gerhardsens plass  
 (Grubbegt.)

4

Monumental kontorbygning oppført for staten 
1898–1904 av arkitektene Stener Lenschow og Henrik Bull. 
Fasader av tegl forblendet med grovt tilhugget granitt. 
Jugendstil. Hovedtrapperom med pussede overflater 
og kleberstensdetaljer. Restaurert og innredet til bruk for 
Finansdepartementet 1978 av arkitekt Siri Jemtland. 
Eies og forvaltes av Statsbygg.

➢ Oppmøte hovedinngang

FINANSDEPARTEMENTET > Akersgata 40, 0180 Oslo 

📷	 Jiri Havran/Statsbygg

🕔	Søndag 14. sept. kl. 13–16
👥	Omvisning 13, 14 og 15, maks 25 pers.
🔄

LS

Y-blokken er, som Høyblokken, tegnet av arkitekt Erling 
Viksjø. Det fem etasjer høye bygget med fasader i 
naturbetong sto ferdig i 1969 og er et tidstypisk bygg 
som speiler datidens arkitektur og ideologi: Identiske 
cellekontorer med like vinduer fremhever likestilling og 
demokrati. Kunst av Picasso på den ene gavlveggen 
og i vestibylen. Bygget har navn etter Y-formen som 
skaper tre adskilte plasser. Bygget ble sterkt skadet etter 
terrorangrepet i 2011. Eies og forvaltes av Statsbygg.

Y-BLOKKEN > Akersgata 44, 0180 Oslo

📷	 Trond Isaksen/Statsbygg

🕔	Lørdag 13. sept. kl. 10–17
🕔	Søndag 14. sept. kl. 10–17
👥	Begrenset adgang – eget køsystem
➢ Oppmøte på Einar Gerhardsens plass  
 (Grubbegt.)

1
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Allkopi skal være Norges førstevalg 
innen visuell kommunikasjon. 

Allkopi kan levere alt innen utsmykning. Vi er en totalleverandør som leverer 
alt fra konsept/idéutvikling, rådgivning, prosjektledelse til ferdig produkt. 
Vi har store produksjonsenheter i Oslo, Bergen og Stavanger.

Allkopi kan tilby utsmykningsdesign og grafisk design. I tillegg har vi dyktige 
fotografer som fotograferer både i studio og ute hos kunde.

Vi leverer produkter som tapet, alt innen folie, trykk på akrylglass, aluminium 
og PVC, utskårede bokstaver, lyddempende plater og lerret.
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7

Serveringsstedet Saras Telt i Spikersuppa er revet 
og arealet tilbakeført til park. Byen har fått tilbake 
et sammenhengende parkdrag fra Stortinget til 
Nationaltheatret. Den nye parken innordner seg et 
overordnet hierarki av symmetri og akser. Sammenhengen 
er forsterket ved bruk av materialer og møbler som 
allerede finnes i området. Det er lagt vekt på
å utforme en åpen og fleksibel park som inviterer
til ulik bruk, og å oppnå gode forbindelseslinjer
gjennom parken. Landskapsarkitekt: Norconsult.

EIDSVOLLS PLASS > Karl Johans gate 22, 0159 Oslo

🕔	Søndag 14. sept. kl. 11–12

5

Velkommen til Rodeo arkitekter AS, et tverrfaglig kontor 
bestående av arkitekter, urbanister og samfunnsvitere som 
jobber med nasjonale og internasjonale prosjekter. 

Architectopia AS er et landsledende arkitektkontor 
innen miljø og bærekraft. Det blir mulig å teste 
ut en rekke nye sykkeltyper, blant annet el-sykler.

Utstilling.

RODEO, ARCHITECTOPA, DAPPER > Youngstorget 2A, 0181 Oslo 

🕔	Fredag 12. sept. kl. 17 og utover
🕔	Lørdag 13. sept. kl. 10–16

  

9

Hotel Augustin ble tegnet av arkitekt Karl Høie og 
var ment som forretnings- og boliggård. Planene ble 
endret underveis, og anno 1900 sto misjonshotellet 
Augustin ferdig med sine 60 værelser. Stiluttrykket 
er preget av historismens eklektisme, med preg av 
nyrenessanse, nygotikk, nybarokk og samtidens moderne 
forretningsarkitektur. Kaels Studio har designet nye 
kontorer for Reklamebyrået SMFB. Det nye interiøret 
er utført med en blanding av referanser til historisk 
ornamentikk og moderne byinteriør.

HOTEL AUGUSTIN/SMFB REKLAMEBYRÅ > Tollbugata 24, 0157 Oslo

🕔	Lørdag 13. sept. kl. 13–15
🔄

📷	 Fin Serck-Hanssen

6

Fredag kan publikum vandre rundt i stortingsbygningen og 
blant annet oppleve stortingssalen og jubileumsutstillingen 
Skjebneåret 1814 – Fire dokumenter som formet Norge 
i historisk sal. Oslo-Filharmonien spiller i lagtingssalen 
kl. 20, og det vil være aktiviteter for barna i vandrehallen. 
Lørdag arrangeres det omvisninger med vekt på 
stortingsbygningen. Inngang fra Løvebakken.
Alle besøkende må gjennom sikkerhetskontroll.

👥	Omvisning fredag: 18, 18.30, 19 og 19.30
👥	Omvisning lørdag: 10, 11.30 og 13.00

STORTINGET > Karl Johans gate 22, 0159 Oslo

🕔	Fredag 12. sept. kl. 18–22.30
🕔	Lørdag 13. sept. kl. 10–14.00
♫ 

Sentrum

8

Nyrenessanse/nybarokk bygning fra 1894. Tegnet av 
Henning Astrup ved Henrik Nissens kontor. Henrik Nissen 
var selv frimurer av høy rang. Frimurerlogens stamhus er 
en monumental bygning som dannet siste byggetrinn rundt 
Wessels plass. Fredag blir det flere omvisninger gjennom 
spesielle saler og rom av forskjellige stilarter.
Det blir også konserter og foredrag.
Følg med på nettsiden eller se
utenfor bygningen.

DEN NORSKE FRIMURERORDENENS STAMHUS > Nedre Vollgate 19

🕔	Fredag 12. sept. kl. 15–22.15
♫

12

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, 0153 Oslo

🕔	Fredag 12. sept. kl. 17–22
👥	Omvisning kl. 19 og kl. 22
🔄 ♫  

📷	 Jaro Hollan/Statsbygg

14

Slottskirken er Forsvarets hovedkirke og ligger i Sydfløyen 
på Akershus slott, der deler av første etasje ble innredet 
som kirke etter en brann i 1527. Senere ble hele denne 
fløyen tatt i bruk som kirke, og den har vært utvidet, 
forandret og restaurert i mange omganger. Elias David 
Hausser og Philipp de Lange sto bak den omfattende 
restaureringen i 1738–1740, igangsatt av 
Christian IV. Holger Sinding-Larssen var 
ansvarlig for det samme i 1920. Det kongelig 
mausoleum ligger under slottskirken. Konsert 
med St. Hallvard-guttene, begrenset plass.

SLOTTSKIRKEN > Akershus festning, 0150 Oslo

🕔	Fredag 12. sept. kl. 19
♫

📷	 Hans A. Rosbach

15

Norges Hjemmefrontmuseum ligger på toppen
av Akershus festning i bygningen «Det dobbelte batteri
og bindingsverkshuset» som stammer fra ca. 1692.
En halvbastion med panelt bindingsverk som kunne
fjernes i krigstid. Senere bygget om til dagens utseende, 
med tegl og åpent bindingsverk.

NHM > Akershus festning, bygning. 21, 0150 Oslo

🕔	Fredag 12. sept. kl. 18–22.45
♫

📷	 http://abroad-er.blogspot.no/

Forsvarsmuseet holder til i hovedarsenalet fra 1866. 
Arkitektene var de to norsk-tyskerne Heinrich Ernst 
Schirmer og Wilhelm von Hanno. Arsenalet var tenkt som 
en del av et helt kvartal på Akershustangen, men det ble 
aldri fullført. Ombyggingen til museum i 1978 ble gjort av 
Ola Kielland-Lund. Kulturnatt byr på mørke utstillinger med 
levende figurer. Let-og-finn for voksne og barn. 
Husk lommelykt. Eksklusive omvisninger
bak lukkede dører. Velg mellom to magasiner:
Historiske våpen eller uniformer og annet utstyr. 
Påmelding: post.fmu@mil.no. Begrenset antall.

13

HOVEDARSENALET – FORSVARSMUSEET > Akershus festn., bygn. 62

🕔	Fredag 12. sept. kl. 17–22.30
👥	Omvisning kl. 18, 19, 20 og 21 

 

📷	 Martin Hapl

11

Asplan Viak Oslo som arbeider innenfor arkitektur, 
landskapsarkitektur, urbanisme og samfunnsutredning har 
flyttet inn i «eget hus» – i nye kontorer med gammel sjel. 
Kongens gate 1 består av et firefløyet anlegg i mur rundt et 
indre gårdsrom. Anlegget er Kristianias eldste påviste, med 
deler fra 1625. Historien som borgerlig kjøpmannsgård på 
1600-tallet, Waisenhus på 17 og 1800-tallet, og kontor for 
Mustad fra 1900-tallet (ombygget av Arnstein Arneberg) 
er fortsatt lesbar i bygningene, og er tatt vare på i de 
moderne kontorlokalene. Bakgården vil være åpen, 
med lett servering.

ASPLAN VIAK OSLO > Kongens gate 1, 0153 Oslo

🕔	Lørdag 13. sept. kl. 15–18
🕔	Søndag 14. sept. kl. 15–18
👥	Omvisning vil skje i puljer
🔄 

📷	 Asplan Viak/Chris Aadland

10

I Ove Bangs funkis-bygg fra 1934 har det vært 
seddeltrykkeri og filminnspilling av Olsenbanden-
brekk. Huset rommer også et kulturminne fra 
Gerhardsenregjeringen. I dag holder «Kulturvernets 
Hus» til i to av etasjene med kontorfellesskap for 
8 ulike kulturorganisasjoner. Det blir omvisning i 
bankhvelvet, foredrag om byggets historie, åpent 
slektsforskningsbibliotek og salg av kaffe og vafler.

KULTURVERNETS HUS > Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo

🕔	Søndag 14. sept. kl. 13–17
🔄 
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19

Høyres Hus ble tegnet av arkitekt Magnus Poulsson og 
bygget i 1935. I år ble det totalt rehabilitert innvendig. 
Metropolis var ansvarlig for interiørprosjekteringen. 
I rehabiliteringen ble byggets struktur og materialbruk 
videreført, men oppgradert til dagens løsninger og tekniske 
standard. Konferansesenteret er utvidet med ytterligere 
en etasje og åpnet opp og fremstår nå som et moderne 
konferansesenter med alle fasiliteter.

HØYRES HUS > Stortingsgata 20 , 0161 Oslo

🕔	Lørdag 13. sept. kl. 13–16
🕔	Søndag 14. sept. kl. 13–16
👥	Omvisning hver halvtime
🔄

16

Oslo Rådhus av arkitektene Arnstein Arneberg og 
Magnus Poulsson sto klar i 1950 over 30 år etter at de 
vant arkitektkonkurransen. Bygningsikonet uttrykker 
arkitektenes overgang fra nyklassisisme til funksjonalisme, 
og var svært omstridt. Rådhuset er rikt utsmykket av åtte 
malere og sytten billedhuggere. Klokkespillet
er nordens største og av ypperste kvalitet.
Det ble utvidet i 1999 og har hele 47 klokker.
Fredag kan du gå 326 trappetrinn i Rådhusets
østre tårn, nyt utsikten og opplev klokkespillet.

RÅDHUSET > Fridtjof Nansens plass, 0160 Oslo

🕔	Fredag 12. sept. kl. 18–22
👥	Omvisning
♫

📷	 Jan Ove Brenden

17

Vestbanen ble oppført i 1872 som stasjonsbygning for 
Drammensbanen. Arkitekt var Georg Andreas Bull og 
stilen historisme. I fasader og planløsning ses frodige 
etterligninger av gotikk, renessanse, barokk og rokokko.
I 2005 ble den bygget om til Nobels Fredssenter.
David Adjaye er en britisk-tanzanianske arkitekt 
som er kjent for å ha mange forskjellige 
arkitektoniske uttrykk. Det kan virke som han 
var mer enn komfortabel med Vestbanens 
stilblanding som bakteppe for sin dristige 
rehabilitering.

NOBELS FREDSSENTER > Brynjulf Bulls plass 1 , 0250 Oslo

🕔	Fredag 12. sept. kl. 18–23
👥	Omvisning hver hele time
🔄 ♫

📷	 Timothy Soar/Adjaye Associates

18

Stortingsgata 16 er fredet og inneholder nesten 100 år 
med teater- kultur- og Oslohistorie. Her har det vært opera, 
tysk okkupasjon, kino og sist, men ikke minst: Teater! 
Den tyskfødte arkitekten Henry Fearnley Coll tegnet 
bygningen som sto ferdig i 1918 – Stortingsgaten 16 er 
i nordisk nybarokk stil, mens Colls senere arbeid ble preget 
av funksjonalismen. Det er bygningens eksteriør, 
teatersal, inngangsfoajé, garderobe og lobby, 
samt tidligere Reichskommisar Terbovens 
teaterlosje som er fredet.

CHRISTIANIA TEATER > Stortingsgata 16 , 0161 Oslo

🕔	Fredag 12. sept. kl. 18–23
🎤	 Foredrag kl. 21
♫ Skjønnheten og udyret kl. 18

20

Det kongelige Frederiks Universitet oppført i årene 
1838–54 av Christian H. Grosch. Fasader av pusset tegl 
med kolossalpilastre. Empire med innslag av klassiske 
greske arkitekturformer. Urbygningen inneholder 
gamle festsal, et rikt utformet halvsirkulært auditorium. 
Rehabilitert i 2002–2004 av arkitektkontoret NAV AS. 
Interiørarkitekt MNIL Anne Berentsen.
🕔	Fredag 12. sept. kl. 18–23
🕔	Lørdag 13. sept. kl. 12–18 (Domus Academica) 
🕔	Lørdag 13. sept. kl. 16–18 (Gamle festsal)
🕔	Søndag 14. sept. kl. 12–16

DOMUS ACADEMICA OG GAMLE FESTSAL > Karl Johans gate 47

🔄 ♫

📷	 Jaro Hollan

21

Edvard Munchs 11 malerier i Universitets Aula er den 
eneste utsmykningen av maleren som er i sin opprinnelige 
sammenheng. Både Munchs malerier og Aulaen var 
nyrestaurert til Universitetet i Oslos 200-årsjubileum i 2011. 
Aulaen ble bygget på Domus Media (Midtbygningen) i 1852 
og er tegnet av arkitekt Christian Henrik Grosch, mens 
Aulaen er tegnet av arkitektene Harald Bødtker 
og Holger Sinding-Larsen. 
Akademisk festkonsert med historisk foredrag.
🕔	Fredag 12. sept. kl. 13–17 (Oslo Åpne Hus)
🕔	Fredag 12. sept. kl. 18–23 (Kulturnatt)

DOMUS MEDIA – UNIVERSITETETS AULA > Karl Johans gate 47, 0162 Oslo

🕔	Lør. 13./Søn. 14. sept. kl. 12–18
🔄 ♫

23

Vil du mingle med den akademiske eliten? Opprinnelig 
bolig for en kjemiprofessor og med tilhørende stall og 
gård, som seg hør og bør i 1850, i dag Universitetet i Oslos 
fjongeste representasjonslokaler! Flere har flyttet inn og 
ut av professorboligen gjennom tidene, de siste leieboerne 
var festglade studentorganisasjoner. Statsbygg har akkurat 
gjennomført en nitidig restaurering og ombygging. 
Byggherre: Statsbygg
Arkitekt 2014: C.F. Møller AS/ 
Erik Møller arkitekter AS
Interiørarkitekt 2014: Beate Ellingsen AS

UIO PROFESSORBOLIGEN > Karl Johans gate 47, 0162 Oslo

🕔	Fredag 12. sept. kl. 18–23
🕔	Lør. 13./Søn. 14. sept. kl. 12–18
🔄

25

Selve 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.

GROTTEN (UNDER GROTTEN) > Wergelandsveien 2, 0167 Oslo

🕔	Fredag 12. sept. kl. 20–23
♫ Korsang og opplesning
🔄 

22

Domus Media – «den midterste bygning» ble påbegynt i 
1811, stod ferdig i 1856, og arkitekt var Christian Heinrich 
Grosch. Anlegget regnes som et hovedverk i den norske 
senempire og Groschs viktigste arbeid. Vestfløyen av 
bygget har nylig åpnet etter full rehabilitering og består 
i hovedsak av arbeidsplasser, med fellesrom og møterom, 
i tillegg kantine og lesesal for studenter, samt 
konferanse og minglerom. Byggherre: Statsbygg, 
arkitekt 2014: C.F. Møller AS/ Erik Møller 
arkitekter AS, interiørarkitekt 2014: 
Beate Ellingsen AS

DOMUS MEDIA VESTFLØYEN > Karl Johans gate 47

🕔	Fredag 12. sept. kl. 18–23
🕔	Lør. 13./Søn. 14. sept. kl. 12–18
🔄 ♫

24

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.
👥	Omvisning v/gartner Ole Johan Hildre kl. 13
➢ Oppmøte ved søndre inngang av slottet

SLOTTSPARKEN > 0169 Oslo

🕔	Lørdag 13. sept. kl. 13
🕔	Søndag 14. sept. kl. 13
🔄 

26

F.S Platou tegnet Rikstrygdeverkets prisbelønte anlegg 
i 1960. I 2005 flyttet Skanska Norge AS inn. Arch Uno 
AS og interiørarkitektene Andersen & Flåte AS sto for 
rehabilitering og konvertering. De lyktes i å skape moderne 
kontorarbeidsplasser og samtidig ivareta de mange 
bevaringsverdige interiørelementer. Anlegget har rik 
utsmykking av datidens største kunstnere. Hageanlegget 
ble tegnet av plansjef E.Strøm med hagearkitektene 
Morten Grindaker og Egil Gabrielsen. D60 er fredet av 
Riksantikvaren.

RIKSTRYGDEVERKET > Drammensveien 60, 0271 Oslo

🕔	Lørdag 13. sept. kl. 11–14
👥	Omvisning i grupper ca. hver halvt.
🔄 

27

Det astronomiske observatorium ble oppført for 
Universitetet i Oslo i 1831–33 av arkitekt Chr. H. Grosch. 
Nyklassisistisk empire-stil. I bruk som observatorium 
frem til 1933, deretter til Norsk Polarinstitutt og 
Universitetsbibliotekets musikkhistoriske samlinger. 
Ved universitets 200-års jubileuim ble Observatoriet 
restaurert og omgjort til et realfagssenter for 
Oslo-skolen. Alle de opprinnelige astrologiske 
instrumenter ble samlet inn, restaurert og gitt 
tilbake til Observatoriet.

OBSERVATORIET > Observatoriegaten 1, 0254 Oslo

🕔	Fredag 12. sept. kl. 18–23
🕔	Lør. 13./Søn. 14. sept. kl. 12–18
🔄 

📷	 UiO/Francesco Saggio
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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 13. sept. kl. 13–15
 Vandring
➢ Oppmøte: Utkikkstårnet Tjuvtitten

29

Helt ytterst på Tjuvholmen ferdigstilles de siste boligene, 
og til høsten er området ferdig utbygget. Det er fremdeles 
leiligheter til salgs. Tjuvholmen KS har innredet en 
frontleilighet på rundt 150 kvadratmeter med en stor 
terrasse og utsikt mot Dyna fyr og innseilingen til Oslo. 
I leiligheten kan du oppleve mange av kvalitetene en bolig 
på Tjuvholmen tilbyr. Arkitekt Torstein Ramberg har tegnet 
boligkomplekset. Landskapsarkitekt for uteområdene 
er Skaaret Landskap. Ingrid Hegnar Design står for 
innredning.

FRONTLEILIGHET PÅ DYNA BRYGGE > Dyna Brygge 5, 0252 Oslo

🕔	Lørdag 13. sept. kl. 14–15

33

Pushak står bak enebolig på Bygdøy fra 2013. Den 
karakteristiske boligen ligger i et skrånende sydvendt 
terreng med utsikt over Oslofjorden og byen. Materialene 
betong, tegl, kobber, skifer og eik preger fasaden og 
interiør som Pushak også har tegnet. Pushak har et stort 
engasjement for det sosiale i arkitekturen, og søker en 
helhetlig arkitektur der de intime rammene om dagliglivet 
er like viktig som de store grepene. Arkitekt vil være til 
stede.

BOLIG P. T. MALLINGS VEI > P. T. Mallings vei 10, 0286 Oslo

🕔	Lørdag 13. sept. kl. 14–17
👤	Arkitekt til stede

📷	 Jiri Havran

34

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. På Kulturnatten åpner vi de fredete 
rommene som vanligvis er lukket, i tillegg til Quislings 
bunker. Eies og forvaltes av Statsbygg.

Korte innledninger v/arkitekt Fredrik Torp 
og spesialrådgiver Even Trygve Hansen

VILLA GRANDE OG QUISLINGS BUNKER > Huk Aveny 56, 0287 Oslo

🕔	Fredag 12. sept. kl. 18–00
👥	Korte omvisninger inkl. fredede rom/bunker

📷	 Edin Kadribegovic/HL-senteret

30

Astrup Fearnley Museet er designet av Renzo Piano i 
samarbeid med Narud Stokke Wiig og sto ferdig i 2012. 
Et kompleks av utstillingsarealer, butikk, kafé, offentlige 
turstier og kanaler er samlet under dobbeltkrumme 
glasstak. Anlegget gir assosiasjoner til seilbåter i havna. 
Ambisjonen har vært at de 7 000 kvadratmeterne skulle
få en følsom og demokratisk tilpasning til naturen 
og byen rundt. Landskapsarkitekter Gullik 
Gulliksen og Bjørbekk og Lindheim står bak 
landskap og skulpturpark.

ASTRUP FEARNLEY MUSEET > Strandpromenaden 2, 0252 Oslo

🕔	Fredag 12. sept. kl. 17–21
👥	Omvisning kl. 18, 19 og 20

📷	 Nic Lehoux

35

Vigelandsmuseet ble bygget av Oslo kommune som 
atelier og bolig for Gustav Vigeland i 1924. Det var også 
oppholdssted og verksted for hans mange assistenter 
som hjalp ham å realisere planene for Vigelandsparken. 
Vigeland bodde her til sin død i 1943. I 1947 åpnet det som 
museum for ca 1 600 skulpturer, 420 tresnitt og 
12 000 tegninger. Bygningen ble påbegynt 
i nyklassisistisk stil, men ble ferdigstilt i 1929 
i funksjonalistisk stil. Arkitekt Lorentz Ree 
mottok Houens fonds premie i 1926.

VIGELANDSMUSEET > Nobels gate 32, 0268 Oslo

🕔	Fredag 12. sept. kl. 18–00
👥	Omvisning i Vigelands leilighet 
hver halvtime fra 18–21
♫ Konsert Egil Olsen kl. 22 

Bygdøy

Frogner og 
St. Hanshaugen

31

Houens Fonds Pris For God Arkitektur, med betegnelsen 
«Oslos Rareste Hus». Arkitekt Terje Moe benyttet en 
kube med målene 6x6x6 meter som utgangspunkt. Med 
den størrelsen kan man oppnå både et høyt rom og rom 
i to plan. Det er overlys i nesten hele husets bredde og 
soverommets indre glassfasade trekker lys fra himmelen. 
Om natten har man utsikt til en liten del av stjernehimmelen 
fra hodeputen. Under overlyset ligger også et stort åpent 
ildsted i nær tilknytning til husets eneste bord.

KUBEHUSET > Mellbyedalen 9B, 0287 Oslo

🕔	Lørdag 13. sept. kl. 12–17

32

800 års arkitekturhistorie samlet på et sted. Norsk 
Folkemuseum ble stiftet i 1894 og kjøpte tomta på Bygdøy 
i 1898. Her er det samlet og gjenoppbygget over 150 hus 
og bygningsdeler. Fredag blir det omvisning, musikk og 
sang i Stavkirken og Hovestua. Gol Stavkirke fra rundt 
år 1200 er en høyreist trebygning med rike utskjæringer 
av drager og veggmalerier fra 1652 i koret. 
Hovestua fra 1738 er en stue fra Hove i Heddal.

NORSK FOLKEMUSEUM > Museumsveien 10, 0287 Oslo

🕔	Fredag 12. sept. kl. 18 og utover
👥	Omvisning kl. 18, 19 og 20
♫ Konsert kl. 18 og 19

 
📷	 Kristin M. Gaukstad/Oslo Museum

36

En liten tur gjennom Frogner Hovedgård og dens 
omgivelser, fra barokkhagen til den lille skolehagen som 
ble reddet fra Marienlystutbyggingen i 2012. Linken 
Apall-Olsen forteller om en av de største og tidligst 
bosatte gårdene i Oslo. Gårdens historie går tilbake 
til eldre jernalder, og har vært hjem for de mektige og 
velstående slekter i Oslo. Frogner Hovedgård ble fredet 
som kulturminne i 1927. Oslo Museum er åpent og gratis 
hele dagen.

VANDRING GJENNOM FROGNER HOVEDGÅRD > Frognerveien 67

🕔	Søndag 14. sept. kl. 18–00
 Enklere visning kl. 12
 Hovedvandring kl. 14 
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Arkitektenes hus i Oslo i nyrenessansestil ble oppført i 
1877. Arkitekt var M.J. Larsen. Bygningen har vært brukt til 
bl.a. bolig, skole, tysk forvaltning og passkontor før den ble 
kontorer for et konglomerat av interesse- og fagforeninger 
for arkitekter. Under krigen ble det oppført en skolebygning 
for Deutche Schule. Denne trebygningen med klokketårn 
hadde opprinnelig bare en etasje, men har nå innredet loft 
og kjeller. Begge hus er fredet. Kom og se Nordens største 
samling arkitekturtidsskrifter!

ARKITEKTENES HUS > Josefines gate 32 og 34, 0351 Oslo

🕔	Lørdag 13. sept. kl. 12–16 
🕔	Søndag 14. sept. kl. 12–16
♫ 

40

Har du byggeplaner eller ønske å gjøre noe med hus, 
leilighet eller hage? Vil du har råd og hjelp i en byggesak. 
Oslo Åpne Hus arrangerer fri arkitektveiledning i 
Arkitektenes Hus. Her kan man stille spørsmål og få 
vurderinger innenfor arkitektenes fagfeltet. Ta med 
tegninger og bilder av boligen din!

ART har vært i drift i 35 år. Arkitektene som gir råd, 
har solid erfaring og kompetanse.

ARKITEKTENES RÅDGIVNINGSTJENESTE (ART) > Josefines gate 32

🕔	Lørdag 13. sept. kl. 12–16
♫ Prøv en arkitekt, gratis!

41

Bier er av de viktigste matprodusenter i verden. Uten 
bier, ingen jordbær, bringebær, epler, appelsiner, bananer, 
sjokolade, mandler, marsipan, kaffe, avokado, gulrot, 
løk, paprika eller tomater… listen er uendelig. Biedød 
er et økende problem verden rundt. Vi ønsker alle som 
er nysgjerrig på byutvikling og urbant landbruk, på bier 
og birøkt velkommen til besøk i ByBis bigård midt i 
Stensparken. Her har vi tatt i bruk en nedlagt barnepark. 
I tillegg tjener parkens blomsterenger som beitemark.

BYBI BIRØKT > Stensparken, 0354 Oslo

🕔	Lørdag 13. sept. kl. 11–13 
🕔	Søndag 14. sept. kl. 11–13

  

43

Gaustad-linjen kan føres tilbake til den gang Kristiania 
Sporveisselskab i 1875 startet hestesporvei i byen. En av 
linjene gikk mellom Vestbanen og Homansbyen. Etter at 
linjen ble elektrifisert i 1899 ble den forlenget til Adamstuen 
i 1909, til John Colletts plass i 1925, og i 1999 helt til 
Rikshospitalet. Under Oslo Åpne Hus ønsker vi velkommen 
om bord på veterantrikken mellom Stortorvet og John 
Colletts plass. Veterantrikken gikk i rute i Oslos gater fra 
1913 til 1968. Går mellom BYBI, Sceneskift i Thereses gate 
og Abels hage. Se under for trikketider.

VETERANTRIKKEN

VETERANTRIKKEN STORTORVET – JOHN COLLETTS PLASS

🕔	Lørdag 13. sept. kl. 11–13 
🕔	Søndag 14. sept. kl. 11–13

 

44

Leiligheten ligger i en liten funkis-gård på Lovisenberg fra 
1936. Den hadde en planløsning som lett kunne endres 
og tilpasses til de ønskene og behovene brukerne hadde. 
Blant annet var plass til flygel i stuen et viktig behov. 
Opprinnelig var huset tegnet av Eivind Moestue og Ole 
Lind Schistad, to pionerer i den norske modernismen. 
Da leiligheten ble pusset opp av Cadi AS har de laget en 
moderne fortolkning av funkis-arkitekturen som begeistrer 
mange.

LEILIGHET PÅ LOVISENBERG > Vallegata 20, 0454 Oslo

🕔	Lørdag 13. sept. kl. 13–16 
🕔	Søndag 14. sept. kl. 13–16
🔄

47

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

🕔	Lørdag 13. sept. kl. 12
➢ Oppmøte i sentralparken

📷	 Jaro Hollan/Statsbygg

45

Colletts gate 14 er en nyklassisistisk leiegård, ferdigstilt i 
1931 og tegnet av arkitekten Leonard Løberg. I lokalet som 
opprinnelig huset Axel Andresens melkebutikk har Taktil 
arkitekter tegnet og bygget om sitt nye hjem. Taktil har et 
sterkt engasjement for hele spennet i arkitekturen; 
fra interiør til byplan. Når de nå åpner døren sin for besøk, 
er håpet at gjester og ansatte sammen kan 
utforske og diskutere hva det betyr gjennom 
en liten workshop. Temaet er parklet.

TAKTIL ARKITEKTER AS > Colletts gate 14, 0169 Oslo

🕔	Fredag 12. sept. kl. 18 og utover 
🕔	Lørdag 13./Søndag 14. sept. kl. 15–18
🔄

46

Kræsjkurs i byromsproblematikk og byggeri med 
overskuddsmaterialer. Forretninga er tilholdssted for 
Perfekt arkitekt og To romturister og har som mål å 
være en synlig, hyggelig og stort sett åpen butikk for 
ufarliggjøring så vel som tilgjengeliggjøring av arkitektur.
Kræsjkurset vil handle om alt fra overvanns-håndtering til 
intervensjonsstrategier. Etterpå blir det 
bygging av en temporær møteplass utenfor. 
Installasjonen står hele helgen.
🔗www.ilaarkitekturforretning.no

ILA ARKITEKTURFORRETNING > Uelands gate 59K, 0460 Oslo

🕔	Fredag 12. sept. kl. 17 og utover 
🕔	Lørdag 13./Søndag 14. sept. kl. 12–16
♫ 

38

I den populære bydelshagen rundt Youngs villa, også 
kalt Langaardsløkka, arrangerer Briskeby vel et kulturelt 
hagetreff. Youngs villa er fra 1926 og i nyrenessansestil. 
Hagen er fra 1700-tallet i renessansestil, komplett med 
terrassehage, dam og lysthus. For anledningen er også den 
29 meter lange spesialbygde kjeglebanebygningen åpen. 
Her kan du prøve deg på forløperen til bowling. 
Løkka har gjennom århundrer vært 
premissleverandør for utformingen av den 
«italienske stilen» i bygningene i nabolaget.

LANGÅRDSLØKKEN/YOUNGS VILLA > Professor Dahls gate 32

🕔	Fredag 12. sept. kl. 18 og utover 
♫ Kjeglespill, kunstnerisk 
program og botanikk

  

37

Kirken ble tegnet av arkitekt Ivar Næss og innviet i 1907. 
Den er en av de ytterst sjeldne kirkene i Norge som er 
innbygget i et boligkvartal. Kvartalet omkring kirken – det 
såkalte Gimlekomplekset – ble oppført i årene 1916–25, ved 
arkitektene Harald Hals, Harald Aars og Lorentz Harboe 
Ree. Kirken har hatt flere påbygg, tilbygg og ombygginger. 
I løpet av årene er den også blitt rikt utsmykket,
bl.a. av Per og Maria Vigeland. Frogner kirke 
har god akustikk og er mye brukt til konserter.
♫ Per Vigelands glassmalerier til ord og toner kl. 18,
liturgisk avslutning kl. 20

FROGNER KIRKE > Bygdøy Allé 36, 0265 Oslo

🕔	Fredag 12. sept. kl. 16.30–20.30 
👥	Omvisning v/Jardar Seim kl. 17
🎤	 Forelesning v/Jardar Seim kl. 17

📷	 Kjetil Ree
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Ta veterantrikken eller sykkelen til Thereses gate! Opplev 
Mosaikk-prosjektet til Rintala Eggertsson Arkitekter og 
den japanske kunstneren Ryo Yamada i samarbeid med 60 
studenter fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. 
Du får se gatemøbler og sykkeltilrettelegging av 
LALA Tøyen, og street art av Kollaboratoriet/Norske 
hemmeligheter. Det blir vernissage på Margrethe Munthes 
plass lørdag kl. 15 og gatelangs-rebusløp lørdag mellom 
10–14. Her kan du blant annet vinne en EL-SYKKEL og 
gavekort til butikkene! Oppstart ved ved Flügger Farge. 
Detaljert program på 🔗www.sceneskift.no

TEMPORÆR KUNST OG ARKITEKTUR I THERESES GATE > 0354 Oslo

🕔	Lørdag 13. sept. kl. 10–16
#43 Veterantrikken tar deg hit!
♫ 

43
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Kom og opplev kolonihageidyll sentralt i Oslo. Liten 
kolonihagehytte på 27 kvadratmeter på Rodeløkkens 
Kolonihager åpner under Oslo Åpne Hus. Shark 
arkitektkontor har klekt ideen til hytta. Dagens eiere 
ferdigstilte hytta i 2013. Besøkende er også velkomne 
til å rusle rundt i kolonihagen hvor det er mange 
nydelig hager og hytter.

➢Nærmeste inngang er fra Christian Michelsens gate, 
rundt nummer 53, like ved krysset til Fagerheimgata.

KOLONIHAGEHYTTE PÅ RODELØKKA > Mittveien 7, 0659 Oslo

🕔	Lørdag 13. sept. kl. 12–16
🕔	Søndag 14. sept. kl. 12–16

 

57

Tiedemannsparken blir den nye sentrale hovedparken 
på Ensjø i Oslo, og inngår som et sentralt element i 
transformasjonsprosessen av Ensjø fra bilby til boligby. 
Den nybygde parken er på ca. 14 000 kvadratmeter og 
inneholder gressletter for ballspill og lek, to lekeplasser 
med forskjellige lekeapparater, bålplasser, beplantning 
og benker. Et sentralt innslag i parken er bekkeløpet for 
Hovinbekken som er etablert, og hvor bekkevannet er 
planlagt ført åpent gjennom parken fra høsten 2015.

TIEDEMANNSPARKEN > Bertrand Narvesens vei 8, 0661 Oslo

🕔	Lørdag 13. sept. kl. 11.30
👥	Omvisning ved landskapsarkitekt 
Bjørbekk & Lindheim. 

 

56

En spennende barnehage på en gammel industritomt. 
Barnehagen er en kulturbarnehage og har 15 baser. 
I tillegg til basene er det vannlekerom, gym-, dans- og 
dramarom, mediatek og bibliotek, atelier og samtalerom. 
Midt inne i bygget er også den iøynefallende treet 
Miramarmora, med barnas egen trehytte i toppen. 
Enerhaugen arkitektkontor vil være til stede.

STØPERIET BARNEHAGE > Hasleveien 3, 0571 Oslo

🕔	Lørdag 13. sept. kl. 14–17
🔄 

49

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 (Office for Contemporary Art Norway) 
og Ny York barnehage.

SIGNAL MEDIAHUS > Nedre gate 5, 0551 Oslo

🕔	Søndag 14. sept. kl. 12–16
👤	Arkitekt til stede
🔄

📷	 Ivan Brodey

50

DogA Norsk Design- og Arkitektursenter er en 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. ♫Åpning av installasjonen 
Horisonter markeres med konsert fredag kl. 18. Horisonter 
bygger på en konsertserie i fem av Sverre Fehns byggverk 
rundt om i Norge, som utforsket musikken i rommet med 
utgangspunkt i Fehns ideologi. 👥	Omvisning i utstillingen 
Arbeid pågår! lørdag og søndag kl. 13–15.

DOGA (NORSK DESIGN- OG ARKITEKTURSENTER) > Hausmanns gate 16

🕔	Fredag 12. sept. kl. 10–23
🕔	Lørdag 13./Søndag 14. sept. kl. 12–17
👥	🔄 ♫ 

📷	 Eirik Førde

54

D36 var et restareal ved en gang- og sykkelvei i et 
grøntdrag. Element arkitekter og utbygger Infill erstattet 
en skjemmende gavl med et nybygg i 2013. Fortetting 
med kvalitet gir noe tilbake til byen. D36 har 21 leiligheter 
og felles takhage. Hvem skulle trodd at man kan få 
fjordutsikt herfra? Der er også 10 private parseller og et lite 
næringslokale som skaper liv på gateplan. D36 ble kåret til 
Årets Bygg 2013 og er nominert til Statens Byggeskikkpris 
2014 og Årets boligprosjekt 2014.

D36 > Dælenenggata 36, 0567 Oslo

🕔	Lørdag 13. sept. kl. 11–15
🕔	Søndag 14. sept. kl. 11–15

📷	 Fin Ståle Felberg

51

Etter rehabiliteringen som kostet 400 millioner vil Hersleb 
skole bli Oslos nye prestisjegymnas, med samarbeid 
med Botanisk hage/Universitetet i Oslo, toppmoderne 
laboratorium, og ikke minst, storslått arkitektur med 
originale kunstverker av Per Krogh, Axel Revold 
og Alf Rolfsen. Arkitekten i 1922 var Harald Aars, 
rehabiliteringen i 2014 er det ArchUno som står bak. 
Norconsult har fått mye skryt for den nye patioen. 
Hersleb skole inngår i handlingsprogrammet til Oslo indre 
øst, som har gjort sitt beste for å matche de unike 
kommunale ambisjonene fra 1922.

HERSLEB SKOLE > Herslebs gate 20 B, 0561 Oslo

🕔	Søndag 14. sept. kl. 12–16
🔄

📷	 Anders Beer Wiese/Oslo Museum

52

Botanisk hage/Naturhistorisk museum på Tøyen 
feirer i år 200 års jubileum. Botanisk hage formidler 
kunnskap om mangfoldet i planteriket og betydningen 
av at dette mangfoldet bevares,og er dessuten et viktig 
rekreasjonsområde for byens innbyggere. Under Oslo 
Åpne hus vil frivillige og ansatte være på plass i Urtehagen, 
hvor du kan få informasjon om flere temaer knyttet til 
byøkologi – insekthoteller, bier i byen, urter og andre 
nyttevekster i små hager og på balkonger.

BOTANISK HAGE/NATURHISTORISK MUSEUM > Sars gate 1, 0562 Oslo

🕔	Søndag 14. sept. kl. 11–15
➢ Oppmøte Urtehagen

 

📷	 Biehotell

Munchmuseet ble tegnet av arkitektene Gunnar Fougner 
og Einar Myklebust etter at de vant en konkurranse i 1954. 
Etter tre års byggetid sto museet klart i 1963. I 1994 kom 
det en betydelig utvidelse og rehabilitering som Myklebust 
var arkitekt for. Myklebust debuterte som maler i 1995. 
Etter at Skrik og Madonna ble stjålet i 2004 ble den 
opprinnelig så demokratiske museumsarkitekturen 
gjenstand for en omfattende sikkerhets-
oppgradering, noe som har skapt en spesiell 
atmosfære i museet. ♫ Trommekonsert kl. 19
♫ Film: Let the Scream Be Heard kl. 20 

53

MUNCHMUSEET > Tøyengata 53, 0578 Oslo

🕔	Fredag 12. sept. kl. 18–22
👥	Omvisning kl. 18, 19.30 og 20.30
♫ Workshop kl. 20 
♫  

Akerselva 
og østover

48

Statistisk Sentralbyrå (SSB) nar nylig flyttet inn i sine nye 
lokaler i Akersveien 26. Bygget er en kombinasjon av 
ombygning og nybygg, og består av 600 arbeidsplasser og 
attraktive fellesarealer.
Det opprinnelige industrielle fasadeuttrykket er ivaretatt 
i transformasjonen av eksisterende bebyggelse. Mellom 
ny og gammel bebyggelse oppstår spennende ute- og 
innerom, som blir kontorets sosiale samlingssted. Bygget 
er tegnet av SJ Arkitekter AS, Beate Ellingsen AS er 
interiørarkitekt.

STATISTISK SENTRALBYRÅ (SSB) > Akersveien 26, 0177 Oslo

🕔	Lørdag 13. sept. kl. 15–17
🕔	Søndag 14. sept. kl. 15–17
👥	Omvisning i grupper vil skje i puljer
🔄
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Kart over 
Akerselva
og østover

📷	 Martin Holt Juliussen
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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

MAD-BYGGET > Dronning Eufemias gate 20, 13. etg., 0191 Oslo 

🕔	Lørdag 13. sept. kl. 13–16
👤	Arkitekt til stede
👥	Omvisning i grupper hver halvtime
➢ Frammøte oppgang 24

📷	 Jiri Havran

62

De nye hovedgatene i Bjørvika bygges som parkgater. 
10 dekar med nye fortau med universell utforming, 
holdeplasser og belysning utføres etter siste standarder. 
Den nye fjordtrikken skal gå i et hengekøyeprofil i en 
grønn esplanade. En palett av over 500 gatetrær fordelt 
på 100 sorter er plantet i lunder, som gjør prosjektet om 
til ei botanisk gate. Budsjettet var ca. 1 mrd kr. Arkitekt var 
Birger Heyerdal AS og landskapsarkitekt var Dronninga 
landskap.

DRONNING EUFEMIAS GATE > Dronning Eufemias gate 20, 0191 Oslo 

🕔	Søndag 14. sept. kl. 15–16.30 
👤	Arkitekt til stede
👥	Omvisning
➢ Oppmøte Stasjonsalmenningen

61

To tomtestriper – sykkelstripa og naturstripa – på hver 
side av MAD sitt boligbygg. Sykkelstativene er en stilisert 
sykkel i rustfritt stål plassert ut som et felt i et sykkelritt. 
I naturstripa er idéen å trekke den norske naturen 
inn mellom byggene. Plantekasser i av malmfuru med 
skogbunnsplanter som bregner og moseliknende stauder 
danner et grønt og hvitt teppe. Effektbelysning i form 
av GOBO-sjablonger lyser opp for å illludere en bekk. 
Grindaker har vært landskapsarkitekter.

BARCODE (UTOMHUS) > Dronning Eufemias gate 20, 0191 Oslo 

🕔	Lørdag 13. sept. kl. 12–12.30
👤	Arkitekt til stede
👥	Omvisning
➢ Oppmøte ved inngangen til Elixia

📷	 Damian Heinisch

63

Schweigaards gate 21 og 23 stod ferdige henholdsvis 
høst og sommer 2013. Høye miljøambisjoner har gitt 
byggene landets to første BREEAM-NOR «Excellent»-
klassifiseringer, og Statens Byggeskikkpris 2014. Rom 
Eiendom AS er byggherre for søster-byggene som huser 
hhv Gjensidige Forsikring og NSB-konsernet.
Prosjektet omfatter to bygg på åtte etasjer med delvis 
felles kjellerareal. Byggene har nærhet til kollektivtransport, 
få parkeringsplasser, innendørs sykkelparkering, 
gymsal og treningsrom. Tegnet av Lund og Slatto 
arkitekter.

NSB-KONSERNET > Schweigaards gate 23, 0152 Oslo 

🕔	Lørdag 13. sept. kl. 12–14
👥	Omvisning i grupper. Begrenset antall

📷	 Terje Borud

66

4B Arkitekter står bak boligkvartalet Dreieskiva i 
Kværnerbyen. Prosjektet består av tre punkthus og et 
buet bygg. Arkitektene har lagt vekt på et arkitektonisk 
uttrykk med utgangspunkt i funksjonalismens idealer om 
lys, luft og utsikt. På taket, elleve etasjer over bakken, er 
det en felles takpromenade langs hele byggets lengde med 
utsikt i alle retninger. Landskapsarkitekter i Asplan Viak 
har tegnet et stor opparbeidet gårdsrom mellom husene. 
Besøkende kommer inn i minst en leilighet og kan besøke 
takterrassen.

DREIESKIVA KVÆRNERBYEN > Turbinveien 10, 0195 Oslo

🕔	Søndag 14. sept. kl. 11–15
👤	Arkitekt, landskapsarkitekt og utbygger,
 som er OBOS Kværnerbyen, vil være tilstede

64

Ladegården er en staselig lystgård fra barokkepoken i 
hjertet av Oslos middelalderby. Hovedhuset er fra 1720-
årene, og rommer flotte salonger med interiører fra 17- og 
1800-tallet. Middelalderhallen i kjelleren er en del av første 
etasje i bispeborgen fra 1200-tallet. I kjelleren finnes rester 
av Oslos bispeborg fra 1200-tallet. I 1999 ble Ladegårdens 
hage rekonstruert etter mønster fra 1779.
Oslo ladegård er et kulturminne 
i Riksantikvarens kulturminnebase. 

LADEGÅRDEN > Oslo gate 13, 0192 Oslo 

🕔	Fredag 12. sept. kl. 19–22.30
👥	Omvisning kl. 21 og 22
♫ Konsert kl. 20 og 21.30

📷	 Oslo Ladegård/Jaro Hollan

65

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. Eies og forvaltes av Statsbygg.
➢ Oppmøte Bispegården: Hovedinngang/tårnet 
➢ Oppmøte hvelvet: inngang fra klosterruinene
⚠ Begrenset antall

OSLO BISPEGÅRD > St. Halvards plass 3, inngang fra Egedes gate 

🕔	Fre. 12. sept. kl. 20–22 (Bispeg.)
🕔	 kl. 20–23 (hvelvet) 
👥	Lukkede omvisninger kl. 20, 21 og 22
♫ Konsert kl. 21.30

📷	 Trond Isaksen/Statsbygg

59

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 installert 
en tidsmaskin med «augmented reality». Kom opp og nyt 
utsikten over Fjordby i middelalderen, steinalderen og 
fremtiden.

FHILTEX > Sukkerbiten, bak Operaen 

🕔	Lørdag 13. sept. kl. 12–16
♫ PBEs tidsmaskin
👤	Arkitekt til stede
🔄 

📷	 Nils Petter Dale

Bjørvika 
og Gamlebyen

58

Operahuset i Bjørvika, tegnet av arkitektfirmaet Snøhetta, 
er en av byens store attraksjoner. Med 25 000 m2 
marmorkledd tak og forplass, og store vinduer mot byen 
og sjøen, innbyr det til besøk både på og i huset. Det er 
lagt stor vekt på kunstnerisk utsmykking. Både steinen og 
metallfasadene er viktige elementer i dette, det samme er 
sceneteppet. I foajeen er det en 2 000
kvadratmeter stor bølgevegg av eik. 
Eies og forvaltes av Statsbygg.

DEN NORSKE OPERA & BALLETT > Kirsten Flagstads plass 1, 0191 Oslo

🕔	Fredag 12. sept. kl. 19.30
♫ Filmvisning i Formidlingssenteret:
 Puccinis Tosca kl. 19.30

Leverandør av utendørsbelysning i Bjørvika!

Kontor og showrom:
iGuzzini illuminazione Norge A.S.
Brynsveien 5, N-0667 Oslo
Tlf.: (+47) 23 06 78 50
Fax: (+47) 22 64 87 37
http://www.iguzzini.no

Better Light for a Better Life

Vennligst vis forståelse for at det kan dannes køer ved populære 
steder og at det kan bli ventetid og adgang i puljer.

 NB! Det tas forbehold om endringer i programmet. 
 Eventuelle endringer vil annonseres 
 på nettsiden 🔗www.osloåpnehus.no



ANNONSEINNSTIKK

PROGRAM FREDAG 12., LØRDAG 13. & SØNDAG 14. SEPTEMBER  SIDE 13

Sørenga

Sørengautstikkeren er en kunstig halvøy som opprinnelig hadde 
Oslos tyngste havnevirksomhet. Nå er Sørenga på vei til å bli 
et av Oslos best beliggende boligstrøk. Snart står seks av åtte 
byggetrinn ferdig. Noen av Norges mest renommerte arkitekter og 
landskapsarkitekter har vært med på å utvikle Sørengutstikkeren. 
90% av bebyggelsen består av boliger, men det finnes også to 
barnehager, nærbutikk, kafé og restauranter. For å veie opp for den 
høye boligandelen er det lagt vekt på parkanlegg, gode uterom og 
andre steder du kan nyte sol og utsikten. Har arkitektene lykkes 
i å kombinere høy boligtetthet med sjøkontakt, gode uterom og fin 
utsikt? Kom og se selv, det er åpne hus og arkitektene er tilstede 
for å vise deg rundt denne helgen! 

67

Bli med på vandring med LPO, arkitektene bak 
masterplanen for Sørenga (sammen med Kristine Jensens 
tegnestue). De forklarer alle funksjoner og finesser: 
Åtte kvartaler som omkranser en park. Helt ytterst mot 
sørvest kommer et sjøbad. Promenaden hele veien rundt 
langs sjøen ligger en etasje lavere enn parken. Kanaler 
og tverrgater deler vekselvis kvartalene på tvers. I tillegg 
til bebyggelsesplanen som ble vedtatt i 2008, har LPO 
detaljert byggetrinn 1 og 4.

SØRENGA – MASTERPLANEN > Sørengkaia 69, 0191 Oslo

🕔	Lørdag 13. sept. kl. 12  
👥	Møt opp i visningssenteret, byggetrinn 2,  
 Sørengkaia 69 for en kort intro og deretter 
 en times omvisning i området

68

På den gamle containerkaia på Sørenga er en ny bydel 
i ferd med å reise seg. MAD arkitekter tegner to av 
åtte byggetrinn. Den første, nærmest Operaen, sto 
ferdig høsten 2012. Fire punkthus med karakteristiske 
skråfasader vokser ut av en samlende sokkel med 
restaurant langs havnepromenaden, i tillegg til Sørengas 
visningssenter. De fleste av de 93 ulike leilighetene er 
hjørneleiligheter med inntrukken loggia og utkragende 
balkong. Gårdsrom: Grindaker Landskapsarkitekter.
Besøkende kommer inn i fellesområder og takterrasser.

SØRENGA BYGGETRINN 2 (FELLESOMRÅDER) > Sørengkaia 69

🕔	Lørdag 13. sept. kl. 11–13
👤	Arkitekt til stede
👥	Omvisning i grupper med arkitekten fra MAD
 Omvisning hver halvtime.

69

Byggetrinn 3 er designet av Jarmund og Vigsnæs 
arkitekter. Det er trappet ned mot syd-vest, dermed 
får gårdsrommet og flest mulig leiligheter lys og 
ettermiddagssol. Fasaden mot Ekeberg og inn mot 
fastlandet er trappet utover for hver etasje. Det gir klare 
assosiasjoner til et skipsskrog, forsterket av balkonger som 
stikker ut som kommandobroer over havnepromenaden 
og småbåthavnen. Balkongene holdes oppe av «tau». 
Publikum kommer inn i en leilighet, takterrasse, gårdsrom 
og andre fellesarealer. 

SØRENGA BYGGETRINN 3 (LEILIGHET) > Sørengkaia 69, 0191 Oslo

🕔	Lørdag 13. sept. kl. 15–17
👥	Omvisning med beboer kl. 15 (presis) 
➢ Se etter Oslo Åpne Hus-plakater

70

Byggetrinn 4 ble tegnet av LPO arkitekter og sto ferdig 
i 2014. Arkitektene fra LPO vil vise rundt og fortelle. 
Publikum får se både fellesarealer, takterrasser og 
noen av de ferdigstilte leilighetene. I tillegg til 118 
leiligheter inneholder kvartalet en barnehage og en 
matbutikk. Sørenga byggetrinn 4 er nominert til Oslo bys 
byggeskikkspris 2014. (Vinneren blir kåret 15. oktober).

➢ Møt opp ved matbutikken for omvisning 
 med LPO eller følg visningsskilt for å se de ferdigstilte/  
 visningsleilighetene

SØRENGA BYGGETRINN 4 > Sørengkaia 82, 0191 Oslo

🕔	Lørdag 13. sept. kl. 13–15  
👥	Omvisning ca. hver halvtime

📷	 Tove Lauluten
PROMENADEN  
MAT & VINHUS 

Alle lunsjretter  

– kun kr 100,-
NYÅPNING!

EVITA 
ESPRESSOBAR

Dagens spesialkaffe og 
blåbærmuffins  
– kun kr 30,-

Månedens spesialkaffe,  
250 gram løsvekt  

– kun kr 89,- (inkl. en  
kopp nytraktet kaffe.)

BUN’S  
BURGERBAR

Bli en av de første til å  
prøve våre nydelige 

hamburgere!

LØRDAG 13. SEPTEMBER
• Omvisning på Sørenga med landskaps- 

arkitekter og arkitekter, hvor vi viser frem 
uteområder, takterrasser, gårdsrom, og 
noen av Sørengas ferdigstilte leiligheter. 

• Visningssenteret ved gangbroen over  
til Operaen er åpent kl 13-16, og vi  
har visning av leiligheter som er  
tilg jengelig for salg fra 13-15. 

SØNDAG 14. SEPTEMBER
• Visningssenteret ved gangbroen over til Operaen er åpent kl 15-17.

Velkommen til åpent hus  
PÅ SØRENGA 13.-14. SEPTEMBER!

VISNINGSSENTER - SØRENGKAIA 69   |   WWW.SORENGA.NO 

GRATIS PARKERING i p-huset på lørdag, og gode tilbud fra Sørengas spisesteder
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Sørenga utvikling sitt visningssenter er åpent denne 
helgen. Her kan du se modell av hele Sørenga og få 
orientering om leilighetene. Meglere er tilstede og svarer 
på spørsmål. De holder også visning i usolgte leiligheter fra 
13–15, følg visningsskilt.

ÅPENT VISNINGSSENTER PÅ SØRENGA > Byggetrinn 2, Sørengkaia 69

🕔	Lørdag 13. sept. kl. 13–16
🕔	Søndag 14. sept. kl. 15–17

71

Byggetrinn 4 ligger ved kaikanten med utsikt til 
Ekebergåsen og øyene i fjorden. Den vertikale og 
horisontale åpningen av bygget gir sjøkontakt for mange 
av leilighetene. På sydspissen kommer en egen kanal med 
kajakkbrygge og hyggelig kanalmiljø. Gårdsrommet er 
1600 m² og takterrassen 1 400 m² med god utsikt til fjord 
og by. Takterrassen er delt opp i private takhager og et 
større fellesområde. Landskapsarkitekt bar bakke 
v/Kjersti V. Håbjørg, Knut H. Wik.

SØRENGA – LANDSKAP BYGGETRINN 4 > Sørengautstikkeren

🕔	Lørdag 13. sept. kl. 14–15  
👥	Omvisning med landskapsarkitektene 
 Bar Bakke
➢ Se etter Oslo Åpne Hus-plakater

72

Grindaker Landskapsarkitekter tar deg med å en liten 
vandring gjennom uteområdene de har designet eller er 
i ferd med å designe på Sørenga: Byggetrinn 1 og 2 og 
Sentralparken. Sentralparken er ikke ferdig ennå, men en 
av Oslos aller fremste landskapsarkitekter vil fortelle om 
inspirasjonen til arbeidet og utfordringene med å binde 
Sørenga sammen med resten av Bjørvika. Du kan lese 
mer om Sentralparken og byggetrinn 1 og 2 
på 🔗www.osloåpenhus.no, se post 73, 74 og 75

SØRENGA – LANDSKAPSARKITEKTENS OMVISNING > Sørengkaia 76

🕔	Lørdag 13. sept. kl. 13–13.30   
👥	Grindaker Landskapsarkitekter
➢ Oppmøte på fortauet av barnehagen 
 i byggetrinn 3, Sørengkaia 76
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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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www.enova.no

BEVAR
MOHNGÅRDEN!

www.lundhagem.no
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Enebolig over 3 plan tegnet av POULSSON/PRAN og 
Schmitthenner arkitekter, ferdigstilt 2013. 185 m2 inkludert 
hybel og garasje. Plassert bak en treklynge på skrånende 
tomt med utsikt over Oslofjorden. Nøktern detaljering, 
materialvalg gjenspeiler ønsket om vedlikeholdsfrie 
overflater. Yttervegger og tak er Kebony Cyp mens alt 
treverk inne er ask. Åpen planløsning med store vinduer 
for utsikt og lys. Gjennomført med nøktern ramme som 
elementhus, av Novicon.

BEKKELAGSVEIEN 15 > Bekkelagsveien 15D, 1177 Oslo

🕔	Søndag 14. sept. kl. 12–14
👤	Arkitekt til stede

82

Geriljaparken på Manglerud. En liten temapark med 
fokus på biologisk mangfold, nærhet gjennom selvplukk 
av georginer og mat. Enkle læringsmuligheter gjennom 
nærhet tilpasset barn i sansedelen av parken.

➢ Følg gangsti bak blokka ved Emil korsmos vei 1. 
Stien munner ut i gang/sykkelsti mellom Ryen og 
Manglerud. T-bane til Manglerud eller Ryen.

GERILJAPARKEN > Emil Korsmos vei 21, 1678 Oslo

🕔	Fredag 12. sept. kl. 17–20
🕔	Søndag 14. sept. kl. 12–15

  ♫ 
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Da denne familien på Holtet trengte større plass, valgte 
de å bygge en ny etasje på sin enebolig. For å påvirke det 
eksisterende huset minst mulig, så står den nye etasjen 
på egne stålsøyler utenfor det gamle huset. Det gamle 
huset er av Leca og tegl og har valmtak, den nye etasjen 
har stålkonstruksjon , trekledning og saltak. Arkitekt John 
Malmborg Associates, Planke AS.

PÅBYGG PÅ STYLTER > Marienlundveien 12b, 1178 Oslo

🕔	Søndag 14. sept. kl. 12–14
🔄78

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, 0193 Oslo

⚠Følg med på 🔗www.osloåpnehus.no 
for nærmere informasjon om tider!
👥	Omvisning i puljer, se www.osloåpnehus.no
   for tidspunkt 

77

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. Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim.

 Skulpturvandring fredag kl. 19 
➢ Oppmøte ved Besøkssenteret i Kongsveien 23
👥	Omvisning med Tone Lindheim lørdag kl. 14 
➢ Oppmøte Ekebergrestauranten

EKEBERGPARKEN

🕔	Fredag 12. sept. kl. 19
🕔	Lørdag 13. sept. kl. 14

 

Ekeberg, Nordstrand 
og Manglerud

79

Den gamle sjømannsskolen i Oslo ble tegnet av arkitektene 
Bjercke og Eliassen i 1917. Den vant Houens diplom i 1917. 
De innvendige freskene Per Krogh malte i 1922–24 økte 
bygningens kultur-og arkitekturverdi ytterligere, og den ble 
skiltet som kulturhistorisk i år 2000. NYARK arkitekter sto 
bak rehabiliteringen av bygningen, og høsten 2013 sto en 
moderne videregående skole klar. Veggmaleriene ble i den 
forbindelse også restaurert.

👤	Arkitekt og rektor er tilstede og forteller

KONGSHAVN VGS – SJØMANNSSKOLEN > Kongsveien 30, 0193 Oslo

🕔	Lørdag 13. sept. kl. 12–15
🕔	Søndag 14. sept. kl. 12–15
🔄
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Oslo kommer til å vokse med omlag 200 000 innbyggere frem mot 2030. 
I et slikt perspektiv gir Nydalen helt unike muligheter.
For å skape økt rom både for boliger og arbeidsplasser, legger Avantor nå planer for 
å utvide Nydalen også østover mot Storo.
På den måten kan en av Oslos grønneste bydeler bli enda mer tilgjengelig – 
både for byens beboere og nærligsliv. Dette er Nydalen+

Avantor AS
Nydalen Allé 37

45 48 54 00
avantor.no

Frem mot 2030 vil Nydalen utvikle seg 

i en ny retning.
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84

Nydalen Energisentral Nord leverer fornybar energi til 
bygningene i Nydalen. Den er koblet til det eksisterende 
nettet og er et av de mest komplekse, miljøvennlige og 
innovative energianlegg i Norge. Sentralen er integrert i 
terrenget og gir plass til turstien langs elva. Taket er belagt 
med et tykt jordlag og gir stedegne vekster muligheten til 
å vokse seg utover takflaten. Frontfasaden mot elva har 
innebygd sitteplass får gående langs turstien. 
NYARK tegnet sentralen som sto klar i år.

NYDALEN ENERGISENTRAL NORD > Nydalen Bruks vei 16, 0484 Oslo

🕔	Søndag 14. sept. kl. 12–16
👥	Omvisninger i grupper

 

88

Skolen har seks etasjer og et samlet areal på ca 15000 m2.
Temaet er solide, naturlige materialer som tegl, tre, glass 
og metall. Bevisst volumoppbygning og materialbruk 
ivaretar tilpasningen til kulturmiljøet. Skolen rommer 
835 elever og drøyt 100 ansatte og har idrettshall, 
bydelsbibliotek, allmennfag, helse og sosialfag, service og 
samferdsel i tillegg til tilrettelagt avdeling. Biblioteket har et 
energiforbruk på 101 kWh, skolen 107 kWh og idrettsdelen 
149 kWh. LINK arkitektur as.

NYDALEN VIDEREGÅENDE SKOLE > Nydalsveien 30C, 0484 Oslo

🕔	Søndag 14. sept. kl. 12–16
👤	Arkitekt til stede

87

Nydalen bryggeri og spiseri, åpnet 23 august 2013. Har 
130 sitteplasser inne og ca. 100 ute. Det serveres lunsj 
og middag fra et stort kjøkken. Eget microbryggeri med 
produksjonskapasitet på 200 000 liter øl i året. Bryggeriet 
har i tillegg til produksjon til fat, også en egen flaskelinje. 
Stilen er uformell med hovedvekt på varme og glød. 
NBogS ble kåret til årets gastropub 2013 
av Aftenpostens lesere.

NYDALEN BRYGGERI OG SPISERI > Nydalsveien 30 A, 0484 Oslo

🕔	Søndag 14. sept. kl. 12–16
👤	Arkitekt til stede
🔄 

85

Riksteatret og Rikskonsertene holder til i Spikerverket 
jernlager fra 60-tallet. Arkitektene var Erling Viksjø og 
Kjell Castberg Voss. Riksteatret tok over i 2004, og har 
bl.a. 2 scener, prøvestudioer, verksteder, administrasjon 
og kunstnerisk ledelse. Arbeidshallen i første etasje 
fungerer både som lossehall og foajé og arkitekten bak 
er Kristin Jarmund. Søndag åpnes første etasje og bl.a. 
demonstrerer vi vårt nye klang-anlegg. Prod. Teknisk Sjef 
Kristin Tunold-Hanssen og Panpot AS viser rundt.

RIKSTEATRET > Gullhaug torg 2, 0484 Oslo

🕔	Søndag 14. sept.
👥	Omvisninger: kl. 11, 12 og 13
🔄 ♫  

83

Har du bare en time å spandere i Nydalen? Eller er du 
særdeles kunnskapstørst? Da bør du bli med på Owe 
Tunbys elvevandring. Markedsdirektøren i Avantor vil 
geleide deg gjennom Nydalens kontrastfylte arkitektur 
og elvelandskap, samtidig som han forteller om historien 
bak og planene framover. Elva har alltid vært kimen til 
energi og produksjon i Nydalen, og også i dag har miljø 
og energieffektivitet gjennomsyret både nybyggene 
og rehabiliteringen av de gamle byggene. Kollektiv 
infrastruktur og sykkel- og turstinettverk ble kjempet 
fram av bl.a. Avantor.

BYDELSUTVIKLERENS ELVEVANDRING > 0484 Oslo

🕔	Søndag 14. sept. kl. 13
➢ Oppmøte Gullhaug Torg
   

📷	 Algkalv

89

Planleggingen av T-bane til Nydalen startet på åttitallet, 
og i 2003 sto den endelig klar. Denne T-banestasjonen 
var helt essensiell for at Nydalen kunne forlate identiteten 
som avlagt industristed, og ta på seg rollen som som 
yngleplass for høyteknologiske bedrifter og «young 
professionals». Arkitekt Kristin Jarmund satte sammen 
et team av kunstnere innen lyd, lys, bilder og fortelling 
for å gi de reisende varierende inntrykk på sine daglige 
reiser. De skiftende lys- og lydlandskap hinter også om 
at man er ankommet et nytt tyngdepunkt for media- og 
underholdningsbransjen.

TUNNEL OF LIGHT > Nydalen T-banestasjon, 0484 Oslo

🕔	Søndag 14. sept. kl. 12–16

📷	 Scanpix Norge

86

Bygningen ble reist i mange etapper fra 1877 for Christiana 
Spigerverk. Her ble det samlet over 40 klippemaskiner 
for spiker som ble drevet av kraft fra elva. Etter hvert 
ble spikerproduksjonen flyttet til stadig større og mer 
moderne lokaler, og bare redskapsproduksjonen ble igjen 
i den gamle bygningen. I dag er det tvert om. Spikerverket 
er nedlagt og spade-fabrikken den eneste suksessfulle 
gjenlevningen av den opprinnelige industrivirksomheten 
i Nydalen.

FISKARS/REDSKAPSFABRIKKEN > Nydalsveien 32B, 0484 Oslo

🕔	Søndag 14. sept. kl. 12–16
🔄

90

Historien til Bakke Mølle går tilbake til 1800, men dagens 
bygning stammer fra 1900 og arkitekten var Johan 
Munch. Nydalen var da et livlig industrisamfunn hvor 
arbeidsplassene ynglet. Etterhvert som spikerverket vokste 
så ble Møllas landområde og vannfall overtatt av verket, og 
Mølla ble til lager og kontor. Flere branner, ombygginger 
og gjenreisninger har satt sitt preg på en av Oslos mest 
proaktive bygninger. I dag er det bydelskontor her.

BAKKE MØLLE > Nydalsveien 21, 0484 Oslo

🕔	Søndag 14. sept. kl. 12–16
🔄

📷	 Bjørtvedt

Nydalen

Nydalen – fra jern til hjerne
De siste 20 årene har det skjedd en formidabel restrukturering av 
Nydalen, og nye arbeidsplasser har grodd fram igjen etter krisen på 
åttitallet. Fler enn 18 000 mennesker jobber her i dag, i media, kultur, 
teknologi eller akademia. Selvfølgelig er det liv her mandag til fredag 
9–17. Men for å bli en ordentlig bydel trenger Nydalen lokalbeboerne, 
sosiale møtesteder, steder å slappe av, leke eller gå tur. I Nydalen 
satses det på å bli en komplett og bærekraftig bydel, og det finnes 
ekstremt ambisiøse strategier for framtiden. Kom på søndag og sjekk 
ut selv! Følg bydelsutvikleren på elvevandring, eller gå rundt på egen 
hånd for å oppleve syntesen av ny og historisk arkitektur, miljøpark 
og høyteknologi, signalbygg og tett byvev, Oslos beste gastropub 
og nasjonale kulturinstitusjoner. 
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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 > Nydalsveien 12, 0484 Oslo

🕔	Søndag 14. sept. kl. 12–16
👤	Arkitekt til stede           
🔄

92

Med ca. 12 000 studenter, ansatte og andre brukere 
er BI Campus Nydalen på størrelse med en liten norsk 
småby. Kanskje derfor brukte Niels Torp urbane prinsipper 
i utformingen av bygningene. Glassoverdekkede gater 
i flere nivåer danner tredimensjonale kryss med heiser 
og trapper. Som en futuristisk by har BI et spekter 
av møteplasser, fra gallerier og kantiner, til rolige 
gruppearbeidsplasser og sosiale atrium. Interiøret (Niels 
Torp, Kristin Jarmund, Beate Ellingsen og Zink) balanserer 
mellom intimitet og offentlig rom. Hiarkiet av innvendige 
gater binder sammen landskapet rundt (Multiconsult/13.3.)

BI CAMPUS NYDALEN – INNENDØRS BY > Nydalsveien 37, 0484 Oslo

🕔	Søndag 14. sept. kl. 12–16

93

Da Handelshøyskolen BI skulle bygge ny studentkafé i 
tilknytning til studiestedet i Nydalen ble det lagt vekt på å 
skape en dempet og intim atmosfære for å imøtekomme 
studentenes ønske om en kontrast til resten av bygget. 
For å oppnå dette valgte interiørarkitektene mørke vegger 
og sort himling kombinert med en fargepalett av dype 
og støvete farger i varme toner. Lunhet og glød ble tilført 
gjennom bruk av oljet eik og kobber, som var et bevisst 
valg av materialer som tåler å se godt brukt ut.

STUDENTKRO BI > Nydalsveien 37, 0484 Oslo

🕔	Søndag 14. sept. kl. 12–16
👤	Arkitekt til stede
🔄 

94

Margarinfabrikken barnehage består av to deler, med 
plass for til sammen ca. 500 barn. Del 1 var opprinnelig 
en fabrikk tegnet av arkitekt Thv. Astrup på 1920-tallet. 
Den hadde vært gjenstand for flere ombygginger og 
forandringer i interiøret, da NAV arkitekter gjorde 
omformingen til barnehage. Del 1 ble ferdigstilt 2010. Del 2 
ble ferdigstilt sommeren 2011. Utearealene med bl.a. byvev 
og sansehage er designet av studio HP.

MARGARINFABRIKKEN BARNEHAGE > Stavangergata 40/42, 0467 Oslo

🕔	Søndag 14. sept. kl. 12–15
👤	Arkitekt til stede
🔄 

Bjerke

95

Kuben yrkesarena er Norges største og dyreste skole. Den 
åpnet i fjor, har 2 000 elever og kostet 2 milliarder kroner 
å bygge. De mange spesialverkstedene for yrkesfag er 
vevet sammen med arealene for teoretisk undervisning. 
Serveringsstedene, butikkene og de sosiale møtesteder 
som trengs for så mange elever og ansatte, er vendt ut mot 
Kabelgaten som nå er blitt en livlig bydelsgate. ArchUno 
valgte solide volumer og materialer som bearbeides med 
tradisjonelle teknikker som det undervises i her.

KUBEN YRKESARENA > Kabelgaten 12, 0580 Oslo

🕔	Lørdag 13. sept. kl. 14–17
🕔	Søndag 14. sept. kl. 14–17
👤	Arkitekt til stede
👥	Omvisning i grupper 

97

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.

BJERKEDALEN PARK > Refstadveien 35, 0589 Oslo

🕔	Søndag 14. sept. kl. 13–14.30   
👤	Arkitekt til stede
👥	Omvisning ved Dronninga Landskap
➢ Oppmøte Paviljong

96

Østre Aker vei 33 ble oppført i naturbetong i 1968. 
Arkitekten var Erling Viksjø og utsmykningen med 
betongrelieffer av Odd Tandberg. I 2007 ble den 
ombygget til «Quality Hotel 33» med 242 gjesterom og 
konferansekapasitet til rundt 1 000 personer. Hotellet har 
utpreget brutalistisk arkitektur og interiøret bærer preg av 
60 tallets design, musikk og energi. Olavsrosa 2012 gikk til 
Aspelin Ramm og OBOS for restaureringen.

👥	Lørdag vil hotelldirektøren vise rundt sammen
med interiørarkitekt Linn Slettli.

QUALITY HOTEL 33 > Østre Aker vei 33, 0581 Oslo

🕔	Lørdag 13. sept. kl. 14–17
👤	Arkitekt til stede
🔄 

📷	 Odd Tandberg
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Kart over 
Bjerke

Vennligst vis forståelse for at det kan dannes køer ved populære 
steder og at det kan bli ventetid og adgang i puljer.

 NB! Det tas forbehold om endringer i programmet. 
 Eventuelle endringer vil annonseres 
 på nettsiden 🔗www.osloåpnehus.no
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105

99

Katolsk kvinnekloster for kontemplative dominikanerinner. 
Klosteret ble oppført i 1966 etter tegninger av Gunnar og 
Sven Bjerke. i 1984 fikk kirken nytt alter og ble opprustet 
under oppsyn av Thomas Thiis-Evensen. Skulpturer av 
Ragnhild Butenschøn.

LUNDEN KLOSTER > Øvre Lunden 5, 0598 Oslo

🕔	Søndag 14. sept. kl. 11–13
🔄

100

Kristiansen og Bernhardt Arkitekter står bak en innvendig 
totalrehabilitering av Bjerke skole fra 1960. Metamorfosen 
er total: Fra å være en grå og repetitiv klasseromsskole er 
Bjerke blitt en projeksjon av sin flerkulturelle elevmasse 
og kreative fagfelt. Manhattan var inspirasjonen, en 
storby med energi, kreativitet og muligheter. Allrom, amfi, 
blackbox og de taxi-gule møteplassene glir sammen i en 
musical-aktig virkelighet. Bjerke demonstrerer potensialet 
i rehabilitering av gamle bygg.
🔄

BJERKE VIDEREGÅENDE SKOLE > Statsråd Mathiesens vei 25, 0594 Oslo

🕔	Lørdag 13. sept. kl. 14–17
🕔	Søndag 14. sept. kl. 12–15
👤	Arkitekt til stede
👥	Omvisning lør. 14 og 15, søn. 12 og 13.50

101

BOK PÅ VEITVET er et alternativt lokalt bibliotek på 
Veitvet. Her har vi mer enn 10 000 bøker som du kan lese 
i, og låne gratis. Du kan også levere bøker til oss som 
vi kan låne ut til andre. Bok på Veitvet holder til midt på 
torget på Veitvet senter. Utlån av bøker registreres ikke, 
men er basert på tillit mellom oss og deg som har lyst til 
å lese. Bok på Veitvet er et tverrfaglig samarbeid mellom 
arkitektkontoret Heimstadlære (Siri Jæger Brudvik og 
Ulrika Staugaard), kunstnerne Kathleen Morley, Sinikka J. 
Olsen og kostymedesigner Signe Vasshus. 

BOK PÅ VEITVET > Sentertorvet, Veitvetveien 8, 0596 Oslo

🕔	Søndag 14. sept. kl. 14–18
🔄  

102

Nå har du muligheten til å besøke en skole under bygging! 
Veitvet skole i Groruddalen skal stå ferdig til skolestart 
i 2015, men allerede nå kan du få en snik-titt. Skanska 
og Link Arkitektur AS vil presentere prosjektet sitt, som 
bygges som et offentlig-privat samarbeidsprosjekt (OPS). 
Veitvet skole er et forbildeprosjekt i FutureBuilt, og blant 
de viktigste klimatiltakene er passivhusstandard. Veitvet 
skole er en del av det planlagte Perlekjedet, en kultur- og 
miljøgate langs Veitvetveien.
⚠  Begrenset antall plasser. 
Påmelding nødvendig – se 🔗www.futurebuilt.no

VEITVET SKOLE – BYGGEPLASSBEFARING > Veitvetveien 17, 0596 Oslo

🕔	Fredag 12. sept. kl. 12
👤	Arkitekt til stede
👥	Omvisning i grupper

103

Woody35 er en hytte på 35 kvadratmeter. Med tre 
som byggemateriale og lite fotavtrykk er den blitt et et 
forbildeprosjekt for miljøvennlig arkitektur. Woody vil være 
et fristed i naturen og samtidig et moderne alternativ til 
den nye, dyre og maksimalistiske hyttekulturen som herjer 
i Norge. Med sin karakteristiske arkitektoniske figur har 
Woody fått mye oppmerksomhet i inn-og utland. 
I anledning Oslo Åpne Hus settes Woody 
opp midlertidig. Arkitekt Marianne Borge 
er tilstede og forteller.

WOODY35 POP-UP > Årvollveien 85 (Isdammen), 0590 Oslo

🕔	Fredag 12. sept. kl. 17–19
🕔	Lørdag 13./søndag 14. sept. kl. 9–18
👤	Arkitekt til stede

 

104

Inntil 70-tallet var isproduksjon både et basisbehov og en 
luksuriøs norsk eksportartikkel. Isdammen er et interessant 
stykke landskapsarkitektur og industrihistorie. Dammen var 
kunstig anlagt - etter funksjonelle krav som et hvilket som 
helst annet produksjonssted – og dannet kjernen i et lite 
industrisamfunn. I dag er Isdammen et idyllisk badested. 
Husene brukes til forskjellige aktiviteter som 
friluftsliv, konsert og dans. Gratis visning 
av den internasjonalt anerkjente 
kortfilmen Isdammen.

ISDAMMEN > Årvollveien 85, 0590 Oslo

🕔	Fredag 12. sept. kl. 17 og utover
🕔	Søndag 14. sept. kl. 10–18
👤	Arkitekt til stede
🔄  

Grorud, Stovner
og Furuset

106

Lala Tøyen og Glada vant den internasjonale 
idékonkurransen «Get a bike. Break free!» med mottoet 
#oslofølelsen. #Oslofølelsen er en sykkelstrategi for 
Oslo basert på byens grønne struktur og landskapets 
herlighetsverdi. Lala Tøyen inviterer til sykkeltur fra 
Groruddalen til Grønland med påfølgende 
foredrag/diskusjon/øl den 12.09.14. Langs dette 
strekket er det et nettverk av sykkelveier,
med tilhørende varierte landskapsopplevelser. 
Bli med og oppdag sykling i Oslo på en ny måte!

#OSLOFØLELSEN > Grorud T-banestasjon, 0963 Oslo

🕔	Fredag 12. sept. kl. 17.30
➢ Oppmøte Grorud T-banestasjon kl. 17.30

 

Grorudparken ble ferdigstilt i 2013. Parken er på størrelse 
med «rivalen» Frognerparken, og strekker seg fra Grorud 
senter og ned til Hølaløkka. Her kan du se en historisk 
hage, en av landets eldste steinhvelvbroer og Alnaelvas 
høyeste fossefall, Leirfossen. Landskapsarkitekt: 
LINK arkitektur, Landskap.

Grorudparken inngår i sykkelturen
107#Oslofølelsen og i vandringen
med Groruddalen historielag
108 Fra granitt til grønt.

GRORUDPARKEN > 0953 Oslo

🕔	Fredag 12. sept. kl. 17.30  
➢ Oppmøte Grorud T-banestasjon kl. 17.30
🕔	Søndag 14. sept. kl. 13
➢ Oppmøte Grorudveien 3–5

107

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, 0962 Oslo

🕔	Fredag 12. sept. kl. 18–00
🕔	Søndag 14. sept. kl. 12–16
👥	Groruddalen historielag er tilstede
🔄  

108

Grorud historielag guider deg gjennom Oslos fineste 
kulturområde. Det som startet som et steinbruk ble en 
viktig industriåre og deretter Oslos vakreste park. Her 
kan du bl.a. se Oslos første hoppbakke og lese det første 
hoppreferatet, skrevet av Henrik Ibsen.

FRA GRANITT TIL GRØNT – HISTORISK VANDRING > Grorudveien 3–5

🕔	Søndag 14. sept. kl. 13
👥	Groruddalen historielag guider deg
➢ Oppmøte Grorudveien 3–5
👥	  

109

Kafé Steinbra holder til en av de gamle 
steinhoggerboligene. Etter rehabiliteringen i fjor er det blitt 
den nye kafeen på Grorud. I anledning Oslo Åpne Hus og 
Oslo kulturnatt utvider de åpningstiden og fyller huset med 
poesi, levende musikk, og velduftende mat inspirert av den 
kjente dikteren og forfatteren Johan Falkenberget.

KAFÉ STEINBRA > Grorudveien 5, 0962 Oslo

🕔	Fredag 12. sept. kl. 18–00
🕔	Søndag 14. sept. kl. 12–16
👥	Groruddalen historielag er tilstede
🔄  

📷	 Ingvil-Skeie-Ljones
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Family Reggae er et sted hvor folk i alle aldre og kulturer 
møtes for musikalsk og sosial utfoldelse! Her kan hele 
familien få kulturelt påfyll mens de er sammen og får treffe 
andre familier: Djs, sjonglering, tegnebord, god og sunn mat 
og kanskje en teaterforestilling, livemusikk, DJ kurs eller 
fortellerstund. Family Reggae Disco begynte på MS Innvik i 
januar 2005, og har siden opptrådt minst en gang i måned. 
Family Reggae har hatt stor suksess på andre steder i 
Oslo, i andre byer og i utlandet.
⚠Forbehold om endringer. 
Sjekk 🔗www.osloåpnehus.no

FAMILY REGGAE SHOW > Verdensparken, Søren Bulls vei 4, 1051 Oslo

🕔	Søndag 14. sept. kl. 13–15
 ♫ 

116

BOTANISK VANDRING I VERDENSPARKEN ER AVLYST

🕔	Søndag 14. sept. kl. 14.30 
 Vandring
➢ Furuset T-banestasjon

112

I over ti år har kunstnergruppen Sisyfos minigolfklubb 
bygget spektakulære og utfordrende minigolfskulpturer, 
og nå er de kommet til Stovner. Minigolfskulpturen er et 
midlertidig tiltak som bidrar til å gjøre Jesperudjordet til 
en mer mangfoldig aktivitetsarena for hele befolkningen. 
Tiltaket er et samarbeid mellom kunstnergruppen 
Sisyfos Minigolfklubb, Bydel Stovner og Deichmanske 
bibliotek, Stovner. Dette midlertidige tiltaket er starten 
på en større transformasjonsprosess for Jesperudjordet, 
gjennom prosjektet «Jesperud for alle» som inngår i 
Groruddalssatsingens Områdeløft Stovner sentrum.

SISYFOS JESPERUD > Jesperudjordet, 0981 Oslo

🕔	Lørdag 13. sept. kl. 12–15
♫ Kunst og minigolf
  

115

Bli med på en vandring som viser hvordan 70-tallets 
drabantby skal bli til Oslos klimaforbilde med urbane 
og grønne kvaliteter. Se hvordan Trygve Lies plass er 
forvandlet til «Trygves hage» med spiselige vekster 
som alle kan forsyne seg av. Vandringen avsluttes med 
parkourshow, kaffe og boller i Verdensparken, Norges 
første parkourpark. Klimavennlig byutvikling er et 
premiss for utbyggingen av Furuset, Oslo kommunes 
områdeprosjekt i FutureBuilt.
⚠Forbehold om endringer. 
Sjekk 🔗www.osloåpnehus.no

FRA TRYGVE LIES PLASS TIL TRYGVES HAGE > Trygve Lies plass 1

🕔	Søndag 14. sept. kl. 13 
 Vandring
➢ Furuset T-bane stasjon
 🔄 ♫ 
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Kart over 
Grorud, 
Stovner 
og Furuset
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Stovners nye flerbrukshus ligger i første etasje i Fossum 
kirke. Dette er en arbeidskirke i tegl som ble tegnet av 
Anker & Hølaas og oppført av Selvaagbygg. Kirken er fra 
1976 og ligger strategisk plassert ved Stovner senter, 
Stovner T-banestasjon og Stovner busstasjon. Lokalene i 
første etasje er bygget om, og de moderne lokalene huser 
i dag Stovners nye flerbrukshus som inviterer til aktivitet 
uavhengig av troskap. Velkommen til forumteater og andre 
aktiviteter for barn og unge lørdag.

FOSSUM KIRKE OG FLERBRUKSHUS > Stovner Senter 12, 0985 Oslo

🕔	Lørdag 13. sept. kl. 12–15
☆ Åpningsfest
♫  🔄 

114

Skomakerplassen er et eksempel på hvordan enkle 
midlertidige tiltak kan bidra til å skape interesse for et 
område hvor tiden har stått stille de siste årene. Gjennom 
Groruddalssatsingens Områdeløft på Stovner sentrum 
er det utarbeidet mulighetsstudier for opprusting av 
«Sentergata». Det midlertidige tiltaket er et signal om at 
det inviteres til aktivitet, og at det er endring på vei.
Skomakerplassen er et samarbeid mellom lokale 
kunstnere, bydelen, handelsstanden, biblioteket 
og beboere i området.

SKOMAKERPLASSEN > Stovner Senter 3, 0985 Oslo

🕔	Lørdag 13. sept. kl. 12–15
 🔄 ♫ 

113

Deichmanske bibliotek Stovner ligger i første etasje i en 
av de typiske terrasseblokkene bygget etter Olav Selvaag 
sine idealer på 60–70 tallet. Stovner bærer også preg av å 
være planlagt for et bilfritt bomiljø med mye grøntområder 
mellom blokkene. Bibliotekets umiddelbare nærhet til 
Jesperudjordet gjør derfor at de kan tilby brukerne mer 
enn utlån av bøker. På Deichmanske bibliotek Stovner 
kan du nemlig også låne minigolfkøller og baller til 
minigolfskulpturen på Jesperudjordet.

DEICHMANSKE BIBLIOTEK STOVNER > Stovner Senter 24b, 0985 Oslo

🕔	Lørdag 13. sept. kl. 12–15
👥	Sentergatevandring

110

Grorud kirke ble bygget i 1902 og blir populært kalt for 
Groruddalens katedral. Det er en korskirke, tegnet av 
arkitekt Harald Bødker. Gårdbruker Alfred Grorud ga 4 
mål av sin eiendom til kirketomt. Det oppstod uenighet om 
hvilket byggemateriale som skulle benyttes. 
Planen var at det skulle benyttes teglstein, 
men steinhuggerne i dalen protesterte 
og vant fram med at det skulle brukes 
grorudgranitt.

GRORUD KIRKE > Pastor Blauwsvei 4, 0962 Oslo

🕔	Fredag 12. sept. kl. 18–22
👥	Orgelmeditasjon 
og vandring i kirken hver time
♫

📷	 Chell Hill

NB! AVLYST!
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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, musikk og ansiktsmaling. Det blir enkel 
servering, men ta gjerne med deg ingredienser som du kan 
tilberede på fellesgrillene. Arrangør: FutureBuilt, 
Bydel Alna, Furuset parkour og Furusetambassadørene.

⚠Forbehold om endringer. 
Sjekk 🔗www.osloåpnehus.no

PARKOURSHOW > Verdensparken, Søren Bulls vei 4, 1051 Oslo

🕔	Søndag 14. sept. kl. 13–15 
♫ Reggae, ansiktsmaling/barneleker fra kl. 13–15
♫ Parkourshow, kaffe og boller kl. 14
 ♫ 

119

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, 1051 Oslo

🕔	Søndag 14. sept. kl. 13–15
 Del av vandring

  ♫ 

📷	 Jens Fremming Anderssen

138

Oslo vest 
og utover

120

Kolonihagehytta er bygget på tre plan for å få mest mulig 
bakkekontakt med det skrånende terrenget. Hytta på kun 
30 kvadratmeter har store vindusflater og glassdører som 
binder sammen inne- og uterommet. Av plasshensyn og for 
fleksibilitet er soveplasser inspirert av båtlugarer. Hytta er 
tegnet av arkitekt Annelise Bjerkan.

➢ Inn fra Sognsveien ved Elkjøp Ullevål. Fortsett venstre 
forbi og rundt Kiwi/Sognsveien 66. Gul hytte like innenfor 
porten.

SOGN HAGEKOLONI, HYTTE 27 > Kolonihagestien 27, 0856 Oslo

🕔	Lørdag 13. sept. kl. 12–16

121

Byøkologisk nabolagsprosjekt med vekt på 
relasjonsbygging og deltakelse fra alle. Prosjektet 
startet som en aksjon mot nedleggelse av lokal næring 
i 2011 og har siden fortsatt. Det er utplantinger hver vår, 
aktiviteter, arrangementer og en egen nettside. Flere 
hundre skoleelever har sådd frø, plantet og stelt i hagen. 
Det plantes ikke først og fremst som dekorasjon, som 
en scenografi rundt våre liv. Fokus er mer på plantenes 
funksjon og det kretsløpet vi inngår som en del av.

ABELS HAGE > John Colletts plass, 0852 Oslo

🕔	Lørdag 13. sept. kl. 11–13
🕔	Søndag 14. sept. kl. 11–13
#43 Veterantrikken tar deg hit!

 

122

Kringkastingshuset ble bygd i 1938-45 med Nils Holter som 
arkitekt. De stramme, funksjonalistiske linjene modereres 
av Store studio som sidefløy med buet, kobbertekt tak. 
Fjernsynshuset ble reist i 1968. Bygningsmassen er utvidet 
med tilbygg på 1980- og 1990-tallet. Omvisningen gir 
innblikk i hvordan radio og TV produseres. 
Turen gjennom de store underholdnings-
studioene, dekor-verkstedene, kostymelageret 
og radioteateret. Oppmøtested for omvisningene 
er Radioresepsjonen.

NRK > Bjørnstjerne Bjørnsons Plass 1, 0340 Oslo

🕔	Fredag 12. sept.
👥	Omvisning kl 18:00, 18:30, 19:00 og 19:30

📷	 Hans A. Rosbach

123

Arkitekt Heinrich Ernst Schirmer sto bak denne nygotiske 
bygningen. Sykehuset ble lagt utenfor Kristiania for å gi 
de syke ro, hvile og kontakt med naturen samtidig som 
de var beskyttet fra belastninger og konflikter i forhold til 
for eksempel familie. Arkitekturen skulle, sammen med 
behandlingen, bidra til pasientenes bedring. 
Forbilde var Girard de Cailleux asyl utenfor Paris. 
Da Gaustad sykehus åpnet i 1855 ble 
det internasjonalt anerkjent som 
svært moderne.

GAUSTAD SYKEHUS > Sognsvannsveien 21, 0372 Oslo

🕔	Fredag 12. sept. kl. 17–20
👥	Omvisning 17:00 og 18:30
➢ Oppmøte ved tårnbygget, bygg 4
♫ Teater Vildenvei: Kjærlighet og årstider kl. 19:00 

124

Arkitektene Anna Røtnes og Einar Hagem står bak 
rehabiliteringen og ombygningen av en funksjonalistisk 
murvilla fra 1932. Eneboligen tegnet av Biong arkitekter ble 
omgjort til tomannsbolig i 2006. Mange av de opprinnelige 
kvalitetene som gir boligen dens karakter er ivaretatt. Nye 
elementer er hovedsakelig utført i sort råstål og mørk 
betong. Arkitektene bak prosjektet bor i den ene enheten, 
og vil være tilstede.

BOLIG I BORGENVEIEN > Borgenveien 20b, 0370 Oslo

🕔	Søndag 14. sept. kl. 14–17
👤	Arkitekt til stede 

Kart over
Oslo vest 
og utover

Kart over
Asker

43
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130

Den første kommunale barnehagen med 
passivhusstandard. Det ble tatt i bruk i april 2014, og er 
blitt et godt hus for store og små, med godt inneklima, 
gode uteområder – og ikke minst en god bidragsyter 
til et bedre miljø i byen. Å jobbe i et passivhus krever 
litt andre kunnskaper enn man trenger i andre bygg. 
Derfor er det utviklet en kort guide for hvordan man i det 
daglige skal forholde seg til huset, slik at det virker ut fra 
forutsetningene. Arkitekt fra IN’BY er tilstede.

JARBAKKEN BARNEHAGE > Landingsveien 27, 0771 Oslo

🕔	Søndag 14. sept. kl. 12–15
👤	Arkitekt til stede

133

Prosjektet er en del av samarbeidet mellom direktoratet 
for naturforvaltning og Oslo kommune om å sikre 
viktige turveier i Oslo. Målet med prosjektet har vært å 
gjøre friluftsområdet tilgjengelig for allmennheten. En 
gjennomgående promenade hevet over vannet følger 
terrenget og betongbryggen mot Hydro er rehabilitert 
som badeplass. Material- og fargebruk gjenspeiler stedets 
karakter med det karakteristiske «oslofjellet». 
Landskapsarkitektkontor: Rambøll.
Landskapsarkitekter: Elin From og Hanne Pollen.

SOLLERUDSTRANDA – SVEVE OVER VANNET > 0283 Oslo

🕔	Lørdag 13. sept. kl. 11
👤	Arkitekt til stede
 🔄

136

Prosjektet er todelt, med et urbant trafikktorg og en 
offentlig tilgjengelig park. Geologien i indre Oslofjord, med 
retningen på øydannelsene og linjene i skifersvabergene 
dannet utgangspunkt for utformingen av anlegget, både på 
overordnet og detaljert nivå. Trafikktorget ligger på taket 
til parkeringskjelleren, med krav til begrenset belastning. 
Enkeltvise bånd med vegetasjon tilfører Torget grønne 
volumer, myker opp og underdeler rommet. Parken er en 
gjenfortelling av det opprinnelige Fornebulandskapet, 
med furukledte koller, tørrbakkeeng og viker. Storskala og 
enkelhet er stikkord her. Landskapsarkitektkontor: Rambøll.

STATOILPARKEN > Martin Linges vei 33, 1330 Fornebu

🕔	Lørdag 13. sept. kl. 12.30
👥	Oppmøte hovedinngang
👤	Landskapsarkitekt til stede 
 

132

Bjørnsletta er Oslos første skole bygget som passivhus. 
L2 og Østengen og Bergo er hhv arkitektene og 
landskapsarkitektene bak. Skolen er et forbildeprosjekt 
i FutureBuilt. Oslo kommune har mål om å redusere 
klimagassutslippene for skolen med 50 prosent 
sammenlignet med dagens praksis. Det nye bygget byr på 
spennende kunstverk, og ett av dem er integrert i gulvet 
ved skolens amfi. Hva har Pangea, uslipte bergkrystaller og 
Justin Bieber til felles? Jo, de blir alle en del av kunsten på 
Bjørnsletta skole. Landskapsarkitektkontor: Rambøll.

BJØRNSLETTA SKOLE > Åsjordet 3, 0381 Oslo

🕔	Lørdag 13. sept. kl. 12–15
👥	Omvisningkl. 12.30 ved Karl Jon Sørli, 
Undervisningsbygg Oslo KF 
og Jon Flatebø, L2 Arkitekter

134

Vakre gamle trær og en romslig tomt var avgjørende da 
Knut Hjeltnes sivilarkitekter tegnet boligen på Stabekk 
hvor ytterveggene er utført i bærende tegl. Boligen på 
ett plan, har teglgulv med vannvarmerør under. Teglen 
er skåret ned til halv tykkelse for å bedre effekten av 
gulvvarmen. Kjøkken, spisestue, bibliotek, badene og 
en av stuene har slipte teglgulv. For å bevare røttene til 
furutreet i sørvest hviler huset på kraftige betongdragere 
og punktfundamenter. Boligen ble ferdigstilt i 2014.

BOLIG I BÆRUM > Åsveien 17, 1369 Stabækk

🕔	Søndag 14. sept. kl. 15–17
👤	Arkitekt til stede

📷	 Knut Hjeltnes

129

Knut Hjeltnes sivilarkitekter står bak boligen nederst 
i Holmenkollen som har tatt i bruk det nyskapende 
energieffektive materialet aerogel i ytterveggen for å 
gi boligen et mest mulig lunt dagslysinnfall. Eneboligen 
på 250 kvadratmeter er tegnet i hagen til et stort 
funksjonalistisk hus. Tomten er smal og bratt. Fra tredje 
etasje som inneholder oppholdsrommene, er det en nydelig 
utsikt over byen og fjorden. Boligen stod ferdig i 2013.

BOLIG ASKHEIM/KYLLING > Hemingveien 24, 0772 Oslo

🕔	Søndag 14. sept. kl. 12–14
👤	Arkitekt til stede

📷	 Knut Hjeltnes

128

Huset tegnet at Knut Hjeltnes sivilarkitekter er oppført i 
hagen til en eldre villa på Smestad. To store lønnetrær og 
en granhekk beskytter tomten. Interiørene er delikate med 
lys grå stucco lustro på veggene, blond osp i himlingen 
og hvittet eik på gulv og i innredning. Eksteriøret består 
av plasstøpt betong og blekt okergule fibersementplater. 
Inngangsdøren er kledd med patinert kobber i en 
blågrønn tone som står i skarp kontrast til den øvrige 
materialpaletten.

BOLIG ANDRESEN > Øvre Smestadvei 21B, 0387 Oslo

🕔	Søndag 14. sept. kl. 14–17
👤	Arkitekt til stede

📷	 Knut Hjeltnes

131

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, 0787 Oslo

🕔	Lørdag 13. sept. kl. 12
👥	Omvisning
➢ Oppmøte utenfor Skimuseet
🔄 

135

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 > Snarøyveien 81, 1364 Snarøya

🕔	Lørdag 13. sept. kl. 14
👤	Arkitekt til stede
 🔄

📷	 Bjørbekk og Lindheim

126

Avgangselevene ved Operahøyskolen har, sammen med 
regissør Erlend Samnøen, laget et verk som utspiller seg 
i en hotellobby, i USA på 30-tallet. Forestillingen er satt 
sammen av sanger fra operaer av Samuel Barber, Benjamin 
Britten Cian Carlo Menotti og Kurt Weill. Scenen for denne 
engangsoppsetningen er Villa Stenersen.
Medvirkende: Mathilde Salmi Marjavara, Ida Gudim Sletner, 
Vigdis Unsgård, Iva Thorarinsdottir, Andreas Hoff og Emil 
Solli Tangen. Anja Stojanovic på klaver og Erlend Samnøen 
i Regi. Varighet: 45 min.

THE LOBBY > Villa Stenersen, Tuengen allé 10C, 0374 Oslo

🕔	Søndag 14. sept. kl. 14
♫ Konsert/forestilling kl. 14 søndag

125

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.
👥	Omvisning kl. 12, 13, 14 og 15 lørdag
👥	Omvisning kl. 12 og 15 søndag

VILLA STENERSEN > Tuengen allé 10C, 0374 Oslo

🕔	Lørdag 13. sept. kl. 12–16
🕔	Søndag 14. sept. kl. 12–16
♫ Konsert/forestilling kl. 14 søndag

127

Emanuel Vigeland oppførte selv museumsbygningen i 1926, 
med tanke på et fremtidig museum for sine skulpturer og 
malerier. Senere bestemte han seg for at museet også 
skulle tjene som gravkammer. Vinduene ble murt igjen og 
hans aske skulle hvile i en urne over døren. 
I tråd med italienske forbilder kalte han sitt bygg 
Tomba Emmanuelle. Hovedattraksjonen er 
et tønnehvelvet rom dekket av fresker. 
Det 800 m2 store maleriet Vita beskriver 
i dramatiske scener menneskets liv 
fra unnfangelse til død.

EMANUEL VIGELANDS MUSEUM > Grimelundsveien 8, 0775 Oslo

🕔	Fredag 12. sept. kl. 19–00
♫ Konsert kl. 20

📷	 Kjartan Hauglid
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Enebolig er designet for en mann som ønsket et stort 
verksted for å dyrke interesse sin for gamle biler og 
scootere. Tomten var utfordrende med lite direkte sollys 
og mye innsyn fra nabohus og forbipasserende. Konseptet 
for huset var å fokusere bygningen mot en liten klippe 
som får mye sollys. Den eneste åpningen mot gaten er et 
stort vindu med en imponerende utsikt over Oslofjorden. 
Lund Hagem Arkitekter står bak Villa Wilhelmsen som ble 
ferdigstilt i 2008.

VILLA WILHELMSEN > Gamle Drammensvei 285, 1383 Asker

🕔	Søndag 14. sept. kl. 12–15
👤	Arkitekt til stede

137

Powerhouse er et plusshus som produserer mer fornybar 
energi enn det forbruker over livsløpet. Et kontorbygg 
fra 80-tallet og rehabilitert i år til state of the art HQ for 
Asplan Viak. Asplan Viak og Skanska var rådgivende 
ingeniører, Snøhetta var arkitekter. Powerhouse har 
miljøstandard BREEAM Outstanding, Passivhusstandard 
og Plusshus. Representanter for Powerhousesamarbeidet 
vil gi omvisning og fortelle om hvordan spisskompetanse 
ble integrert i helhetlige løsninger. Entra er byggeier.

KJØRBO POWERHOUSE > Kjørbo 1, 1337 Sandvika

🕔	Lørdag 13. sept. kl. 12–16
👥	Omvisning i grupper hver hele time, 
 tar ca. 45 minutter
 🔄

📷	 Chris Aadland
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Stedstilpasset enebolig ved foten av Eineåsen, ferdigstilt 
våren 2011. Tilpasning til tomtens varierte og egenartede 
kvaliteter er vektlagt. Boligfunksjonene er trappet i 
terrenget og favner overgangen mellom kultivert terreng 
og uberørt skog. Eineåsen skues gjennomgående som 
blikkfang mot nord, og fra hovedoppholdsrommet oppleves 
en storslagen utsikt med 180 graders utsyn fra Oslofjorden 
i øst til Risfjellet i vest. Arkitekt: MORFEUS Arkitekter.

ENEBOLIG RYKKINN > Busoppveien 5, 1349 Rykkinn

🕔	Lørdag 13. sept. kl. 13–16

📷	 MORFEUS Arkitekter AS v/Peter Przybil

Da menneskene begynte å bygge hus, var det 
boligen som kom først. Boligen skulle beskytte 
mennesket mot naturen og inntrengere. I dag 
skal boligen også gi trygghet, men også være et 
samlingssted for familie og være rammen for 
ro og hvile. Boligen er derfor viktig for et 
kvalitativt liv.

Oslo Åpne Hus synes det er viktig at boligen er 
sterkt representert i tilbudet av 148 steder å gå 
til som åpne i disse tre dagene.

Denne gangen har vi lagt spesielt vekt på 
eneboligen som du finner som små, sparsomme, 
men gode hus til noen større og ekspansive.

Av de 19 eneboligene som vises, har jeg valgt å 
fremheve tre av dem:

Bolig Terje Moe på Bygdøy
Adresse: Mellbyedalen 9B
Arkitekt: Terje Moe

Det over 40 år gamle huset er et av Oslos mest 
originale bolighus. Utgangspunktet er kuben 
med sin størrelse 6x6x6meter. Høyden på 6 
meter gir en spennende romopplevelse samtidig 
som det gir muligheten for to plan. De er utført 
som to (sove)kasser som henger ned fra taket. 
Takterrasen brukes hele året og gir en eksotisk 
utsikt ut Oslofjorden. Huset er tenkt og skrudd 
sammen på en konseptuelt og håndverksmessig 
genial måte. Verdt å se!

Bolig Andresen på Skøyen
Adresse: Øvre Smestadvei 21 B
Arkitekt: Knut Hjeltnes

Huset er oppført i hagen til en eldre villa på 
Smestad. Boligen er primært bygget for ett 
menneske og har moderat størrelse, men 
arkitekten har tilstrebet et rikt og dramatisk 
romforløp. Interiørene er delikate med lys grå 
stucco lustro på veggene, blond osp i himlingen 
og hvittet eik på gulv og i innredning. Eksteriøret 
består av plasstøpt betong og blekt okergule 
fibersementplater. 

Kamrans hus
Adresse: Drøbak
Arkitekt: Lie Øyen arkitekter

Nå kan vi også bo godt i rene betonghus! De 
prefabrikerte betongelementene, som utgjør 
ytterveggen, er både det bærende i huset 
samtidig som veggen er godt nok isolert etter 
dagens strenge forskrifter. Huset er innovativt 
og spennende formet i sett fasadeoppslag og 
romforløp inne.

Dette var bare tre gode tips i tillegg til 
de andre 16 husene som alle har noe 
nytt + nyttig å tilby!

✎ Erik Collett, leder, Oslo Arkitektforening

Eneboligen, 
livets faste punkt

BIM 
MED ARCHICAD FUNGERER DET!
Over halvparten av norske arkitekter bruker i dag ArchiCAD som sitt BIM-program.

www.graphisoft.no
post@graphisoft.no

Vennligst vis forståelse for at det kan dannes køer ved populære 
steder og at det kan bli ventetid og adgang i puljer.

 NB! Det tas forbehold om endringer i programmet. 
 Eventuelle endringer vil annonseres 
 på nettsiden 🔗www.osloåpnehus.no

Bienes beitemark
Bier er av de viktigste matprodusenter i verden. 
Uten bier, ingen jordbær, ingen bringebær, epler, 
appelsiner, bananer, ingen sjokolade, mandler, 
marsipan, ingen kaffe, avokado, gulrot, løk, 
paprika, tomater … listen er uendelig. Biedød er 
et økende problem verden rundt.

ByBi er et ordinært lokallag som jobber 
for bienes helse og velferd i Oslo. ByBi er 
strukturert under Norges Birøkterlag og vi 
jobber tett med det tradisjonelle røktermiljøet 
i Norge. Vi samarbeider også med Oslo 
kommune, Bymiljøetaten, om å bedre 
pollinatorenes kår i byen. 2013 var vår første 
sesong, 59 personer møtte opp på vårt 
nybegynnerkurs i birøkt. Og i år er interessen 
enda større, hele 70 deltakere. Disse har 
investert i egne bigårder rundt om i Oslo og 
omegn. Vi har også 42 hageentusiaster på 
vår fôrvert-liste, dette er mennesker som har 
hage til låns til en røkter med bier – vi kobler 
nybegynnerne i birøkt og fôrverter. Interessen 
rundt bier og birøkt er altså enorm. Men birøkt 
i Oslo er ikke nytt. På en historisk topp var det 
300 birøktere i stor-Oslo. Nå er røkterantallet 
droppet kraftig, men likevel ble det i 2013 
produsert rundt 16 tonn by- eller bynær 
honning her.

Vi ønsker alle som er nysgjerrig på byutvikling 
og urbant landbruk, på bier og birøkt velkommen 
til besøk i ByBis bigård midt i Stensparken. 
Her har vi tatt i bruk en nedlagt barnepark. 
ByBi har full støtte fra bydel St Hans haugen 
som strekker seg langt for å bidra til bigårdens 
suksess. Stensparken har allerede mye godt 
beite for bier og nå beholdes deler av parken 
som blomstereng for ytterligere nektar og 
pollen på menyen. Vi har fått en raus gave fra 
Sparebankstiftelsen for å ikke bare etablere 
fire bifolk med alt kubeutstyr som trengs, men 
også oppgradere parkhuset og utearealene med 
nabolagsparseller.

Bigården er en turistmagnet og trekker 
besøkende og sentrumsfolk ut av bykjernen 
og inn i bydelen. Dette setter Stensparken 
på kartet, noe som gir ringvirkninger til lokalt 
næringsliv og bidrar til å gjøre bydelen til en 
vakker grønn sone i Oslo.

Besøkende vil få låne bidrakt og møte 
biene face to face!

Se #41 ByBi på side 10.

En flekk med relasjoner
Abels Hage er en grønn flekk i Trikkesløyfa på 
John Colletts plass. En holdeplasshage i et 
lite bydelssenter, i et veikryss. Hagen oppsto 
i 2011 som en hyllest til to steder folk ønsket 
å beholde, en gammel bokhandel og en kafé. 
Da disse var truet av nedleggelse møtte folk 
opp og plantet sin stemme med blomster. En 
nettside der alle kunne uttrykke sine meninger 
ble opprettet og den enkeltes kommentar printet 
ut og hengt på en snor over plassen. Det ble 
arrangert markeringer for kultur på Trikkesløyfa, 
med taler, dikt og musikk. 
Vi mistet bokhandelen, men kaféen fikk bli.

Prosjektet har siden fortsatt, med utplantinger 
hver vår, aktiviteter, arrangementer og en egen 
nettside. Flere hundre skoleelever har sådd frø, 
plantet og stelt i hagen. Det plantes ikke først 
og fremst som dekorasjon, som en scenografi 
rundt våre liv. 

Fokus er mer på plantenes funksjon og det 
kretsløpet vi inngår som en del av.

Abels Hage handler om relasjoner. Barna skriver 
navnet sitt på en pinne ved planten. Det er ikke 
en hvilken som helt plante, det er deres plante. 
Vi jobber med å identifisere verdier i nærmiljøet 
og styrke dem. Her er de mange små handel/
service-enhetene sentrale. Hverdagslandskapet, 
de daglige samtalene, mennesker man møter 
år etter år. Dette landskapet av usynlige tråder 
som binder oss sammen.

En god møteplass bør uttrykke essensen 
av miljøet den er senter av. Alle må få sette 
sitt avtrykk på plassen. Gjennom å påvirke 
utviklingen av våre nærmiljø styrker vi troen på 
at vi kan påvirke verden i større målestokk. De 
globale miljøproblemene vi står overfor kan ikke 
løses av noen få eksperter, vi er avhenging av å 
være mange. Her kan byens sosiale møteplasser 
spille en viktig rolle, som nøkler til en 
bærekraftig fremtid. Når relasjoner etableres, til 
hverandre, til andre arter, til de temaer bærekraft 
dreier seg om, da kan handlingene skje raskt – 
da kan slaget av en sommerfuglvinge utløse en 
tornado på den andre siden av kloden.

Se #121 Abels Hage på side 21.
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Enebolig tegnet og bygget av Mor&mar arkitekter og 
er ferdigstilt 2008. Huset er ca. 180 kvadratmeter og 
inneholder både hybel og 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, 1450 Nesoddtangen

📷	 Espen Grønli

🕔	Lørdag 13. sept. kl. 12–16
🕔	Søndag 14. sept. kl. 12–16
👥	Arkitekt og huseier er til stede

143

Eivind Øyens (1946–2012) studio ble tegnet og bygget av 
ham selv. Det er tegnet for å være eget arkitektkontor i 
hagen, med peis og bad og utsikt og kort vei til huset. Det 
er kledd i eik og kobber. Maleriene til Wenche Øyen kan 
oppleves i bygget som er nydelig plassert uten inngrep i 
terrenget. For tiden leies det ut til et annet arkitektkontor.

EIVIND ØYENS ATELIER > Enerhøgdveien 21, 1450 Nesodden

🕔	Søndag 14. sept. kl. 14–18

144

En liten og enkel bolig for en fiolinist tegnet av arkitekt 
Eivind Øyen (1946–2012). Tanken bak prosjektet var å få 
romlige kvaliteter innenfor en begrenset ramme, både 
planmessig og økonomisk.

HUS FOR EN FIOLINIST > Rådyrveien 35, 1450 Nesodden

🕔	Søndag 14. sept. kl. 14–18

145

Ingierstrand ble kalt fjordens Frognerseter i sin samtid. 
Tegnet av Arkitekt ene Ole Lind Schistad og Eivind Mostue 
i 1934, var sjøbadet den ypperste representasjonen for 
det moderne og nye. Anlegget ble fredet av Riksantikvaren 
i 2012. I 2013 fikk Arkitektskap det ærefulle oppdraget 
å rehabilitere funkisperlen. Oslo Åpne Hus byr på full 
omvisning med arkitekten, som vil gi deg innsikt i farger, 
tekstiler og belysning. 

⚠Følg med på 🔗www.osloåpnehus.no 
for nærmere informasjon!

INGIERSTRAND BAD RESTAURANT > Ingierstrandvn. 30, 1420 Svartskog

🕔	Lørdag 13. sept.
🕔	Søndag 14. sept. 
👥	Omvisn. i puljer mellom kl. 13 og 15
 🔄 

147

Eneboligen i Drøbak er tegnet av Lie Øyen Arkitekter. 
Boligen har ukonvensjonelle og smarte prioriteringer 
og en grunnflate på 60 kvadratmeter. En tredjedel av 
huset kan være en utleiedel. Bygget er prosjektert 
som store betongelementer stablet oppå hverandre. 
De grupperte vindusåpningene er et resultat av dette 
konstruksjonsprinsippet. Elementene er trukket opp og 
danner en skjermet takterrasse.

KAMRANS HUS > Tussefaret 19, 1440 Drøbak

🕔	Søndag 14. sept. kl. 13–17
👤	Arkitekt til stede

Nesodden, 
Bunnefjorden 

og Drøbak

139

Enebolig tegnet av Odd Are Prestegård i Arkitektskap er 
sammensatt av et grått og et sort volum stablet akkurat 
høyt nok til å få gode gløtt av Oslofjorden. Ønsket om 
bevaring av store trær og eksisterende topografi var viktig 
under planleggingen av prosjektet. Bak den store steinen 
ligger husets inngang, privatisert men likevel åpen. Planen 
beveger seg over 4-halvetasjer og avsluttes med en stor 
og åpen takterrasse på toppen. Huset stod ferdig i 2013 og 
er i all hovedsak utført i trematerialer.

BOLIG KVALVIK-PRESTEGÅRD > Øvre Utsiktsvei 35B, 1450 Nesoddtangen

🕔	Søndag 14. sept. kl. 12–16
👤	Arkitekt til stede

140

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 43B, 1450 Nesoddtangen

🕔	Søndag 14. sept. kl. 12–16
👤	Arkitekt og huseier er til stede

141

Eneboligen på Nesodden består av en boligdel og 
anneks med utsikt til Oslofjorden. Derlick Arkitekter står 
bak prosjektet fra 2002. Utvendig kledning består av 
spesialhøvlet sibirsk lerk. Eksteriøret og interiøret preges 
av gjennomførte detaljer som betongstøpt gulv i allrommet. 
Store glassflater skaper en nærhet til naturen og gir mye 
naturlig lys til oppholdsrommene.

BOLIG PÅ FLASKEBEKK > Nordveien 23, 1450 Nesoddtangen

🕔	Lørdag 13. sept. kl. 14–18
👤	Arkitekt til stede
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Kart over
Nesodden, 
Bunnefjorden 
og Drøbak
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Syv på gata

GRO MAREN 
MOGSTAD KARLSEN
Kommunikasjonssjef
Direktoratet for byggkvalitet

Hva innen ditt fagområde er du opptatt av nå?
Vi i Direktoratet for byggkvalitet er opptatt av å gjøre byggereglene 
enklere og lettere tilgjengelig. Vår ambisjon er at regelverket skal 
oppfattes som et positivt bidrag i verdiskaping og utvikling av kvalitet 
i bygg. Ved å tilrettelegge for digitalisering i byggsektoren vil vi bidra 
til enklere og mer effektive byggeprosesser, større forutsigbarhet 
og innovasjon i byggsektoren. 

Hvorfor er arkitektur viktig?
Våre fysiske omgivelser setter rammene for våre liv. God arkitektur 
bidrar til verdiskaping og livsutfoldelse. God arkitektur kan spille en 
viktig rolle når miljø- og klimautfordringene tas på alvor. 

Kan du anbefale noen prosjekter som er med i årets Oslo Åpne Hus?
Det er mange spennende prosjekter som er med. Hvis jeg skulle 
plukke ut noen er det fordi de har hatt høye ambisjoner for miljø 
og bærekraft, og vist at det er mulig å bygge klimavennlig. 
Jeg gleder meg til å se Bjørnsletta skole og Kjørbo powerhouse 
som forøvrig begge inngår i FutureBuilt hvor Direktoratet deltar. 

KIM SKAARA
President 
i Norske arkitekters landsforbund 
(NAL)
sivilarkitekt MNAL

Hva innen ditt fagområde er du opptatt av nå? 
I NAL er jeg mest opptatt av å samle arkitektorganisasjonene 
til en tydelig og sterk organisasjon. 
På kontoret holder vi for tiden sterkt fokus på hvordan sikre god 
arkitektonisk kvalitet i forbindelse den økende industrialiseringen 
i byggebransjen.

Hvorfor er arkitektur viktig? 
Arkitektur er samfunnsbygging og defineres i videste forstand som 
alle våre menneskeskapte omgivelser. God og varig arkitektur 
er viktig fordi det bidrar til å øke livskvaliteten for oss alle.

Kan du anbefale noen prosjekter som er med i årets Oslo Åpne Hus? 
Høyblokken i regjeringskvartalet bør sees for å få best mulig 
forståelse for dette store og viktige fremtidige prosjektet midt 
i hjertet av Oslo. Ellers vil jeg anbefale publikum å benytte anledningen 
til å oppleve de private boligene da disse sjelden er tilgjengelig 
for offentligheten.

RAGNHILD MOMRAK
Daglig leder/partner 
Dronninga landskap AS
Landskapsarkitekt MNLA

Hva innen ditt fagområde er du opptatt av nå? 
Mange ting, blant anna transformasjon, og sunn byutvikling på alle 
nivå. Potensialet på staden er alltid interessant å utvikle i alle prosjekt. 
Eg er oppteken av at prosjekta ikkje blir «påfunn», men at dei har ei 
historie å fortelje. Elles er verdien av dei grøne, blå og grå elementa 
i alle prosjekt. Plantene evnar å skape dei mest fantastiske rom og er 
ei dagleg glede. Vatnet har blitt ein nødvendig del av alle prosjekt, 
og er ein kjemperessurs for oss.
 

Hvorfor er landskapsarkitektur viktig? 
Til meir trongbudde vi blir, til viktigare blir landskapsarkitekturfaget, 
sidan vårt fokus først og fremst er på mellomromma. Dette fokuset 
er avgjerande for å skape levekraftige og sunne byar, der vi kan leve 
lenge og ha eit godt liv, i pakt med naturen rundt.
 

Kan du anbefale noen prosjekter som er med i årets Oslo Åpne Hus? 
Eg må nesten anbefale Dronning Eufemias gate og Bjerkedalen 
park, som vårt kontor er ansvarleg for. Elles er Grorudparken* og 
Verdensparken verdt å sjå. Det samme er Slottsparken, som har 
gjennomgått ein omfattande rehabilitering og blitt «ny».

*105 Grorudparken inngår i sykkelturen 107#Oslofølelsen 
og i vandringen med Groruddalen historielag 108 Fra granitt til grønt.

SIV SENNESET
President 
Norske interiørarkitekters 
og møbeldesigneres landsforening 
(NIL)

Hva innen ditt fagområde er du opptatt av nå? 
Jeg er opptatt av samspillet mellom fagområdene interiørarkitektur, 
arkitektur og landskapsarkitektur. Dette samspillet er avgjørende 
for å skape gode og helhetlige prosjekter.
Derfor har vi nå stort fokus på å forene faglige krefter i en 
ny felles organisasjon Norges Arkitekter, NA.
 

Hvorfor er interiørarkitektur viktig? 
Interiørarkitekturprosjektering er avgjørende for å skape innvendige 
romlige kvaliteter. Interiørarkitekten setter mennesket i fokus og 
skaper funksjonelle og estetiske rammer for brukeren, fra makro 
til mikro, helt ned til minste detalj.
 

Kan du anbefale noen prosjekter som er med i årets Oslo Åpne Hus?
Villa Stenersen er en klassisk perle der samspillet mellom interiør 
detaljer og arkitektur kommer til sin rett. Hotel 33 er også et 
spennende prosjekt som utnytter dynamikken som oppstår 
i grensesnittet mellom eksisterende arkitektur 
og nyere interiørprosjektering.
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BÅRD FOLKE FREDRIKSEN
Byråd for byutvikling
Oslo kommune

Hvilken byutviklingssak er du opptatt av nå?
Byrådet har akkurat fremmet forslag om reguleringsplan for 
Bispevika. Endelig faller de siste brikkene på plass med boliger, 
plasser, Havnepromenaden og ikke minst Munchmuseet. Forslaget vi 
fremmer sikrer sammenhengen mellom Bjørvika, resten av Gamlebyen 
og Sørenga, slik at ikke Sørenga forblir en isolert øy slik som den 
fremstår i dag. 

Hvorfor er arkitektur og landskapsarkitektur viktig? 
Begge deler er viktig, men her i Oslo spiller landskapsarkitektene 
en viktigere rolle enn mange andre steder. Oslo har et naturgitt 
utgangspunkt og er avhengig av landskapsarkitektur som ivaretar og 
videreutvikler dette. Velfungerende byrom er selvfølgelig viktig og nå 
får vi også en havnepromenade som vi kan være stolte av, men Oslos 
opprinnelige natur og geologi er nok fortsatt det som gjør byen vår 
mest spesiell. Når det gjelder arkitektur så er jeg ikke bare opptatt av 
at husene i seg selv skal være fine, som at de også skal tilføre verdi til 
nabolaget rundt og at folk vil ta de nye byrommene i bruk. 
Til det trenger vi gode fagfolk og ansvarlige utbyggere.

Kan du anbefale noen prosjekter som er med i årets Oslo Åpne Hus? 
Jeg er utrolig stolt av de nye bydelsparkene i Groruddalen: 
Grorudparken*, Bjerkedalen og Verdensparken. Ikke bare 
er de fantastiske parker i seg selv, de har også skapt lange 
sammenhengende friområder og bundet sammen Groruddalen på 
tvers. Disse parkene er ikke bare til rekreasjon, de har en funksjon 
som hjelper folk å komme fra A til B. Ellers så pågår det en stor 
satsning på Oslo-skolene, så jeg ville gått og sett Sjømannsskolen. 
Den flotte gamle bygningen er blitt omgjort til en fantastisk 
ny videregående skole for Oslo-elever!

*105 Grorudparken inngår i sykkelturen 107#Oslofølelsen 
og i vandringen med Groruddalen historielag 108 Fra granitt til grønt.

ELLEN HUSAAS
Fagansvarlig for Bedre bymiljø
Kommunal- 
og moderniseringsdepartementet

Hva innen ditt fagområde er du opptatt av nå? 
Jeg er mest opptatt av to ting: Byplanlegging og byform, – hvordan 
skape en nærhetsby med gode offentlige rom. Grønne byer er 
attraktive og smarte byer. Grønn infrastruktur løser mange ting på en 
gang; bidrar til trivsel, klimatilpasning, gjør det attraktivt å gå 
og sykle og bidrar til en rikere biologi. 
 

Hvorfor er arkitektur og landskapsarkitektur viktig? 
Fordi de fysiske omgivelser skaper rammer for livene våre. 
Jeg er opptatt av helhet- og hverdagslivsperspektivet når vi utformer 
våre steder. Der må kvalitet, mangfold, grønne kvaliteter og gode 
forbindelser ivaretas.
 

Kan du anbefale noen prosjekter som er med i årets Oslo Åpne Hus? 
Bjerkedalen park i Grorudalen. Viser det store potensialet vannet har 
i fornyelse av områder. Ved å løfte opp bekken som tidligere lå 
i rør, har området har gått fra å være en grønn ørken til en vital 
ny bydelspark! Dælenenga 36. Forbildeprosjekt med fin innfill-
arkitektur, leiligheter med felles takhage, parsellhager på bakke, 
og næringslokale i første etasje. Nye sykkeltyper; Morgendagens 
byutvikling, der bilen er gjest. Har el-sykkel selv, en fantastisk 
transportform flere må oppdage!

HEGE NJAA ASCHIM
kommunikasjonsdirektør
Kommunikasjonsstaben
Statsbygg

Hva innen ditt fagområde er du opptatt av nå? 
Som kommunikasjonsdirektør er jeg opptatt av å formidle hvor stor, 
kompleks og samtidig spennende oppgaven med å planlegge, utvikle 
og etterhvert bygge et nytt regjeringskvartal er. Jeg er også opptatt 
av at vi nå er godt i gang med å bygge et fantastisk nytt og moderne 
museumsanlegg på Vestbanen!
 

Hvorfor er arkitektur viktig? 
Arkitekturen sørger for at vi får gode bygninger og gode omgivelser; 
god arkitektur bidrar til gode opplevelser både for de som bruker 
byggene og for de som passerer dem. Arkitekturen gir også et bilde 
av samtiden og bidrar til å plassere bygninger inn en historisk 
og kulturell dimensjon.
 

Kan du anbefale noen prosjekter som er med i årets Oslo Åpne Hus? 
Jeg vil selvsagt anbefale Regjeringskvartalet hvor vi også i år åpner 
for besøk i H-blokk og også i Y-blokk denne gangen. Men Oslo Åpne 
Hus er full av spennende små og store prosjekter så jeg anbefaler 
å legge opp til både en lang lørdags- og søndagstur.

Syv på gata



ANNONSEINNSTIKK

PROGRAM FREDAG 12., LØRDAG 13. & SØNDAG 14. SEPTEMBER  SIDE 27

www.aspelinramm.no

21. september kl. 13.00
Familieomvisning med atelier. 
Kom og bygg en by med oss.
Gratis inngang.

Nasjonalmuseet – Arkitektur, Bankplassen 3

nasjonalmuseet.no
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