OSLO
OPEN
ÅPNE HOUSE
HUS
OSLO
24.-25. sept. 2016

Arrangørpartnere:

Årets store sjanse til å oppleve Oslos arkitektur
fra innsiden.
125 utvalgte hus og hager, fengsel og finans,
arbeiderboliger og penthouse åpner dørene
-Oslo-gruppa

denne helgen. Gratis og for alle!

KJÆRE GJEST

OM ÅPNE HUS

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

Open House ble grunnlagt i 1992 i London av BBCjournalisten Victoria Thornton. Hennes ambisjon var å
bryte ned barrierene mellom arkitektbransjen og resten
av byens inbyggere. Lei av arkitekter som ikke klarer å
forklare hva de jobber med, så inviterte hun Londons
innbyggere til å komme inn og få nærkontakt med arkitektoniske mesterverk. Formålet med Open House er å
lage en arena der borgerne kan dele sine arkitekturopplevelser med hverandre og hjelpe hverandre å forstå
arkitektur og stedsforming.

Husk at det er privatpersoner som åpner hjemmene sine! De gjør dette
uten noen som helst form for kompensasjon. Til gjengjeld håper vi at du
takker pent, tar av deg skoene og ellers er respektfull. SE, MEN IKKE
RØRE!

NB! ENDRINGER I PROGRAMMET KAN SKJE
Sjekk med hjemmesiden vår før du begir deg ut på langtur.

WWW.OPENHOUSEOSLO.ORG.

Her finner du informasjon, kart, utfyllende beskrivelse, fotos, veibeskrivelse og
kollektivtransport-anbefalinger.

OSLO
OPEN
ÅPNE HOUSE
HUS
OSLO

Arkitektur angår alle og et open house-arrangement skal
være gratis og åpent for alle. Arrangementet skal ikke
ha eiere, det skal ikke tas ut profitt, og fagfolk og lekfolk
skal være like velkomne til å bidra. Dugnadsånden er en
bærebjelke.
“A mad idea that went global”
Siden 1992 har Open House spredt seg til over 30
byer og 5 kontinenter. Det kommer over en million
besøkende pr år og titusener av frivillige skaper de
årlige eventene. I 2003 innførte Norske arkitekters
landsforening konseptet til Oslo og kalte det for Oslo
Åpne Hus. Etter hvert kom flere samarbeidspartnere og
frivillige til, og i 2014 ble prosjektet stiftet som frivillig
(non-profit) forening og ble medlem av det internasjonale samarbeidet om arkitekturformidling for alle!

MEDLEMMER 2015/2016:

Cecilia Carlsson (PBE), Ellen Margrethe Haukås (prosjektledelse), Ellen Margrethe Skilnand, Erik Collett, Eva
Kvandal (Statsbygg), Ina Johanne Sneis (Statsbygg), Ivar
Lykke, Katharina Dale Håkonsen, Mads Engh Juel (NLA),
Tobias Lahn (NLA), Safura Abdiha, Stig Eide (PBE),Vegard
Thilo Halleland. (Ikke alle var tilstede da bildet ble tatt).

Forside og Illustrasjon: Erik P. Collett
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ARRANGØRPARTNERE

ÅRETS TEMA
Boliger
Vi har et eksepsjonelt høyt antall private hjem på
programmet i år. Oslo utmerker seg i internasjonal open
house-sammenheng med over tredve boliger. Boligen
er arkitekturen på sitt mest intime. Ingen andre steder
kommer byggekunsten så tett innpå kroppen vår og vårt
daglige liv. En stor takk til de generøse huseiere som
åpner opp og deler sine hjem med oss.Vi er overveldet
og rørt over deres velvilje og innsats.

- Oslo

Landskapsarkitektur
Landskapsarkitektur er kunsten å komponere geologi,
vann, vegetasjon, bygninger, belegning og klima for å
skape gode uterom. Mer enn noensinne i menneskehetens historie trenger vår følsomme planet og den økende
befolkningen fagfolk som kan kombinere kreativitet med
vitenskap om bærekraftig ressursbruk, sosiologi og cutting edge teknologi for å sikre en sunn fremtid for oss
alle. Landskapsarkitektur er motsatsen til boligen. Mens
boligen tilhører den private sfære, og ofte er skreddersydd rundt en spesiell livstil og husholdning, dreier
landskapsarkitektur seg om offentlige omgivelser og skal
passe for alle: Barn og voksne, enslige og grupper, fattige
og rike.

STØTTET AV:
Stein Halvorsens bolig i Grorudveien 20, se side 26 .

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
har bl.a. ansvar for plan- og bygningsloven (Pbl) og by- og
boligpolitikk. Pbl skal sørge for god forming av bygde
omgivelser, gode bomiljøer og gode oppvekst- og levekår
i hele landet.
Universell utforming skal ivaretas i planleggingen og i
kravene til det enkelte byggetiltak. Det samme gjelder
hensynet til estetisk utforming av omgivelsene.
KMD har flere fagetater med ansvar for disse områdene.
Bl.a.: Direktoratet for byggkvalitet, Husbanken, Statens
kartverk og Statsbygg.
Gjennom “Nasjonale forventninger til regional og
kommunal planlegging” vektlegger regjeringen gode og
effektive planprosesser, bærekraftig areal- og samfunnsutvikling og attraktive og klimavennlige by- og
tettstedsområder.
Aktuelle satsinger og prosjekter:
• Prisen “Attraktiv by” som i 2016 gikk til Bodø med god
sentrumsutvikling og prosjektet «Ny by - ny flyplass».
• “Plansatsingen mot store byer 2013-2017”; prosjekter innen bolig-, areal og transportplanlegging for en
bærekraftig og attraktiv byutvikling.
• Groruddalsatsingen, med satsinger innen oppvekst og
utdanning, sysselsetting og nærmiljø.
• Omådesatsinger indre Oslo øst og Fjell i Drammen.

24. - 25. september 2016

Omdømmebygging
Groruddalssatsingen avsluttes i år, og vi har satt sammen
et program som viser bredden i resultatene.
Groruddalssatsingen er Oslo kommunes og statens
innsats for å bedre miljø- og leveforhold i Groruddalen.
Hovedmålet for satsingen er en bærekraftig byutvikling,
synlig miljøopprusting, bedre livskvalitet og samlet sett
bedre levekår i Groruddalen.
Siden starten i 2007 er det gjennomført over 300
fysiske og sosiale prosjekter. Det er blant annet bygget
fire bydelsparker som dekker et område på 163 000
kvadratmeter. Tur- og sykkelveinettet er blitt mer sammenhengende, deler av Alnaelva er åpnet, og det er
anlagt en rekke små og store møteplasser i dalen. Flere
Akergårder og kulturminner er rustet opp.

Byggern aktivitetspark, se side 28.

Nasjonsbygging
Statsbygg feirer 200 år i 2016, bare to år etter Grunnlovens 200-årsjubileum. Det er ingen tilfeldighet. Med
nasjonsbyggingen kom behovet for nasjonale bygninger.
Statsbygg har bygget i takt med skiftende behov og
politiske prioriteringer. Bygningene er blitt en viktig del
av landets arkitekturhistorie, så vel som av den nasjonale
formuen. Under Oslo Åpne Hus kan besøkende få se
noen av dem – både i Oslo og i resten av landet!

Grorudddalen ligger nordøst i Oslo og består av bydelene Alna, Bjerke, Grorud og Stovner. Det bor over 138
000 mennesker i området.
Oslo kommune og staten har inngått avtale om en ny
tiårig satsing i Groruddalen fra 2017.

Operahuset, se side 8. Foto: Ivan Brodey, Statsbygg.

www.openhouseoslo.org
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FORMER SAMFUNNET
— SER MENNESKET
Å heve kvaliteten på samfunnet i tråd med
en bærekraftig utvikling, krever at mange
gode krefter spiller på lag.
Våre rådgivere representerer mange fagfelt;
vi jobber i tverrfaglige team og sammen med
våre oppdragsgivere utvikler vi helhetlige,
miljøriktige og funksjonelle løsninger – med
mennesket i sentrum.
Øyvind Mork
Administrerende direktør
Asplan Viak

KONGENS GATE 1
Foto: Are Carlsen

VI HAR KOMPETANSE INNENFOR
-

Arkitektur
Plan og urbanisme
Bygg og anlegg
Energi og miljø
Geoinformasjon og visualisering
Landskapsarkitektur
Samferdsel
Samfunnsplanlegging og analyse
Tekniske installasjoner
Vann- og miljøteknikk

POWERHOUSE KJØRBO
Foto: Chris Aadland

Besøk oss på Oslo Åpne Hus

vestre.com

Bransjeforeningen
for arkitekter i Norge
www.arkitektbedriftene.no

4 open house OSLO åpne hus

24. - 25. september 2016

24. - 25. september 2016

www.openhouseoslo.org

5

GAMLE
OSLO

OSLO FENGSEL (“BOTSEN”) // Grønlandsleiret 46, 0650 Oslo

Oppført i 1851, tegnet av arkitekt Heinrich
Schirmer som et panoptikon, dvs. at alle cellene
er plassert i en vifteform ut fra sentralhallen, slik
at fangene kunne overvåkes herfra. Luftegårdene
hadde opprinnelig samme vifteform. I total isolasjon skulle de innsatte bli «kurert» gjennom bot og
bedring. Botsen er det eneste av sitt slag i Norge,
og er fredet. Driftes og eies av Statsbygg.

Lørdag kl 10-14

Omvisning.
Forhåndspåmelding og mer info på www.statsbygg.no
NB! Begrenset antall,

FAFO // Borggata 2B, 0190 Oslo

Forskningsstiftelsen Fafo eier Borggata 2B som
er oppført i 1868 sammen med fengslet, kirken
og brannstasjonen. Arkitekten var Wilhem von
Hanno, som akkurat hadde brutt sitt mangeårige
partnerskap med Heinrich Ernst Schirmer, den
arkitekten som mer enn noen forandret Oslo fra
en provinsby til en moderne hovedstad. I begynnelsen var Borggata 2b allmueskole for gutter og
het Grønland gutteskole, senere folkeskole.

Lørdag kl 11-15
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BRANNMUSEET // Grønlandsleiret 32, 0190 Oslo

Grønland Brand- og Politivagt ble tegnet av arkitekt Wilhelm von Hanno og tatt i bruk i 1866.Von
Hanno var arkitekt, billedhugger, maler og grafiker
og har tegnet en rekke viktige bygninger i Oslo.
Vognhallen ut mot Grønlandsleiret er bygget til
store hestetrukne vogner, som regel ble vognene
trukket av to hester. Brannmuseet er en del av det
såkalte von Hanno-kvartalet som besto av skole,
bibliotek, politistasjon, brannstasjon og kirke.

Lørdag kl 10-14

GRØNLAND KIRKE // Grønlandsleiret 34, 0190 Oslo

Grønland kirke blir også kalt Østkantens katedral
og er Oslos største kirke. Den er bygget av tegl i
nyromansk stil og er tegnet av multitalentet Wilhelm von Hanno. Katedralen er er en del av det
såkalte von Hanno-kvartalet bestående av skole,
bibliotek, brannstasjon, politistajon og kirke og
utgjør et helhetlig arkitektonisk miljø. Kirken sto
ferdig i 1869, selv om tårnet har et skilt som sier
1868.

Lørdag kl 11-15
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ENERHAUGEN BORETTSLAG // Smedgata 34, 0651 Oslo

BIBLO // Hagegata 22, 0653 Oslo

Da høyblokkene på Enerhaugen ble bygd 196265 representerte de noe helt nytt i bybildet, både
i arkitektur og byggemåte. De fire blokkene i Le
Corbusier-inspirert stil var sterkt omstridt og er
fremdeles mislikt av mange for sin ruvende profil.
For beboerne i de 470 leilighetene er de først og
fremst et godt bomiljø, med nærhet til byens sentrumstilbud og samtidig med grønne omgivelser.
Den storslåtte utsikten har tiltrukket mange.

Deichmanske satset utradisjonelt da de i år åpnet
et eget tilbud på Tøyen kun for de mellom 10 og
16 år. Her lever hver tredje familie under UNESCOs fattigdomsgrense, og behovet er stort for et
meningsfyllt og trygt sted for de unge. Basert på
ungdommens ønsker er biblioteket bygget med
skiheisgondoler i taket, lastebilkjøkken, scene og
verksted.Voksne har ingen adgang, men det gjøres
et unntak for Åpne Hus. Arkitekt er Aat Vos.

Lørdag kl 11-15

Lørdag kl 15-17

KLOSTERENGA BORETTSLAG // Nonnegata 19, 0656 Oslo

Oslo Bispegård og Olavsklosteret // Gml. Halvars plass 3, 0192

Klosterenga borettslag er en økologisk bygård i
Gamlebyen. Til tross for at prosjektet er bygget
for 15 år siden, er det fremdeles en pioner innen
byøkologisk boligarkitektur i Norge. Prosjektet
er blant annet banebrytende i sin håndtering og
rensing av gråvann. Det er lagt stor vekt på å synliggjøre dette som en positiv kvalitet i prosjektet.
Klosterenga økologiboliger fikk hedrende omtale,
da Landskapsarkitekturprisen ble delt ut for 2016.

Bispeboligen, tegnet av arkitekt Henrik ThrapMeyer, er oppført i 1884 i nygotisk stil på ruinene
av Olavsklosteret fra 1239. Bygningen ble fredet
i 1994. Olavsklosteret er bevart i kjelleren med
teglhvelv og takmalerier. Andre deler av klosteret
ligger i Minneparken og er et av de mest komplette anlegg i Norge. Det er også et av de eldste
som er bygget i teglstein. Driftes og eies av Statsbygg.

Lørdag kl 12

Lørdag kl 17-20

Omvisning kl 17, 18 og 19.
Konsert med Cor Mio

Foto: Trond Isaksen / Statsbygg

LEILIGHET I VÅLERENGGATA // Vålerenggata 26, 0658 Oslo

BUSSBEFARING PARK TIL PARK // Ensjøveien 20, 0655 Oslo

Eiendommen ligger i bevaringsområdet med
småhus på Vålerenga og var tidligere en tomt for
næringsvirksomhet med kontorer og lagerbygg.
Prosjektet er tilpasset eksisterende bebyggelse på
Vålerenga i volumoppdeling og skala, men har et
moderne formspråk og materialbruk som gir bebyggelsen et selvstendig uttrykk. Det er benyttet
ulike konstruksjoner bl.a. bærende tegl. Tegnet av
Arkitektskap v/ Asle Strøm.

Arne Bergsgard fra Plan- og bygningsetaten guider denne bussturen som går fra park til park i
Groruddalen. Parker er et av de store satsningsområdene i Groruddalssatsingen, og hver av
bydelene har fått sin egen park å være stolte av.
De nye bydelsparkene skal være attraksjoner for
hele Oslo, og tilby noe som byen ikke hadde fra
før. I tillegg er de møteplasser og viktige for det
sosiale livet i nabolagene rundt.

Lørdag kl 13-16

Søndag kl 13.30-16.30

Arkitekt Asle Strøm tilstede,
Foto: Tomasz Majewski - LINK Landskap

Omfatter #87 Bjerkedalen, #100 Verdensparken og
#108 Grorudparken

MODERNISERT ARBEIDERBOLIG // Grønvoll allé 15D, 0663 Oslo

SIGNEX // Stålverksveien 2, 0661 Oslo

Skiltfirmaet Signex holder til i en stor teglverksbygning og har utviklet seg til å bli en kunstentreprenør. I store verkstedlokaler har Signex integrert dette med utsøkt samtidskunst som Bjarne
Melgaard, Gardar Eide Einarsson, Yngve Holen og
Ida Ekblad og flere fra utlandet. Den som besøker
deres lokaler vil forstå at kunst er en viktig kilde
til refleksjon, inspirasjon og nytenkning.

Grønvold Hageby ble tegnet av Magnus Poulsson i 1916 og er i dag vernet. NOMA arkitekter
AS har modernisert en typisk arbeiderbolig uten
å foreta endringer i fasaden. En grunnflate på 35
kvadratmeter danner rammen for en arealoptimalisert løsning over fire plan. Boligen fremstår
med smarte løsninger både i volum og interiørdetaljer. Materialbruken er røff og enkel, tilpasset
funksjonene til en aktiv barnefamilie.

Lørdag og søndag kl 12-15

Søndag kl 12-15
Arkitekt tilstede

SØRENGA SJØBAD// Sørengutstikkeren

Sjøbadet er en flytende park på rundt fem dekar.
Det 190 meter lange sjøbadet tilbyr et 50 meter
langt åpent basseng, et 200 kvadratmeter stort
sjøbad, rekreasjonsområde med sitteplasser og
trapper ned mot sjøen. Eget barnebasseng er
bygget inn i anlegget og anlegget har universell
utforming. - Sørenga Sjøbad er tegnet av LPO
arkitekter og Christine Jensens tegnestue og ble
ferdigstilt i juni 2015.

Søndag kl 14

Velkommen til OSLO ÅPNE HUS PÅ SØRENGA 25. SEPTEMBER!
Visningssenteret er åpent fra kl. 15.00-17.00
6

1

2

3

4

TRINN 7
5
8

TRINN 8

Omvisning med arkitekt.
Oppmøte på Sjøbadet. Se etter plakat.
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1

VISNINGSSENTER

2

BUN’S BURGER BAR

3

CARGO – Italiensk restaurant

4

LEMEO SUSHI

5

EVITA ESPRESSOBAR

6

COOP PRIX – Matbutikk

7

SJØBADET

8

FRILUFTSHUS – DNT

9

HAKKA-IZA
Social Eating House

10

PROVIANT SØRENGA
– Sommerkiosk

www.openhouseoslo.org

ILLUS TR A S J O N: V I S CO

Foto: Signe Dons

NB! Forbehold om endringer, www.openhouseoslo.
org
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SENTRUM

KODA-HUS // Vaterlandparken // HOVEDSPONSOR

KODA er et bærekraftig og flyttbart minihus laget
av betong. Huset bruker energi på en smart måte
– med solcellepaneler på taket er det plussenergihus. Materialene er varige og kan gjenbrukes eller
resirkuleres. Huset er utstyrt med et automasjonssystem som sørger for at luftkvaliteten og
temperaturen er best mulig. KODA trenger ikke
fundament, kan installeres på noen få timer, og kan
om ønskelig flyttes videre til et nytt sted.

OPERAEN // Kirsten Flagstads plass 1, 0191 Oslo

Operabygget i Bjørvika (Snøhetta arkitekter)
er en av Oslos store attraksjoner. 25 000 m2
marmorkledd tak og forplass, store vinduer og
beliggenhet i sjøkanten innbyr til besøk både på
og i bygget. Det er lagt stor vekt på kunstnerisk
utforming der både steinen og metallfasadene
inngår, i tillegg til bl.a. bølgeveggen av eik og veggene rundt toalettene i vestibylen. Driftes og eies
av Statsbygg.

Søndag kl 14, 15 og 16

Lørdag og søndag og kl 10-22

Team på plass NB! Også mulig å besøke i uke 39.
www.kodasema.com
www.facebook.com/kodabykodasema

STATSBYGG HOVEDKONTOR // Biskop Gunnerus’ gt 6, 0155 Oslo
TIDSPUNKT

Statsbyggs hovedkontor i Oslo har utvidet og
bygget om 4. etg. ved hjelp av Lerche arkitekter.
Aktivitetsbaserte arbeidsplasser åpner for både
samarbeid og konsentrasjon. Møblene er lyddempende og inviterer til uformell samhandling. Her
er det også tenkt miljø fra start til slutt, med blant
annet lys med bevegelsessensorer, bord av drivved og heldekkende teppe av drivgarnrester fra
Stillehavet.

Omvisning bak kulissene, kl 14, 15 og 16
Maks 25 personer per omvisning.

STORTINGET // Karl Johans gate 22, 0159 Oslo

I 2016 feirer stortingsbygningen 150-årsjubileum.
Stortingsbygningen er tegnet av den svenske arkitekten Emil Victor Langlet og oppført i perioden
1860-66. Bygningen symboliserer åpenhet og demokrati. Det moderne tilbygget mot Akersgata er
tegnet av arkitekt Nils Holter og ble oppført som
en del av en større restaurering og ombygning i
perioden 1951-59.

Lørdag kl 12-14
Foto: Ragnar Hartvig

Ringeklokke i Biskop Gunnerus gate eller inngang fra
Byporten kjøpesenter
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Lørdag kl. 10, 11.30 og 13.00
Foto: Peter Mydske

Guidet omvisning. NB! Begrenset adgang!
Alle må gjennom sikkerhetskontroll.
Oppmøte på Løvebakken

24. - 25. september 2016

24. - 25. september 2016
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HØYBLOKKEN // Akersgata 42, 0180 Oslo
Akersgata 42
TIDSPUNKT

Høyblokken, regjeringsbygg i naturbetong fra 1958
av arkitekt Erling Viksjø (1910-1971), opprinnelig i
12 etasjer. Det sosialdemokratiske likhetsidealet
kommer til uttrykk i vindusfasadenes repeterende
mønster. H-blokken er et av Oslos første høyhus
og ble et bilde på nasjonens voksende selvbilde og
makt. Etter skadene 22. juli 2011 er den i dag et
tomt skall. Driftes og eies av Statsbygg.

Y-BLOKKEN // Akersgata 44, 0180 Oslo

Det vil ikke være omvisning i Y-blokken (arkitekt
Erling Viksjø) eller på S-tomten, men det vil være
mulig å komme inn i resepsjonsområdet i Y-blokken å se Picassos kunstverk «Måken». De to store
integrerte kunstverkene i Y-blokken «Måken» og
«Fiskerne» (begge Picasso) skal tas vare på, selv
om Y-blokken skal rives. Begge kunstverkene ble
sandblåst direkte på naturbetongveggen av kunstneren Carl Nesjar.

Lørdag og søndag kl 12-16
Foto: Trond Isaksen / Statsbygg

Guidet omvisning.
Begrenset adgang – eget køsystem
Oppmøte på Einar Gerhardsens plass (Grubbegata)

REGJERINGSBYGG 4 // Einar Gerhardsens plass 1, 0180 Oslo

TIDSPUNKT

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.
Under omvisningen får besøkende komme på
taket og se omfanget av bombeangrepet. Eies av
Statsbygg.

Lørdag og søndag kl 12-16
Foto: Trond Isaksen / Statsbygg

FINANSDEPARTEMENTET (G-BLOKKEN) // Akersgata 40, 0180
Oppført 1898-1904 som en av sidefløyene til det
som skulle bli statens monumentale regjeringsbygning, tegnet av arkitekt Henrik Bull. Bygningen er
i jugendstil og svært symboltung, preget av unionsoppløsningen. På en gavlvegg står inskripsjonen
«Ja, vi elsker» og notene til nasjonalsangen og ved
inngangspartiet står det skrevet i stein: «Enighed
gjør stærk». Driftes og eies av Statsbygg.

Lørdag og søndag kl 12-16

Lørdag kl 10, 11 og 12

Fri vandring med tilgang til takterrassen
Foto: Jiri Havran

Foto: Ivan Brodey

Guidet omvisning kl 10, 11 og 12.
Maks 20 personer pr gruppe.

HØYESTERETT // Høyesteretts plass, 0180 Oslo

Monumentalbygget fra 1903 er tegnet av arkitekt
Hans Jacob Sparre i nyrenessansestil, og rehabilitert av 4B Arkitekter AS. Inventaret er spesialtegnet for bygningen av Sparre. Bygget har arkitektoniske kvaliteter med gjennomført og utsøkt
detaljering. Bygningen er svært godt bevart både i
eksteriør og interiør, og er fredet av Riksantikvaren. Driftes og eies av Statsbygg.

Lørdag og søndag kl 12-16
Guidet omvisning.

4b.no

Foto: Peter Mydske

SENTRALEN // Øvre Slottsgate 3, 1537 Oslo

Midt i sentrum av Oslo er Norges eldste sparebankbygg skapt om til et unikt hus med seks fantastiske scener for kulturopplevelser. Bygningen
som nå utgjør Sentralen tegnet av arkitektene
Henrik Nissens og Ivar Cock (1901). Ombyggingen og rehabiliteringen er utført av arkitektene
Martin Dietrichson og Jonas Norsted fra hhv.
KIMA Arkitektur og Atelier Oslo. Sentralen eies
av Sparebankstiftelsen DNB.

ASPLAN VIAK OSLO – KONGENS GATE 1 // 0153 Oslo

Kongens gate 1 er en av Kristianias eldste bygninger. Historien som borgerlig kjøpmannsgård på
1600-tallet, Waisenhus på 1700- og 1800-tallet
og Arnstein Arnebergs ombygginger på 1900-tallet er godt synlige, men i dag er anlegget omgjort
til moderne kontorlokaler for Asplan Viak. Asplan
Viak arbeider innenfor arkitektur, landskapsarkitektur, urbanisme og samfunnsutredning. Bakgården vil være åpen, med lett servering.

Lørdag og søndag kl 12, 14 og 16.
Foto: Lars-Martin Pettersen:

Guidet omvisning. Oppmøte: Oslo Sparebank i
Akersgata. Vis-a-vis Innovasjon Norge, ved siden av
trikkestoppet Christiania Torv.

Søndag kl 11-15
Foto: Chris Aadland

Omvisning i puljer
Åpen bakgård, lett servering

NASJONALMUSEET – ARKITEKTUR // Bankplassen 3, 0151 Oslo
Museet representerer essensen av Oslos arkitekturhistorie: Den eldste bygningen er tegnet av
arkitekt Christian Heinrich Grosch, magasinet av
Heinrich Bucher og paviljongen av Sverre Fehn.
Gratis inngang til selve bygningen og invitasjon til
tre utstillinger denne helgen:
• «Etter tilhørighet. Om å komme til»
• Barneutstillingen «Lås opp! Norges Bank 200 år»
• «Byggekunst. Arkitektursamlingene fra 1830 til
i dag»

After Belonging
In Residence
8.9.– 27.11.2016
Nasjonalmuseet — Arkitektur

On Residence
8.9.– 27.11.2016
Norsk design- og arkitektursenter

Lørdag og søndag kl 12 -17
Utstillinger
Foto: Jaro Hollan

10 open house OSLO åpne hus
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RYTTERKORPSETS RIDEHUS // Rådhusgata 32B, 0151 Oslo

Midt i sentrum av Oslo er Norges eldste sparebankbygg skapt om til et unikt hus med seks fantastiske scener for kulturopplevelser. Bygningen
som nå utgjør Sentralen tegnet av arkitektene
Henrik Nissens og Ivar Cock (1901). Ombyggingen og rehabiliteringen er utført av arkitektene
Martin Dietrichson og Jonas Norsted fra hhv.
KIMA Arkitektur og Atelier Oslo. Sentralen eies
av Sparebankstiftelsen DNB.

RYTTERKORPSETS STALL // Myntgata 5, 0151 Oslo

Stallen fra 1891er tegnet av arkitekt Henrik Nissen, opprinnelig oppført som privat bygg på statens grunn som offisersstall med familieleilighet
i annen etasje. Staten kjøpte stallen i 1931 og i
1971 flyttet rytterkorpset inn. Statsbygg restaurerte stallen i 2009 i samarbeid med Riksantikvaren. Den rommer nå blant annet stall med 14-18
hester, kontorer og bad/badstue. Driftes og eies
av Statsbygg.

Lørdag kl 12 -14
Foto: Trond Isaksen, Statsbygg

For barn: Oppvisning av politihester og ryttere
Oppmøte: Ved inngangen til Akershus festning

Lørdag kl 11-15
Åpen stall
Foto: Trond Isaksen, Statsbygg

DOMUS MEDIA – UNIVERSITETES AULA // Karl Johans gate 47

DOMUS ACADEMICA OG GAMLE FESTSAL // (Urbygningen)

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.

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.

Lørdag og søndag kl 12-16

Søndag kl 12-16
Foto: Francesco Saggio

Foto: Jaro Hollan

DOMUS BIBLOTHEKA // Karl Johans gate 47, 0162 Oslo

En gang universitetets bibliotekbygning (1852–
1913), i dag et aktivt bibliotek og læringsmiljø for
studenter og ansatte ved Det juridiske fakultet og
alle andre som trenger tilgang til juridiske kilder.
Vi viser deg hvor du finner juridiske kilder som er
gratis tilgjengelige på nett, hjelper deg å navigere i
informasjonsjungelen og forteller om byggets historie og utsmykning.

UIO PROFESSORBOLIGEN // Karl Johans gate 47, 0162 Oslo

Professorboligen ligger i universitetshagen på
hjørnet av Frederiks gate og Kristian IVs gate, og
er fra 1856. Christian Heinrich Grosch er arkitekten. Delen nærmest Domus Media var bolig for
kjemilæreren på universitetet. I kjelleren bodde
vaktmesteren og i den andre halvdelen av bygningen var det stall. I midten er det et atrium. Huset
og hagen er totalrenovert. Stallen har blitt et konferanserom og kjemilærerboligen er innredet til
representasjon.

Lørdag og søndag kl 12 -16

ST. OLAVS GATE // St. Olavs Gate 7, 0165 Oslo

St. Olavs gate 7 er en av leiegårdene arkitekten
Wilhelm von Hanno bygget for egen regning på
1870-tallet. Nr. 7 har en godt komponert fasade
i nygotisk stil. Over inngangspartiet finnes både
arkitektens “bumerke”. Da von Hannos egen bolig
i St. Olavs gate 28-30 ble revet, ble hans samling
av skulpturer flyttet fra haven der til bakgården i
nr. 7. Hit ble også den lille nygotiske kapellignende
atelierbygningen flyttet.

Lørdag og søndag kl 12 -16

VICTORIA TERRASSE // Victoria Terrasse 11, 0251 Oslo

Den staselige Victoria terrasse med tårn, kupler
og spir er tegnet av arkitekt Henrik Thrap-Meyer
i 1885, og var svært moderne for sin tid med innlagt strøm og bad. Leilighetene var på mellom 240
og 460 kvm, og hadde opp til 12 rom med intrikat
stukkatur og stor takhøyde. Henrik Ibsen bodde
i første etasje. Ibsens arbeidsværelse og trappeløpene er fredet av Riksantikvaren. Driftes og
eies av Statsbygg.

Lørdag kl 15-17
Foto: Trond Isaksen:

24. - 25. september 2016

Beboer, kunstner og arkitekturkritiker Christopher
Robin Raadlund tilstede.

Lørdag kl 14-16
Foto: Jiri Havran

Omvisning i Ibsenrommet, trappeløpet og i en av
etasjene.
Foredrag om det nye nasjonalmuseet.

www.openhouseoslo.org

11

FROGNER

ARKITEKTURVANDRING // Tjuvholmen allé 21, 0252 Oslo

OBSERVATORIET // Observatoriegaten 1, 0254 Oslo

En spasertur rundt Tjuvholmen er en oppvisning
i europeisk arkitektur. Oslos nye bydel utvikles
med et mangfoldig uttrykk med boliger og resten
næring. Niels Torp, Lund Hagem og Jensen &
Skodvin er blandt arkitektene som tegnet boliger
med særpreg på Holmen. Høsten 2007 flyttet de
første innbyggerne inn. Utbyggingen ble ferdigstilt
i 2014. Bli med på en arkitekturvandring som også
gir oss et innblikk i skulpturparken og kunsten.

Det astronomiske observatorium ble oppført for Universitetet i Oslo i 1833 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 jubileum ble Observatoriet restaurert
og omgjort til et realfagssenter for Osloskolen. Alle de
oppprinnelige astronomiske instrumenter ble samlet
inn, restaurert og gitt tilbake til Observatoriet.

Lørdag og søndag kl 13

Lørdag og søndag

Omvisninger hver hele time, kl. 12, 13, 14, 15.
Maks 30 personer per omvisning. Først til mølla
NB! Passer ikke for barn under skolealder..

Oppmøte: Utkikkstårnet Tjuvtitten, Tjuvholmen
allé 21

ARKITEKTURBAD PÅ VESTKANTBADET // Sommerrogaten 1

Gammelt, ærverdig bad med basseng på 12,5
meter og badstue. Vestkantbadet er kjent for sin
vakre arkitektur, og både badstue og svømmehall
er vakkert utsmykket av Per Krohg. Mørkt treverk,
dusjer i herdet grønt glass og avlukker fra 1932
skaper en fin atmosfære.Ta deg gjerne et lite morgenbad dersom du ønsker. Vanntemperaturen er
behagelige 30 grader. Gå også innom Vestkantbadet spa som holder åpent i dag.

ARKITEKTURFROKOST I KROGH-SALEN // Sommerrogaten 1
Ett av Oslos monumentalbygg, bedre kjent som
«Oslo Lysverker», ble tegnet av arkitektene
Bjercke og Eliassen og oppført i 1931 i italiensk inspirert nyklassisisme. Relieffene på siden av portalsøylene er av Aslaug Borgfelt. Ekspedisjonshallen,
som nå utgjør byggets kantine, er dekorert av Per
Krogh. Det var til denne ekspedisjonshallen Oslofolk kom for å betale strømregningene sine. Salen
ble også brukt til konsertsal og arrangementer.

Lørdag kl 08-12

Lørdag kl 08-10 (12)
Foto: Roberto Di Trani

Bading/spa kl 8-10.
Åpent resepsjonsareal 8-12. Det er gratis og «førstemann til mølla» som gjelder. Husk badetøy!

Foto: Roberto Di Trani

Lett servering
Arkitekt tilstede (LPO)

FRAM-GÅRDEN (Møller eiendom) // Bygdøy Allé 4, 0257

Fram-gården ble oppført i 1921 etter tegninger
av rådhusarkitekt Magnus Poulsson. Bygningens
“byvilla”-preg er en arkitektonisk styrke og det
var en forutsetning for viderutviklingen at bygget
skulle fremstå slik det var tenkt og planlagt. Hille
Strandskogen står for en djerv nytenking av interiører i 2016: Et djervt snitt gjennom alle 5 etasjer beholder byggets konstruktive “ryggrad” og
slipper dagslys ned gjennom store overlys.

Lørdag og søndag kl 10-14
Arkitekt tilstede
Foto: Roberto di Trani

BOLIG AV BEER M/ MODERNE TILBYGG// Industrigata, 0353

Enebolig, tegnet av arkitekt Nicolai Beer, oppført i
1920 som arkitektens egen bolig. Arkitekturen er
klassisistisk, men Nicolai Beer ble etter hvert en
av funksjonalismens pionerer i Norge. Tilbygg oppført på 1980-tallet v/ nåværende eier, sivilarkitekt
Gudmund Stokke fra Nordic Architecture.

Lørdag kl 12-15
Foto: Google Streetview

PROFESSOR DAHLS GATE 31 -33 // 0353 Oslo

Et markant funkisanlegg fra 1930.
2 lange, lave boliglameller med svakt krummet
grunnflate tar opp det hellende terrenget som foran og mellom blokkene utgjør et privat parkanlegg. Dette er arkitekt Frithjof Reppens hovedverk
og et av hans få fullførte prosjekter. Publikum får
tilgang til en leilighet.

Lørdag kl 11-14
Foto: Google Streetview

24. - 25. september 2016
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M12 REHABILITERT LEILIGHET // Majorstuveien 12, 0353 Oslo

INDUSTRIGATA 36 // 0357 Oslo

Leiligheten fra 60-tallet ble totalrehabilitert i 2009,
og fikk ny planløsning. Dette er arkitektens egen
bolig og alt er etter skreddersøm. Leiligheten er
svært plasseffektiv og to voksne og to barn kan
boltre seg på tre soverom, et stort bad, et lekerom, to arbeidsplasser og åpen løsning mellom
kjøkken. Vannbåren varme og automatisk temperaturstyring halverte energiforbruket.

Industrigaten 36 er et funkisbygg fra 60-tallet som ble
rehabilitert i 2013. Utbygger Urbanium valgte å gjøre litt
ekstra stas på det 100kmv store fortauet utenfor, og det
nydesignede podiet (Lasse Altern Halvorsen MNAL) er
blitt en berikelse av gatemiljøet på Majorstua. Butikkutstillingen bidrar til det offentlige rommet og er blitt et
sosialt stoppested som er særlig populært blandt barn,
også utenfor åpningstiden. Leietakerne driver innen
arkitektur og andre kreative bransjer.

Lørdag kl 12-16

Lørdag kl 12-16

Arkitekt tilstede (Line Solgaard)

Arkitekt tilstede (Spacegroup, ACK, Blokk, Line Solgaard og Planke)

Foto: Line Solgaard

DIV.A ARKITEKTER // Industrigata 54, 0357 Oslo

NIELS TORP ARKITEKTER // Industrigata 59, 0357 Oslo

div.A arkitekter har transformert en eksisterende
stallbygning til moderne kontorlokaler. Et nytt
3-etasjes volum er plassert i bakgården. Mot nabobebyggelsen dannes et lite atrium. Mot gaten er
eksisterende bygningsvolum beholdt. Det er bevisst spilt på forholdet mellom nytt og gammelt, der
målet har vært en positiv kontrast.

Industrigaten 59 var opprinnelig et leilighetsbygg.
I 1988 tok Niels Torp arkitekter over gården
og gjorde større ombygninger. Portrommet ble
fjernet og nytt inngangsparti ble bygget. Søylene
utenfor er dreiet i tre og malt. Taket over er av
gips. Gårdsrommet ble også bygget inn til kantine i
kjelleren og terrasse over. Arkitektkontoret har 5
etasjer med åpne tegnesaler og kjelleretasje med
kantine, modellverksted og diverse smårom.

Lørdag kl 12-16

Lørdag kl 12-14

Arkitekter tilstede

Arkitekter tilstede

BIOS ARKITEKTER // Industrigata 69, 0357 Oslo

HILLE STRANDSKOGEN // Industrigata 67, 0357 Oslo

Bios Arkitekter kjøpte lokalene i 1 etasje og
kjeller sommeren 2015. Lokalene har tidligere
vært brukt til majonesproduksjon, melkebutikk
mm, og fungerer nå som et lyst og moderne arkitektkontor for virksomhetens 5 ansatte.

Lokalet i Industrigaten 67 er opprinnelig bygget
som forretning / leilighet og Hille Strandskogen
arkitekter AS har i 2011 transformert det til sitt
kontorlokale. Lokalene forteller noe om Hille
Strandskogen`s arkitektoniske tilnærming til arkitekturoppgaver med sin rå og ærlige løsning , hvor
materialene som er benyttet i seg selv gir tekstur
og koloritt.

Lørdag kl 12-16

Lørdag kl 12-16

Arkitekter tilstede

Arkitekter tilstede

REIULF RAMSTAD STUDIO // Josefines gate 7, 0351 Oslo

VILLA FIGENSCHOU // Volffs gt 5, 0358 Oslo

Funkisvilla på Fagerborg tegnet av arkitekt Eindride Slaatto og oppført i1932. E. Slaatto er kjent
som en av norsk funksjonalismes avantgardearkitekter og som markant leder for eget arkitektkontor i årene før og etter den annen verdenskrig.
Han var dessuten hele livet aktiv som maler. Villa
Figenschou ligger på en høy, frittliggende fjellrabb
og føyer seg etter det naturlige terrenget på den
smale, spissvinklede tomten.

Studioet til Reiulf Ramstad Arkitekter ligger i en renovert villa fra det 19. århundre i Homansbyen. Huset er
tegnet av den fremtredende norske arkitekten Georg
A. Bull og har tidligere huset en ambassade og et barneteater. Kontoret er blitt renovert til moderne standard,
samtidig som bygningens sterke karakter er beholdt. Et
glassgulv mellom inngangsplanet og arbeidsområdene
gir en romlig sammenheng mellom hver etasje og
eksponerer den vakre tømmerkonstruksjonen.

Lørdag kl 11-14

Søndag 12-16
Arkitekt tilstede
Foto: RRA

Foto: Google Streetview

INFILL PARKVEIEN NB! BEKLAGER AVLYST NB!

Boligbygget i Parkveien sto ferdig våren 2011. I en
spalte – 7 m bred og 28 m lang – er det etablert
9 boenheter omkring et atrium, som med sine
klatreplanter fungerer som en vertikal hage. På
taket er en felles takterrasse, med pergola, grillbenk, dusjer og private uterom. Arkitekt: Kima
arkitektur as. Landskapsarkitekt: Gullik Gulliksen
Landskapsarkitekter.

FAMILIEBOLIG I TIDLIGERE ATELIER // Pilestredet 53A, 0350

Tidligere atelier med takhøyde på 7,4 meter, er
gjort om til familiebolig av MOROGMAR arkitekter(2008). Alle ikke-bærende vegger og konstruksjoner er revet og nye bygningselementer med et
stramt og nedtonet preg er satt inn. Hovedrommet med dobbelt takhøyde og mesaninen utgjør
sentrale elementer. Lilleparken Borettslag tegnet
av Arkitektkontoret 4B for OBOS og stod ferdig i
1988. Sundts premie for god arkitektur samme år.

Lørdag kl 12-16

Lørdag kl 12-16

Arkitekt tilstede

Arkitekt tilstede
Foto: Finn Ståle Tandberg
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MELLOMSTASJONEN // Brynjulf Bulls plass 2, 0250 Oslo

VILLA NEBY // Fridtjof Nansens vei 20B, 0369 Oslo

Mellomstasjonen er tegnet av arkitekt Ivar Næss
som lokalstasjonsbygning, og sto ferdig i 1920. I dag
brukes bygningen av Statsbygg og Nasjonalmuseet
som informasjonssenter for det nye Nasjonalmuseet på Vestbanen. Under åpne hus-arrangementet
kan du få informasjon om Statsbyggs program for
helgen og siste nytt om byggeprosjektet nytt nasjonalmuseum.

Villa Neby er bygget i 1920-årene i klassisistisk
tømmermannsstil. «Hi-fi-kongen», forretningsmannen og kunstsamleren Erling Neby har eid
boligen siden 1970-tallet. Villaen ble transformert
på 1980-tallet og inneholder også Nebys betydelige samling av samtidskunst med verk av Bærtling
og Vasarely. Haveanlegget ble tegnet av arkitekt
Tore Kleven på 1980-tallet. Senere er det tilført
et tilbygg i funkisstil, av arkitekt Kristin Jarmund.

Lørdag og søndag kl 11-16

Lørdag kl 12-16

Informasjonsstand for Statsbyggs åpne hus i Oslo
Foto: Ken Opprann

Foto: Erik P. Collett

VILLA GRANDE // Huk Aveny 56, 0287 Oslo

Villa Grande, arkitekt Jens Z. M. Kielland, var planlagt som bolig for direktøren i Norsk Hydro i 1917,
men sto uferdig frem til 2. verdenskrig. Da overtok
Vidkun Quisling huset, og arkitektene Essendrop
og Egeberg fullførte det. Huser i dag Senter for
studier av Holocaust og livssynsminoriteter. Eies
og forvaltes av Statsbygg. Landskapsarkitekt Sundt
& Thomassen AS restaurerte hageanlegget i 2006.

BYGDØY

Søndag kl 10-14
Foto: Statsbygg

Omvisning, bl.a. i de fredete rommene fra Quislingperioden.

VIL DU BLI ÅPNE HUS-MEDLEM?
Som medlem av foreningen blir du med å skape
arrangementet 2017. Medlemmene legger ned ca
50-100 timers ubetalt arbeid hver. I tillegg kommer en obligatorisk studietur til en annen open
house-by. Send noen ord om deg selv til info@
openhouse.org. Vi ønsker å være et team på ca
10-15 personer med interesse for arkitektur,
som samarbeider godt og som har allsidig alder,
kjønn og faglig bakgrunn.
Foto: Studietur 2015 til Open House Gdynia.
(Victoria Thornton, grunnlegger av Open House
Worldwide 1992 nr to fra venstre.)

24. - 25. september 2016

www.openhouseoslo.org

15

ULLERN OG
VESTRE AKER

16 open house OSLO åpne hus

24. - 25. september 2016

NORRØNA GRANFOS // Vollsveien 13H, 0383 Oslo

Mustad Eiendom AS engasjerte Bios Arkitekter
ved Gunhild Eide høsten 2013 for å tegne nytt
hovedkontor for Norrøna Sport i eksisterende
lokaler. Bygningen er sammensatt av mange fløyer
fra forskjellige tidsepoker, hvor den eldste fløyen
ble bygget som papirfabrikk i 1869. Det en egen
kantine, møteromsavdeling, showrom, catwalk og
virksomhetens hjerte; systuen/modellverkstedet.
Lokalene ble ferdigstilt mars 2015.

ENEBOLIG BOYE // Kvernveien 7C, 0383 Oslo

Boligen er bygget i hagen til hovedhuset fra
1950-tallet, og er et typisk fortettingsprosjekt
for tre generasjoner. Tomten er omgitt av boliger
som ligger tett på. Huset er formet med hovedvekt på kontakt med hagerommene, lyset og for
å redusere innsyn fra nabobebyggelsen. JTG Arkitekter.

Lørdag kl 14-17

Lørdag kl 13-16

Omvisning i grupper. NB! Begrenset adgang og sikkerhetsshensyn.

Foto: Bios

VILLA STENERSEN // Tuengen Allé 10C, 0374 Oslo

Villa Stenersen fra 1939 er tegnet av arkitekt
Arne Korsmo for finansmannen Rolf Stenersen
som bolig og ramme for hans store kunstsamling.
Huset regnes som et av hovedverkene i norsk
funksjonalisme. Villaen ble gitt i gave til staten, og
statsminister Oddvar Nordli er blant dem som
har bodd der. Villaen er fredet, eies av Statsbygg
og Nasjonalmuseet driver omvisning.

Arkitekt tilstede

TOMBA EMANUELLE // Grimelundveien 8, 0775 Oslo

Emanuel Vigeland oppførte selv museumsbygningen i 1926, med tanke på et fremtidig museum for
sine skulpturer og malerier. Hovedattraksjonen er
et tønnehvelvet rom dekket av fresker. Det 800
m2 store maleriet Vita beskriver i dramatiske
scener menneskets liv fra unnfangelse til død. I
tråd med italienske forbilder kalte han sitt bygg
Tomba Emmanuelle.

Lørdag og søndag kl 10-17
Foto: Annar Bjørgli / Frode Larsen
Nasjonalmuseet

Omvisning ved Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur
og design

Lørdag kl 12-16
Foto: Kjartan Hauglid

ENEBOLIG LINNEBO // Thorleif Haugs vei 65, 0791 Oslo

HUS I MASSIVTRE
Eneboligen er et fortettingsprosjekt i hage med
svakt hellende terreng. En arealbegrenset tomt
har resulterte i et kompakt fotavtrykk på 55 kvm.
Begrensninger i areal, høyde, nærhet til naboer
og hovedvei resulterte i en form med tilpasset
geometri hvor en forskyvning i bygningskroppen
muliggjør lysinnslipp og plassering av trapper. Trefiberisolasjon og vedlikeholdsfrie fasader i gran.
Kjent fra arkitektens hjem, NRK

Enebolig for familie på 5 på utsiktstomt i Holmenkollen. Hovedoppholdsarealer er lagt i toppetasjen, som titter opp over naboene og ut mot den
flotte utsikten. Huset er løst innenfra og ut og
representerer de vanskelige reguleringsforholdene. Formen er gitt av analyser av program, utsikt,
lys, økonomi, ønsker og regulering. Schjelderup
Trondahl arkitekter as v/Stian Schjelderup, Øystein Trondahl og Katrine Skavlan

Lørdag kl 13-16

Lørdag og søndag kl 11-15

Arkitekt tilstede (Haugen Zohar arkitekter)
Foto: Jonas Adolfsen

TALLHALL – METEOROLOGISK INST. // Henrik Mohns plass 1

Meterologene er mer opptatt av klima enn de
fleste og i 2011 bygget de seg et særs klimaeffektivt bygg. Huset sitt har de kalt Tallhall-da det
rommer datasenteret for meteorologisk institutt.
I tillegg til alle dataene har hallen møterom og
kantine. Klimaeffektivitet har vært viktig under
planleggingen, og det er fokusert spesielt på material- og energibruk.

Lørdag kl. 12–16

Arkitekt til stede (PIR 2)
Foto: Bård Gudim

24. - 25. september 2016

Arkitektfirmaet Pir II viser rundt i Tallhall.
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NORDRE AKER
OG NYDALEN

JTG - NORDRE TAASEN GÅRD // Nils Lauritssønsv 39, 0870

Foto: Jonas Adolfsen

VILLA TÅSEN // Tåsenveien 50C, 0870 Oslo

JTG Arkitekters eget kontor er en rehabilitering av en gammel møkkakjeller i låven på Nordre Taasen gård. Lokalet har vært fruktlager og
samlebåndverksted. Lokalet ble strippet ned til
betongvegger, gulv, grunnfjell og granittmur.Vi har
tilført et trefôr som har skapt et nytt romforløp
tilpasset de eksisterende premissene i rommet.
Resultatet har blitt et møte mellom nytt og gammelt, hardt og mykt.

De undulerende veggene løser problemet med
minst mulig fotavtrykk samtidig som det åpner
rommet mot utsikten i et trangt og tettbygdt
nabolag. Arkitekt er Knut Hjeltnes.

Søndag kl 12-16

Søndag kl 11-13

Arkitekt tilstede
Inngang fra Vinkelveien

MARGARINFABRIKKEN BARNEHAGE // Stavangergata40

Arkitekt tilstede (Knut Hjeltnes)

ELGVIN // Otto Blehrs vei 1, 0588

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.

Boligen i Otto Blehrs vei er et lite hus i bratt
terreng, med utsikt over Oslo. Boligen har liten
grunnflate, men den enkle kvadratiske planen
åpner for mange rom og funksjoner i tre etasjer. Parkeringsbehovet for de tre boenhetene på
eiendommen er dekket ved å lage en felles underjordisk garasjekjeller, der taket utgjør hage
og grunnplan for dette huset. Arkitekt: Lie Øyen
arkitekter

Søndag kl 13

Lørdag kl 12-15

Omvisning med arkitekten
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Arkitekt tilstede
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GULLHAUG TORG
(VENSTRE)
UTVIDELSE AV
GRØNTOMRÅDE LANGS
AKERSELVA
(UNDER)

NYDALSVEIEN 18,
SPIKERVERKET (VENSTRE)
SANDAKERVEIEN 113-119
(HØYRE)
GULLHAUG TORG (UNDER)

NYDALSVEIEN 32B
(HØYRE)
NYDALEN STUDENTBY
(UNDER TIL VENSTRE)

Nydalen gir Oslo
helt nye muligheter!
Oslo kommer til å vokse med omlag 200 000 innbyggere frem mot 2030.
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. Dette kalles Nydalen+
Disse planene gjør en av Oslos grønneste bydeler enda mer tilgjengelig,
både for byens beboere og næringsliv.
Les mer om visjonene og Nydalen+ på avantor.no

24. - 25. september 2016

Avantor AS
Nydalsveien 28
t: 45 48 54 00
avantor.no

www.openhouseoslo.org
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+ VANDRING I NYDALEN //

NYDALEN

Vandring

Bydelsutvikleren guider deg gjennom de nyeste tilskuddene til Nydalens arkitektur- og elvelandskap.
Nydalen har siden 1800-tallet vært et tilnærmet
komplett lokalsamfunn, men siden 1990-tallet er
den transformert fra isolert industrisamfunnn
til Oslos bydel for media, kunnskap og moderne
boliger. Fram mot 2030 kompletteres bydelen etter en plan som heter Nydalen+ Lær mer om
hvordan elva fortsetter å skape glede og mening.

Søndag kl 13

Omvisning med Owe Tunby fra Avantor
Oppmøte på Nydalsveien 28

TORGBYGNINGEN // Nydalsveien 33, 0484

Torgbygget ligger langs elvebredden og var opprinnelig hotell. Kristin Jarmund Arkitekter står
bak forvandlingen til mixed-use butikker, T-bane
og kontorer. Torgbygget har fått nye fasader, nye
interiører og integrert adkomst til T-bane. Rehabiliteringen hadde fokus på bærekraft og har fått
BREEAM “very good”.

Søndag kl 12-16
Del av +vandring
Arkitekt til stede?

NYDALEN METRO // Nydalen T-bane, 0484

Nydalen T-banestasjon fra 2003 var 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 koordinerte en prisbelønt installasjon av lyd, lys, bilder og
fortelling. 2015 ble slutten for Tunnel of Light, men
med ombyggingen kom et nytt kunstverk: 85m2
“maleri” av Ole Jørgen Ness.

Søndag kl 12-16
Del av +vandring

MAD // Nydalsveien 28, 0484

MAD arkitekter har i 2016 flyttet inn i nye lokaler
i Nydalsveien 28. Dette bygget har huset administrasjonen til Christiania Spigerverk. Bygget er fra
1962. Det var opprinnelig i 5 etasjer og tegnet av
arkitektene Torp og Torp i 1962. Da ble det dimensjonert så godt at det kunne bygges på med 7
etasjer av arkitektene Nissen og Brynning i 1972.
I 2015 ble det bygget om av Nydalen Arkitektkontor AS.

Søndag kl 12-16
Arkitekt til stede

FISKARS // Nydalsveien 32B, 0484

Bygningen ble reist i mange etapper fra 1877 for
Christiana Spigerverk og huset 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. Nå er spikerproduksjonen nedlagt og spadefabrikken den eneste suksessfulle gjenlevningen av
den opprinnelige industrivirksomheten i Nydalen.

NB! Endringer kan forekomme
Se www.openhouseoslo.org

20 open house OSLO åpne hus

BI Campus Nydalen – innendørs by // Nydalsveien 37, 0484

Med ca. 12 000 studenter, ansatte og andre brukere
er BI Campus på størrelse med en norsk småby.
Kanskje derfor brukte Niels Torp urbane prinsipper for utformingen av bygget? 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.

Søndag kl 12-16

EGMONTHUSET (SPIKERVERKET) // Nydalsveien 12, 0484

MAD arkitekter vant i 2007 arkitektkonkurransen
om å transformere den gamle Spikerfabrikken i
Nydalen til boliger, kontor og parkarealer. Egmonts kontorlandskapene er åpne over flere plan.
De sedumtekkede takene har en skrå takvinkel
som følger landskapet. Fellesfunksjoner er samlet
rundt et atrium. Landskapsarkitekt: Asplan Viak. Interiørarkitekt Metropolis arkitektur & design AS

Søndag kl 12-16

NYDALEN ENERGISENTRAL NORD // Bruksvei 16, 0484

Energisentralen leverer fornybar energi til 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 invvgd sitteplass får
gående langs turstien. NYARK 2014.

Søndag kl 12-16
Arkitekt til stede

24. - 25. september 2016

GRüNERLØKKA

VØYENSVINGEN 10 // Vøyensvingen 10, 0457 Oslo

Infill-bygget ligger på en høyde i Iladalen og er
tegnet av Reiulf Ramstad Arkitekter (RRA). Det
inneholder 12 leiligheter fordelt på 7-etasjers. På
taket er det en eksklusiv hage til felles disposisjon
for alle beboerne. Bygget ligger inntil gavlen på en
uavsluttet bygårdrekke og danner en komplettering av kvartalet i krysset Vøyensvingen og Claus
Riis gate. På bakkeplan planlegges benker og kunst
til offentligheten, integrert i bygget. 2015.

Lørdag kl 12-16
Arkitekt til stede
Foto: RRA

DOGA // Hausmannsgate 16, 0182 Oslo

Foto: Knut Bry

VULKAN BIGÅRD // Maridalsveien 17, 0178 Oslo

På taket mellom Mathallen og Dansens Hus
står verdens flotteste bikuber. Med Vulkan Bigård bringer vi flere bier til byen, og bidrar i den
verdensomspennende dugnaden om å redde biene. Taket er også en grønn oase, som legger
forholdene til rette for alle pollinerende insekter.
Initiativtaker og birøkter er Alexander fra Heier
Du Rietz, og bikubene er designet og produsert av
Peter Girgis /Snøhetta.

Lør kl 09.30-03.00 søn kl 09.30-01.00
Du får svært god utsikt mot Vulkan Bigård om du tar
trappen opp til 2. etasje i Mathallen. Når du titter ut
vinduet vil du se rett ut mot taket og på bikubene.

SILOEN // Marselig´ gate 24, Oslo

Norsk design- og arkitektursenter (DogA) er en
faglig møteplass for design- og arkitekturfeltet.
Bygget er resturert fra to tidligere industribygninger, Ankertorget transformatorstasjon som står
oppført på Byantikvarens Gule Liste. Arkitekter
for omformingen var Jensenog Skodvin Arkitekter
AS, og bygget sto ferdig i 2004. DogA skal fremme
forståelse for, kunnskap om og bruk av design og
arkitektur.

Grunerløkka studenthus, pokulært kalt Studentsiloen er et hybelhus på Grunerløkka i Oslo.
Studenthuset er en ombygget kornsilo fra 1953,
regulert til boligformål i 1993 og stod ferdig som
studentboliger høsten 2001. Studenthuset har totalt 226 hybler og leiligheter i ulike størrelser. Studentboligen har mottatt Oslos Bys arkitekturpris.
HRTB Arkitekter står for designet av studenthuset

Lørdag og søndag kl 12-17

Lørdag kl 10-11

Utstillingen «Om å komme fra» - en av Oslo arkitekturtriennales to hovedutstillinger - vises i hallen

HAUSMANNSGATE BARNEHAGE // Hausmannsgate 37-39

WESTERDAHL // Chr. Kroghs gate 32, 0186 Oslo

Hausmannsgate er en rehabiltert barnehage I
Oslo sentrum. Kvartalet er fra 1870 og var opprinnelig veistasjon for Christiania Veivæsen. I år
åpner ti avdelinger fordelt på 1. og 2. etasje, mens
personalet bruker lokalene I 3. etasje. Bygningsmassen er på Byantikvarens gule liste. Arkitekt er
ASAS arkitektur AS.

I august åpnet Westerdals Oslo ACT sitt nye,
store og fantastisk flotte høyskolebygg i Chr
Kroghsgate 32. Det synes ikke utenpå, for det er i
den fredede bygningen der både Snøhetta og UDI
har vært tidligere. Det er Link Arkitektur som står
bak prosjektet. Alle rom er sentrert rundt et 6
etasjers høyt atrium med glasstak.

Lørdag kl 12-16

Lørdag kl 14-18

Arkitekt tilstede
Foto: Fredrik Myhre

24. - 25. september 2016
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TØYEN HOVEDGÅRD // Monrads gate, 0562 Oslo

GROSCH PRINDSEN // Storgata 36B, 0182 Oslo

I Botanisk hage ligger en av UiOs eldste bygninger.
Dessverre er arkitekten ukjent. Tøyen hovedgård
har vært klostergods, storgård, adelig setegård,
landsted og veksthus. Dette kan være Oslos eldste
rene tømmerhus som fremdeles står på byggestedet. Siste store ombygning var i årene 1776-1790.
Rehabilitering og nyinnredning: 2006-08. Da brakte man interiøret tilbake til Rokokko/louis-seize
stil.

Midt i sentrum i Storgata ligger en okergul herskapelig bygning av stor byhistorisk verdi. Bygningen ligger avstengt fra omverden, men er åpent
for den som vil inn. Arbeidsanstalten i Storgata har
gått under navnene Mangelsgården og Prindsen og
er fredet av Riksantikvaren. Tekstilkunstner, skredder og vever, Franz P. Schmidt, arbeider i dag med å
opprette en ikke-kommersiell drift og formidlingsaktivitet i verkstedbygningen ved Prindsen.

Lørdag og søndag kl 12-16

Lørdag kl 12-16

ALLER-HQ // Karvesvingen 1, 0579 Oslo

COWI // Karvesvingen 2, 0579 Oslo

Unik sjanse til å oppleve en makeløs kunsthistorisk samling i interiørene til et høyteknologisk og
BREEAM very good miljøsertifisert hovedkontor for et internasjoalt mediakonsern. Fredrik
Raddum, Christer Glein, Sverre Koren Bjertnes.
Den gamle samlingen til Dagbladets tegnere er
også rammet inn: Blix, Hammarlund, Finn Graff og
Stabel. Huset er tegnet av LOF arkitekter og interiørarkitekten var Anne Ruth Flåte.

COWIs hovedkontor er plassert i en av Oslo
nyeste bydeler – et område spådd en enorm vekst. Hvordan kan kontorlokaler bidra til en positiv
byutvikling i et område i sterk utvikling? Besøk
et BREEAM Excellent passivhus - med insektshoteller, innovasjonslab og lokal forankring i landskapsarkitekturen. Arkitekt: LOF ARKITEKTER AS.
LARK og prosjektering: COWI. Eier: Hasle Linje
(Höegh Eiendom). Entreprenør: AF Bygg

Søndag kl 11-15

Søndag kl 11-15

Kunstsamling!

© LOF Arkiteker/RIFT

Guidet omvisning: kl. 11 og 13.
Kaffe og servering

HasleLinje et sted for alt
Riktig beliggenhet, riktig lokaler og riktig arbeidsmiljø.

HasleLinje er en helt ny og attraktivt «bydel» på Hasle med
et av Oslos mest miljøriktige og innovative kontormiljøer.
Verdt et besøk – legg turen innom!

BREEAM EXCELLENT,
INNOVASJONSLAB OG
INSEKTSHOTELLER
Besøk et av Oslos nyeste kontorbygg. Se smarte
løsninger innen samhandling, bærekraft og fremtidens
arbeidsmiljø, der noen av landets mest spektakulære
prosjekter blir til.
Karvesvingen 2, Hasle

www.haslelinje.no
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KUNNSKAPEN BAK VÅRE 360˚ LØSNINGER
COWI er et av Norges ledende rådgivende ingeniørselskap med
kompetanse i verdensklasse innen teknikk, økonomi og miljø.
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BJERKE

VEGETASJONSKOMPOSISJON I BJERKEDALEN //

Bjerkedalen parkpaviljong med kafé danner et sentralt samlingspunkt i den nye bydelsparken. Paviljongen er lagt i terrenget som et stort vestvendt
trappeamfi med utsikt mot kanalen og parkens
aktiviteter. Et fleksibelt kafélokale med uteservering er skåret ut i amfiet og danner en solvendt
møteplass i parken. Paviljongen er et tilbaketrukket, men likevel aktivt tilskudd til parken. Del av
omvisning i Bjerkedalen park. Filter arkitekter.

Søndag kl 14.00

Søndag kl 14.00

Refstadveien 35, 0589 Oslo
Omvising med landskapsarkitekt
Også del av #10 - Bussbefaring park til park

ISDAMMEN // Årvollveien 85, 0590 Oslo

KULTURHUSET VEITVET // Veitvetveien 8, 0596 Oslo
Veitvet senter var Norges første og mest innovative kjøpesenter da det ble bygget av Selvaag
i 1958. Med tiden tapte senteret i kampen om
handelen og fremstod som tomt og nedslitt. Men
nye sentereiere og bydelen så andre muligheter.
Kulturhuset Veitvet ble åpnet i april 2016. Dette er
et unikt sambrukshus der bydelen og frivilligheten
deler lokaler. Interiørarkitekt: Design og interiør.

Søndag kl 11-17

Søndag kl 14

VEITVET MILJØGATE- BYDELSVANDRING //

Omvisning
Veitvet senter og Drabanten kafé er åpent kl 10-22

VEITVET SKOLE // Veitvetveien 7, 0596 Oslo

Veitvetveien er bygget om til miljøgate. Som del
av opparbeidingen etableres nå tre kunstpros
jekter. De første kunstprosjektene er “Vandrer’n”,
møteplass vis-a-vis Veitvet skole (kunstner: Marte
Johnslien) og vegg- og takmaleri på Veitvet (kunstner: Geir Yttervik). Prosjektet er del av “Perlekjedet gjennom Veitvet og Sletteløkka” og finansiert
gjennom kunstordningen i Oslo kommune.

Veitvet skole består av 3 bygningskropper som
møtes rundt et sentralrom – torget – hjertet i
anlegget. Foruten et ønske om å gi elevene en opplevelse av en vandring gjennom skolen har det
vært stort fokus på oversiktlighet og trygghet.
Samspill med eksisterende bebyggelse og skala
er vektlagt i utformingen av skolen. Skolen er et
FutureBuilt-prosjekt og er bygget som passivhus.
Arkitekt: Link arkitektur

Søndag kl 13-14

Søndag kl 12

NB! Oppmøte Veitvet skole kl 13

24. - 25. september 2016

Del av omvisning #87

Før kjøleskapets tid 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.
Visning av den prisbelønte kortfilmen Isdammen, Egil
Pedersen
Omvisning ved Håkon Gøthesen

Foto: Byantikvaren

BJERKEDALEN PARKPAVILJONG // Refstadveien 35, 0589

Dette er fjerde året Bjerkedalen park er med i
Oslo Åpne Hus. Årets vri på omvisningen blir
“Bekke-åpning
og
vegetasjonskomposisjon”,
og det er landskapsarkitekt Rainer Stange fra
Dronninga landskap, visepresident i Norske
Landskapsarkitekters forening, som står for omvisningen. I fjor ble parken vinner av Oslo Bys
Arkitekturpris. Besøk gjerne kaféen som er tegnet
av Filter arkitekter.

Omvisning kl 12
Arkitekt tilstede

www.openhouseoslo.org
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ALNA

ALFASET KREMATORIUM // Nedre Kalbakkvei 99, 1081 Oslo
Krematoriet er tegnet av Dyrvik as og Arkitektene as og er Nordens mest moderne krematoriumsanlegg. Den langstrakte bygningskroppen gir,
som en stor mur, en tydelig referanse til det fallende landskapet og danner et samspill mellom gravlund, kapell ovg omgivelser. Innvendig kombinerer
bygget seremoniell andakt med et arkitektonisk
svar på krematoriets arbeidsoppgaver. Krematoriets ytre er kledd med tegl, kobber og treverk.

Lørdag kl 11-16
Arkitekt tilstede

HARDBRUKSBOLIGER ARVESET GÅRD // Strømsveien 286
Arveset gård er et gårdsanlegg med høy kulturhistorisk verdi. Våren 2014 fikk gården på Alna nytt
liv som bolig for personer med dobbeltdiagnose
innen rus og psykiatri. De 15 spesialboligene er
bygget som modulboliger der det tidligere var
vognskjul og låve, mens våningshuset har blitt personalbase. Prosjektet ble utstilt på årets Veneziabiennale. Arkitekt: C.F. Møller Norge.

Lørdag kl 12-15
Arkitekt tilstede
Foto: Roberto Di Trani

DR DEDICHENS ASYL // (Trosterudvillaen) Altveien 27, 0668 Oslo

Dr Dedichsens asyl ble etablert i landlige omgivelser på Trosterud, med klinikkbygg, driftsbygning,
gartneri, søsterhjem og Trosterudvillaen. Villaen
og klinikken er tegnet av arkitekt Viktor Nordan.
Klinikken virket til 1966. Nå er det ca 250 mål
igjen på Trosterud, som eies av Oslo kommune og
forvaltes av forskjellige etater og KF. Det meste av
eiendommene står på Byantikvarens «gule liste».

DR DEDICHENS HAGE-OG SKULPTURVANDRING

Parken utenfor Trosterudvillaen ble anlagt som
en engelsk hage for litt over hundre år siden. Villaen var bolig for Dr. Dedichen og hans familie,
og det var fruen i huset, Antoinette Nyblin, som
var drivkraften bak hagen. Trærne her er uvanlig store for alderen, og at dette kommer av at
jordsmonnet er så godt. Hagen har representanter fra nesten alle løvtrær og bartrær i Norge, bl. a
sørgebjørk og skjermgran eller penselfuru.

Søndag 12-16
Foto: Steinar Saghaug

Kl.12.00 Per Wium kåserer om Henrik Arnold
Thaulow Dedichen, villaen og sykehuset
Kafe

FURUSET BIBLIOTEK // Trygve Lies plass 1, 1053 Oslo

I Furuset bibliotek- og aktivitetshus er bibliotek
og tilbud for barn og unge, frivillighet og kultur
samlet under ett tak. Huset er en møteplass for
bydelens beboere i alle aldre. Huset har også en
egen kafé. Furuset bibliotek og aktivitetshus er et
samarbeid mellom Bydel Alna og Deichmanske
bibliotek. Det åpnet 1. mars 2016. Arkitekter for
ombygging er Rodeo og interiørarkitekt Aat Vos.

Søndag 13-15
Foto: Steinar Saghaug

Foto: Julia Forsberg
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Kl. 13.00 Hagevandring med Inger Marit Hagemoen
Kl. 14.00 Skulpturvandring med Arve Bringaker

TRYGVE LIES PLASS // Trygve Lies plass 1, 1053 Oslo

Furuset er Oslo kommunes satsing på klimavennlig byutvikling og et områdeprosjekt i FutureBuilt-programmet. Trygve Lies plass på Furuset
har vært gjenstand for en internasjonal plan- og
designkonkurranse. Trygve Lies plass skal bli et
knutepunkt for grønn mobilitet og et viktig byrom
for alle på Furuset, både beboere og besøkende.
Vinneren og FutureBuilt-arbeidet stilles ut i Furuset bibliotek.

Lørdag kl 12-16

Kl. 13.00 Omvisning med Rodeo Arkitekter
Kl. 12.00-16.00 LEGO-verksted: Bygg ditt drømmehus
Vi fyller Hagerup-salen i 2. etasje med Lego og inviterer barn i alle aldre til å bygge sitt drømmehus.

Omvisning i grupper

Lørdag kl 12-16
Ill: Mestres Waage
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Opplev Groruddalen i helgen!

Den nåværende Groruddalssatsingen avsluttes i år, og i
samarbeid med Oslo Åpne Hus har vi satt sammen et program som viser bredden i resultatene. Siden starten i 2007
er det gjennomført over 300 fysiske og sosiale prosjekter
i Groruddalen. Til sammen har stat og kommune bevilget
rundt 1,5 milliarder kroner til prosjektet.
Groruddalssatsingen har satt et stort og grønt fotavtrykk i
Groruddalen. De fire nyanlagte bydelsparkene dekker totalt
et område på 163 000 kvadratmeter, noe som tilsvarer
rundt 25 fotballbaner! Tur- og sykkelveinettet er blitt mer
sammenhengende, og det er anlagt sykkelparkering ved
sentrale kollektivpunkter. Deler av Alnaelva er åpnet, noe
som gir bedre vilkår for det biologiske mangfoldet i byen
vår. Flere Akergårder og kulturminner er rustet opp og tatt
i bruk av kafégjester, organisasjoner og kunstnere. Det er i
tillegg anlagt en rekke små og store møteplasser i dalen, og
lokalbefolkningen fyller dem med liv hele uken.
Det er vanskelig å få med seg alt som står i programmet
denne helgen, så jeg vil gjerne dele noen av mine personlige
favoritter:
Bjerkedalen park er blitt en grønn lunge som gir liv og
pusterom i et tett befolket boligområde. I forbindelse med
parkutbyggingen ble Hovinbekken gjenåpnet etter 50 år i
rør, og den renner i dag som en blå åre gjennom parken.
50 000 stauder sørger for blomsterprakt fra vår til sen

høst. Bjerkedalen park har vakt oppsikt internasjonalt, og
her hjemme har den blant annet vunnet Oslo bys arkitekturpris og prisen for «årets uterom». Det som regnes
som nyskapende er at parken er fullstendig integrert med
grøntområdene til blokkene rundt. Søndag kan du følge en
guidet vandring i parken, der du blant annet lærer mer om
bekkeåpningen og vegetasjonskomposisjonen i parken.

Groruddalssatsingen har bidratt til opprustning av flere
av dalens kulturminner. Isdammen på Årvoll er blitt et
flott friluftssenter med spennende aktiviteter for store og
små. Her finner du også et lite museum. Arbeiderboligene
i Grorudveien har helt andre kvaliteter. De ble oppført
på 1920-tallet for å avhjelpe bolignøden i Oslo, og er blitt
transformert til flotte møteplasser for lokalbefolkningen.

I parken finner du også Paviljongen kafé, der du kan legge
inn en kaffe eller en lunsj på veien rundt i dalen. I sommerhalvåret serverer kaféen frukt og grønnsaker som er dyrket
i parsellhagene like ved. Det blir en egen omvisning i og
rundt paviljongen på søndag.

Programmet inneholder også mye spennende for barna.
Besøk Tunnelen på Ammerud og aktivitetsområdet Ammerudgymmen. Begge prosjektene viser at områder som
folk i utgangspunktet opplever som tomme og utrygge,
kan transformeres til spennende og trygge møteplasser.
Prosjektene er gjennomført etter ønsker fra ungdommen
på Ammerud, og de er i flittig bruk.

Søndag kan du også følge Link Landskaps vandring i
Grorudparken, som strekker seg nedover dalen fra
Ammerud og Grorud til Grorud stasjon. På veien gjennom parken finner du blant annet et amfi, en stor dam, en
historisk prestegårdshage og Leirfossen, som er Alnaelvas
høyeste vannfall. En viktig del av parkprosjektet har vært
å sanere utslipp og bedre vannkvaliteten i Alnaelva og
Groruddammen. I skråningen ved dammen like nedenfor
Trondheimsveien er det gjennomført et pilotprosjekt der
det er plantet Salix-trær som suger opp forurensningen fra
bunnslammet som ble gravd opp fra dammen. Etter noen år
blir de gravd opp og kastet som spesialavfall. Fra idrettsplassen og ned mot dammen renses vannet av egnede
vekster som fungerer som naturlige rensesystemer. Nederst
i parken finner du Hølaløkka, der utvalgte sumpvekster
filtrerer og renser vannet som renner gjennom dammen i
området.
Verdensparken ligger midt mellom senteret og boligområder på Furuset, og er nok et eksempel på hvordan
grønne lunger tilfører gode kvaliteter i byen. I parken finner
du blant annet landets første parkouranlegg, kunstverket
Verdensplassen og spektakulære lekeskulpturer signert
kunstneren Øhlers. Er været pent, kan du ta med mat og
fyre opp grillen på en av grillplassene i parken.
Linjeparken er fortsatt under bygging, og den skal stå
ferdig beplantet til våren. Parken ligger foran Stovner senter
og bygges sammen med en ny gateterminal for. Du kan lære
mer om parken, terminalen og om Groruddalssatsingens
andre prosjekter i området dersom du følger rundturen i
Stovner sentrum på lørdag.

VERDENSPARKEN // Søren Bulls Vei 4, 1051 Oslo

Verdensparken ved Furuset senter er Alnas bydelspark, og en av de fire store parkene i Groruddalssatsingen. Siste byggetrinn ble ferdigstilt i
sommer, og parken er kanskje Norges fremste
eksempel på hvordan en bypark kan gi rom for
moderne aktiviteter. Verdensparken har blant
annet Norges første parkouranlegg, frukthage,
krydderbed og et gjenåpnet bekkeløp, i tillegg til
sju forskjellige møteplasser og aktivitetsplasser
for barn.

Oslo kommune og staten har inngått avtale om en ny
tiårig satsing i Groruddalen fra 2017. Det betyr at Groruddalssatsingen fortsetter, men i en litt annen form.Vi skal
jobbe for at Groruddalen blir et enda mer attraktivt
område å bo i.
Jeg ønsker deg riktig god tur!
Hanna E. Marcussen,
byråd for byutvikling i Oslo kommune

Lekelandskapet i Verdensparken er blitt et samlingspunkt for barn og voksne. Et lekent parkområde med bølgende gressdyner og klatreskulpturer
er signert den danske kunstneren Øhlers, kombinert med flere nye lekeapparater. Utfordringer er
omgjort til muligheter: Overskuddsmassene omgjort til et bølgende terreng, bratte turstier gjort
tilgjengelig for alle, og overvann håndteres med to
nye regnbed. Landskapsarkitekter: Rambøll Norge

Søndag kl 15-17

Del av # 10 Bussbefaring park til park
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Sist, men ikke minst, vil jeg anbefale deg å besøke
Kulturhuset Veitvet og Furuset bibliotek- og
aktivitetshus. Disse nyskapende sambrukshusene setter
brukeren i sentrum, og legger til rette for at folk møtes på
tvers av alder, etnisitet og kultur. På Veitvet disponerer frivillige i lokalmiljøet de samme lokalene som bydelen bruker
til sine tjenester på dagtid. På Furuset kan alle over 15 år
få sitt eget adgangskort og tilgang til huset mellom kl. 7 og
23 hver dag, hele året. På nettet kan de selv booke rom til
møter og aktiviteter.

LEKELANDSKAP // Søren Bulls Vei 4, 1051 Oslo

Søndag kl 16
Foto: Jens Fremming Anderssen

Barna vil også ha mye moro i aktivitetsparken Bygger’n,
som du finner på Haugenstua. Mens barna leker i parken
kan du slappe av ved bekken, som er kommet opp i lyset
etter mange år i rør. Når du likevel er i området kan du gå
litt utenfor programmet og se verdens største utendørs
stålampe. På den andre siden av Østre Aker vei finner du
Rommensletta skulpturpark, der flere av Oslo kommunes
kunstskatter har fått et nytt hjem. Her finner du også
Sneglehuset, som er et flott lite aktivitetsanlegg for barn.

Foto: Jorunn Espetvedt
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HØYBLOKKENE // Ammerudhellinga, Oslo
Ammerudlia borettslag består av fire skiveblokker
i 14 etasjer med 246 leiligheter i hver. Industrielle produksjonsmåter ble tatt i bruk. Bygningene
er satt sammen av betongelementer som ble
heist på plass. Blokkene ble plassert i terrenget
ut fra kranbanene og kranbanenes rekkevidde, og
leilighetenes bredde ble bestemt av den gunstigste
spennvidden mellom bæreveggene.

Søndag

Del av byantivarisk vandring #106
Foto: Edith Waage Oslo byuseum
Foto: Wikipedia

BANANBLOKKA // Ammerudveien, Oslo
Arkitekt: Håkon Mjelva. Bygningen er del av den
helhetlige komposisjonen av lamellblokker på
Ammerud. Den er formet som en frittstående
skulptur i landskapet, i funksjonalistisk tradisjon.
Den buede formen er tilpasset stedets topografi,
og det langstrakte inntrykket forsterkes av balkongbrystningene går som horisontale bånd i hele
blokkens lengde.

GRORUD

Søndag

Del av byantivarisk vandring #106
Foto: Teigen fotoatelier

VILLA HALVORSEN // Groruddveien 20 0962 Oslo
Groruddveien 20 er en stor laftet villa fra 1920
som karakteriseres som “nasjonal senjugend” eller
“nordisk nybarokk”. I 1988 tegnet arkitekt Stein
Halvorsen to nye boliger på tomta, og tilpasningen
og egenarten er så god at byantikvaren også fant
disse bevaringsverdige. Begge har en svalgang eller
”skut” på kortveggen mot sør. 1980-tallets postmodernisme røper seg kanskje først og fremst i
det store, runde gavlvinduet i Grorudveien 20a.

Søndag kl 14-17
Arkitekt tilstede
Foto: Ivar Lykke

SHODDYFABRIKKEN ATELIER // Kalbakkveien 46, 0953 Oslo

BYANTIKVARISK VANDRING // Grorud T-banestasjon

Shoddyfabrikken ble bygget tidlig på 1870-tallet
av Oskar Rasmussen. Shoddy er et ullmateriale
gjenvunnet av kluter og liknende. Shoddyen ble
deretter brukt som råvarer i en tekstilfabrikk
lenger ned langs elva. I dag foregår det det kreativ
produksjon på Shoddyfabrikken. Dragsuget AS har
bygget om store deler av bygningsmassen og leier
ut atelierer og kreative kontorer til alle kunstformer.

Byantikvaren viser rundt og forteller om Ammerud et av Norges mest karakteristiske boligområder. Her ble en såkalt ”tett og lav” boform
prøvd ut som et alternativ til høyhus. Klare linjer,
sterke kontraster og store volum er kjennetegn
fra perioden. To gårdstun ligger bevart inne blant
høyblokkene og tydeliggjør kontrasten mellom
den eldre norske byggeskikken og den internasjonale modernismen som Ammerud representerer.

Søndag kl 12-16

Søndag kl 13-15

Omvisning kl 14

HÅKON MJELVAS ATRIUMHUS // Ammerudgrenda 313, 0960

Oppmøte Grorud T-banestasjon
Vandring gjennom flere hus og steder

GRORUDPARKENVANDRING // Oppmøte 0960

Byggingen av atriumhusene var et unikt prosjekt.
Bygningene er tegnet av arkitekt Håkon Mjelva og
utført av tømmermester Torstein Haugen. Husene
på 87 kvadratmeter dekker et stort område. Det
ble bygget 236 atriumshus, og området er Norges
største med slik bebyggelse. Bebyggelsen ligger
som et teppe i landskapet, i stor kontrast til de
store blokkene i 14 etasjer.

Grorudparken tilbyr rom for idrett, lek, rekreasjon, ungdomsaktiviteter, sosialt samvær og kulturelle aktiviteter for en sammensatt befolkningsgruppe. Prosjektet har gitt Oslos befolkning et
sammenhengende tur- og opplevelsesområde fra
Lillomarka, via Grorudparken til Leirfossen og
Hølaløkka. Opplev Oslos mest særegne kulturlandskap, med fosser, kobbergruver, steinbrudd, og
industriarkitektur. LINK Landskap.

Søndag kl 12-16

Søndag kl 15

Også del av byantivarisk vandring #106
Foto: Stian Nybru
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Foto: Tomasz Majewski, LINK Landskap

Oppmøte amfiet ved Groruddammen
Landskapsarkitekten tar deg med gjennom flere hus
og steder. Også del av #10 Bussbefaring park til park
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ARBEIDERBOLIGENE // Grorudveien 5, 0962 Oslo Grorud-

SYKKELLEK // Grorud idrettspark, Grorudveien 5, 0959 Grorud

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 til museum, en kafé og kulturaktiviteter. Arbeiderboligene inngår i et av Oslos
fineste kulturområder.

Bli med på sykkelfest med den morsomme sykkelbanen «SykkelLek». Store og små syklister kan
teste og utfordre sykkelferdighetene på banen.
Det blir servering, underholdning og premier.
«SykkelLek» er laget etter en idé av en far og sønn
som vil bidra til mer sykling og sykkelglede. Arkitekt er Poulsson/Pran og den er et Futurebuiltforbildeprosjekt for miljøvennlig byutvikling.

Søndag kl 14-17

Lørdag og søndag
Aktivitetsledere tilstede søndag kl 12-16

Foto: Ivar Lykke

AMMERUDTUNNELEN // Ammerudhellinga 47, 0959 Oslo
I 2015 ble en mørk undergang på Ammerud omskapt til en fargerik aktivitetstunnel med buldrevegg
og en lang monkeybar. «Tunnelen» begynte som et
studentprosjekt ved AHO der temaet var trygghet og aktivitet i tilknytning til gangveisystemet på
Ammerud. Design: Asveig Marie Jellestad, Mikkel
Brandt Bugge og Taral Jansen. Arkitekt:
Eriksen Skajaa Arkitekter og Lala Tøyen.

Søndag kl 11-14
Arkitekt tilstede

AMMERUDGYMMEN // Ammerudhellinga 47, 0959 Oslo
Ammerudgymmen er anlagt som del av områdeløft Ammerud. Gymmen består av en 85 meter lang benk med innebygde apparater for ”street
workout”, en scene med et lite amfi og et infotårn.
Tanken er å skape en uformell møteplass som
vender seg ut mot t-banen og knytter seg til andre
aktiviteter i Grorudparken og som fungerer som
en utvidet del av ungdomsklubben i Ammerudhellinga. Eriksen Skajaa Arkitekter og Lala Tøyen

Søndag kl 11-14
Arkitekt tilstede

NORDRE AMMERUD GÅRD // 0959 Grorud
Nordre Ammerud gård ligger midt inne blant
blokkene på Ammerud. Hele tunet med 10 bygninger er bevart, noe som er sjeldent i Oslo. De tre
eldste bygningene på tunet er bryggerhuset, fjøset
og stabburet, alle fra begynnelsen av 1800-tallet.
De fleste av bygningene på Nordre Ammerud gård
står på Byantikvarens gule liste. Et av nybyggene er
et borettslag etter mønster av Tangerudbakken og
huser ti ungdommer med nedsatt funksjonsevne.

Søndag

Del av byantivarisk vandring #106

Statsbygg bygger og forvalter fortsatt. Ikke bare mektige institusjons-bygninger
som ruver i landskapet, men også mindre bygninger med helt spesifikke formål.
Vi har ansvar for viktige nasjonale formålsbygg over hele landet innen justissektoren, høyere utdanning og forskning, kultur og barnevern, for å nevne noe. I
tillegg til ambassader og residenser over hele verden.
En av årsakene til vår lange historie ligger i evnen til å omstille seg, evnen til
stadig å ligge i forkant og til å vite hva som må bli de viktige grepene i fremtiden.
Den kanskje største omstillingen i nyere tid skjedde da Statsbygg gikk over fra å
være direktorat til å bli forvaltningsbedrift i 1993. Den utfordringen har vi klart.
Leietagerne våre er trygge på at byggene blir forvaltet på en forsvarlig måte, slik
at de kan konsentrere seg om sine primæroppgaver.

Bursdag hele året!
Jo eldre vi blir, jo mindre gjør vi ut av bursdagene våre – unntatt ved de helt
store jubileene. I år har Statsbygg et slikt jubileum. Vi feirer at vi er blitt 200 år!
Statsbygg så dagens lys i 1816, bare to år etter Grunnloven. Behovet for å
markere det selvstendige Norge med egne nasjonale bygninger var stort, og
regjeringen etablerte en deltidsstilling til å ta seg av dette. Etter hvert ble stillingen et embete med ansvar for å bygge blant annet Universitetet i Oslo, Norges
Banks filial, Observatoriet og Botsfengselet.

24. - 25. september 2016

I dag ligger nye utfordringer foran oss. Behovet for å redusere statens kostnader
til arealbruk i krevende økonomiske tider en av disse. Klimautfordringene, hvor
byggsektoren spiller en viktig rolle, er en annen. Samtidig gir utviklingen innenfor
teknologi og digitalisering helt nye muligheter for effektivisering og produktforbedring.
Vi feirer altså ikke bare Statsbyggs 200 år lange historie. Vi feirer evig unge Statsbygg samtidig. Det skal vi gjøre i hele år, blant annet ved å åpne 40 av våre flotte
bygninger over hele landet for publikum, 15 av dem i Oslo. Samtidig vender vi
blikket fremover mot de neste 200 årene.
Harald Vaagaasar Nikolaisen, administrerende direktør i Statsbygg
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STOVNER

TRANSFORMASJON STOVNER SENTER // Stovner senter

RUNDTUR STOVNER SENTRUM // Stovner senter

OG UTSTILLING OMRÅDELØFT
Prosjektet består av tilbygg til og ombygging av det
eksisterende kjøpesenteret. Senteret utvides med
ca. 4500 m2 over to plan, og får ny hovedinngang
og forplass mot den nye Linjeparken. I tillegg rehabiliteres P-huset, og senteret gis nye fasader med
en åpnere karakter.Torget foran inngangen knyttes
sammen med parken via et gedigent trappe- og
rampeanlegg. Arkitekt: Dyrvik arkitekter.

Stovner sentrumsområde har vært gjennom et
områdeløft som en del av Groruddalssatsingen.
De offentlige rommene rundt Stovner senter
opparbeides. En ny bydelspark, Linjeparken, og
Jesperudjordet aktivitetspark er viktige prosjekter. Bydel Stovner viser rundt i prosjektene på
Stovner, som fortsatt er under utvikling. Landskapsarkitekter: SWECO (Linjeparken) og Rambøll
Norge (Jesperudjordet).

Lørdag kl 12-14

Lørdag kl 12-14

Del av #113 Rundtur Stovner sentrum

NB! Oppmøte ny hovedinngang

IIllustrasjon: Dyrvik arkitekter as

BYGGERN AKTIVITETSPARK
Bygger’n aktivitetspark er en del av områdeløft
Haugenstua, og ligger langs den nye hovedsykkelveien mellom Lørenskog og Oslo. Julsbergsbekken er åpnet gjennom parken, som har grillplasser,
sitteelementer og sandbassenger med lekeapparater. Bekken har dammer med våtmarksområder
for rensing av vann. Landskapsarkitekter: Sundt &
Thomassen (forprosjekt) og Lark landskap (detaljprosjekt).

Lørdag

Representant for Bymiljøetaten kl 11-12
IIllustrasjon: Bymiljøetaten
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NORDSTRAND OG
ØSTENSJØ

MANGLERUD KIRKE / SENTER FOR BYLANDBRUK
Manglerud kirke fra 1963 er en av flere modernistiske kirker signert arkitekten Carl Corwin.
Corwin var medlem av PAGON (Progressive
Architects Group Oslo Norway) som prøvde å
videreføre de funksjonalistiske CIAM-idéene fra
mellomkrigstiden. Senter for bylandbruk har plantet tomatplanter, frukttrær og valmuer blomstrer
på taket for å gjøre livet enklere for sommerfugler
og humler.

Lørdag kl 12-17 søndag kl 15-18
Foto: Hans Petter Fjeld

Byggveien 10, 0680 Oslo
Omvisning ved Senter for bylandbruk
Smak på Østensjø

VILLA TRIKKESTIEN // Pareliusveien 3G, 1177 Oslo
Enebolig på 230 m2 oppført i en gammel eplehage
på Holtet for en familie på fem. Huset er brutt
opp i mindre volumer for å tilpasse seg den trange
tomten og skalaen i omkringliggende bebyggelse.
Vinduer fra gulv til tak utgjør ytterveggene i
nesten hele første etasje og skaper en tett forbindelse til hagen. Interiøret er gjennomført i ulike
utførelser av furu og betong. Boligen er tegnet av
Atelier Oslo og stod ferdig i 2015.

Lørdag kl 11-15
Foto: Cornelius Poppe

Arkitekt og entreprenør tilstede
Entreprenør Kjell Eriksen A/S
Vinner av Sundts premie 2016

KUNSTNERBOLIG I TROLLTUN // Nøklesvingen 32, 0689
“Trolltun” eller bare “kunstnerboligene” består av
32 atelierleiligheter bygget i 1959. Borettslaget er
tegnet av arkitekt Helge Thams, og bygget av Obos
og Oslo kommune. Besøkende får komme inn
Solveyg Schafferers bolig. Hun har bodd her siden
starten og har satt sitt personlige preg på huset.
Schafferer er velkjent for sine barneskulpturer til
flere av Selvaags byggefelt og også en rekke større
arbeider til offentlig plassering.

v

Lørdag kl 12-15

Byggveien 10, 0680 Oslo
Foto: Heiko Junge, NTB
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Vitra Scandinavia
Stortingsgt. 30, 0161 Oslo
www.vitra.com

Følg oss på
Facebook: Vitra

Følg oss på
Instagram: vitranorge
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SANDVIKA OG
SLEPENDEN

KJØRBO POWERHOUSE // Kjørboveien 20, 1337 Sandvika

Foto: Chris Aadland

VILLA POULSSON / LÆRUM // Øverbergveien 1A, 1397 Nesøya

Powerhouse er et plusshus som produserer mer
fornybar energi enn det forbruker over livsløpet.
Et kontorbygg fra 80-tallet ble rehabilitert i
2014 til state of the art HQ for Asplan Viak.
Asplan Viak, Skanska og Sapa var rådgivende
ingeniører, Snøhetta var arkitekter. Powerhouse
har miljøstandard BREEAM Outstanding, Passivhusstandard og Plusshus. Lær om hvordan
spisskompetanse integreres i helhetlige løsninger.

Huset er nærmeste nabo til Magnus Poulssons
private hjem. Poulsson er en av Norges viktigste
arkitekter fra 1900-tallet. Det var viktig for
nybygget å vise respekt for landskapet. Huset
har en smultringfasong og gulvet klatrer opp og
ned for å tilpasse seg terrenget. Arkitkekt: Knut
Hjeltnes

Lørdag kl 12 og 13

Lørdag kl 14-16

Omvisning med representanter for powerhousesamarbeidet
Lett servering.

20 ØNSKER 1 ET HUS! // Bekkeveien 17, 1396 Billingstad
Da barna flyttet hjemmefra ønsket foreldrene å
bygge et nytt hus i hagen tilpasset den barnløse
livsstilen. Mann og kone skrev hver for seg 20 ønsker for det nye huset. Deretter krympet de dem
ned til 20 ønsker som var felles for dem begge.
Arkitekten lagde en skisse av et løsningsforslag
for ønskene. Bildene viser hennes første skisse,
og byggherrene gjorde ingen endringer. Aspekt
Arkitekter AS v/ Eldrid Forsland Lorentzen.

Arkitekt tilstede

NESODDEN

Lørdag kl 12 -16
Arkitekt tilstede

TROLLVEIEN 42 // Trollveien 42, 1450 Nesoddtangen
Enebolig i massivtre med passivhusstandard. Totalt
oppvarmet areal (BRA) er på 193 m² . Det er lagt
vekt på naturlig materialvalg (limfri massivtre, trefiberisolasjon, linoleum og økologisk maling). Arkitekt Heidrun og Michael Lommertz. RIB: Matthias
Stracke, Bollinger Grohmann AS/BGKI Bygget ble
ferdigstilt i midten av februar 2015. Støttet av
Enova, byggelån fra cultura-bank.

Lørdag kl 12-16
Arkitekt tilstede
Foto: Terje Kveen
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JUSTERVESENET // Fetveien 99, 2007 Kjeller
Justervesenets bygg på Kjeller fra 1997 er tegnet av
arkitekt Kristin Jarmund, som fikk Norges viktigste arkitekturpris, Houen Fonds Diplom, for dette
bygget. Det er designet for nøyaktig måleteknikk,
og er et av de mest avanserte byggene i hele Europa. Her oppbevares prototypene av kiloen og
meteren. Bygget var arena for innspillingen av
Bent Hamer-filmen «1001 gram». Driftes og eies
av Statsbygg.

Søndag kl 11-13

Omvisning ved arkitekten

KJELLER
1001 GRAM – PÅ 50 TONN BETONG
Tekst: Eva Kvandal, Statsbygg

enhver bevegelse i grunnen og kompenserer disse med lynraske,

I filmen «1001 gram» av Bent Hamer blir den norske prototypen på et kilogram fremstilt som en hellig skatt omgitt av et
slør av mystikk, og selv vitenskapsfolkene blir ærbødige når de
må ta kiloloddet ut av sitt hellige kammer.

mikroskopiske justeringer. I tillegg må også inneklimaet må være
stabilt og sterilt. Bare varmen som veieutstyret avgir er nok til å
skape feilkilder, og et støvkorn vil forandre kiloens vekt radikalt.
Suksessen til byggets stabilitet blir bokstavelig talt målt hvert tiende
år. Da blir den norske kiloen tatt med til Paris for kontrollveiing
mot den franske prototypen.

Den ekte norske kiloen holder til i en av Statsbyggs eiendommer
– Justervesenets bygg på Kjeller – en bygning som er skreddersydd
til formålet. Bygningen er tegnet av arkitekt Kristin Jarmund og
er konstruert helt og holdent for å lage et hyperstabilt miljø.
Justervesenet er nemlig selve høyborgen for vitenskapen om mål
og vekt, og alt som måles og veies her må gjøres pinlig nøyaktig. I
2000 ble bygget tildelt Norges mest prestisjefylte hedersprisen for
god arkitektur, A.C. Houen Fonds diplom.
Kontrollerte forhold

Verdier opp mot tusen milliarder kroner hvert år veies, måles og
omsettes med nasjonale normaler som referanser. Disse forvaltes
av Justervesenet, og for å sikre at nøyaktigheten blir ivaretatt må
bygningen selv være grunnsolid og stabil.
- Prosjektet hadde en ekstrem vanskelighetsgrad og ga meg mange
grå hår underveis, har arkitekt Kristin Jarmund uttalt. – Kontrastene
vi skulle håndtere var helt spesielle, som tungtrafikk inne i samme
bygg som noen av verdens mest fintfølende vekter skal brukes.
Løsningen ble å feste bygningen til en gigantisk betongblokk på 50
tonn som igjen hviler på luftputer med sensorer som registrerer
24. - 25. september 2016
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Foto: Taral Jansen, Roy Tjomsland og Julia P. Forsberg. Design: KORD.

Opplev Groruddalen!

Vi feirer ti års satsing med et eget program i Groruddalen. I helgen kan du besøke prisbelønte bydelsparker,
vandre på nye turveier og treffe spennende mennesker på nye møteplasser. Riktig god tur!

Groruddalsatsingen startet i 2007 og avsluttes i 2016. Det blir ny satsing i Groruddalen fra 2017–2026.

Følg oss på
Facebook
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www.facebook.com/
groruddalssatsingen

Instagram

#groruddalen

Twitter

@groruddalen
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