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“Ekely” - Edvard Munchs atelier

BESØK ARKITEKTONISKE PERLER OG HEMMELIGE HAGER 24. - 25. SEPTEMBER 2005

OSLO ÅPNE HUS er en spesiell begivenhet som skal gi byens befolkning anledning til å besøke et stort utvalg av arkitektonisk og kulturhistorisk
betydningsfulle bygninger og anlegg i Oslo som vanligvis ikke er åpne for publikum. Nytt av året er de mange vakre hager og parker som også
kan besøkes og beundres. Hensikten er at så mange som mulig skal kunne glede seg over de enestående bygninger og hageanlegg vi har i
Oslo og omegn. Lørdag 24. og søndag 25. september åpnes dørene inn til deres spennende indre liv: offentlige bygninger, kirker, næringsbygg, hager og parker, arkitektkontor, undervisningsbygg, rettsbygninger og enkelte private boliger – stort og lite, enkelt og overdådig.
Adgang til alle bygninger og hageanlegg er gratis. Enkelte steder vil adgangen kunne være begrenset til spesielle rom eller deler av anlegg,
og i tillegg vil adgang kunne være begrenset til egne omvisninger og antall besøkende. Se nærmere under åpningstid/omvisning.
Ved stor pågang må påregnes ventetid og adgang i puljer.
Parker, hager og gårdsrom

Bjølsen studentby
Inngang v/Pumpa i Moldegata

Ramme Gaard
Rammevn. 51, 1545 Hvitsten

Gårdsrom Bjørnsons Hage
Huitfeldtsgt. 36B

Gårdsrom, Fredensborgvn. 37

Gårdsrom, Vika Borettslag
Inngang Huitfeldtsgt. 16

Gårdsrom, Bjerregårdsgt. 22

Gårdsrom Meyerløkka
Inngang Wessels gt. 9

Hva / hvem / når

Åpningstid/omvisning

I den nye studentbyen forenes byøkologiske tiltak
med pedagogiske og estetiske kvaliteter.
Gjennom bevisst overvannshåndtering, material- og
vegetasjonsbruk er det innført friskhet og frodighet i
kontrast til den tette bebyggelsen.
Landskapsarkitekt Snøhetta AS.

Åpent lørdag 24.09. og
søndag 25.09. kl 13.00 15.00. Omvisning lørdag
v/Knut Bjørgum, søndag
v/Rainer Stange

Ramme Gaard utvikles som et øko-kulturelt møtested med mange bygninger av antikvarisk og arkitektonisk verdi, bl.a. et tårn i dragestil av arkitekt
Holm-Munthe. Den vakre parken "Havlyst" er en
sjeldenhet såvel i Norge som i Europa. Ramme
Gaard eies av Petter Olsen, og arkitekturen utviklet i
et samarbeid med Gaia Arkitekter, Geir Helland og
Olav Bjerve.

Åpent lørdag 24.09. og
søndag 25.09
kl 13.00 - 16.00
med kafé og butikk
kl. 12.00 - 17.00.
www.rammegaard.no

Gårdsrom rehabilitert i 1996, med vekt på gjenbruk
av materialer fra nedrevne teglbygg, i murer og
trapper og som knust grus. Spesielt frodig, med løvganger og grønne ”vegger”, ved utstrakt bruk av
klatre- og slyngplanter. Vakre detaljer, bl.a. med
liten fontene. Landskapsarkitekt Snøhetta AS.

Åpent lørdag 24.09 og
søndag 25.09. kl 13.00 15.00. Omvisning lørdag
v/Rainer Stange.

Den lille bakgården har blitt en oase! En løper av
glassbetong fører frem til inngangene og ender i en
hevet terrasse. I hagen forenes et grafisk sterkt
formuttrykk med frodig beplantning, utradisjonell
materialbruk og spesialdesignede møbler.
Landskapsarkitekt Snøhetta AS

Åpent lørdag 24.09 og
søndag 25.09. kl 13.00 15.00.

Oslos frodigste? Et intimt og innholdsrikt gårdsrom
med et geometrisk lekende formspråk.
Fra takterrassen, foredlet fra en forfallen garasje,
får du et flott overblikk over fargerike bidrag fra
engasjerte, kreative og ansvarsfulle beboere.
Gårdsrommet ble tildelt OBOS’ rehabiliteringspris
for 2004. Landskapsarkitekt: Grindaker AS

Åpent lørdag 24.09 og
søndag 25.09
kl 12.00 - 15.00.

Parker, hager og gårdsrom

Gårdsrom Meyerløkka
Inngang Zetlitzgt. 1

Litt av hvert

Hva / hvem / når

Åpningstid/omvisning

Gårdsrommet er opparbeidet i 2005 og er blitt sam- Åpent lørdag 24.09 og
lingspunktet for 6 bygårder. Åpne vannrenner, variert søndag 25.09
vegetasjon og forskjellige beleggmønstre i historisk kl 12.00 - 15.00.
riktige materialer gir særegne kvaliteter i kvartalets
nye ”oase”. Landskapsarkitekt: Grindaker AS.

Hva / hvem / når

Åpningstid/omvisning

Restaurant oppført for Oslo kommune 1927-29 av
arkitekt Lars Backer. Rendyrket funkis. Et av byens
første byggverk i den nye stilen, nå den eldste gjenværende. I dag overtatt av Eiendomspar og totalrenovert til en av byens mest populære restauranter.

Omvisning lørdag 24.09.
kl 14.00

Villa bygget for forlagsdirektør William Nygaard i
1903 av arkitekt Halfdan Berle, endret i 1910 av
arkitekt Henrik Bull. Nyrenessanse. Et meget
sammensatt og eventyraktig hus. Spisesal dekorert
av maleren Eilif Peterssen. I dag representasjonsbolig for forlagshuset Aschehoug & Co. A/S.

Åpent lørdag 24.09. og
søndag 25.09. kl 12.00 14.00.
BEGRENSET ANTALL

Institusjon med dagsenter for eldre. Byggeår 2000 02. Park med bekkeløp, stier, små broer og plattinger. Arkitekt div.A, landskapsarkitekt Bjørbekk &
Lindheim AS og int. ark. Beate Ellingsen AS

Åpent lørdag 24.09. og
søndag 25.09.
kl 12.00 -14.00.
Omvisning.

Edvards Munchs vinteratelier oppført 1923 av
arkitekt Henrik Bull. Atelieret er del av Ekely boliggrend oppført for OBOS for malere og billedhuggere.
Opprinnelig maleren Edvard Munchs eiendom
testamentert til Oslo kommune.

Åpent lørdag 24.09. og
søndag 25.09.
kl 13.00 -15.00

Ekebergrestauranten
Kongsveien 15

Aschehoug Villaen
Drammensveien 99

Vinderen Bo- og Servicesenter
Forskningsvn. 5

Gårdsrommet ble bygget vinteren og våren 2003.
Åpent lørdag 24.09 og
Fordi det nesten aldri kommer sol ned i gårdrommet, søndag 25.09
ønsket beboerne et lyst dekke. Singelen som er valgt kl 12.00-14.00.
er av knust Carrara marmor. Vegetasjon som er
plantet i gårdrommet trives godt i mye skygge.
Kvartalet består av 11 eiendommer. Store terrasserte Åpent lørdag 24.09 og
plenflater med romdannende, klipte hekker. Stauder søndag 25.09
i gult, rødt og blått er plantet etter et system basert kl 12.00 - 15.00.
på himmelretningene. Bruddskifer, grus og plasstøpt
betong. Takvannet ledes i åpne renner til fordrøyning
i grunnen. Landskapsarkitekt Østengen & Bergo AS

Edvard Munchs atelier
Jarlsborgvn. 14, Hoff

Vestkantbadet inngår som en del av Oslo Lysverks
administrasjonsbygg fra 1932. Det er i svømmehall
og garderobe foretatt en tilbakeføring til opprinnelig
utseende med materialbruk på antikvariske primisser. Rehabiliteringen har klargjort annlegget for
Vestkantbadet, Sommerogaten 1 tokjønnet bruk. (Jarmund/Vigsnæs Ark)

Åpningstid lørdag 24.09
kl. 10.00 - 14.00.

Leif Justers gamle revyteater, ABC-teatret, ble
Åpent lørdag 24.09
ødelagt i en eksplosjon i 1999 og har i 2003
kl 13.00 -15.00.
gjennomgått full gjenoppbygging og fornyelse
v/Heggelund & Koxvold ANS arkitekter. Elegante
interiører i publikumsarealer og teatersal v/Kritt
interiørarkitekter (nå Metropolis arkitektur & design).
Edderkoppen Teater
St. Olavs plass 1
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Offentlige bygg

Bogstad Gård, Sørkedalen
v/Bogstadvannet

Stortingsbygningen
Karl Johans gt. 22

Hva / hvem / når
Herskapelig våningshus i én etasje av laftet tømmer
og utmurt bindingsverk oppført 1761 for byggherre
Morten Leuch d.y. og tilføyelser for Peder Anker i
1780. Inngangs-parti tilføyet i 1914 av arkitekt
Arnstein Arneberg. Romantisk parkanlegg i engelsk
stil ca. 1785. Fra 1954 i bruk som museum. Fredet.

Åpningstid/omvisning

Museer og kirker

Åpent lørdag 24.09, med
omvisning kl 13.00 og
14.00. Søndag 25.09, med
omvisning kl 12.30, 13.30
14.30 og 15.30

Bygningen tegnet av arkitekt Emil Langlet og oppført Åpent lørdag 24.09 med
1861-66. Nyromansk. Navnet Løvebakken etter to
omvisning kl 10.00 og
hvilende granittløver av skulptøren Christopher
kl 13.00
Borch 1866. Ombygget + tilbygg mot Akersgata
1958 av arkitekt Nils Holter.

Oppført av arkitekt Chr. H. Grosch i 1826-28.
Empire. Ombygget i 1910 og kunstnerisk utsmykket
av Gerhard Munthe i 1912. Ny børssal innredet i
1988 (Hille+Melbye Arkitektkontor A/S), og senest i
2002 ombygget av Niels Torp AS Arkitekter.
Bygningen er fredet.

Åpent lørdag 24.09
kl 11.00 - 14.00

Det astronomiske observatorium oppført for
Universitetet i Oslo i 1831-33 av arkitekt
Chr. H. Grosch. Enkel empire. I bruk som observatorium til 1935, deretter Norsk Polarinstitutt,
Universitetsbibliotekets musikkhistoriske samlinger
og Senter for Ibsen-studier.

Åpent lørdag 24.09
kl 11.00-15.00

Justisbygning oppført i 1896-1903 av arkitekt Hans
Sparre i italienskinspirert renessanse. Opprinnelig
lokaler for Den kollegiale Civildomstol, Lagmannsretten og Høyesterett. Restaurert og innredet til bruk
for Høyesterett i 1996 av A/S 4B Arkitekter i samarbeid med interiørarkitekt MNIL Beate Ellingsen.

Åpent lørdag 24.09 og
søndag 25.09 for omvisning kl 11.30 og kl 14.00.
Omviser: Stephan TschudiMadsen. Begrenset antall

Anlagt som middelalderborg av Håkon 5 Magnusson
antagelig 1299-1304.
Modernisert 1500- og 1600-tallet.
Restaurert 1945-62 av arkitekt Arnstein Arneberg.
Nå i bruk som regjeringens representasjonslokaler.
Fangehull, kassematter og fanehall.

Søndag 25.09, omvisning
kl 14.00. Fremmøte:
Informasjonsenteret
Akershus. Husk gode sko!

Åpningstid/omvisning

Begrenset arkitektkonkurranse i 1998 vunnet av
Østgaard Arkitekter AS v/Terje Grønmo. Kirkebygg
med stor grad av fleksibilitet, flerbruk og sambruk.
Kirke med integrert barnehage og sambruk med
Borgen skole.

Åpent lørdag 24.09
kl 10.00 - 12.00

Det spesielle og vakre kirkerommet i
St. Hallvard Kirke og kloster tegnet av Lund &
Slaatto Arkitekter i 1966

Åpent søndag 25.09.
kl 13.00 - 15.00.
Omvisning v/Kjell Lund

Vardåsen kirke
Vardefaret 40, Asker

St. Hallvard kirke Enerhauggt. 4

Oslo Børs - Tollbugt. 2

Mortensrud kirke
Helga Vaneksvei, Mortensrud

Oppført i 2002 for Mortensrud menighet av Jensen & Åpent lørdag 24.09
kl 11.00 - 13.00 og søndag
Skodvin Arkitektkontor AS.
25.09 kl 13.30 - 15.00
Kirken ligger på toppen av en liten åskam mellom
bergknauser og store furutrær. Flere av furutrærne er
bevart i atrier i bygningskroppen, og noe av fjellet
stikker opp som øyer i betonggulvet i kirken.

Åpent søndag 25.09.
Museet er under etablering I en tidligere synagoge,
kl 12.00 -15.00
innviet I 1921 og etterhvert et viktig samlingssted
for de mange jødiske familiene I Hausmanns-kvarta- Omvisning på forespørsel
lene. Her står nå en liten utstilling om det sosiale og
religiøse livet i området før deportasjonen og man
kan se hvordan restaureringen av bygningen foregår.

Observatoriet - Observatoriegate 1

Høyesteretts hus
Høyesteretts plass 1

Hva / hvem / når

Det Jødiske Museum
Calmeyers gate 15 B

Arkitektkontorer

NSW Ark & Plan A/S
Sørkedalsvn. 6 - 12 etg. (KPMG)

Hva / hvem / når

Åpningstid/omvisning

Narud-Stokke-Wiig er et av landets ledende arkitekt- Åpent lørdag 24.09.
kontorer og har etablert en god posisjon i markedet kl 13.00 -15.00
basert på kvalitetsbevisst design og arkitektur.
Kontoret står bak blant annet Oslo Lufthavn
Gardermoen og IT Fornebu. KPMG-bygget oppført
etter at Philipsbygget ble revet. Arkitekt: Lund &
Slaatto Arkitekter AS. Interiørarkitekt Beate Ellingsen
AS.

Akershus festning

Nasjonalbibloteket, Solli Plass

Kontor- og næringsbygg

Adm.bygg Stiftelsen Betanien
Akersbakken 37 og 39 B

Åpent lørdag 24.09,
Man har lagt vekt på å bevare mye av den gamle
bygningsmassen og interiøret. Det er brukt mye glass omvisning kl 13.00
og tre for å forene nytt og gammelt og samle
bygningsmasse og parkområde. Lund & Slaatto Ark.
AS, Økaw AS Ark., Longva Ark. AS samt Østengen og
Bergo Landsk.ark, er ansvarlige for totalrenoveringen
og utbyggingen av moderne tilbygg.

Hva / hvem / når

Hille Melbye Arkitekter AS
Hausmannsgt. 16
Byens flotteste utsikt fra toppen av Postgirobygget
(25. etasje). Kontoret arbeider både med nybygg,
ombygg og rehabilitering.

Åpningstid/omvisning

Åpent lørdag 24.09. og
En ny lysgård binder en bevaringsverdig villa fra
slutten av 1800-tallet og et bolighus fra 1960-tallet søndag 25.09. kl 14.00sammen. Materialbruk og detaljering lar eksisterende 16.00
bygninger beholde sin egenart samtidig som
lysgården fremstår som anleggets hjerte.
Ferdigstilles høsten 2005.

Schibsted flyttet trykkeriet for Aftenposten og VG til
Nydalen i 1999. Bygningen har en karakteristisk form
som avspeiler funksjonene. To takterasser, hvorav
den ene er tilgjengelig for naboer. Arkitekt NarudStokke-Wiig Arkitekter & Planleggere AS, landskapsarkitekt Bjørbekk & Lindheim AS.

Åpent lørdag 24.09
Kontorene er innredet i Oslos eldste transformatorstasjon der selve transformatorrommet er 28 m langt, kl 13.00 -15.00
10 m bredt og 11 m høyt. En stålkonstruksjon gir 3
etasjer utnyttbar kontorflate. Alle omsluttende vegger
er de opprinnelige med sin helt spesielle dekor.

Åpent lørdag 24.09
kl 12.00 -15.00.
Omvisning.
BEGRENSET ANTALL

Ark Solheim & Jacobsen
Biskop Gunnerusgt. 14
Klubbhus for Christiania Roklubb oppført i 1924 av Åpent lørdag 24.09 og
søndag 25.09
arkitekt Ole Sverre. Nordisk nybarokk. Bygningen er
fundamentert med betongsøyler på undervannsskjær kl 11.00 - 13.00
i Frognerkilen, en lang flytebro utgjør forbindelsen
med fastlandet. I mange år lå restaurant ”Kongen”
her. Nedlagt i 1970-årene.
Yran & Storbraaten Architects AS
“Kongen” - Frognerstranda 2

Schibsted Trykkeri
Sandakerveien 121, Nydalen
Grindaker AS, Klingenberggt. 7a
Åpent lørdag 24.09.
Administrasjonsbygning oppført for Norges
kl 12.00-14.00
Rederiforbund av arkitektene Andreas Bjercke og
Georg Eliassen i 1934. Nyklassisisme ved overgangen
til funkis. Inngangsparti med bronsedører og relieffer
av Asbjørn Borgfeldt. Forsamlingssal i øverste etasje
med veggmaleri av Arne Lofthus.

Boliger

Norges Rederiforbund
Rådhusgt. 25
Ombygging av tidl. bomullsspinneri for etablering av Åpent lørdag 24.09. og
søndag 25.09.
nytt hovedkontor i Norge. Brutto areal: 750 kvm
kl 14.00 - 16.00
Kostnadsramme: 10 mill. inkl. mva.

VELUX AS, Gjerdrumsvei 10d

Åpent lørdag 24.09 og
søndag 25.09
kl 12.00 -14.00

”Quadraturen”
Dronningensgt. 15

Grindaker AS (Landskapsarkitekter MNLA) har i
samarbeid med Panorama Design innredet lokalene
og utviklet ny firmaprofil. Natur og landskap gir den
nye profilen et moderne uttrykk med store naturbilder i kontrast til de urbane omgivelsene.
Foreslått til konkurransen Merket for God Design.

Hva / hvem / når

Åpningstid/omvisning

QUADRATUREN er navnet på det ombygde
Åpent lørdag 24.09
postkvartalet tegnet av arkitekt Rudolf Jacobsen i
kl 12.00 -15.00
1924, som nå bygges om til leiligheter.
Borggården midt i kvartalet blir et grønt uterom med
adkomst til aktiviteter, også eksterne,
i den tidligere ekspedisjonshallen.
Arkitekt Anne Grethe Hansteen har tegnet et hus i
mur og tre til egen bolig, kontor og utleie.
Vedlikeholdsfritt og livsløpsstandard - takterrasse.

Villa med livsløpsstandard
Gimlevn. 30, Jar

Åpent lørdag 24.09
kl 12.00-15.00

Åpent søndag 25.09.
kl 12.00-15.00
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Hva / hvem / når

Åpningstid/omvisning

Enebolig bygd av Arne Korsmo og Sverre Aasland i
1929. Annen etasje i huset ble Korsmos første egne
familiebolig som han ga oppsiktsvekkende farger og
materialer, delvis inspirert av art deco og funksjonalismen. Flere rom tilbakeført til original I 2002.

Åpent søndag 25.09 kl.
12.00 -15.00. Barndomshjem og nåværende bolig
til Caroline Munkebye
Aarnes som selv vil være til
stede for omvisning.

Boliganlegg med vekt på miljøvennlig byggeri og
materialbruk utformet av Arkitektkontoret Gasa AS
og Lund & Slaatto Arkitekter AS. Parkanlegg utformet av Bjørbekk & Lindheim AS og Asplan Viak AS.
Utearealene byr på sosiale møtesteder, leke- og oppholdsarealer og er basert på byøkologiske prinsipper
der bruk av overflatevann står sentralt.

Åpent lørdag 24.09. med
omvisning kl 13.00-14.00.
Fremmøte v/fontenen i
Sentralparken.

Villa Rivedal, Lille Frøens vei 14

Undervisning og forskning

Åpent søndag 25.09.
kl 13.00 -15.00

KHiO - Skolen som ble etablert i 1996 er en samord- Omvisning lørdag 24.09
ning av fem selvstendige høyskoler: Statens håndkl 14.00
verks- og kunstindustriskole, Statens Kunstakademi,
Statens teaterhøyskole, Statens Baletthøyskole og
Statens Operahøyskole. Det storslåtte industrianlegget fra 1850- tallet har blitt til topp moderne
Kunsthøgskolen i Oslo, Fossvn. 24 lokaler med et samlet areal på 16000 kvm.

Åpent lørdag 24.09.
kl 12.00 - 14.00

Visning uteanlegg lørdag
Utformingen av prosjektet er et resultat av en
24.9 og søndag 25.9
arkitekt-konkurranse vunnet av Lund/Hagem
kl 13.00 - 15.00
arkitekter. Det er lagt vekt på moderne arkitektur
med gode lys- og sol forhold. Gode takhøyder gir
luftige og gode romfølelser. Arkitekt Lund Hagem AS
og landskapsarkitekt Gullik Gulliksen AS

Universitetet i Oslo
Karl Johans gt. 46
Domus Media og Aulaen
Domus Academica
”Urbygningen”

Villa Solborg
Prestegårdsveien 4B, Stabekk

Undervisning og forskning

Bakkeløkka ungdomsskole
Skogåsv. 26, Fagerstrand

Åpent lørdag 24.09
Enebolig oppført på nærmest ubebyggelig sterkt
kl 11.00 -13.00
skrånende tomt. Villa Riise gjenspeiler disse
forholdene gjennom sin langstrakte form og terrengtilpasning. Bevisst bruk av store glassflater og åpne
romløsninger gir prosjektet generøsitet og luftighet.
Tegnet av arkitektkontoret MAD as.

Hva / hvem / når

Åpningstid/omvisning

Skolen (2002) ligger i et tett skogområde som deles Åpent lørdag 24.09 og
av en bekk. Det er lagt stor vekt på å bevare bekken søndag 25.09
i sitt naturlige miljø. Skogen binder skoleplass,
kl 11.00 - 13.00
idrettsarealer, stier med små broer og parkeringsanlegg sammen til en harmonisk og variert helhet.
Prosjektet ble tildelt Utdannings- og forskningsdepartementets Skolebyggpris 2002. Arkitekt: NAV AS,
landskapsarkitekt Østengen & Bergo AS.
Et skolebygg utviklet i tråd med undervisningsreformene som har måttet tåle mye kritikk.
Støyproblemer er nå delvis løst. Arkitekt div. A
arkitekter, interiørarkitekt Beate Ellingsen AS,
landskapsarkitekt Østengen & Bergo AS

Kastellet skole
Birger Olivers v 34, Nordstrand

Åpent søndag 25.09
kl 14.00 -16.00.
Etter avtale;
mob. 928 22 151

Domus Bibliotheca

Foto: Byggenytt

Foto: M. W. Krogstad

Villa Stenersen - Tuengen alle 10c

Sveitserhus opprinnelig bygget på Eidsvoll som to
separate hus. Flyttet til Stabekk på begynnelsen av
1900-tallet. Bygningen er oppført som kulturminne
og skal videreutvikles i pakt med dens verneverdi og
funksjon. Åpne rom og store glassflater som gir mye
lys står i kontrast til de mørke tømmervegger.
Int. ark. Appelong AS

Åpent lørdag 24.09.
og søndag 25.09.
kl 11.00 -14.00

Institutt for samfunnsforskning
Munthes gate 31

Oppført for kunstmesenen Rolf Stenersen i 1938 av Åpent søndag 25.09.
arkitekt Arne Korsmo. Funksjonalisme. Testamentert kl 12.00 - 15.00
til staten som bolig for statsministeren, men kun
brukt av statsminister Oddvar Nordli en kort periode
i 1970-årene. I dag under ansvar av
Kulturdepartementet og forvaltet av Norsk Form.

Villa Riise
Kringsjåveien 4E - Jar

Del av Universitetet i Oslo på Øvre Blindern oppført
i 1998 tegnet av Telje-Torp-Aasen Arkitektkontor AS.
Bygning i fem etasjer av armert betong, fasader
forblendet med polert labrador. Modernisme.

Kontorbygning oppført for Institutt for samfunnsÅpent lørdag 24.09.
forskning i 1960 av arkitektene Trond Eliassen og
kl 11.00 -15.00
Birger Lambertz-Niilssen, Molle og Per Cappelen.
Utvidelse 1980 av Eliassen og Lambertz-Nilssen A/S

Villa Øvre Myrhaugen 9, Røa

Marienlyst Park
Apalvn./Suhms gt.

Åpent lørdag 24.09. og
søndag 25.09.
kl 11.00 - 14.00

Universitetsbiblioteket
Moltke Moes vei 39, Øvre Blindern

Villa “Tresteget”
Melbyedalen 9B, Bøgdøy

Fuglekassen på svaberget
Richard Bachersv. 3, Nesodden

Del av Universitetet i Oslo som ble anlagt på Nedre
Blindern i årene 1932-37 tegnet av arkitektene Finn
Bryn og Johan Ellefsen. Rød tegl, flatetak, varierte
vindusutforminger. Funkis.
Farmasibygningen
Sem Sælandsv. 3, Nedre Blindern

Oppført i 1972 av arkitekt Terje Moe som høy, smal Åpent lørdag 24.09
terrengtilpasset enebolig i mur og tre. Skreddersydd, kl 12.00 -15.00
praktisk innredning i furu, inspiret av Arne Korsmo.

Enebolig oppført av Jarmund/vigsnes Arkitekter.
Vinkelhuset former seg naturlig inn i landskapet.
Huset ble bevisst vridd mot nord og øst for å slippe
inn utsikt mot byen og fjorden. Vinkelformen gir
plass for en takterrasse. Huset er bygd i betong,
glass og sibirsk lerketre, nærmest vedlikeholdsfrie
materialer.

Åpningstid/omvisning
Åpent søndag 25.09.
For omvisning kl 12.00
v/Harald Lode

Arkitekthøgskolen i Oslo (AHO)
Maridalsveien 29

Pilestredet Park
Pilestredet (inng. fra buet portal)

Med pietet og omtanke er interiøret i villaen fra
1960 (arkitekt H.M. Hanneborg) ført tilbake til
utgangspunktet av eierne arkitekt Astrid R. van
Veen med ektefelle og byggmester Per Andresen.

Hva / hvem / når
Bygget som verksteder for Oslo Lysverker i 1938 av
Oslo Byarkitektkontor. Prosjektkonkurranse i 1998
vunnet av Jarmund/Vigsnæs AS
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Kontor- og næringsbygg

Tre bygninger oppført for Det kongelige Frederiks
Åpent lørdag 24.09 og
Universitet i årene 1838-54 av arkitekt Christian H. søndag 25.09.
Grosch. Fasader av pusset tegl med kolossalpilaskl 11.00 - 15.00
tre. Empire med innslag av klassiske greske arkitekturformer.
Med inngangsparti av rødlig granitt, utformet med
joniske søyler, oppført 1853. Monumentalmalerier på
veggene utført av Edvard Munch 1916 etter førstepremie i konkurranse.
Bygningen inneholder Universitetets gamle festsal,
et rikt utformet halvrundt auditorium. Bygningen ble
rehabilitert i 2002-04 av arkitektkontoret NAV AS.
Bygningen inneholdt universitetsbiblioteket til 1913.
Restaurert og ombygget bl.a. med glassoverdekket
lysgård i 1994, arkitekt Ola Natvig A/S.
Handelshøyskolen BI er med sine 18500 studenter
på landsbasis en av Norges største utdanningsinstitusjoner. Skolen har fått nytt hovedsenter i
Nydalen fra høsten 2005 med hele 95 000 kvadratmeter brutto! Anlegget er tegnet av Niels Torp AS
Arkitekter.

Hva / hvem / når
Intensjonen bak IT Fornebu er å skape et IT-miljø for
små og mellomstore bedrifter. Ombyggingen omfatter ca. 40.000m2 inkludert flyterminalens gamle
ankomst- og avgangshall med veggmalerier av Kaj
Fjell. Hallen er fredet av Riksantikvaren. Aviaplan
AS har vært ansvarlig arkitekt for ombyggingen.

Åpent lørdag 24.09 og
søndag 25.09
kl 11.00 -15.00

Åpningstid/omvisning
Åpent lørdag 24.09. og
søndag 25.09. med omvisning begge dager i tiden
mellom kl 14.00 - 16.00

IT Fornebu - Martin Linges vei 16

Telenor, Snarøyaveien 30

Nytt hovedkontor for Telenor på Fornebu ferdigstilt i Åpent søndag 25.09.
2002. Tegnet av NBBJ/HUS Arkitekter/ Per Knudsen kl 12. - 14.00.
Arkitektkontor. Interiør Dark Design AS, uteanlegg
Omvisning.
Asplan Viak AS. Torget mellom kontorfløyene er
offentlig rom og viktig møteplass. Søyleskogen av D.
Burén danner en romlig struktur over hele plassen.
Nytt hovedkontor fra 1999 tegnet av arkitekt Lund
Hagem AS, interiørarkitekt MNIL Ranneig Getz og
landskapsarkitekt Gullik Gulliksen AS. Fint samspill
mellom bygg og uteanlegg, med bruk av vann som
fremtredende element. Hagen er bygget på lokk over
parkeringskjeller.

Resepsjon, park og låve
med auditorium åpent
søndag 25.09 kl. 14.00 16.00. Omvisning.
BEGRENSET ANTALL

Betegnelsen ”verdens råeste havneskur” er
Aftenpostens, men vi slutter oss gjerne til.
Det nye skuret som nå står ferdig på Kneppeskjær,
er det eneste i sitt slag. Oslo Havn KF la vesentlig
vekt på estetikk sammen med funksjonalitet da
behovet for å reise et nytt skur meldte seg.
Ark Ninni Goransson v Niels Torp Arkitekter AS.

Åpent lørdag 24.09.
og søndag 25.09.
kl 10.00 - 15.00
Følg Havneveien mot
Ormsund

Norske Skog
Oksenøyvn. 80, Lysaker

Åpent lørdag 24.09.
kl 12.00 -15.00. Omvisning
ved siv.ark MNAL Henriette
Salvesen og int.ark. MNIL
Beate Ellingsen

Havneskuret, Kneppeskjær

blæst design as

Mer enn gjennomsnittlig interessert i
arkitektur, landskap, interiørarkitektur
og møbeldesign?

abonnér på byggekunst, norges eneste rendyrkede fagblad innen arkitektur, og få 200 kroner i rabatt!
Kontakt oss på byggekunst@byggekunst.no, så sender vi deg et prøveeksemplar. Som ny abonnent gir vi deg 200 kroner i rabatt på årets 8 utgaver,
som ellers koster 740 kroner, rett hjem i postkassen din.

s

Byggekunst utgis av Norske arkitekters landsforbund,
tlf. 23 33 25 00, www.arkitektur.no

Du behøver ikke lete lenger.
Du har funnet det perfekte.
Siemens presenterer kjøkkenet, som føler, tenker og ser godt ut. Designet er utsøkt, men la deg ikke
blende. Det elegante designet er kun halve sannheten om Siemens. Gjennomført, innovativ teknikk
skaper rammen om det perfekte kjøkken. Platetoppens sensorer sørger for at maten ikke brenner fast.
Og ovnens innbygde automatikk guider deg til et velsmakende resultat.
Hos Siemens er det fokus på detaljene, til glede for dig.
Se mer på www.siemens-hvitevarer.com eller ring på 22 66 06 00.

Siemens. Fremtiden ﬂytter inn.
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Det gjøres oppmerksom på at hver bygnings eier(e) står ansvarlig for åpningstider, omvisninger og sikkerhetstiltak. Skulle man nektes adgang til noen av bygningene står dette for eiers egen regning. Arrangørene av OSLO
ÅPNE HUS tar intet ansvar for endringer i de opplysninger som her er oppgitt. Eventuelle spørsmål kan rettes via
e-post til Norske Arkitekters Landsforbund (NAL) nal@mnal.no eller Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres
landsforening (NIL) nil@nil.no Josefinesgt. 34, 0351 Oslo, tlf. 23 33 25 00, fax 23 33 25 01.
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