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1 Innledning

1.1  |  BAKGRUNN
Prosjektet Statens kulturhistoriske eiendommer (SKE) ble 
opprettet i 2003. Det ble laget landsverneplaner for de ulike sek-
torene, blant annet for Kunnskapsdepartementet.  Fredningen 
av statlige eiendommer skjer ved én felles forskrift, der kapittel 1 
inneholder generelle bestemmelser. De kulturminnene som senere 
fredes, legges til forskriften ved sektorvise kapitler. Ifølge fred-
ningsforskriften kapittel 1 § 1-5 skal det lages forvaltningsplaner 
for alle fredete bygninger.

1.2  |  FORMÅLET MED FORVALTNINGSPLANEN
Universitetet på Blindern har 14 fredete bygninger  og 10 bygnin-
ger i verneklasse 2 (bevaring). MA-komplekset  består av tre fre-
dete bygninger. Det er laget én forvaltningsplan for hver bygning.

Formålet med planen er at forvaltningen skal sikre at de kultur-
historiske verdiene som knytter seg til den enkelte bygning, blir 
ivaretatt. Planen skal være langsiktig og premissgivende for for-
valtningen med sikte på å ivareta kulturminneverdiene og sikre 
videre bruk.

Forvaltningsplanen inneholder detaljert registrering og 
dokumentasjon. Planen gir en avklaring om hva som er søknads-
pliktige tiltak og gir retningslinjer for nødvendig kontakt med rett 
kulturminnemyndighet. Planen skal være et nyttig verktøy i 

den daglige driften, der man kan finne svar på hvordan 
vedlikehold skal utføres, samt være et hjelpemiddel i den lang-
siktige planleggingen.  

Forvaltningsplanen beskriver retningslinjer for bygningen samt 
verneverdier og forhold som må ivaretas ved vedlikehold, rehabi-
litering og endring. 

Forvaltningsplanen er ikke et juridisk bindende dokument, men 
målet er at den skal gi grunnlag for en smidig og forutsigbar saks-
behandling. Planen fritar ikke for søknadsplikt etter kulturmin-
neloven eller plan- og bygningsloven, men den gir føringer for 
hvilke verdier som skal sikres, og angir tålegrenser for endring. 

Kulturminner er ressurser som skal brukes. En fredning betyr derfor ikke at det legges lokk på all fremtidig         
utvikling og tilpasning. De fredete og bevaringsverdige bygningene på universitetet må kunne utvikles slik at de 
tilfredsstiller dagens tekniske, funksjonelle og komfortmessige krav. Prosessen for å imøtekomme disse kravene 
vil skje i nær dialog med vernemyndighetene i den enkelte sak. Målet er å finne gode løsninger der både hensynet 
til brukerne på Universitetet i Oslo og bygningenes kulturminneverdier blir ivaretatt. Forvaltningsplanen er et viktig 
verktøy i denne prosessen.

Forvaltnings-
planen er en 
oppfølging av

• Landsverneplan for Kunn-
skapsdepartementet fra 
21.6.2011

• Bestemmelser gitt i kgl.
res. ”Overordna føresegner 
om forvaltning av statlege 
kulturhistoriske eigedomar” 
av 01.09.2006

• Forskrift om fredning av 
statens kulturhistoriske 
eiendommer av 9.11.2011, 
kapittel 1, med hjemmel i  
lov av 9. juni 1978 nr. 50 om 
kulturminner (kulturminnelo-
ven) § 22a

• Endringsforskrift av 
18.6.2014, jf. forskrift om 
statens kulturhistoriske 
eiendommer av 09.11.2011, 
kapittel 9 «Fredete eiendom-
mer i Kunnkapsdepartemen-
tets landsverneplan»
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Anleggets navn Universitetet i Oslo, Blindern

Bygningens navn BL 14 Niels Henrik Abels hus

GAB-nummer 081361681

Kommune Oslo

Eier Staten

Forvalter/bruker Universitetet i Oslo

Nåværende bruk Undervisning/ forskning, Det matematisk-naturvitenskapelige 
fakultet.

Byggeår 1966

Byggherre Statens bygge- og eiendomsdirektorat

Arkitekt Leif Olav Moen Arkitektkontor A/S 

Vernestatus Fredet

Verneomfang Eksteriør

Reguleringsstatus Regulert: Byggeområde for offentlige bygninger, vedtatt den 19. juni 
1996.

1.3  |  OPPLYSNINGER OM BYGNINGEN

Fredningskartet for Universitetet på Blindern. BL 14 Nils Henrik Abels hus er fremhevet med mørk 

blå farge. Fredningsområdet er markert med blå skravur. Bygninger og utomhus i verneklasse 2 er 

markert med gult.
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2 Vern

2.1  |  FORMELT GRUNNLAG FOR VERN
BL 14 Niels Henrik Abels hus  er fredet i medhold av kulturmin-
neloven § 22a. Fredningen er vedtatt ved endringsforskrift av 
18.6.2014, Kapittel 9 «Fredete eiendommer i Kunnskapsdeparte-
mentets landsverneplan», jf. forskrift om fredning av statens kul-
turhistoriske eiendommer kapittel 1 av 09.11.2011.

2.2  |  OMFANGET AV VERNET

Sitert fra fredningsforskriften: 

«Fredningen omfatter bygningens eksteriør og inkluderer 
hovedelementer som konstruksjon, fasadekomposisjon, 
materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som 
vinduer, dører og detaljer som skilt og dekor m.v.»

2.3  |  FORMÅLET MED FREDNINGEN

Sitert fra fredningsforskriften:

«Formålet med fredning av Niels Henrik Abels hus er å 
sikre bygningen som del av et samlet bygningskompleks for 
MatNat-fakultetet. Formålet er videre å ta vare på bygnin-
gen som eksempel på Blindernanlegget som har separate
bygninger for å dekke funksjoner som bibliotek, lesesal og 
auditorier.

Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstruktu-
ren i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som 
fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og 
vinduer, samt materialbruk og overflater.»

Kart hentet fra Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer  
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2.4  |  BEGRUNNELSE FOR FREDNINGEN

Sitert fra fredningsforskriften: 

«De tre store bygningsanleggene for fakultetene på øvre 
Blindern er komponert med definerte funksjonsdelt høy/
lav-bygningsmasse. HF-, MatNat- og SV- kompleksene 
fremstår i hovedsak som like, med høyblokk som i utgangs-
punktet hadde kontorer for ansatte og høyere grads
studenter og lavblokk for undervisning og lesesaler. Ma-
terialbruk, detaljering og farger er gjennomgående i alle 
bygningene. MatNast-komplekset har opprinnelige bygg-
høyder.

Interiørerne fremstår med relativt opprinnelig uttrykk 
og fremviser materialpaletten og arkitekturens kvaliteter 
svært godt på grunn av store sammenhengende soner med
gjennomgående standard i publikumsområderene i adkom-
stearealet til BL 15 og BL 13. Her blir også samspillet mel-
lom de opparbeidede utearealene og interiør i adkomstso-
nene tydlig.
HF-komplekset var første byggetrinn av de tre fakultets-
kompleksene. De senere kompleksene fikk noe endrede 
planløsninger etter erfaring med bruk fra HF-komplekset. 
MatNat-fakultetet hadde mindre adkomstareal, men både 
kontor, oppholdsrom og undervisningslokaler i høyblokka, 
mens lavblokka har større adkomst og oppholdsrom. SV-fa-
kultetet som ble satt opp sist fikk større adkomst/oppholds-
rom, mer sammensatte vindusløsninger som ga større flek-
sibilitet i forhold til kontorstørrelser, mer fellesarerlaer på 
bekostning av kontorer.

MatNat-komplekset sammen med Universitetssenteret 
(BL01, BL02, BL03 og BL04) definerer avgrensningen av 
Frederikkeplassen.»
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3 Generelt om vern og saksbehandling

3.1  |  KULTURMINNEMYNDIGHET 
OG FORVALTNINGSANSVAR
Riksantikvaren er kulturminnemyndighet for bygninger, anlegg 
og utomhusområder i statlig eie som er fredet etter kulturminne-
loven eller angitt i verneklasse 1 i landsverneplanene. Eiendoms-
avdelingen er ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvik-
ling av alle universitetets bygninger, tekniske anlegg og utearealer. 

3.2  |  HVA ER FREDNING (VERNEKLASSE 1)?
Verneklasse 1 i landsverneplanen omfatter bygninger og utom-
husområder av meget høy verneverdi. Disse er fredet etter kultur-
minneloven. Fredningen kan omfatte både eksteriør og interiør.

Fredning er det sterkeste juridiske virkemiddelet i kulturminne-
vernet og brukes for å sikre langsiktig vern av kulturminner av 
nasjonal verdi. Vedtak om fredning skjer i medhold av kultur-
minneloven og innebærer at det er forbudt å gjennomføre tiltak 
ut over vanlig vedlikehold uten tillatelse fra kulturminnemyndig-
heten. Kulturminnemyndigheten kan i særlige tilfeller gi dispen-
sasjon fra fredningsbestemmelsene for tiltak som ikke medfører 
vesentlige inngrep (jf. kulturminneloven §§ 15a og 19 tredje ledd). 
Søknad om dispensasjon for tiltak i fredete bygninger og anlegg i 
statlig eie behandles av Riksantikvaren. 

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer, 
kapittel 1, inneholder generelle bestemmelser om forvaltningen av 
fredete bygninger og eiendommer. Forskriftens kapittel 2 – den 
sektorspesifikke delen – inneholder en nærmere beskrivelse av de 
enkelte bygningene og utomhusrådene som er fredet på eiendom-
mene. Forvaltningsplanen inneholder en oversikt over og en kon-
kret beskrivelse av hvordan fredningen av hver enkelt eiendom og 
bygning/utomhusråde skal følges opp og forvaltes gjennom daglig 
bruk og vedlikehold. 

3.3 |  SAKSBEHANDLINGSREGLER

3.3.1 Organisering og ansvar
Ved tiltak ut over vanlig vedlikehold skal Eiendomsavdelingen ved 
Plan- og utredningsseksjonen kontaktes for dialog og avklaring 
med Kulturminnemyndighetene. 

3.3.2 Saksgang
Bygningsmessige tiltak som går utover vanlig vedlikehold skal 
godkjennes av antikvariske myndigheter (Riksantikvaren eller 
Byantikvaren i Oslo). Eiendomsavdelingen har jevnlige samar-
beidsmøter med Riksantikvaren og Byantikvaren for å få behand-
let mindre ombyggingssaker, vedlikehold og endringer på en enkel 
og effektiv måte. 

Søknaden bør 
inneholde:

• Søkers navn, adresse, telefon-
nummer og evt. kontaktperson

• Kart med avmerking av kul-
turminnet, bygningens navn/
adresse

• Beskrivelse av nåværende 
situasjon med fotografier

• Beskrivelse av tiltaket, utfor-
ming, materialbruk etc.

• Relevante tegninger/skisser  
(få frem hva som fjernes og 
tilføyes)

• Relevante detaljtegninger
• Begrunnelse for tiltaket
• Eventuelle historiske tegninger 

og bilder der dette er relevant 
(for eksempel ved tilbakeføring)

• Henvisning til eventuelle sty-
ringsdokumenter, vedtak, møter 
e.l. der tiltaket er omtalt
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3.3.3 Dispensasjonssøknad
Søknad om tillatelse til tiltak på en fredet bygning eller utomhus-
område må være godt dokumentert. For at Riks- og Byantikvaren 
skal kunne foreta en god og forsvarlig vurdering av tiltaket, må sa-
ken være tilstrekkelig opplyst. Det må klart framgå hvilke inngrep 
og tilføyelser som ønskes gjennomført. Omfanget av dokumenta-
sjon som skal følge søknaden vil variere fra sak til sak, men god 
dokumentasjon vil ofte sikre raskere saksbehandling. 
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4.1 | GENERELT
Kulturminneloven og plan- og bygningsloven er to selvstendige 
lover som forvaltes av ulike instanser. Hvis et tiltak utløser søk-
nadsplikt etter begge lovverkene, skal det foreligge to tillatelser 
før tiltaket igangsettes.

Kulturminneloven forvaltes av Riksantikvaren. (For kommunale 
og private eiendommer samt enkelte statlige eiendommer er for-
valtningsmyndigheten delegert til fylkeskommunene/ Byantikva-
ren i Oslo.) Riksantikvarens vedtak kan påklages til Miljøvernde-
partementet.

Plan- og bygningsloven forvaltes av kommunen. Arbeider som 
omfattes av plan- og bygningsloven skal på vanlig måte saksbe-
handles av kommunen. Vedtak i byggesaker kan påklages til Fyl-
kesmannen.

Kulturminneloven har strengere regler for søknadsplikt enn plan- 
og bygningsloven. For eksempel vil et større istandsettingsarbeid 
eller endring av innvendige overflater kun være søknadspliktig 
etter kulturminneloven. Endring av fasade eller oppføring av til-
bygg vil kreve tillatelse etter begge lovverk. Kulturminneloven er 
en særlov som går foran plan- og bygningsloven. Det kan derfor 
ikke gis igangsettingstillatelse etter plan- og bygningsloven uten 
at tillatelse etter kulturminneloven foreligger, jf. plan- og byg-
ningsloven § 21-5, samordningsplikten. Normalt bør det foreligge 
tillatelse etter kulturminneloven før kommunen gjennomfører sin 
saksbehandling.

Søknad om tiltak på bygninger i verneklasse 2 skal behandles av 
fylkeskommunene/Byantikvaren i Oslo som del av kommunens 
saksbehandling. Statlig eier har en forpliktelse og selvstendig an-
svar for å ivareta bevaringsverdiene innenfor verneklasse 2. Riks-
antikvaren skal kun ha enkeltsaker til uttalelse der det er søkt om 
riving.

4.2 | UNNTAK FRA TEKNISK FORSKRIFT
I 2010 kom en ny teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, TEK-
10, som blant annet stiller skjerpede krav til energibruk, brann-
sikring og universell utforming.

Det kan gjøres unntak fra energikrav for bygninger med definert 
bevaringsverdi. Ifølge TEK-10 § 14-1 heter det: «For tiltak der opp-
fyllelse av krav i dette kapittel ikke er forenlig med bevaring av 
kulturminner og antikvariske verdier, gjelder kravene så langt de 
passer.» Unntak innebærer at bestemmelsene i TEK-10 ikke gjøres 
gjeldende; det skal dermed ikke søkes dispensasjon.

Kravene til universell utforming er nedfelt i plan- og bygnings-
lovens formålsparagraf og i diskriminerings- og tilgjengelighets-
loven. Disse kravene er sterke, men også her kan det gjøres unntak 
for fredete og bevaringsverdige bygninger. Målet er å øke tilgjen-
geligheten og å finne tilpassete løsninger som er forenlig med kul-
turminneverdiene. Målet om økt tilgjengelighet er også nedfelt i 
kgl.res. av 01.09.2006, «Forvaltning av statens kulturhistoriske 
eigedommar».

4.3 | PLANSAKER
Kommunen skal ta hensyn til kulturminner i sitt planarbeid. Det-
te innebærer normalt at bygninger og uteområder som omfattes av 
fredning etter kulturminneloven eller er definert som bevarings-
verdig i verneklasse 2, skal reguleres til hensynssone med beva-
ringsformål. Fylkeskommunene/Byantikvaren i Oslo skal avgi 
uttalelse i plansaker. Ved behov henter disse inn Riksantikvarens 
uttalelse, slik at kulturminnemyndighetene avgir en samlet utta-
lelse.

 

Lovverk4
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4.4 | SANKSJONER
Det er viktig at staten forvalter sine kulturminner på en forbil-
ledlig måte. Som eier av fredete bygninger har staten et særskilt 
ansvar.

Brudd på kulturminneloven kan møtes med krav fra Riksantikva-
ren om utbedring eller tilbakeføring av ulovlig utførte arbeider, 
jf. § 16. Eier kan også pålegges å gjennomføre tiltak for å hindre 
forfall, jf. § 17.

 

Nils Henrik Aabels hus sett fra øst.
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Vedlikehold og søknadsplikt5

5.1  |  GRUNNHOLDNINGER TIL VERN
Hovedprinsippet for vedlikehold av fredete og bevaringsverdige 
bygninger er å bevare de opprinnelige og/eller gamle bygnings-
delene, som kledning, vinduer, dører, listverk og overflatebehand-
ling, så langt det er mulig. Vedlikeholdet skal, om mulig, skje på 
samme måte som da huset ble bygget, med opprinnelig teknikk, 
utførelse og materialbruk. Ifølge kulturminneloven § 17 har eier 
vedlikeholdsplikt for fredete eiendommer og plikt til å forhindre 
at fredete bygninger forfaller.

5.2  |  HVA REGNES SOM VANLIG VEDLIKEHOLD?
Ifølge fredningen må man søke om godkjenning for alle tiltak som 
går ut over vanlig vedlikehold. Hva som menes med vanlig vedlike-
hold defineres strengere for fredete bygninger enn for den øvrige 
bygningsmassen. Dette er nærmere spesifisert under forvaltnings-
planens eksteriør - og interiøroppslag. Generelt er vedlikehold 
definert som fornyelse av overflater med samme type material-
bruk og farger som eksisterende, mens endring eller større utskif-
ting går ut over vanlig vedlikehold.

Eksempler på vanlig vedlikehold:

• Maling/ overflatebehandling med samme type maling/  
olje og farge som eksisterende

• Små reparasjoner av murverket med samme type  
betong, tegl og mørtel 

• Små reparasjoner av taktekking med samme  
materialbruk som eksisterende

• Utskifting av skadet enkelttegl med tegl av tilsvarende 
farge, størrelse og overflate.

Rådene for vedlikehold og istandsetting er basert på 

grunnprinsipper innen bygningsvernet:

De viktigste er:

• Mest mulig av bygningens ulike deler skal bevares.
• Det er bedre å vedlikeholde og reparere framfor å  skifte 

ut. 
• Ved vedlikehold og eventuell utskifting skal det brukes 

materialer som tilsvarer opprinnelig materialbruk. 
• Skjulte deler av bygningen (konstruksjoner) er like  

viktige å ta vare på som synlige (overflater). Det er  
et mål å bevare helheten på best mulig måte, ikke  
bare det visuelle uttrykket.

• Hvis man må endre, er det bedre å føye noe til enn  
å fjerne originale eller gamle deler. Det beste bygnings-
historiske «arkivet» er bygningen selv. 

• Endringer skal om mulig være reversible. Når behovene 
endrer seg, kan de nye elementene fjernes, og bygnin-
gen vil framstå slik den var før endringen.
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5.3  |  HVA ER ET SØKNADSPLIKTIG TILTAK?
Utskifting av bygningselementer og materialer og alt arbeid ut 
over vanlig vedlikehold på bygningens eksteriør eller de deler av 
interiørene som omfattes av vern, er et søknadspliktig tiltak.  Lis-
ten nedenfor viser eksempler på hva som forstås som søknadsplik-
tig tiltak etter kulturminneloven:

• inngrep i konstruksjon eller overflate som følge av f.eks. 
etablering av nye rømningsveier, tilpasning til UU, trekking av 
nye kabler, rør og lignende

• oppsetting eller riving av lettvegger
• utskifting eller endring av vinduer og dører med karmer og 

listverk
• endring av overflatebehandling som f.eks; maling av umalte/

oljede tredetaljer, fjerning av eldre malingslag i vernede inte-
riører, overmaling av dekor/ endring av opprinnelig fargeset-
ting og lignende

• utskifting av opprinnelige detaljer i vernede interiører som 
fastmonterte lamper, radiatorer, garderobestativ, tavler/opp-
slagstavler, servanter og lignende

• utskifting eller endring av kledning, taktekking og/eller              
fargesetting

• utskifting av himlingsplater/kledning i vernete interiører
• utskifting av heller og belegg mv. 
• større endringer/utskiftninger av ikke-verneverdige            ele-

menter

NB! Listen er ikke fullstendig med hensyn til hva som er søknads-
pliktig. Søk råd dersom det oppstår tvil om hvor grensen går 
mellom vedlikeholdstiltak og søknadspliktige tiltak.

Eksempler på vedlikehold/ søknadsplikt

Fastmonterte elementer som 

lamper kan ikke fjernes uten 

godkjenning fra Riksanti-

kvaren.

Fjerning av misfarging på tegl som 

følge av kalkutslag, tagging m.m. 

regnes som vedlikehold, endring 

av tegl og fugers farge/ glans er 

søknadspliktig.

Utskifting enkelte fasade-

plater regnes som vedlikehold, 

utskifting av større partier eller 

hele fasaden er søknadspliktig. 

Fastmontert rekkverk kan ma-

les med samme farge og glans 

og regnes som vedlikehold, men 

utskifting er søknadspliktig.
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6 Katalog
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VERNEHENSYN 

Bygningen framstår som svært opprinnelig. 
Vekslingen i materialbruk med tegl / sorte stålplater/ teak er karakteristisk for «Blindernpaletten» og er 
vesentlige elementer i byggets arkitektur. Vinduer og dører av teak er bygningens mest sårbare element da 
materialet er vanskelig å erstatte. Det er viktig at opprinnelig materialbruk, farger, detaljer og utførelse 
videreføres. Fastmonterte elementer må ikke fjernes uten godkjenning.

Eksteriør
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Katalog - eksteriør6

BYGNINGSDEL BESKRIVELSE TILTAK/VEDLIKEHOLD

Grunn og 
fundament

Grunn: Tørrskorpe 3-4 m fast til middels fast leire til fjell. 
Fjellets beliggenhet 5-9 m under terreng. 
Fundament: Direkte og indirekte (ved pilarer) til fjell. 
Grunnmur av 10 cm lettbetong og 25 cm betong.

Ingen tiltak nødvendig så lenge dreneringen 
fungerer.

Bæresystem Bygningen bæres av betongpilarer i tillegg til bærende yt-
tervegger. 

Overflatene kan rengjøres, ellers beholdes 
uendret. 

Vegger Langveggene har horisontale vindusbånd avdelt av bryst-
ninger av stålplater. Inntrukket fasadeliv i 1. etasje med store 
sammenhengende vinduer i teakrammer. Mot sørøst er det 
påmontert solavskjerming fra 2. til 12. et. Langveggene er i 
byggemeldingen beskrevet å være konstruert av betong, 
asbestolux-plater, 10 cm steinull, eternitplater og asfaltbe-
handlede stålplater (platene ble skiftet i 2006). Gavlveggene 
er bygd opp av 30 cm betong, 10 cm steinull og 1/2 steins 
teglforblending. Teglforblendingen er fuget med innfarget 
KC-mørtel. 

Overflatene beholdes uendret. Evt. skader på 
enkeltstein kan utbedres ved utskifting med 
stein av tilsvarende kvalitet/ farge/ størrelse 
og refuging med mørtel med samme innfar-
ging som eksisterende. Fasadeplatene skal 
beholdes i en matt sort  overflate. Platene kan 
skiftes med tilsvarende ved behov.

Vinduer og dører 
- stål

To doble sortlakkerte/ malte ståldører med trådglassfelt, én 
med automatisk døråpner. Dørene er laget av sveiset kanal-
stål med sparkeplate av stål og glasslister av eik. Vinduer i 
stålramme rundt balkongen i 12.et. 

Dørenes stålrammer kan overflatebehandles 
med produkt med tilsvarende farge og glans, 
men endring/ utskifting er søknadspliktig. 

Vinduer og dører 
- teak

Langveggene (2. til 12 et.): Horisontale vindusbånd av 
vinduer i teakrammer i to ulike bredder. Koblede vinduer 
med spesiallaget koblingsbeslag. Store todelte vindusflater 
i teakrammer dekker hele 1. etasjes inntrukne fasade. Kort-
veggene mot sørvest og nordøst har parvis like store vinduer 
i hver etasje med brystning av stålplater. 

Vindusrammene av teak har høy verneverdi 
og er vanskelig å erstatte. De må jevnlig 
vedlikeholdes og overflatebehandles med olje 
beregnet på hardtre. Glassrutene har lavere 
verdi (nyere isolerglass) og kan skiftes med 
tilsvarende ved behov. Tiltaket er søknads-
pliktig.

Tak, nedløp og 
tekking

Takkonstruksjon: Opprinnelig: 15 cm betong, 15 cm steinull. 
Oppforet tretak,  Build-Up papptekking. Gesims og vertikale 
vegger på takoppbygg er beslått med kobber med stående 
doble falser. Lagt om til kompakt tak i 2013.

Mindre reparasjoner med tilsvarende mate-
rialer som er brukt opprinnelig regnes som 
vedlikehold. Større omlegging/ endringer av 
taktekking og beslag er søknadspliktig. 
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Trapper, 
Balkonger etc.

Terrasse over underetasjen på sørvestre og sørøstre side; 
støpt av 20 cm betong, 5 cm foamglas, Aqarite Alu, Sicoral, 
asfalt, 20 cm grov grus, plastfolie, påstøp og naturstein. 
Rekkverk i sortmalt stål i 63+27 cm. Terrassen i 12. etasje er 
bygd opp på samme måte.

Terrassen ble rundt 1990 etterisolert og det 
ble lagt ny membran under hellene.

Belysning Innfelte lamper i baldakinhimlingen foran inngangspartiet.  
2 originale lamper festet på nordøstfasaden, de ble tegnet 
av Høvik lys og ble kalt "Blindern". Armaturen har brede 
patinerte kobberhatter over tykt svakt rosafarget skipsglass, 
båret av svartmalte jernsøyler.

Opprinnelig belysning bevares så langt det  
er mulig. Ved evt. utskifting skal nye  
elektriske komponenter/ lamper innpasses  
i eksisterende armatur/ innfellinger. Evt. utskif-
ting skal skje i samråd med tekninsk avd.

Annet Nils Henrik Abels hus har forbindelse til Vilhelm Bjerknes'  
hus’s via en glassbro ("lektorgangen"). Den er forbundet med 
bjelker og har veggger av glass i teakrammer. Broen er kledd 
på undersiden med sprekkpanel, taket er tekket med papp.

Ingen av disse forbindelsene er foreslått  
fredet, men alle typer tiltak skal likevel  
godkjennes av UiOs teknisk avdeling.
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6 Katalog - eksteriør

Til høyre - dagens situasjon:

1. Nordøstsiden med "Lektorgangen"

2. Fasaden mot nordøst

3. Sydvestfasaden

4. Underetasjen mot nordøst

5. Inngangsparti under "Lektorgangen"

6. Inngangspartiet

Opprinnelig situasjon:

Øverst til venstre: Nils Henrik Ables hus sett fra 

sørvest. Til høyre: "Lektorgangen". 

Nederst: Bygningen sett fra Frederikkeplassen. 

Alle bildene er utlånt fra MUV og viser  bygnin-

gens opprinnelige utseende. 



19

1      

6   

2     3     

4 5    



20

utvidelse av universitetet.  Arkitektkonkurransen om universitets-
bygg på Øvre Blindern ble holdt i 1958 og ble vunnet av Leif Olav 
Moen sammen med Nils Ole Lund med vinner utkastet «Campus». 
Konseptet var basert på en kombinasjon av lave og høye blokker 
med solide og nøkterne material – og konstruksjonsløsninger. Ar-
kitektkonkurransen gjaldt i utgangspunktet HF- bygningene, men 
Moen fikk snart også ansvaret for å tegne det Samfunnsvitenska-
pelige fakultet (SV-bygningene) og Matematisk-naturvitenskape-
lig fakultet (MA-bygningene).

Historikk7

7.1  |  BAKGRUNN
I årene etter krigen ble det klart at den økende studentmassen ville 
tvinge fram en omfattende nybygging for å dekke universitetets 
plassbehov. I siste halvdel av 50-tallet hadde søkerantallet vokst 
markant. Dette skyltes delvis store ungdomskull, delvis at flere 
unge enn tidligere tok artium, og delvis også at Statens lånekasse 
for utdanning ble etablert i 1947. Flere var dermed kvalifisert og 
hadde finansiell mulighet til å ta høyere utdanning. Sammenlignet 
med andre fag økte andelen studenter som søkte seg til realfagene 
sterkt etter krigen. Dette skyltes på den ene siden en generell øken-
de interesse for realfag som følge av den viktige rollen naturviten-
skap og teknikk etter hver spilte i folks hverdag, bl.a. med data-
maskinens gryende inntog. På den annen side kan det også skyldes 
bevisste framstøt fra universitetets side når det gjaldt rekrutering 
til realfagsstudiene. I sum førte dette til at andelen realfagstuden-
ter økte fra 13,8 % i 1949 til 21,6 % i 1955 og økningen akselererte 
i andre halvdel av 50-tallet. 

Den første utbyggingen på Blindernområdet hadde funnet sted 
på 20- og 30-tallet med etableringen av instituttene for kjemi, 
fysikk, astrofysikk og farmasi. Institutt for matematikk som ble 
opprettet i 1947 holdt på denne tiden til på Nedre Blindern, delvis 
i bygningene som var reist på 30-tallet og delvis i tyskerbrakker. 
I 1958 ble det innført en ny studieordning etter amerikansk mo-
dell. Dette medførte at de brede bifagene ble avskaffet til fordel 
for mer fleksible emner, og studietiden for en cand.real-grad ble 
redusert til 5 1/2 år. Dette krevde en tettere oppfølging av studen-
tene, flere ansatte og behov for gruppe- og seminarrom. I andre 
halvpart av 50-tallet var plassmangelen så akutt at ansatte måtte 
flytte arbeidsplassene ut i gangarealene.  Kombinasjonen av store 
ungdomskull på vei og ny studieordning utløste derfor krav om 
nybygg for de matematiske fag.

På 50-tallet ble Øvre Blindern (mellom Blindernveien, Nils Hen-
rik Abelsvei, Molkte Moes vei og Problemveien) valgt for videre Skisse av tenkt plassering av nytt matematikk-kompleks. Tilhører Nils Voje Johannesen.
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rom for hovedfagstudenter. Resepsjon og kantine lå i første eta-
sje sammen med bl.a. språklaboratorier. Andre etasje inneholdt 
i tillegg til kontorer også et fagbibliotek. Toppetasjen rommet et 
stort møterom, tekjøkken, hybler og kontorer samt en inntrukket 
observasjonsbalkong langs hele bygningens nordvestre langvegg. 
Vilhelm Bjerknes’ hus var et undervisningsbygg med 5 auditorier 
og en vestibyle som løp i hele byggets lengde med takhøyde delvis 
opp til 3. etasje. En garderobe var plassert i sørvestre del av første 
etasje. I annen etasje var det lesesal for lavere grads studenter og 
de øvrige arealene ble brukt til kollokvierom og regne- og tegne-
rom.  Vilhelm Bjerknes’ hus ble forbundet med Nils Henrik Abels 
hus via den såkalte «lektorgangen» i 2. etasje og med Sophus Lies 
auditorium via en baldakin over plassen. Sophus Lies auditorium 
med 600 sitteplasser skulle ikke bare være Blinderns Auditorium 
Maximus, men var også tenkt som arena (sammen med Vilhelm 
Bjerknes hus) for større nasjonale og internasjonale kongresser. 
Det var derfor et poeng at vestibylene skulle ha et representativt 
preg med høy materialkvalitet. 

Mellom de tre bygningene ble det etablert et hagerom anlagt som 
en anskueliggjøring av Phytagoras’ læresetning; «I en rettvinklet 
trekant er summen av kvadratene på katetene lik kvadratet på 
hypotenusen». Dette er gjort slik at det på en rettvinklet trekant 
er lagt like store kvadratiske brostein både på de to katetene og på 
hypotenusen. Bygningene og uterommet (avgrenset av baldakinen 
mellom Vilhelm Bjerknes’ hus og Sophus Lies auditorium) dannet 
dermed en helhet der bygninger, utomhuselementer og vegetasjon 
var nøye planlagt.  

Alle bygningskompleksene på Campus er knyttet sammen via 
kulverter med føringer for all teknisk infrastruktur og kommuni-
kasjon.

7.2  |  PLANLEGGING OG UTBYGGING
Planleggingen av Matematikkbygningene ble påbegynt i 1959. Et 
planutvalg med professor Sjur Brækhus som formann la fram en 
innstilling med oversikt over rombehov for Institutt for matema-
tiske fag og Institutt for geofysikk. Innstillingen ble godtatt av Fi-
nansdepartementet, men planleggingen tok tid fordi det stadig var 
behov for endringer. Under arbeidene med forprosjektet ble det 
reist krav om mer plass enn angitt i innstillingen, bl.a. på grunn 
av kraftig stigende studenttall og fordi bygningene også skulle gi 
rom for flere fagområder. I tillegg til kontorplasser, seminarrom, 
og auditorier ønsket man også hybler for utenlandske forelesere og 
plass til en regnemaskinavdeling (data).

I løpet av 1961 utarbeidet Planutvalget en innstilling som viste et 
plassbehov på 12 700 m2. Det endelige prosjektet for bygget ble 
ferdig høsten 1963. I utgangspunktet var det tenkt som ett bygg 
på Nedre Blindern, nord for Fysikkbygget. Det endelige prosjektet 
viste en høyblokk og to lavere blokker organisert rundt et uterom. 
Baldakiner bandt bygningene sammen så man kunne bevege seg 
tørrskodd mellom dem. Komplekset som helhet ble sentralt plas-
sert og utgjorde den sørøstre veggen rundt Frederikkeplassen.  

Byggearbeidene begynte i januar 1965 og ble ferdigstilt 1. septem-
ber 1966. Bygningen ble opprinnelig kalt Blokk A, B og C, senere 
omdøpt til BL 13 Vilhelm Bjerknes’ hus, BL 14 Nils Henrik Abels 
hus og BL 15 Sophus Lies auditorium. 

7.3 |  MA-BYGNINGENE SOM NYBYGG
Høyblokkas (Nils Henrik Abels hus) kontoretasjer var organisert 
med dobbeltkorridor rundt en midtkjerne. Langs ytterveggene 
på hver side av kjernen lå kontorer i 3 ulike størrelser (en-akses-
kontor, halvannen-akseskontor og to-akseskontor). I sørvestre 
ende var det et pauseareal i korridorens forlengelse med min-
dre auditorier/ seminarrom på hver side.  I nordøstre ende lå 

Over: Matematikkbygningene snart ferdig, SV-komplekset i startfa-

sen.  Under: Bygningene reiser seg bak stillas av tre. Foto: MUV.
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Over:

Bildet viser " lektorgangen" som forbinder Nils 

Henrik Aabels hus med Vilhelm Bjerknes' hus.

Til venstre: 

Matematikk-komplekset nærmer seg ferdigstilling. 

Terreng og innvendige arbeider gjenstår. Bildet vi-

ser Nils Henrik Abelshus med observatoriebalkong 

langs hele nordvestfasaden og Vilhelm Bjerknes' 

hus med opprinnelig betongvegg i 1. etasje mot 

sørvest. (Fotorettigheter til begge bildene: MUV)

7 Historikk
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rekke medlemskap og verv og var bl.a. visepresident i NAL (Nor-
ske arkitekters landsforbund) 1968–70, medlem av Norges bygg-
forskningsinstitutts råd 1966–80 og av Norsk kulturråds utsmyk-
ningsutvalg 1969–77.

7.4  |  ARKITEKTEN
Arkitekten for MA-bygningene på Blindern, Leif Olav Moen (1928-
1986) avsluttet sin arkitektutdannelse ved Norges tekniske høg-
skole (NTH) i 1952. Etter avsluttet diplomeksamen var han ansatt 
hos Knut Gimberg og Kai Englund i Helsinki, Vilhelm Lauritzen 
i København og Lennart Tham i Stockholm og fikk dermed bred 
skandinavisk praksis der han bl.a. lærte viktigheten av detaljer og 
materialbruk. I 1957 opprettet han egen arkitektpraksis i Oslo. 

Leif Olav Moen var sønn av Olav L. Moen, dosent og professor i 
hagekunst ved Norges Landbrukshøyskole, og en av datidens mest 
markante hagearkitekter. Dette kom til å prege Leif Olav Moens 
interesse for hagekunst, både når det gjaldt bruk av planter og 
vegetasjon og når det gjaldt samspillet mellom bygning og uterom.

Universitetet i Oslos bygninger på Blindern utgjør et hovedverk 
i hans arkitektkarriere. Historisk-filosofisk fakultet på det nye 
universitetsområdet på Blindern 1960–63 var det første store 
oppdraget, og arkitekten ble berømmet for "redelig" omgang med 
modernistiske formkvaliteter og materialmessige kombinasjoner. 
Bruken av sammenbindende, overbygde gangveier, og kombina-
sjonen høye og lave volumer gjør universitetsområdet til et vak-
kert og funksjonelt kompleks. 

Ved siden av MA- og HF-komplekset var han ansvarlig for Sam-
funnsvitenskapelig fakultet (1966–68) og Universitetets barne-
hage (1967–70). Leif O. Moen var opptatt av generalitet, struktur, 
ærlighet og lesbarhet i arkitekturen.  I tillegg tegnet han bygnin-
gene ned i den minste detalj - alt inventar skulle passe inn. Dette 
ble gjennomført i alle hans bygg på Blindern der tekstiler i møbler, 
møbler, askebegre, tavler, lamper m.m. ble produsert etter hans 
tegninger.

Leif Olav Moen var med i en rekke store arkitektkonkurranser, 
der han ofte ble belønnet med premier og innkjøp. Han hadde en 

Øverst: Nils Ole Lund og Leif Olav Moen avbildet i 1959. Nederst: Situasjonsplan over matematikk-komplekset med utomhus. 

Foto: Dyrø og Moen AS arkitekter MNAL 
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Takterrassen mot vest innebygget til kontorer (Leif Olav Moen Ar-
kitektkontor AS).

2003  
10. etasje ble pusset opp for Center of Mathematics for Application, 
deler av det elektriske anlegget ble fornyet. (Leif Olav Moen Arki-
tektkontor A/S).

2006/2007  
Fasadene ble rehabilitert og ny montert solavskjerming mot sørøst 
og sørvest. Rehabiliteringen omfattet etterisolering og utskifting 
av brystningselementer på alle fasader fra 2. – 12 etasje, nye såle-
benkbeslag og overflatebehandling av teakvinduer i 2.-12.etasje. 
Solavskjermigssystemet ble byttet fra individuelle innvendige per-
sienner til automatisk utenpåliggende konstruksjon. Nye tørrkjø-
lere montert på taket og eksisterende ventilasjonsrom på taket ble 
forlenget mot sydvest med 5,3 meter.

2011/2012  
2. etasje ombygget fra åpent biblioteksareal til i hovedsak konto-
rer (administasjon)  for samlokalisering av realfagsbibliotekene i 
Vilhelm Bjerknes’ hus og Niels Henrik Abels hus (Dyrø og Moen 
Arkitekter A/S).

2013/2014  
Ombygging i underetasje, 1., 3., 4. og 5. etasje. Resepsjon 1. eta-
sje ble nedlagt og innredningen fjernet. Alle overflater og tekniske 
anlegg ble fornyet i disse etasjene og det ble satt inn nye glass i 
vinduene. Teknisk rom i 12. etasje ble utvidet og tilrettelagt for 
renovering av resterende etasjer; 6.-11. etasje. Sjakter for tilluft og 
avkast ble forbundet med kanalføringer utvendig på tak.
I underetasjen ble det etablert to undervisningsrom der det tid-
ligere hadde vært enkeltkontorer. I 1. etasje ble det etablert nye 
undervisningsrom, og fellesareal ble åpnet mot terrassen på byg-
ningens østside.

7.5  |  OVERSIKT OVER ENDRINGER

1966  
Blokka ble ferdigstilt til kontraktsfestet tid, den 1. september kl. 
12.00. Bygningens etasjer ble disponert på følgende vis:

Underetasje: Regnskapsavdeling og hydrodynamisk 
laboratorium.
1.et: Kantine med plass til 64 personer, resepsjon, vakt, stensilav-
deling og postsortering, samt lokaler for språklaboratoriet.  
2. et: bibliotek, avis- og tidsskriftsal, studierom og samtalerom.
3.et: Institutt for teoretisk fysikk
4.et: Institutt for teoretisk fysikk, samt Geografisk institutt
5.-9.et: Institutt for matematiske fag
10. – 12 et: Institutt for geofysikk 

Totalt inneholdt bygget 12 seminarrom med plass til 165 
studenter, 40 lesesaler og studierom med plass til 250 hovedfags-
studenter, ca. 140 kontorer pluss en del spesialrom.

1967 
Resepsjonen i 1. etasje ombygd på grunn av klager på trekk fra 
hovedinngangen. 

1971/72 
Tilbygg/ utvidelse av oljetankrom og etablering av ny oljetank.

1974  
I 3 et. ble to toaletter  bygd sammen til et HC-toalett.

1989 
Regnesentralen i U-etasjen bygget om til terminalstue for 
studenter (Leif Olav Moen Arkitektkontor AS).

1993 

Innredning 
signert 
Leif Olav Moen

• All innredning av vesti-  
byler og auditorier (VB, 
SL)

• Lesesalsmøbler med til-
hørende stoler (VB m.m.)

• Resepsjoner i 1. et. i NHA, 
med tilhørende eikefinerte 
vegger

• Innredning på biblioteket 
2. et. i NHA

• Diverse lamper 
• Kritt-, speil og opp-

slagstavler samt drikke-
fontener

• All fast innredning med 
vindusapparater, nisjer 
med vasker og brannsla-
geskap.

• Alle dører og vinduer samt 
spesialkledning på innside 
av yttervegg

7 Historikk
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Over: Balkongen under oppbygging.  

Under til høyre: Nye fasadeplater og solavskjerming. 

Begge fotos tilhører: UiO, MUV.

Arkitekter, ingeniører og 
underleverandører

Arkitekt:   Leif Olav Moen arkitektkontor A/S 
Rådgivende ingeniør bygg:  Ingeniørene Bonde & co
Rådgivende ingeniør vvs:  Ingeniørene Erichsen & 
    Horgen
Rådgivende ingeniør el:  Siv. ing. Sv. Bolkesjø
Hagearkitekt:   Sverre K. Steine
Byggeledelse:    Byggelederfimaet 
    Hallvard Løken

Grunnarbeider:   Kr. Stensrud & Søn A/S
Utvendige terrengarbeider: Erling Danielsen
Betongarbeider:   Kr. Stensrud & Søn A/S
Prefabrikerte betongarbeider: A/S Betongmast (?)
Lettbetongelementer:  Kr. Stensrud & Søn A/S
Faststøpt isolasjon:  Kr. Stensrud & Søn A/S
Utlagt isolasjon:   Kr. Stensrud & Søn A/S
Gulvpuss påstøp:   L. Brinckmann A/S Vulkan
Bygningsmessige arbeider VVS: Kr. Stensrud & Søn A/S
Bygningsmessige arbeider el: Kr. Stensrud & Søn A/S
Murarbeider:   Kr. Stensrud & Søn A/S
Pussarbeider:   Kr. Stensrud & Søn A/S
Terrassoarbeid:   Br. Thoresen
Keramiske fliser:   Einar Stange A/S
Natursteinasarbeider:  Marmor & Skiferindustri m/f
Metalldører:   A/S Norske Stålarb. m/f
Metallarbeider:    Odd Aronsen, Orion m/f
Fasadeplater:   Robertson
Tømmermannsarbeider:   Kr. Stensrud & Søn A/S 
    og Osterhaugsgatens Tre
Glassarbeider:    Finn Hansen
Beslag:    Bygg og jernvarer A/S
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8 Bygningsbeskrivelse og verneverdier
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8.3  |  BELIGGENHET OG UTEMILJØ
Nils Henrik Abels hus og matematikkbygningene forøvrig er en 
del av Campus Blindern som utgjør et helhetlig anlegg. Fakulte-
tene har et klart fellespreg både i materialbruk og plasssering. HF-
SV og MA-kompleksene er komponert rundt aksen mellom Øvre 
Blindern og Frederikkeplassen. For de tre fakultetene er bygnin-
gene plassert vinkelrett på hverande og har en plass ut mot aksen. 
Uteområdene var nøye planlagt av arkitektene både når det gjaldt 
veier, trapper, elementer som fontener, basseng, belegningsstein, 
benker og beplantning.  MA-komplekset skiller seg litt ut fra de 
øvrige fakultetene ved at baldakinen mellom Sophus Lies audito-
rium og Vilhelm Bjerknes' hus rammer inn plassen og danner et 
uterom mellom de tre bygningene. Nils Henrik Abels hus vender 
hovedfasaden mot Frederikke og er med sin sentrale plassering og 
høyde et blikkfang på  Frederikkeplassen. 

8.4  |  VERNEVERDIER
Nils Henrik Abels hus har høy verneverdi som et særdeles vel-
lykket eksempel på 60-tallsarkitektur, karakterisert som forfinet 
brutalisme. Bygningen er med få unntak godt bevart i eksteriøret 
og har verneverdi både som selvstendig bygg og som del av helhe-
ten i Campus Blindern.    

8.1  |  PLANLØSNING OG INTERIØR 
BL14 Nils Henrik Abels hus er en kontorblokk i 12 etasjer. Trapp 
og heiser fører fra hovedinngangen og videre opp i etasjene. Kon-
toretasjene som befinner seg i 2.-12. etasje er organisert med 
dobbeltkorridor rundt en midtkjerne. Mellom korridorene og yt-
terveggen  på begge sider av midtkjernen ligger det kontorer i tre 
ulike størrelser. På sørvestsiden av bygningen ender korrideorene 
i et åpent pauseareale med seminarrom på hver side. Midt mel-
lom korridorene er det en kjerne som består av bitrapp, lagerrom, 
ventilasjonsføringer og toaletter. I nordøstenden er arealene or-
ganisert litt forskjellig i de ulike etasjene med større eller mindre 
seminar- og grupperom, møterom og bibliotek.  I 12. etasje det et 
stort møterom på sørvestsiden med utgang til balkong.  I andre 
etasje er det forbindelse via den såkalte «lektorgangen» over til 
Vilhelm Bjerknes' hus. 

8.2  |  MATERIALBRUK OG EKSTERIØR
Som de øvrige av Moens bygninger på Øvre Blindern er Nils Hen-
rik Abels hus inspirert av den strukturalistiske stilretningen som 
utviklet seg på midten av 1900-tallet. Bygningen er en høyblokk 
med flatt tak. Bærende konstruksjon er i betong, delvis i form av 
bærende vegger, delvis i form av betongpilarer. Ytterveggene mot 
sørvest og nordøst har et sentralt vindusparti avdelt av fasadepla-
ter, øvrige veggpartier er forblendet med tegl. Nordøstfasadens  
førsteetasje er inntrukket i hele lengderetningen, kun brutt opp 
av det noe utstikkende inngangspartiet.  Fasaden strekes opp ho-
risontalt med bånd av sorte fasadeplater mellom vindusrekkene i 
hver etasje. Vertikalt deles fasaden inn i fem felt mellom bærende 
pilarer av betong. Vinduene som består er i to ulike bredder plas-
sert i system skaper liv i fasaden og skaper fleksibilitet mht. rom-
størrelser. Mot nordøst er det montert solavskjeming på fasadens 
2.- 12. etasje.  
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Tilstand, tiltak og planer9

9.1  |  TEKNISK TILSTAND
For bygningens tekniske tilstand vises det til Eiendomsavdelin-
gens enhver tid gjeldene samlede tilstandvurdering. Denne rap-
porten vil være utgangspunkt for Universitetets vedlikeholdspla-
ner. 

9.2  |  BRANNVERN OG SIKRING
Bygningen er tilkoblet direkte varsling til brannvesenet ved utløst 
alarm. Brannsikkerheten er Eiendomsavdelingens ansvar. Det 
foreligger ingen pålegg fra brannvesnet pr. 2014, men bygningen 
vil kunne bli pålagt omfattende branntekniske tiltak hvis det skal 
gjennomføres større ombygginger.

9.3  |  UNIVERSELL UTFORMING
Det er fire reserverte p-plasser for bevegelseshemmede lokalisert 
på vestsiden av bygningen i Moltkes Moes vei. Hovedinnganger 
til bygningen er fra Universitetsområdet, sideinngang fra Moltke 
Moes vei. Inngangene er tilgjengelige for rullestolbrukere.

Det er tre heiser som er tilgjengelig for publikum. Den ene heisen 
er tilrettelagt for rullestolbruker. Indre mål er 109 x 160 cm. Dø-
rens åpningsbredde er 86 cm. En del av dørene i trafikkarealer 
og fellesfunksjoner har terskelhøyde og åpningskraft som oversti-
ger det som er foreskrevet. Ved behov vil tilrettelegning vurderes. 
Bygningen har tre tilrettelagte toaletter lokalisert i 12., 3. og kjel-
leretasjen. Ingen hvilerom.
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9.4  |  SMÅ TILTAK, SOM SKILT, BELYSNING ETC.

9.4.1 Skilting
Universitetet har utarbeidet en egen designmanual. Ved monte-
ring av nye skilt skal skiltmalen følges. Montering av nye skilt gjø-
res i samråd med Eiendomsavdelingen.

9.4.2 Belysning
Belysningen innvendig og utvendig ved MA-bygningene ble spesi-
altegnet av arkitekten og er en integrert del av arkitekturen. Mon-
tering av ny belysning gjøres i samråd med Eiendomsavdelingen.

Saksbehandlingsregler er omtalt i kapittel 3, pkt. 3.3.
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10

Hovedregel for behandling av fredete og bevaringsverdige bygninger og anlegg er at det må søkes om 
tillatelse for alle tiltak som går ut over vanlig vedlikehold. For utdyping av hva som anses som vanlig 
vedlikehold og hva som er søknadspliktige tiltak, se kap.5.

10.1 Betong
Til det meste av betongarbeidet på MA-bygningene ble det brukt 
Norsk Standard Portland Sement med kvalitet B250 eller bedre. 
Som tilsetningsstoff ble det brukt et kombinert luftporedannende 
og plastiserende stoff av merket Betokem LP. Luftporeinnholdet i 
betongen skulle ikke overstige 5 %. På søylene mellom vinduene i 
NHAs hus ble det brukt sort Portlandsement. I heissjakter, kana-
ler, gruver, pumperom, kulverter og fontener/ baseng ble det støpt 
med vanntett betong. 

Totalt er det 61000 m2 forskaling i MA-byggene, utført på 6 ulike 
måter, 4 var synlige og 2 var dekket av forblending el. De synlige 
forskalingsmetodene var; 

• Synlige betongflater uten etterbehandling. Dette gjaldt f.eks. 
en del betongvegger, dragere og galleriene og trappen i Vil-
helm Bjerknes' hus. Her var det brukt 4" forskalingsbord som 
lå kant i kant med den ru siden mot betongen. 

• Synlige flater som skulle sandsparkles og males. 
• Flater som skulle meisles  (støttemurer, søyler, grunnmur          

og enkelte vegger). Her ble det brukt en blanding av tilslags-
materialer

• "Rudolph"-betongforskaling. Her ble det lagt inn vertikale  
koniske lister med ca. 7,5 cm mellomrom. Listene var 5 cm  yt-
terst og 2 cm inn mot betongen. Etter at listene var tatt ut ble 

de ca. 5 cm utstående "betonglistene" meislet av ca. 1,5 cm på 
tuppen. slik at de sto ca. 3,5 cm ut fra betongflaten. 

Det ble stilt svært strenge kvilitetskrav både til materialene og  ut-
førelsen. Meislingen ble gjort for hånd av steinhuggere. Forska-
lingsbord skulle være feilfrie, uten kvist og skjøtes ved skråskjæ-
ring. Tilslagsmaterialene skulle være førsteklasses og komme fra 
samme sandtak/grustak for at betongen skulle få samme farge-
tone. 

Betongens livslengde avhenger av miljøpåvirkning og materialets 
bestandighet. I tillegg til nedbrytingen av betongoverflaten kan 
det oppstå korrosjonsskader i armeringsjernet. Karbonatisering 
er en naturlig kjemisk prosess som oppstår når luft trenger inn 
i betongen. Dette fører til lavere pH-verdi, og den korrosjonsbe-
skyttende oksidfilmen rundt armeringsjernet forsvinner, jernet 
ruster, fører til rustsprengning i betongen og på sikt redusert bæ-
reevne. Karbonatiseringshastigheten øker med fuktighet i beton-
gen. Smuss og tagging kan virke skjemmende. Betongoverflater 
skitnes til ujevnt. Smuss fester seg til overflaten i tørrværsperio-
der, mens slagregn omfordeler smusset.

MER INFORMASJON
• SINTEF Byggforsk Kunnskaps-

systemer, blad 720.112 Skader 
på betongkonstruksjoner. Ska-
desymptomer, tilstandsgrader 
og utbedringsmåter m.fl.

• Jan Lindland, Stærk & Co 
(2004). Veiledning i metoder 
for utbedring av karbonatisert 
betong i verneverdige bygnin-
ger.  
http://www.riksantikvaren.no/
filestore/betong_veil.pdf

• Krokstrand, Ole H., Steen, Øy-
vind, Wiggen, Magne M. (2011). 
Betongoverflater. Gyldendal 
akademisk.

Råd om vedlikehold av typiske bygningsdeler
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TILSYN OG FOREBYGGING
 ► Se etter om betongoverflaten er hel. Avskalling kan tyde på korrosjon i armeringsjern.
 ► Se etter riss og sprekker, kartlegg årsaken.

KALKUTSLAG
 ► De fleste lyse misfarginger på betongflater skyldes kalkutfellinger. Disse varierer fra lyse skygger til kraftige 

belegg. Kalkutslag dannes ofte i forbindelse med kaldt og fuktig vær. 
 ► I noen tilfeller kan kalkutslag kostes bort, men høytrykksspyling med varmt vann gir ofte best resultat. 
 ► Kalkutslag kan også fjernes ved vasking med en uttynnet syre, gjerne fruktsyre, alternativt eddiksyre, fosfor-

syre eller sulfaminsyre. For sterk syre eller hardhendt vasking kan skade betongen. Det anbefales derfor å 
prøvevaske en mindre og lite synlig flate før man går i gang.

 ► Sandblåsing frarådes, da det resulterer i en matt overflate med frilegging av noe av tilslaget, som gir flaten 
en annen kulør.

VEDLIKEHOLD OG REPARASJONER
 ► Små skader og sprekker utbedres med sement av samme type og farge som eksisterende. 
 ► Hvis det er korrosjonsskader i armeringsjern, finnes det en rekke mulige utbedringsmetoder, fra mekaniske 

til elektrokjemiske metoder. Konsultér ekspertise. Omfattende utbedring er søknadspliktig.

RENGJØRING
 ► Det er ofte nok å bruke rent vann til rengjøring av betongfasader. Det er bedre å akseptere en viss grad av 

smuss framfor å risikere at overflatehinnen ødelegges av for kraftig rengjøring.
 ► Ved bruk av rengjøringsmidler bør betongen forvannes slik at rengjøringsmiddelet ikke trekker inn i pore-

strukturen. La rengjøringsmiddelet virke, men fjern det før det tørker på overflaten.
 ► Rengjøringsmiddel, vannmengde, trykk og temperatur vil ha avgjørende betydning for resultatet. Vurder den 

aktuelle betongflaten ut fra hvilken temperatur og hvilket trykk den vil tåle under vask.
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10.2 Teglstein
Til all spekkmur inne og ute er det brukt sandet frostbestandig 
fasadestein fra Fredrikstad Forenede Teglverker A/S, brennings-
grad B, lengdemål 23 cm. Det er brukt KC-mørtel 35/65 til all 
spekkmur, refraktorsement til ildfast murverk og KC 60/40 til 
øvrig murverk. Det er beskrevet at fugene skulle lages ved å ut-
krasse 2,5 cm under oppmuringen, renses, syrevaskes, vannes og 
fuges med Serponit farget fugemørtel til 1 cm tilbakeliggende 
fuger. Det er videre beskrevet at vanlig spekkmur utvendig og inn-
vendig skulle mures i tyrkisk løperforbant, pussede teglvegger i 
rent løpende forbant. Alle forbant skulle gå opp med 1/2 stein. 

MER INFORMASJON
SINTEF Byggforsk Kunnskapssystemer 
• 723.235 Murte fasader. Skader og utbedringsalternativer
• 723.308 Eldre yttervegger av mur og betong. Metoder og 

materialer
• 742.302 Tilsyn og vedlikehold av utvendige mur, puss- og 

betongoverflater m.fl.

TILSYN OG FOREBYGGENDE TILTAK.
 ► Sørg for at fuktbelastningen reduseres. Hold vegetasjonen nede. 
 ► Hvis fasaden er skitten eller dekket av alger og mose, må den rengjøres, gjerne 

med spesialprodukter. Unngå spyling med høyt trykk!
 ► Se etter om muren har setninger og sprekker. Hvis det er store sprekker, bør disse 

overvåkes (med måleapparater eller gipsplomber) for å se om de er aktive.
 ► Se etter sprekker og utettheter i fugene. 
 ► Er det tegn til avskalling eller frostsprengning av tegloverflaten, kartlegg årsaken.
 ► Saltutslag på fasaden tyder på fukttransport. Kartlegg årsaken og vurdér tiltak.
 ► Festepunkter bør etableres i fuger, så man unngår borrehull 
 ► Skadede teglstein kan skiftes ut med tegl med tilsvarende størrelse, farge og over-

flate. Vær obs på at fugebredde og dybde må følge opprinnelig utførselse.
 ► Misfarging og utsprengte fuger kan skyldes korrosjon i fugearmering. Skaden må 

utbedres, eventuelt ved utskifting til ny korrosjonsbestandig armering. Dette er 
søknadspliktig.

 ► Utette fuger utbedres med mørtel tilpasset den opprinnelige, dvs KC mørtel 35/65 
med samme innfarging.

Råd om vedlikehold av typiske bygningsdeler10
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 ► Sjekk at omleggsskjøter er i orden og belegget 
uten perforeringer, sprekker eller andre mekaniske 
skader.

 ► Værforholdene forut for en lekkasje kan være 
avgjørende for å finne skadeårsaken. Husk at 
vannet kan renne inni konstruksjonen, utettheten 
kan være et annet sted enn der vannet kommer ut 
inne.

VEDLIKEHOLD
 ► Forventet levetid er inntil 25 år. Når belegget blir 

utmagret og mister skiferbestrøingen, er det på 
tide å tekke om. Bitumenholdige bestrykningsmid-
ler kan i noen tilfeller forlenge levetiden noen år.

 ► Sprekker og mindre skader i belegget kan utbe-
dres lokalt ved å sveise over en lapp.

 ► Hovedregelen ved omtekking er at den nye tekkin-
gen legges direkte oppå den gamle. Eksisterende 
tekking fjernes kun når det er store ujevnheter i 
underlaget. Blærer og valker i det gamle belegget 
skjæres ned før nytt belegg legges på.

10.3 Taktekking, renner og nedløp

Takene på MA- bygningenen ble opprinnelig bygd som oppforede 
tretak tekket med "Built-Up" tekking med mineralfilt, asfalt og 
aluminiumsfolie og med utlagt lys singel i 5 cm tykkelse. Taksluk  
ble utført som kasser i kobber med kobbertrakt og løvrist og med 
3" kobbernedløp  festet i stålsøyle. I de senere årene er takene lagt 
om til kompakte tak. Kompakte tak med prinsipielt riktig oppbyg-
ning får sjelden skader, men når de først oppstår, er de som re-
gel i form av vannlekkasjer fra nedbør eller fuktskader på grunn 
av kondens. Nedbørslekkasjer er oftest registrert i rennepartier, 
overganger til andre taktyper, rundt ulike gjennomføringer og i 
form av lekkasjer gjennom tekningen. På tak med singelbelastet 
tekning, ofte med lite fall, er det arbeidskrevende og vanskelig å 
finne lekkasjepunkter.

TILSYN OG FOREBYGGENDE TILTAK
 ► Alle tak må inspiseres med jevne mellomrom, og 

helst etter perioder med løvfall, mye snø og/eller 
langvarig kulde.

 ► Sjekk at ingen sluk er tilstoppet av løv og skitt.
 ► Sjekk at alle avslutninger, tilslutninger og beslag 

er i orden.

MER INFORMASJON
SINTEF Byggforsk Kunnskapssys-
temer:
• 744.201 Tak tekket med 

takfolie eller asfalttakbelegg. 
Vedlikehold, utbedring og 
omtekking

• 544.203 Asfalttakbelegg. 
Egenskaper og tekking

• 725.118 Skader i kompakte tak. 
Årsaker og utbedring

• 525.921 Takrenner og nedløps-
rør
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Det grønne irret består normalt av kobberhydroksidsulfat, eller 
kobberhydroksidklorid i marint miljø. Irr dannes i fuktig luft hvor 
det er salter til stede. Prosessen går raskest i marin atmosfære, 
hvor grønt irr vil dannes etter 8–10 år. Forskjellige metoder er 
utviklet for å gi nytt kobber en patina som likner på en naturlig 
utviklet irr.

VEDLIKEHOLD
 ► Korrosjonsbeskyttende maling inneholder pig-

menter som motvirker korrosjon på stål. Aktuelle 
pigmenter er sinkforbindelser og aluminiumsflak. 
Maling gir en begrenset beskyttelse, men er til-
strekkelig på innvendige og beskyttede bygnings-
deler.

 ► Bygningselementer i MA-bygningene er sortmalt. 
Ved oppmaling er det viktig å velge en malingtype 
som gir tilnærmet samme glans som opprinnelig.

 ► Kobber skal ikke overflatebehandles, men man 
må jevnlig sjekke at skjøter og falser er tette

 ► Ved utskifting av kobberbeslag er det viktig å finne 
et produkt som vil få samme overflate/ patina 
som kobberet på resten av bygget. Dersom større 
deler av beslag og tekking skal skiftes ut er tiltaket 
søknadspliktig. 

10.4 Stål og kobber

STÅL 
Alt stål er beskrevet fra arkitekten å være behandlet med Epoxy 
grunning og lakkmaling, type BeO-DIT eller tilsvarende. Utven-
dig ble stålet enten sandblåst og behandlet med zinkstøvgrunning 
eller avfettet og grunnet to ganger med zinkkromatgrunning. Alle 
ståldeler ble grunnet før de kom til byggeplassen.Sår og avskrap-
ninger som oppstod under transport eller montering ble utbedret 
før dekkstrøkene ble påført. Alle delene ble avfettet og påført 3 
strøk epoxylakk, BeO-Dit 802. Det måtte gå 12-15 timer mellom 
hvert strøk. Det ble også anbefalt å varmebehandle delene et-
ter grunning- og lakkbehandling for å oppnå raskere herding og 
større motstandsdyktighet overfor vann, kjemikalier og slitasje. 
Ved varmebehandling ble overflaten mattere. Alle sveisesømmer 
skulle være helt jevne, omhyggelig slipt og pusset, rengjort for glø-
deskall og rust, pusset og behandlet med antikorrosiv maling. 

KOBBER
Kobber er brukt på som tekking på takoppbygg og vindfang, til 
beslag og til taksluk og nedløp. Det ble brukt håndvalsede kobber-
plater til avdekninger, glødde plater til taktekking. 

Kobber finnes i naturen som rent metall og som kobbermalm.  
Kobber utvinnes fra kobbermalmen ved knusing etterfulgt av se-
parasjon og smelting. Kobber er lett å bearbeide og har god varme-
konduktivitet. Gløding gjør kobber mykt etter kaldforming. Rent 
kobber har liten fasthet. Fastheten økes ved legering med andre 
metaller. Rent kobber har svært god korrosjonsmotstand fordi det 
er relativt edelt (immunt), og det beskyttes av et overflatesjikt av 
kobberoksid (irr) med innslag av basiske salter. Utseendet foran-
dres imidlertid fra blankt gyllent til matt brunt og senere til grønt. 

Råd om vedlikehold av typiske bygningsdeler10

MER INFORMASJON
• SINTEF Byggforsk "571.403 

Metaller til bygningsbruk.  
Typer og egenskaper" 

• Almar-Næss, A. Metalliske ma-
terialer. Tapir. Trondheim, 1993

• Rørvik, T. Aluminiums-
konstruksjoner. Innføring i          
material- og konstruksjonslære. 
Håndbok 46. Norges byggfors-
kningsinstitutt. Oslo, 1997

• Bardal, E. Korrosjon og kor-
rosjonsvern. Tapir. Trondheim, 
1994
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TILSYN OG FOREBYGGENDE TILTAK
 ► Sjekk at teakoverflaten er mettet med olje. Eksponert og grånet trevirke tren-

ger behandling.
 ► Sørg for at trevirket har gode uttørkingsmuligheter. Hold vegetasjon nede. 

VEDLIKEHOLD OG REPARASJONER
 ► Grått og uttørket treverk må pusses ned. Om man ikke kommer ned  

på friskt trevirke, kan fargen friskes opp ved å tilføre farge til oljen. Grått tre-
verk trenger ikke skiftes ut.

 ► Vask treverket med rødsprit før påføring av blank spesialolje uten farge,  
for eksempel benarolje. Følg produsentens anbefalinger.

 ► Brannimpregnert furu skal ikke påføres ny overflatebehandling. Dersom 
overflaten er misfarget som følge av lekkasjer eller saltutslag, vask med 
grønnsåpevann.

10.5 Tre
Det er brukt materialer av tre ulike treslag i MA-bygningene; 
furu, eik og teak. For alt treverk som er benyttet utvendig i tak-
konstruksjoner, vegger ol. eller ligger mot betong eller murverk 
ble det brukt trykkimpregnert furu. Innvendige sprekkhimlin-
ger- og panel ble brannimpregnert med type "Celure F", farge-
løs. 

Sprekkpanel- og himlinger er laget av 5/4 2 x 4" skarpkantet 
kvistfri furu med 1,5 cm sprekker/ mellomrom. Skjøtene ble lagt 
i mønster etter skjema. 

Eik er brukt til innvendig og utvendig kledning på alle tre vind-
fangene, samt kontordører i NHAs hus. Eikefiner er brukt i le-
sesalen og er beskrevet som feilfri fransk finér uten margkanter, 
yte, kvist, sprekk elller annen feil.

Teak er brukt på vinduer og brystninger. Den er beskrevet som 
tettvokst, rett, kvistren, feilfri SIAM-teak. All teak utvendig og 
innvendig ble opprinnelig overflatebehandlet med 3 strøk Scan-
dia mattlakk 1880. Eik og furu (som ikke var impregnert) ble 
overflatebehandlet med 3 strøk Star DD-lakk og slipt til matt-
glans.
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