
Bygnings- og eiendomsdata
Fylke: Hordaland

Kommune: 1221/Stord

Opprinnelig funksjon: Seminarium

Nåværende funksjon: Høgskole

Foreslått vernekategori: Verneklasse 1, fredning

Totalt antall bygg: 20 Hovedbygningens inngang vender mot nordvest. Opphavsrett: Statsbygg.

Situasjonskart.  Opphavsrett: Statsbygg.

KOMPLEKS 158 Høgskolen Stord/Haugesund, Rommetveit
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Bygningsoversikt, omfang vern
Byggnr Byggnavn Oppført Verneklasse Omfang GAB nr Gnr/Bnr
419 ANNEKS 1880 - 1881 Verneklasse 2, bevaring Eksteriør 140604798 21/1

429 AULA 1966 - 1968 Verneklasse 1, fredning Eksteriør/Interiør 13381712 21/1

424 AULA / VELFERDSBYGG 1962 - 1964 Verneklasse 1, fredning Eksteriør 13381712 21/1

420 BORG 1919 - 1920 Verneklasse 1, fredning Eksteriør/Interiør 140604801 21/1

2327 BØRTVEIT SKULE 1905 Verneklasse 2, bevaring Eksteriør 174069581 21/1

426 FORMINGSAVDELING 1966 - 1968 Verneklasse 1, fredning Eksteriør 174064660 21/1

422 GRANHEIM 1915 - 1921 Verneklasse 2, bevaring Eksteriør/Utomhus 140604828 21/1

418 GYMNASTIKKBYGNING 1921 - 1922 Verneklasse 1, fredning Eksteriør/Interiør 174064415 21/1

427 MUSIKKAVDELINGEN 1966 - 1968 Verneklasse 1, fredning Eksteriør 174064660 21/1

428 MUSIKKPAVILJONGEN 1966 - 1968 Verneklasse 1, fredning Eksteriør/Interiør 174064660 21/1

1990 NAUST 1880 Verneklasse 2, bevaring Eksteriør 140604712 21/1

421 OSAHAUGEN 1918 - 1919 Verneklasse 1, fredning Eksteriør 140604836 21/1

1989 SJØBU 1880 Verneklasse 2, bevaring Eksteriør 140604690 21/1

425 SPESIAL / UNDERVISNINGSBYGG 1963 - 1965 Verneklasse 1, fredning Eksteriør/Utomhus 13381712 21/1

417 STORD LÆRARHØGSKULE - HOVEDBYGN. 1864 - 1866 Verneklasse 1, fredning Eksteriør/Utomhus 140604771 21/1

423 THU-HUSET 1880 Verneklasse 2, bevaring Eksteriør 174064725 21/1

Vern kompleks
Formål: Formålet med fredning og vern av Rommetveit er å sikre et kulturmiljø med stor utdanningshistorisk og arkitekturhistorisk

verdi.

Begrunnelse: Anlegget viser fire viktige epoker i utviklingen av lærerutdanningen: Seminartiden/1866-, lærerskolen/1920-åra,
etterkrigsekspansjonen/1960-åra og høgskolereform/1990-åra-. For de tre eldste periodene er anlegget godt bevart og
utviklet som en helhet, slik at det i dag framstår som et i nasjonal sammenheng unikt anlegg.

Omfang: Fredning og vern omfatter 16 bygninger. Se rapportene på bygningsnivå.
Fredning omfatter også seminarhagen og andre utomhusarealer som markert med skravur i kart.

Beskrivelse kulturmiljø
Rommetveit ligger på sørøstsiden av Stord, ca. 5 km fra kommunesenteret Leirvik. Eiendommen er på omlag 500 dekar, varierende fra naturtomt til
opparbeidet hage. Lærerutdanningen er en av landets eldste. Stordøens seminarium ble anlagt i 1839 på Tyse prestegård og flyttet til Rommetveit i
1866. Hovedbygningen (nåværende administrasjonsbygning) ble innviet samme år. Seminarparken, sørøst for hovedbygningen ble opparbeidet i 1871
under ledelse av gartner Paulsen, Stavanger, og senere rektor Deinboll. Parken har mange spennende vekster.

Dagens høgskoleanlegg er resultat av flere utbyggingsperioder over et langt tidsspenn. Anlegget viser særlig tydelig fire viktige epoker i utviklingen av
lærerutdanningen: Seminartiden/1866-, lærerskolen/1920-åra, etterkrigsekspansjonen/1960-åra og høgskolereform/1990-åra-. For de tre eldste
periodene er anlegget godt bevart og utviklet som en helhet, slik at det i dag framstår som et i nasjonal sammenheng unikt anlegg.

Utbyggingen omkring 1920 preger fortsatt anlegget, og er viktig for det parkmessige og enhetlige preget. Nær alle bygninger fra denne perioden ble
tegnet av arkitektkontoret Schak Bull & Søn.

Den siste store utbyggingen skjedde i tidsrommet 1963-1968. Da ble velferdsbygning, spesialromsbygning, formingsbygning, musikkavdeling,
musikkpaviljong og aula bygd. Samtidig ble uteområdene rundt disse bygningene parkmessig opparbeidet. Arkitekt for bygningene var Fr. Theodor Olsen
og landskapsarkitekt var Hanni Heyerdahl. I samme periode ble studentboligene, Elevheimen, utbygd i tre byggetrinn. Skolebygningene fra 1960-tallet
utgjør i dag kjernen i høgskoleanlegget. Det ble også oppført en øvingsskole på nabotomten, i et samarbeid mellom staten og kommunen. I dag er det
kommunen som eier og driver denne som en ordinær grunnskole.

Velferdsbygningen, spesialromsbygningen og aulaen ble i 1994 bygd sammen med en sentral glassgård samt utvidet med en ny bygning mot nord. I
tilknytning til denne nye delen av anlegget, mot nordøst, er det i 2004 oppført nybygg for sjukepleierutdanning.

I tillegg til bygningene oppført for skoleformål er det flere mindre bygninger på eiendommen. Blant annet 5-6 bolighus som nå er ombygd til kontor,
barnehage etc. I tillegg finnes uthus til Thu, Granheim og Børtveit, og disse uthusene mangler egen betegnelse eller bygningsnr (i propman og SKE).

Høgskoleanlegget bestående av skolebygninger, studentboliger, tidligere lærerboliger og uteanlegg er et kulturmiljø med til dels høye kulturhistoriske og
arkitektoniske verdier. Det er registrert fornminner på eiendommen, i/nær strandsonen. I desember 2001 ble hele anlegget regulert til spesialområde
bevaring på oppdrag fra Statsbygg. Bygningene som er regulert til spesialområde er underlagt ulik grad av vern; 6 bygninger er i kategori 1 (detaljert
eksteriørvern), 7 er i kategori 2 (vern av hovedform) og de øvrige 5 i kategori 3 (riving kan tillates). Se forøvrig bygningsbeskrivelsene.

Bygningsvolumene i anlegget er registrert som selvstendige bygninger, slik at for eksempel forming, musikkavdeling og musikkpaviljong har tre
byggnummer i propman/SKE, selv om dette er én enhetlig og sammenhengende bygning.

Uteområdene som inngår i fredningsforslaget er: Seminarhagen fra 1870-årene av, noe av hage/parkarealene omkring 1920-tallsbygningene og
grøntanlegget fra 1960-årene.

Kilder:
Lærarutdanning i 150 år. Stord lærarhøgskule 1839 - 1989. Bjørnøy, Gullberg og Lohndal.
SBED og Statsbyggs ferdigmeldinger.
St.meld. nr. 10 - diverse årganger.
Tegninger i Statsbyggs arkiv.
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Eiendomshistorikk
1838: Stordøens seminarium skipet ved Kongelig resolusjon 20. september.
1839: 31. oktober startet stiftseminar på Tyse prestegard på Stord.
1864: Staten kjøpte to gårder på Rommetveit.
1864-1866: Oppføring av Hovudbygningen Storøens Seminar.
1866-69: Midler fra departementet til bygging av gymnastikksal, to lærerboliger og elevinternat for 50 elever. Bare gymnastikksal ble bygd.
1870: Gymnastikksalen sto ferdig. Den første store byggeperioden var over.
1880: Nytt badehus satt opp. Seminarbrygga oppført.
1881: Øvingsskolen sto ferdig. Senere kalt Annekset.
1913: Elektrisk lys innlagt i alle bygninger.
1915: Ny brønn og vannledning fram til hovedbygning og gymnastikklokale.
1918-21: Tilsetting av gardsstyrer med halvårskontrakt. Rommetveit-gården var på 70 mål innmark og 60 mål utmark. Uthusene var i nokså god stand,
men planen var å reise moderne gårdshus og driftsbygninger, men de ble aldri bygd. Ordningen med gårdsstyrer lønte seg ikke og det ble derfor gjort
avtale med en forpakter. Statlig drift av gården kom ikke på tale.
1919: Osahaugen, en 2-mannsbolig for lærere sto ferdig.
1919: Stortinget bevilger midler til oppføring av rektorbolig og internat. Internatet hadde to etasjer samt loft og kjeller (plass til 70 elever, leilighet til
inspektrise og husmor og rom til 8 tjenestejenter). Skolen sto for drift av internatet. Rektorboligen blir i dag kalt Borg.
1920: Lærerboligen kalt Granheim sto ferdig ca. 1920.
1921: Det første internatet brant ned. Bygdefolket stilte garanti for banklån til reising av et nytt privat internat på statlig grunn nær skolen. Shack Bull og
søn tegnet et bygg på 185 kvm i to etasjer med 15 elevrom, kjøkken, leilighet og matsal til 70 personer i kjelleren. Huset fikk navnet Studentheimen og
hadde plass til 30 elever. Internatet brant i 1943.
1922: Gymnastikkbygningen oppført. Den andre store byggeperioden var over.
1924-25: Opparbeiding av idrettsplass foran internatet.
1930: Sjøbu (1880-tallet) overtatt av skolen ca. 1930, restaurert og delvis innredet for akvakulturutdanning.
1947: Ordningen med egen forpakter av gårdsdriften avsluttet. Bruket ble etter dette paktet bort til to av naboene.
1949: Oppstart rehabilitering. Skolens bygninger var nedslitte.
1950: Midler til opparbeiding av idrettsplassen. I slutten av femtiåra har skolen en idrettsplass takket være mye dugnadsarbeid.
1958: Breivika med molo og stupebrett ble bygd.
1958: Midler til toalett (tidligere en utedo 100 meter fra hovedbygningen).
1960-årene: Oppussing, ominnredning, vernearbeid og nybygging samtidig som studenttall, studietilbud og tallet på ansatte økte betraktelig.
196264 : Arbeid med ny statsøvingsskole, holdt tidligere til i Annekset.
1962: Oppstart av første av tre omfattende byggetrinn fram til 1968.
1964: Velferdsbygg med kjøkken og matsal ferdig (1. byggetrinn).
1965: Spesialundervisningsbygg ferdig (2. byggetrinn).
1968: Musikkavdeling, formingsavdeling, foredrags- og festsal ferdig (3. byggetrinn). Den tredje store byggeperioden var over.
1968: Noen eldre bygninger ble revet: Utedoen, den gamle gymnastikksalen og låven. Daae-huset som skolen tok til i 1839, ble besluttet bevart, og måtte
flyttes pga spesialundervisningsbygget. Huset som før dette var flytet fra prestegarden Tyse til Rommetveit, brant ned 1. mars 1968.
1964-74: Stord kommune bygde ny øvingsskole på tomt utskilt fra Statens grunn, og stilte tomter til rådighet for bygging av 10 blokker med hybler (200
studenter) , kalt Elevheimen (egen stiftelse).
1970: Lett bygd naust i fjøra nedenfor idrettsplassen/grusbanen fall ned. Usikkert når dette ble bygget. Naustvorer (to parallelle løp med store steiner)
vises i fjøra i dag.
1992: Børtveit skole, bygd 1905, ble overtatt fra Stord kommune og flyttet fra Børtveit til Rommetveit.
1994: Nytt undervisningsbygg oppført. Sammenbygd med velferdsbygg og spesialrombygg.
1994: Stord lærerhøgskole, Stord sjukepleiarhøgskule, Haugesund sjukepleierhøgskole og Statens sikkerhets- høgskole går sammen til Høgskolen
Stord/Haugesund.
2004: Bygning for sjukepleierutdanningen oppført. (kompleks 158, sjukepleierskolen fra 1970-tallet, på Ådland, fraflyttes).
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Verneverdige bygg

Byggnr: 428

GAB nr: 174064660

Navn:

MUSIKKPAVILJONGEN

Oppført: 1966 - 1968

Byggnr: 429

GAB nr: 13381712

Navn: AULA

Oppført: 1966 - 1968

Byggnr: 1989

GAB nr: 140604690

Navn: SJØBU

Oppført: 1880

Byggnr: 1990

GAB nr: 140604712

Navn: NAUST

Oppført: 1880

Byggnr: 2327

GAB nr: 174069581

Navn: BØRTVEIT SKULE

Oppført: 1905

Byggnr: 417

GAB nr: 140604771

Navn: STORD

LÆRARHØGSKULE -

HOVEDBYGN.

Oppført: 1864 - 1866

Byggnr: 418

GAB nr: 174064415

Navn:

GYMNASTIKKBYGNING

Oppført: 1921 - 1922

Byggnr: 419

GAB nr: 140604798

Navn: ANNEKS

Oppført: 1880 - 1881

Byggnr: 420

GAB nr: 140604801

Navn: BORG

Oppført: 1919 - 1920

Byggnr: 421

GAB nr: 140604836

Navn: OSAHAUGEN

Oppført: 1918 - 1919
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Byggnr: 422

GAB nr: 140604828

Navn: GRANHEIM

Oppført: 1915 - 1921

Byggnr: 423

GAB nr: 174064725

Navn: THU-HUSET

Oppført: 1880

Byggnr: 424

GAB nr: 13381712

Navn: AULA /

VELFERDSBYGG

Oppført: 1962 - 1964

Byggnr: 425

GAB nr: 13381712

Navn: SPESIAL /

UNDERVISNINGSBYGG

Oppført: 1963 - 1965

Byggnr: 426

GAB nr: 174064660

Navn:

FORMINGSAVDELING

Oppført: 1966 - 1968

Byggnr: 427

GAB nr: 174064660

Navn:

MUSIKKAVDELINGEN

Oppført: 1966 - 1968
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Utomhusanlegg

Elementnr: 1

Elementnavn:

Bronseskulptur "Gutt med

ørn"

Beskrivelse: Ved

oppføringen av

velferdsbygg, aula,

formingsbygg og

musikkavdeling ble også

uteområdet opparbeidet. I

1967 gav Norsk kulturråd

18 000 kr til innkjøp av

bronseskulpturen Gutt med

ørn av Emil Lie. Skulpturen

er plassert ved et lite

basseng med fontene ved

velferdsbygget og

spesialrombygget.

Elementnr: 4

Elementnavn: Idrettsbane

Beskrivelse: Ny idrettsbane

anlagt i 2004 som følge av

at sjukepleierbygget ble

plassert delvis på den

gamle idrettsbanen fra

1924-25. Det er også

anlagt stor p-plass i 2004.

Elementnr: 5

Elementnavn: Hage

hovedbygning

Beskrivelse: Hage på

forsiden av

hovedbygningen ble

opparbeidet i 1871.

Elevene arbeidet med

planering, planting og

jordforbedring. Etter som

skolen har blitt utbygd har

forsiden med inngang fra

hagen (adkomst fra sjøen

før), blitt bygningens

"bakside". Dagens

hovedinngang ligger nå på

de som var husets bakside.

Ca. 1990 ble hagen

restaurert og er i dag en

vakker og velstelt hage.

Elementnr: 10

Elementnavn: Uteareal

hovedbygning

Beskrivelse: Utearelet ved

hovedbygningens

nordvestside ble

opparbeidet i perioden

1994-95. Plassen rammes

inn av en hekk og er belagt

med skifer bruddheller.

Langs hekken står benker.

Situasjonskart. Utsnitt over vernede bygninger og grøntanlegg fra 1960-
årene. Opphavsrett: Statsbygg.

Situasjonskart. Utsnitt over Granheim med hageanlegg. Opphavsrett:
Statsbygg.
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Situasjonskart. Utsnitt over hovedbygning og seminarhage. Opphavsrett:
Statsbygg. Situasjonskart. Utsnitt over naust og sjøbod. Opphavsrett: Statsbygg.

Hovedbygningens inngang vender mot nordvest. Opphavsrett: Statsbygg.
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Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: STATSBYGG VEST

GAB nr: 140604690

Gnr/bnr: 21/1

Oppført: 1880

Byggherre: Handelsmann Vatedal.

Arkitekt:

Opprinnelig funksjon:

Nåværende funksjon:

Bygningsart: Sjøbod/brygge

Regulering: Regulert: Reguleringsplan R-230-000-01 vedtatt av
kommunestyret 20.12.2001.
Formål: Friområde.

Vernestatus: Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Bygningen ligger innenfor reguleringsplanens bevaringsskravur, men etter bestemmelsene hører bygningen til kategori 3: "Bygningar og anlegg har
mindre verneverdi [...] Det kan gjevast løyve til riving dersom dette ikkje skader kulturmiljøet ellers."

Ihht propman er bruttoareal ca 77 m2.

Bygningen ble ominnredet og kledning fornyet på 1970-tallet i forbindelse med høgskolens forsøk med akvakulturutdanning.

Sammendrag bygningshistorie
Handelsmann Vatedal bygde en sjøbu på 1880-tallet til forretningsformål; det var en sjøbu med kai til lagring og handel med grovere handelsvarer.
Sjøbua skiftet eier flere ganger og siste kjent eier, før lærarskulen tok over ca. 1930, var handelsmann Nilsen.

Ca. 1930 ble sjøbua restaurert av lærarskulen og delvis innredet.
I dag (2009) brukes sjøbua for høgskolens robåt, kajakker og sjørelatert utstyr.

Kilder:
St.meld. nr. 10 1932 side 42 - her nevnes to naust og ei sjøbu.
Opplysninger gitt 18.03.2010 av Per B. Tyse, Nedre Rommetveit.

Vern
Formål: Formålet med vern er å ta vare på sjøbua som en enkel nyttebygning med relativt lang brukshistorie ved lærerskolen.

Begrunnelse: Sjøbua ble overtatt av skolen ca. 1930 og ble da innredet og tatt i bruk til undervisningsformål. Bygningen har derfor
relativt lang institusjonshistorie.

Omfang: Vernet omfatter bygningens eksteriør.

Vernekategori: Verneklasse 2, bevaring

Sjøbua sett fra sørvest. Opphavsrett: Statsbygg. Sjøbua sett fra nordvest. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 1989 SJØBU
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Sjøbua sett fra sydøst. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 1989 SJØBU
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Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: STATSBYGG VEST

GAB nr: 140604712

Gnr/bnr: 21/1

Oppført: 1880

Byggherre: Trolig staten v/seminaret

Arkitekt:

Opprinnelig funksjon:

Nåværende funksjon:

Bygningsart: Naust

Regulering: Regulert: Reguleringsplan R-230-000-01 vedtatt av
kommunestyret 20.12.2001.
Formål: Friområde.

Vernestatus: Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Bygningen ligger innenfor reguleringsplanens bevaringsskravur, men etter bestemmelsene hører bygningen til kategori 3: "Bygningar og anlegg har
mindre verneverdi [...] Det kan gjevast løyve til riving dersom dette ikkje skader kulturmiljøet ellers." (Utdrag).

I følge propman er bruttoareal ca 22 m2.

Sammendrag bygningshistorie
Naustet antas å være bygget på 1880-tallet.

Kilder:
St.meld. nr. 10 1932 side 42.

Vern
Formål: Formålet med vern av naustet er å bevare naustrekka og som eksempel på nyttebygning som ikke er påkostet, men

vesentlig for å dokumentere driftsbertingelsene ved landbrukseiendommer i tiden fra seminaret ble etablert.

Begrunnelse: Trolig oppført av seminaret, og brukt av seminaret.
Viktig del av naustmiljøet (rekke på fire naust) og representant for en tradisjonell bygningstype til gårdsbruk langs kysten.

Omfang: Vernet omfatter naustets eksteriør.

Vernekategori: Verneklasse 2, bevaring

Naustet midt i bildet. Opphavsrett: Statsbygg. Rekke med fire naust. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 1990 NAUST
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Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: STATSBYGG VEST

GAB nr: 174069581

Gnr/bnr: 21/1

Oppført: 1905

Byggherre: Stord kommune

Arkitekt:

Opprinnelig funksjon: Undervisning/forskning

Nåværende funksjon: Undervisning/forskning

Bygningsart: Skole

Regulering: Regulert: Reguleringsplan R-230-000-01 vedtatt av
kommunestyret 20.12.2001.

Vernestatus: Regulert til Spesialområde for bevaring etter Plan- og
bygningsloven § 25.6 Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
I reguleringsplanen er bygningen oppført i kategori 1 med slik bestemmelse: "Bygningar og anlegg skal utvendig ikkje endrast. Originale bygningsdelar
som t. d. vindauge, kledning og taktekking skal ikkje skiftast ut anna enn ved uoppretteleg skade." (Utdrag).

Det hører et uthus til skolestua. Uthuset har ikke eget byggnr i propman.

Sammendrag bygningshistorie
Bygningen ble oppført av Stord kommune på Børtveit i 1905. Børtveit (og Bortveit) er stedsnavn på Stord. Bygningen ble SEFRAK-registrert i 1985.
Bygningen ble flyttet til Rommetveit i 1991 og gjenoppbygd 1991-1992. Grunnmuren er ikke orginal.
Skolestua blir brukt til undervisning og tilstelninger.

Vern
Formål: Formålet med vern er å ta vare på bygningen som typisk representant for skolestuer for folkeskolen.

Begrunnelse: Bygningen er flyttet og er ikke del av den tidligere skolehistorien på Rommetveit.
Bygningen er regulert til spesialområde bevaring.

Omfang: Vernet omfatter eksteriøret til skolestua og til uthuset.

Vernekategori: Verneklasse 2, bevaring

Fasade sørvest. Opphavsrett: Statsbygg. Fasade nordvest. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 2327 BØRTVEIT SKULE
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Fasade nordøst. Opphavsrett: Statsbygg. Fasade sørøst. Opphavsrett: Statsbygg.

Plan 1. etasje. Opphavsrett: Statsbygg.
Uthus til skolestua omfattes også av vernet. Opphavsrett:
Statsbygg.

BYGNING 2327 BØRTVEIT SKULE
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Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: STATSBYGG VEST

GAB nr: 140604771

Gnr/bnr: 21/1

Oppført: 1864 - 1866

Byggherre: Staten v/Stordøens seminarium

Arkitekt: Byggmester Binneballe/ark. Schietz

Opprinnelig funksjon: Undervisning/forskning

Nåværende funksjon: Undervisning/forskning

Bygningsart:

Regulering: Regulert: Reguleringsplan R-230-000-01 vedtatt av
kommunestyret 20.12.2001.

Vernestatus: Regulert til Spesialområde for bevaring etter Plan- og
bygningsloven § 25.6 Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
I reguleringsplanen er bygningen (opprinnelig del) oppført i kategori 1 med slik bestemmelse: "Bygningar og anlegg skal utvendig ikkje endrast. Originale
bygningsdelar som t. d. vindauge, kledning og taktekking skal ikkje skiftast ut anna enn ved uoppretteleg skade." (Utdrag).

Bygningen er laftet.
Det er bevart enkelte elementer i interiøret som har kulturhistorisk verdi: To gruer i kjelleren, kjellernedgang (inne i atriet), konstruksjoner.

Sammendrag bygningshistorie
Opprinnelig var det klasserom kun i 2. etasje, ett i hver fløy. I tillegg var det to rom til skolebruk. Ellers var bygningen innredet til lærerboliger.  Første
etasje var tidligere lærerbolig, men senere bygd om til skolebruk.

Kilder:
St.meld. nr. 10 1932 m fl.
Statsbyggs ferdigmelding nr 488/1995.
Folder om seminarhagen.

Bygningshistorikk
1864 1866 Arbeidet med hovedbygningen startet opp 1. april 1864.

Hovedbygningen ble høytidelig innvidd 6. september 1866. Bygningen er tegnet av Hr. Binneballe under arkitekt Schietz sitt oppsyn. I
starten inneholdt bygningen flere leiligheter for lærere og pedellen, etter hvert omgjort til undervisningsrom.  3 lærer-huslyder hadde plass i
1.etg.
Gymnastikk på loftet i hovedbygningen.

1871 Opparbeiding av hagen foran hovedbygningen. Elevene ga hagen form med planering, planting og jordforbedring.

1879 1. etasje ble ombygd til for å skaffe en romsligere bestyrerbolig med kontor. En av lærerne som bodde i 1. etasje bygslet ei tomt nær
seminaret noe som gjorde det mulig å gjennomføre ombyggingsplanene.

1881 Ominnredning av nordfløy i 1. etasje for å gi plass til pedellen som tidligere holdt til i kjelleren på hovedbygningen.

1917 1919 I løpet av disse årene ble en større ombygging foretatt for å få flere klasserom.

1958 Bygging av tilbygg med 4 vannklosett i vestfløyen.

1960 1968 Modernisering. (Inneholdt ved oppstart av arbeid 4 klasserom, 2 seminar rom, lærerrom med arbeidsrom og tekjøkken og
administrasjonsavdeling på 6 rom).
I 1. etasje ble det innredning av nytt klasserom etter at vaktmesteren sin leilighet sto ledig etter høsten 1959.
I 2. etasje ble et klasserom innredet til lærerrom og det som før var lærerrom ble konferanserom.
I kjelleretasjen ble det innredet keramikkverksted og et rom som ble vigslet som skolekapell i 1968.

1990 Ca. 1990 ble hagen restaurert.

1994 1995 Tilbygg og full rehabilitering, innflytting i mai 1995.
Hovedbygningen med nøkterne sveitser/empirestil utgjør høgskolen sitt identitetssymbol. Når tilbygget ble bygd var målet et helhetlig og
klart bygningsmiljø. Eiendomsmassen var spredd og uoversiktlig, og man ville skape et kompakt og rasjonelt kontorbygg med den som et
naturlig tyngdepunkt.
Nybygg: Fra begynnelsen var adkomsten til skolen rettet mot sjøen og parken, men senere utvikling har endret dette. Baksiden av huset
vender mot det sentrale plassrommet og adkomsten. Nybygget fikk hovedinngangsfunksjon, og det utgjør to fløyer på to etasjer som en
fortsettelse av sidefløyene mellom de gamle sidefløyene. Det har glasstak og gårdsrom som møtepunkt.

I opprinnelig bygning ble råloftet ombygget til kontorer. 1. etasje og 2.etasje ble ombygd til kontorer. Heis mellom etasjene.

BYGNING 417 STORD LÆRARHØGSKULE - HOVEDBYGN.
Kompleks 158 Høgskolen Stord/Haugesund, Rommetveit
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Vern
Formål: Formålet med fredning er å sikre bygningen som del av det utdanningshistoriske anlegget, og som tidlig og viktig

representant for seminarene.

Begrunnelse: Seminarbygningen fra 1866 har hele tiden vært og er fortsatt hovedbygningen på Rommetveit. Bygningen er sterkt endret
(på en side) etter tilbygg i 1995, men tilbygget har et formspråk som viderefører sveitserstilen og noe av hovedbygningens
opprinnelige preg. Den opprinnelige bygningen som helhet er lesbar og de tre opprinnelige fasadene er lite påvirket, særlig
sett fra seminarhagen, der bygningen framstår formautentisk og i en kontekst uten senere utbygging.

Hovedbygningen er landets eldste seminarbygning for undervisningsformål. (Det er bevart en kjøkkenbygning oppført i
1839 for Asker seminar).

Anlegget viser fire viktige epoker i utviklingen av lærerutdanningen: Seminartiden/1866-, lærerskolen/1920-åra,
etterkrigsekspansjonen/1960-åra og høgskolereform/1990-åra-. For de tre eldste periodene er anlegget godt bevart og
utviklet som en helhet, slik at det i dag framstår som et i nasjonal sammenheng unikt anlegg.

Omfang: Eksteriør: Bygningens opprinnelige del.

Utomhus: Seminarhagen.

Vernekategori: Verneklasse 1, fredning

Interiør

Interiørnr: 001

Interiørnavn: Gårdsrom

Beskrivelse: Nybygg fra

1994-95: Mellom de to

opprinnelige sidefløyene

ble det oppført et tilbygg

med glasstak som danner

et gårdsrom. Tilbygget

knytter seg til

hovedbygningen med minst

mulig inngrep. Nybygget på

to etasjer har tilknytning til

heis og trapp via en

gangbro. Fra gårdsrommet

fører en opprinnelig

utvendig trapp ned til

kjelleretasjen.

Interiørnr: 209

Interiørnavn: Gangbro

Gårdsrom

Beskrivelse: Gangbro i

nybygg med glasstak.

Binder sammen gammel og

ny del av bygningen. Ca 10

meter lang og 1, 20 bred

med tredekke og rekkverk i

glass stål og tre.

hovedbygningen sett fra oppkjørselen fra syd. Opphavsrett: Statsbyggg. Fasade nordvest. Inngangspartiet. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 417 STORD LÆRARHØGSKULE - HOVEDBYGN.
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Fasade sørøst. Opphavsrett: Statsbygg. Fasade sørøst, mot seminarhagen. Opphavsrett: Statsbygg.

Plan underetasjen. Viser den opprinnelige bygningens grunnplan.
Opphavsrett: Statsbygg. Plan 1.etasje. Opphavsrett: Statsbygg.

Plan 2.etasje. Opphavsrett: Statsbygg. Plan loft. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 417 STORD LÆRARHØGSKULE - HOVEDBYGN.
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Opprinnelige fasader mot nyanlagt seminarhage (1871-). Opphavsrett:
Avfotografert bilde i bygningen.

Opprinnelig hovedform, noen mindre tilbygg. Opphavsrett: Avfotografert
bilde i bygningen.

Pent opparbeidet uteområde rundt hovedbygningen. Opphavsrett:
Statsbygg.

Utsnitt situasjonskart over seminarhagen som omfattes av fredningen.
Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 417 STORD LÆRARHØGSKULE - HOVEDBYGN.
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Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: STATSBYGG VEST

GAB nr: 174064415

Gnr/bnr: 21/1

Oppført: 1921 - 1922

Byggherre: Staten v/ Stord lærarskule

Arkitekt: Schak Bull & Søn

Opprinnelig funksjon: Undervisning/forskning

Nåværende funksjon: Undervisning/forskning

Bygningsart:

Regulering: Regulert: Reguleringsplan R-230-000-01 vedtatt av
kommunestyret 20.12.2001.

Vernestatus: Regulert til Spesialområde for bevaring etter Plan- og
bygningsloven § 25.6 Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
I reguleringsplanen er bygningen oppført i kategori 1 med slik bestemmelse: "Bygningar og anlegg skal utvendig ikkje endrast. Originale bygningsdelar
som t. d. vindauge, kledning og taktekking skal ikkje skiftast ut anna enn ved uoppretteleg skade." (Utdrag).

Sammendrag bygningshistorie
Kilder:
Lærarutdanning på Stord gjennom 150 år. Her finnes også bilder som viser opprinnelig interiør, før det ble tildekket.
Tegninger i Statsbyggs arkiv.
St.meld. nr. 10 1932 og 1958.

Bygningshistorikk
1870 (Skolen fikk egen gymnastikkbygning Gamle gymnastikken og den var i bruk frem til 1922, senere brukt til sangrom, lesesal og elevstue. I

1964 ble den solgt og revet ned).

1921 1922 Etter mange avslag på søknad om bevilgninger til ny gymnastikksal ble det endelig bevilget 132 000 kr til ny gymnastikksal. (Det var
unormalt mange syke ved skolen, i 1918 nådde kun 48 av 60 elever frem til avgangsklassen. Rektor Eskeland hevdet at dette kom av at de
elevene ikke hadde tilgang til dusjer. Oppføring av gymnastikksal ville samtidig frigjøre øvingsrom for sang og musikk og det ville bli
arbeidsro i hovedbygget for teorifag). I 1922 sto bygningen ferdig.

1950 Midler til sentralvarme bevilget. Tidligere var det to vedfyringsovner plassert ved den ene kortveggen,  og de fikk på kalde dager
temperaturen så vidt over frysepunktet.

1951 Godkjenning av oljefyring fra Handelsdepartementet etter råd fra Riksarkitekten. Samtidig større reparasjon av badet ved blant annet
isolering av vegger og tak. I flg St.meld. nr. 10 1958, ble oljefyring og sentralvarme installert i 1951.

1958 Salen ble isolert og kledd med huntonitplater i vegger og tak, og malt. Gulvet ble pusset og lakket. Salen ble brukt både som gymsal og
festsal. (Lærerutd 150 år side 130).

1960 På slutten av sekstitallet ble gymnastikksalen ombygd. Salen skulle ikke lenger nyttes som festsal og scenen og galleriet kunne fjernes.
Større og bedre gymnastikksal med plass til materialrom og flere garderober.

1970 Tak skiftet i ca 1970.

1980 En del vinduer skiftet.

Vern
Formål: Formålet med fredning er å sikre bygningen som del av det utdanningshistoriske anlegget, og som god representant for

utbyggingen av lærerskolene på 1920-tallet.

Begrunnelse: Anlegget viser fire viktige epoker i utviklingen av lærerutdanningen: Seminartiden/1866-, lærerskolen/1920-åra,
etterkrigsekspansjonen/1960-åra og høgskolereform/1990-åra-. For de tre eldste periodene er anlegget godt bevart og
utviklet som en helhet, slik at det i dag framstår som et i nasjonal sammenheng unikt anlegg.

Gymnastikkbygningen hadde dobbel funksjon ved lærerskolene, både for elevenes egen gymnastikk, og for veiledning i
gymnastikkundervisning. Her fungerte også salen som forsamlings- og festsal.
Gymnastikkbygningen har også arkitekturhistorisk interesse, og har godt bevart eksteriør. Også interiører er trolig i stor
grad intakt, delvis under senere platekledning.

Omfang: Fredningen omfatter eksteriør og interiør.

Vernekategori: Verneklasse 1, fredning

BYGNING 418 GYMNASTIKKBYGNING
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Interiør

Interiørnr: 104

Interiørnavn:

Gymnastikksal mot sør

Beskrivelse:

Gymnastikksalen. På 1960-

tallet ble salen ombygd

fordi skolen fikk egen

festsal/aula. Scene og

galleri ble derfor fjernet for

å få en større og mer

funksjonell gymnastikksal.

Scenen var i sørlig del av

salen. Legg merke til

orginale ribbevegger,

takets stålbjelker og flotte

overlysvinduer mot loftet,

som korresponderer med

kobbhus på taket.

Interiørnr: 106

Interiørnavn: Gardrobe

Beskrivelse: I garderobene

er det lite synlig igjen av

orginalt interiør bortsett fra

en karakterisisk smal dør

som vender mot gangen til

gymnastikkbyggets

hovedinngang.

Fasade øst. Opphavsrett: Statsbygg. Fasade vest. Opphavsrett: Statsbygg.

Fasade nord. Opphavsrett: Statsbygg. Fasade vest. Gjennomført detaljering. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 418 GYMNASTIKKBYGNING
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Fra gangen inn til garderoben. Opphavsrett:
Statsbygg. Plan underetasje. Opphavsrett: Statsbygg.

Plan 1.etasje. Opphavsrett: Statsbygg. Plan 2.etasje. Opphavsrett: Statsbygg.

Gymnastikksalen. Opphavsrett: Statsbygg. Gymnastikksal. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 418 GYMNASTIKKBYGNING
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Garderobe. Opphavsrett: Statbygg.
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Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: STATSBYGG VEST

GAB nr: 140604798

Gnr/bnr: 21/1

Oppført: 1880 - 1881

Byggherre: Staten v/Stord Seminarium

Arkitekt: Faye og Hansen/overlærer Deinboll

Opprinnelig funksjon: Undervisning/forskning

Nåværende funksjon: Undervisning/forskning

Bygningsart: Skole

Regulering: Regulert: Regulert til spesialområde bevaring i
reguleringsplan R-230-000-01 vedtatt av kommunestyret
20.12.2001.

Vernestatus: Regulert til Spesialområde for bevaring etter Plan- og
bygningsloven § 25.6

Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
I reguleringsplanen er bygningen oppført i kategori 1 med slik bestemmelse: "Bygningar og anlegg skal utvendig ikkje endrast. Originale bygningsdelar
som t. d. vindauge, kledning og taktekking skal ikkje skiftast ut anna enn ved uoppretteleg skade." (Utdrag).

Sammendrag bygningshistorie
Oppført som øvingsskole i 1881. Opprinnelig i en etasje. Påbygd en etasje i 1918 etter tegninger av Schak Bull & Søn. Dette er den eneste
øvingsskolebygningen som fortsatt tilhører kunnskapssektoren. Øvingsskole-ordningen belyser historien om vektlegging av praksis for lærerskoleelever,
om samordningen mellom kommunal og statlig skolevirksomhet, og om lokaliseringen av seminarene/lærerskolene.

Bygningshistorikk
1881 Den nye øvingsskolen stod ferdig. Huset var tegnet av arkitektene Faye og Hansen. Loftet ble brukt til sløydlokale. Bygningen skulle

egentlig vært på to etasjer for å få plass til rom for pedellen, som bodde i kjelleren på hovedbygningen, og 2 lærerboliger, men disse
ønskene ble ikke etterfulgt.
(Kilde: Lærarutdanning på Stord gjennom 150 år.)

1917 1918 Planleggingen av utbyggingsarbeid ble utført i regi av den nye rektoren Severin Eskeland. Byggmester Helge Valvatne lagde
kostnadsoverslag for en ekstra etasje på bygningen, som skulle inneholde to klasserom og ett lærerrom. Kirke- og
undervisningsdepartementet godtok prosjektet og engasjerte Schak Bull & Søn i Bergen til å lage tegningene. (Det samme firmaet fikk i
oppgave å tegne lærerbolig, rektorbolig, gymsal og internat). På slutten av året i 1918 var byggearbeidet fullført. Ingen endring av romforløp
eller eksteriør.

1958 4 vannklosett installert

1964 Den gamle øvingsskolen blir ominnredet til tre klasserom og to grupperom til bruk for lærerskolen. Det ene klasserommet som var noe
mindre enn de andre ble senere tatt i bruk som språklaboratorium.

Etter den store utbyggingen ble bygningen kalt Annekset.

1964 2004 Bygningen brukes til ulike undervisningsformål, blant annet til språklaboratorium. Bibliotek på loftet frem til 1964 da
spesialundervisningsbygg sto ferdig med nytt bibliotek. Etter det har loftet blitt brukt til kontorer og står i dag tomt.

Vern
Formål: Formålet er å ta vare på Annekset som formålsbygd øvingsskole og representant for første utbyggingsperiode for

seminaret på Rommetveit. Annekset er også viktig for bygningsmiljøet omkring seminarbygningen og seminarhagen.

Begrunnelse: Formålsbygd for seminaret som øvingsskole. Egne øvingsskoler var nødvendig for å gi seminaristene/lærerskoleelevene
praksis. Lenge var det vanlig at seminarene/lærerskolene selv oppførte og drev ordinære skoler i sitt nærområde. Den
nyere øvingsskolen på Rommetveit er overdratt til kommunen, og i senere tid er ordningen med statlige øvingsskoler
avviklet. Det er derfor unikt at en øvingsskole finnes som del av seminaranlegget på Stord.

Annekset er også vesentlig for bygningsmiljøet omkring den eldste seminarbygningen, og for (seminar)perioden fram til
1920-tallsekspansjonen.

Bygningen er oppført i to etapper, begge som øvingsskole, dermed er ombyggingen med begge byggetrinn like
interessante for utdannings- og institusjonshistorien.

Omfang: Eksteriør.

Vernekategori: Verneklasse 2, bevaring

BYGNING 419 ANNEKS
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Interiør

Interiørnr: 102

Interiørnavn: Klasserom

Beskrivelse: Klasserom i

1.etasje. Bygningens

1.etasje er orginal og fra

1881. I 1918 ble bygningen

påbygget og fikk to etasjer.

Rundt 1964 ble skolen

ominnredet og fikk 3

klasserom og 2 grupperom.

Bildet viser ett av

klasserommene slik de

fremstår idag. Orginal

takhøyde. Huset mangler

ventilasjon og er ikke

isolert.

Interiørnr: 303

Interiørnavn: Loft

Beskrivelse: Skolen hadde

tidligere bibliotek på loftet.

Da

spesialundervisningsbygge

t ble bygd i 1964 fikk

skolen nytt bibliotek. Inntil

nylig har loftet blitt brukt til

kontorer pga plass mangel.

Opprinnelige hyller langs

veggene.

Annekset var opprinnelig øvingsskole. Opphavsrett: Statsbygg. Fasade nordøst. Opphavsrett: Statsbygg.

Annekset ligger mot plassen mellom hovedbygningen og 1960-anlegget.
Opphavsrett: Statsbygg. Fasade mot vest. Opphavsrett: Statsbygg.
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Plan 1.etg. Opphavsrett: Statsbygg. Plan 2.etg. Opphavsrett: Statsbygg.

Plan loft. Opphavsrett: Statsbygg. Klasserom. Opphavsrett: Statsbygg.

Loft. Opphavsrett: Statsbygg.
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Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: STATSBYGG VEST

GAB nr: 140604801

Gnr/bnr: 21/1

Oppført: 1919 - 1920

Byggherre: Staten v/Stord Lærarskule.

Arkitekt: Schak Bull & Søn

Opprinnelig funksjon: Bolig/bosetning

Nåværende funksjon: Undervisning/forskning

Bygningsart: Bolig

Regulering: Regulert: Reguleringsplan R-230-000-01 vedtatt av
kommunestyret 20.12.2001.

Vernestatus: Regulert til Spesialområde for bevaring etter Plan- og
bygningsloven § 25.6 Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
I reguleringsplanen er bygningen oppført i kategori 1 med slik bestemmelse: "Bygningar og anlegg skal utvendig ikkje endrast. Originale bygningsdelar
som t. d. vindauge, kledning og taktekking skal ikkje skiftast ut anna enn ved uoppretteleg skade." (Utdrag).

Opprinnelig rektorbolig, nå kontorisert. Bygningens arkitektur og detaljering er  representativ og gjennomarbeidet og godt bevart.
Mye av opprinnelig interiør fra 1920 er bevart, slik som planløsning, himlinger, dører, trapper/gelender, peis, enkelte vinduer og overflater. Flere
opprinnelige overflater er sannsynligvis bevart under nyere panel o.l.

Sammendrag bygningshistorie
Kilder:
Lærarutdanning i 150 år.
St.meld. nr. 10 1932 og 1958.

Bygningshistorikk
1919 1920 I 1919 bevilget Stortinget midler til oppføring av rektorbolig og internat. Rektorboligen ble lagt til en tomt overfor huset til Thu.

Sommeren 1920 ble rektorboligen ferdig.

1970 Tak skiftet

1985 2004 Etter at Rektor Osnes flyttet ut i 1985 ble boligen kontorisert (administrasjon for norsk og samfunnsfag). Boligens planløsning ble endret,
men mange dører og peisen er intakt. Det ble også lagt grus rundt bygningen.

2000 Normalt vedlikehold, blant annet panel skiftet utvendig.

Vern
Formål: Formålet med fredning er å sikre bygningen som del av det utdanningshistoriske anlegget, og som god representant for

utbyggingen av lærerskolene på 1920-tallet.

Begrunnelse: Personalboliger ved eldre utdanningsinstitusjoner er ofte avhendet. Borg, Osahaugen og Granheim er de eldste
formålsbygde rektor-/lærerboligene ved dagens høgskoler. Borg er en stor og påkostet bolig som tydelig viser rektors
posisjon, samtidig som bygningen harmonerer med anleggets øvrige 1920-tallsbygninger.

Omfang: Fredning omfatter bygningens eksteriør og deler av interiøret avmerket i plantegning: Inngangspartiet og hall i 1. og 2.
etasje med opprinnelige flater, materialer og bygningselementer, herunder dører peis mm.

Vernekategori: Verneklasse 1, fredning

Fasade sørøst. Opphavsrett: Statsbygg . Fasade nordvest. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 420 BORG
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Inngangspartiet med fine detaljer. Opphavsrett:
Statsbygg . Fasade sørøst. Opphavsrett: Statsbygg.

Plantegning 1. etasje med skravur for fredet interiør. Opphavsrett: Statsbygg. Hageutgangen mot sørøst. Opphavsrett: Statsbygg .

Plantegning 2. etasje med skravur for fredet interiør. Opphavsrett: Statsbygg. Galleri i hallens 2. etasje. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 420 BORG
Kompleks 158 Høgskolen Stord/Haugesund, Rommetveit
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Trapp opp fra hallen i 1.etasje. Opphavsrett: Statsbygg .
Høye vinduer gir lys inn i hallen som er åpen
over to etasjer. Opphavsrett: Statsbygg.

Peis i hallen i 1. etasje. Opphavsrett: Statsbygg. Skyvedører i 1. etasje. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 420 BORG
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Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: STATSBYGG VEST

GAB nr: 140604836

Gnr/bnr: 21/1

Oppført: 1918 - 1919

Byggherre: Staten v/ Stord lærarskule

Arkitekt: Schak Bull & Søn

Opprinnelig funksjon: Bolig/bosetning

Nåværende funksjon: Undervisning/forskning

Bygningsart: Bolig

Regulering: Regulert: Reguleringsplan R-230-000-01 vedtatt av
kommunestyret 20.12.2001.

Vernestatus: Regulert til Spesialområde for bevaring etter Plan- og
bygningsloven § 25.6 Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
I reguleringsplanen er bygningen oppført i kategori 2 med slik bestemmelse: "Bygningar og anlegg skal i hovudsak bevarast. Det kan gjevast løyve til
mindre endringar og påbygg som ikkje endrar hovudform og arkitektur på bygningane." (Utdrag).

Osahaugen var opprinnelig en tomannsbolig, men er idag kontorisert. Interiøret er noe endret for dagens bruk. Flere originale elementer er imidlertid tatt
vare på og det bør i den videre forvaltning fortsatt tas hensyn til disse.

For eksempel er stuene med ovnsnisjer historiefortellende elementer i interiøret.

Sammendrag bygningshistorie
Kilder:
St.meld. nr. 10 1932 og 1958.
Lærarutdanning i 150 år.

Bygningshistorikk
1918 1919 I 1918 gav Kirke- og undervisningsdepartementet 30 000 kr til Lærarheimar ved Stord lærarskule. Arkitektfirmaet Schak Bull og søn tegnet

to lærerboliger som skulle bygges på Osahaugen. Kirke- og undervisningsdepartementet endret bygge planene til en tomannsbolig for å
spare penger. Rektor protesterte sterkt på dette. I følge han egna ikkje terrenget her seg for store bygninger, dessuten kan det bli leidt og
utrivelig å bu så tett.

Departementet stod på sitt og i november 1919 sto tomannsboligen ferdig. Hver av boenhetene inneholdt 5 rom, kjøkken og et kammers for
tjenestejente.

1949 1950 Avslag på søknad om å få lagt inn 2 bad. Når boligen ble modernisert er ukjent.

1992 1993 Bygd om til kontorer og innvendig plan noe endret, blant annet ble det åpnet forbindelse mellom de to boenhetene.

2000 Etter år 2000 er tak og vinduer skiftet. Rullestolrampe er føyet til.

Vern
Formål: Formålet med fredning er å sikre bygningen som del av det utdanningshistoriske anlegget, og som god representant for

utbyggingen av lærerskolene på 1920-tallet.

Begrunnelse: Anlegget viser fire viktige epoker i utviklingen av lærerutdanningen: Seminartiden/1866-, lærerskolen/1920-åra,
etterkrigsekspansjonen/1960-åra og høgskolereform/1990-åra-. For de tre eldste periodene er anlegget godt bevart og
utviklet som en helhet, slik at det i dag framstår som et i nasjonal sammenheng unikt anlegg.

Osahaugen er formålsbygd som lærerbolig.

Osahaugen og gymnastikksalen er, som flere av bygningene på Rommetveit fra omkring 1920 tegnet av samme arkitekt,
og har arkitektoniske kvaliteter og arkitekturhistorisk verdi.

Omfang: Fredning omfatter bygningens eksteriør.

Vernekategori: Verneklasse 1, fredning

BYGNING 421 OSAHAUGEN
Kompleks 158 Høgskolen Stord/Haugesund, Rommetveit

Side 1



Fasde mot nord og vest. Opphavsrett: Statsbygg. Fasade syd og øst. Opphavsrett: Statsbygg.

Fasade vest. Opphavsrett: Statsbygg. Fasade nord. Opphavsrett: Statsbygg.

Plan 1.etasje. Opphavsrett: Statsbygg. Plan 2.etasje. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 421 OSAHAUGEN
Kompleks 158 Høgskolen Stord/Haugesund, Rommetveit

Side 2



Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: STATSBYGG VEST

GAB nr: 140604828

Gnr/bnr: 21/1

Oppført: 1915 - 1921

Byggherre: Staten v/Samnøy, en ansatt ved Stord lærarskule

Arkitekt:

Opprinnelig funksjon: Bolig/bosetning

Nåværende funksjon: Undervisning/forskning

Bygningsart: Bolig

Regulering: Regulert: Reguleringsplan R-230-000-01 vedtatt av
kommunestyret 20.12.2001.

Vernestatus: Regulert til Spesialområde for bevaring etter Plan- og
bygningsloven § 25.6 Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
I reguleringsplanen er bygningen oppført i kategori 1 med slik bestemmelse: "Bygningar og anlegg skal utvendig ikkje endrast. Originale bygningsdelar
som t. d. vindauge, kledning og taktekking skal ikkje skiftast ut anna enn ved uoppretteleg skade." (Utdrag).

Reguleringsbestemmelsene angir også at hageanlegget til Granheim inngår i vernet.

Det hører en liten garasje til Granheim, trolig av nyere dato enn huset. Garasjen anses uten verneverdi.

Sammendrag bygningshistorie
Bygningen var opprinnelig lærerbolig. I dag brukes boligen som studentvelferdshus og interiøret er modernisert og endret flere ganger både i 1. og 2.
etasje.

Kilder:
St.meld. nr. 10 1932 og 1958.

Bygningshistorikk
1915 1921 Rundt 1915 fikk overlærer Bjørnaraa ved lærarskolen festet tomt til å bygge seg hus på Granheim. Han dyrket opp tomten, men startet ikke

bygging. Tomten ble overdratt til lærer Hans Samnøy som ønsket å bygge hus, men dette ble for dyrt og han fikk staten til å overta huset
mot at han fikk bli leieboer. Denne tomten kalte Bjørnaraa Granheim.
I 1921 sto boligen ferdig. I 1922 ble den solgt til lærerskolen.

1990 2004 Kontorisert og gjort om til studentvelferdshus. Opprinnelig plan endret bl.a. kjøkken fjernet og vegg mellom 2 stuer revet.

2000 2001 Renovert, bl.a. takskifer lagt på nytt.

Vern
Formål: Formålet med vern er å ta vare på bygningen som del av det utdanningshistoriske anlegget, og som god representant for

utbyggingen av lærerskolene på 1920-tallet.

Begrunnelse: Personalboliger ved eldre utdanningsinstitusjoner er ofte avhendet. Borg, Osahaugen og Granheim er de eldste
formålsbygde rektor-/lærerboligene ved dagens høgskoler. Granheim er en tidstypisk bolig som harmonerer med
anleggets øvrige 1920-tallsbygninger.

Hageanlegget er regulert til spesialområde bevaring.

Omfang: Vernet omfatter bygningens eksteriør.
Vernet omfatter også hageanlegget som avmerket i kart.

Vernekategori: Verneklasse 2, bevaring

BYGNING 422 GRANHEIM
Kompleks 158 Høgskolen Stord/Haugesund, Rommetveit

Side 1



Fasade nordøst. Opphavsrett: Statsbygg.
Hageanlegget inkluderes i vernet. Dette er siden som vender mot skoleanlegget. Opphavsrett:
Statsbygg.

Garasje omfattes ikke av vernet. Opphavsrett: Statsbygg. Fasade nordvest. Opphavsrett: Statsbygg .

Plan 1.etg. Opphavsrett: Statsbygg. Krysspostvinduer. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 422 GRANHEIM
Kompleks 158 Høgskolen Stord/Haugesund, Rommetveit

Side 2



Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: STATSBYGG VEST

GAB nr: 174064725

Gnr/bnr: 21/1

Oppført: 1880

Byggherre: Seminarlærer Thu

Arkitekt:

Opprinnelig funksjon: Bolig/bosetning

Nåværende funksjon:

Bygningsart: Bolig

Regulering: Regulert: Reguleringsplan R-230-000-01 vedtatt av
kommunestyret 20.12.2001.

Vernestatus: Regulert til Spesialområde for bevaring etter Plan- og
bygningsloven § 25.6 Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
I reguleringsplanen er bygningen oppført i kategori 2 med slik bestemmelse: "Bygningar og anlegg skal i hovudsak bevarast. Det kan gjevast løyve til
mindre endringar og påbygg som ikkje endrar hovudform og arkitektur på bygningane." (Utdrag).

Det hører et eldre uthus, trolig utedo, til Thu-huset.

Bygningen framstår relativt endret, men med lesbar opprinnelig hovedform.

Det er nærliggende å anta at arkene på taket ble bygd på 1920-tallet, ved statens overtakelse, som etterligning av arkene på de nyoppførte
lærerboligene.

Se St.meld. nr. 10 1932 og 1958.

Bygningshistorikk
1880 Oppført ca. 1880 av seminalrærar Thu.

1920 1921 Thu-huset ble kjøpt av staten og skulle fungere som lærerbolig.

1948 1949 Liten brann i august. Skadene lot seg utbedre.

1983 Barnehage i regi av Stord kommune.

2000 2001 Rehabilitert. Blant annet skiftet tak, bygningen ble isolert og fikk nye vinduer.

2007 Tilkomst for rullestolbrukere og ombygging for bruk som barnehage. Utleid til Villvettene friluftsbarnehage fra 01.01.2008.

Vern
Formål: Formålet med vern er å ta vare på bygningens karakter som eldre bolighus.

Begrunnelse: Boligen har lang brukshistorie ved lærerskolen. Bygningen er mindre integrert i kulturmiljøet omkring skolebygningene og
de formålsbygde boligene på grunn av terrenget/beliggenheten og at den parkmessige opparbeidingen gjør at Thu-huset
ligger mer for seg selv.
Bygningen er regulert til spesialområde bevaring.

Omfang: Vernet omfatter bygningens eksteriør.

Vernekategori: Verneklasse 2, bevaring

Fasade sør. Opphavsrett: Statsbygg. Fasade vest. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 423 THU-HUSET
Kompleks 158 Høgskolen Stord/Haugesund, Rommetveit

Side 1



Fasade nord. Opphavsrett: Statsbygg. Fasade øst. Opphavsrett: Statsbygg.

Uthus, trolig utedo, tilhørende Thu-huset. Omfattes ikke av vernet. Opphavsrett:
Statsbygg.

BYGNING 423 THU-HUSET
Kompleks 158 Høgskolen Stord/Haugesund, Rommetveit

Side 2



Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: STATSBYGG VEST

GAB nr: 13381712

Gnr/bnr: 21/1

Oppført: 1962 - 1964

Byggherre: SBED

Arkitekt: Fr. Theodor Olsen

Opprinnelig funksjon: Undervisning/forskning

Nåværende funksjon: Undervisning/forskning

Bygningsart:

Regulering: Regulert: Reguleringsplan R-230-000-01 vedtatt av
kommunestyret 20.12.2001.

Vernestatus: Regulert til Spesialområde for bevaring etter Plan- og
bygningsloven § 25.6 Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Bygningen er del av det helhetlige anlegget som ble tegnet av ark. Fr. Theodor Olsen og landskapsark. Hanni Heyerdahl i 1962-68. Anlegget er
gjennomarbeidet og vakkert formet. Tidstypiske bygninger med fine arkitektoniske kvaliteter. De har 1-2 etg. og enkle, klare hovedformer med saltak. Høy
materialkvalitet med med bruk av betong, tegl, teak, furu og skifer. I tillegg til materialbruken, er bruken av betongpilastre mellom vinduene og
asymetriske gavlmotiv tidstypiske trekk.

I reguleringsplanen er bygningen oppført i kategori 2 med slik bestemmelse: "Bygningar og anlegg skal i hovudsak bevarast. Det kan gjevast løyve til
mindre endringar og påbygg som ikkje endrar hovudform og arkitektur på bygningane." (Utdrag).

Den markante pipa er tilknyttet opprinnelig peis som er verdifull, men ikke gitt eget interiørvern.

Sammendrag bygningshistorie
Glassgården mellom velferdsbygget, aulaen og spesialromsbygget fra 1994 har forringet arkitekturen noe, men bygningenes eksteriør er i all hovedsak
bevart.

Fasade mot sør/Klingenbergveien, er blitt endret senere enn øvrig ombygging av kantinen. Tidligere inngang med takoverbygg er blitt innbygd, og
takutstikket er forlenget mot vest.

Kilder:
SBED ferdigmelding nr 18 1965.
Statsbygg ferdigmelding nr 459/1994.
Lærerutdanning på Stord gjennom 150 år.

Bygningshistorikk
1962 1964 Etter mange søknader om midler til nytt velferdshus kom endelig budsjettet i 1962 med midler til velferdsbygget.

Grunnflate 400 kvm. Matsal, dagligstue og kjøkken i første etasje, fryse- og kjølerom i kjelleren. Hovedkjøkkenet har kapasitet for 500
personer.
Velferdsbygget var det første av tre byggetrinn i forbindelse med en større utbygging av skolen (spesialromsbygg, aula og velferdsbygg,
musikk- og formingsavdeling, svømmehall).

1964 Bygningen ferdig. Aulaen sto ferdig i 1968.

1966 1968 Høsten 1966, oppstart byggarbeid aula. Aula og velferdsbygg blir bundet sammen gjennom vestibyle. Åpning av aula 2. september 1968.

1993 1994 Ombygging av kantine. Diverse små rom fjernet for å gi en stor fleksibel og romlig kantine som kan deles opp på mange måter. Aula,
velferdsbygg, spesialrombygg og nybygg er bundet sammen gjennom mellombygning i glass (oppført i samme periode).
Rampe langs bygningens sør-østside bygges, samt trappeadkomsten til mellombygget.

Vern
Formål: Formålet med fredning er å sikre bygningen som del av det utdanningshistoriske anlegget, og som god representant for

etterkrigstidens skolearkitektur.

Begrunnelse: Anlegget viser fire viktige epoker i utviklingen av lærerutdanningen: Seminartiden/1866-, lærerskolen/1920-åra,
etterkrigsekspansjonen/1960-åra og høgskolereform/1990-åra-. For de tre eldste periodene er anlegget  godt bevart og
utviklet som en helhet, slik at det i dag framstår som et i nasjonal sammenheng unikt anlegg.

Spesialrombygget, Velferdsbygget og Aula er sammenbygd og har felles inngang. Tross enkelte endringer av de to
førstnevnte, og oppføring av 1994-bygget, har bygningskomplekset sitt opprinnelige preg i behold, der 1994-byggets
tilpasning til 1960-tallsuttrykket bidrar. Bygningenes eksponering mot seminarbygningen og plassen/hageanlegget i
mellom er vesentlige kvaliteter.

Omfang: Eksteriør.

Vernekategori: Verneklasse 1, fredning

BYGNING 424 AULA / VELFERDSBYGG
Kompleks 158 Høgskolen Stord/Haugesund, Rommetveit

Side 1



Det nærmeste hjørnet er ombygd, var opprinnelig en åpen overbygd inngang.
Opphavsrett: Statsbygg. Plan 1.etg. Opphavsrett: Statsbygg.

Pipa er tilknyttet en peis som har fått beholde sin opprinnelige form.
Opphavsrett: Statsbygg.

Fasade sørvest. Mellombygg aula og velferdsbygg. Opphavsrett:
Statsbygg.

BYGNING 424 AULA / VELFERDSBYGG
Kompleks 158 Høgskolen Stord/Haugesund, Rommetveit

Side 2



Inngangsparti fra 1994, til velferdsbygg. Opphavsrett: Statsbygg.
Partiet mellom Velferdsbygg og Spesialrombygg er endret. Trappeanlegg
er oppført sammen med mellombygget fra 1994. Opphavsrett: Statsbygg.

Eldre bilde, viser opprinnelig overbygd inngang til venstre. Opphavsrett:
Statsbygg. Bilde fra 1965. Opphavsrett: Statsbygg

BYGNING 424 AULA / VELFERDSBYGG
Kompleks 158 Høgskolen Stord/Haugesund, Rommetveit

Side 3



Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: STATSBYGG VEST

GAB nr: 13381712

Gnr/bnr: 21/1

Oppført: 1963 - 1965

Byggherre: SBED

Arkitekt: Fr. Theodor Olsen, Bergen

Opprinnelig funksjon: Undervisning/forskning

Nåværende funksjon: Undervisning/forskning

Bygningsart: Skole

Regulering: Regulert: Reguleringsplan R-230-000-01 vedtatt av
kommunestyret 20.12.2001.

Vernestatus: Regulert til Spesialområde for bevaring etter Plan- og
bygningsloven § 25.6 Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
I reguleringsplanen er bygningen oppført i kategori 2 med slik bestemmelse: "Bygningar og anlegg skal i hovudsak bevarast. Det kan gjevast løyve til
mindre endringar og påbygg som ikkje endrar hovudform og arkitektur på bygningane." (Utdrag).

Reguleringsbestemmelsene angir at også "det opprinnelige grøntanlegget" inngår i vernet.

Opprinnelige funksjoner:
Naturfagavdeling i 1.etasje. Bibliotek og lesesal, auditorium og grupperom i 2. etasje. Kjelleretasje med vaskeri, vaktmesterverksted, bokmagasin og tre
grupperom.

Utomhusanlegg
Beskrivelsen her gjelder anlegget fra 1960-åra. Disse inngår i arealet som er skravert blått (vk 1) i kompleksrapporten.

Mellom velferds- og spesialrombygningen (mot sør-øst) ligger et klart avgrenset grøntareal med skiferdekker og basseng med skulptur. Arealet ble
opparbeidet i 1965 ved ferdigstillelsen av spesialrombygget. Hagearkitekt var Hanni Heyerdahl. I 1967 ga Norsk kulturråd 18.000 til innkjøp av
bronseskulpturen "Gutt med ørn" av Emil Lie. Skulpturen ble plassert ved bassenget med fontene. Foto datert 1965 viser grøntarealet ferdigstilt slik det
ser ut i dag (2009), men uten bassenget. Dette tyder på at bassenget ble etablert sammen med plasseringen av skulpturen. Det er dermed uvisst om
Hanni Heyerdahl stod for utforming av selve bassenget. Heyerdahl utformet også utomhusanlegget omkring musikk- og formingsavdelingen og arealene
nord og vest for aula og velferdsbygg . Dette ble utført som del av byggetrinn III.

Kilder:
Ferdigmelding 17/1965, byggetrinn II.
Lærarutdanning i 150 år, s 141.
Tegninger i Statsbyggs arkiv datert 1966.
Ferdigmelding 75/1968, anbudsinnbydelse mai 1966 mm.

Sammendrag bygningshistorie
Mellombygget i glass, oppført 1993-94, binder sammen velferdsbygg, spesialrombygg og nybygget (byggnr 10732), se Statsbyggs ferdigmelding nr
459/1994.

En gang i perioden 1993-2005 er også trappen mot sør-øst fjernet og tett etasjedekke etablert mellom 1. og 2. etasje.

Kilder:
SBED Ferdigmelding nr. 17/1965.
SBED Ferdigmelding nr. 459/1994.
Lærarutdanning i 150 år. Bjørnøy, Gullberg og Lohndal.

Bygningshistorikk
1963 1965 Andre byggetrinn av tre større byggetrinn i utbygging av skolen (spesialundervisningsbygg, aula og velferdsbygg, musikk og

formingsavdeling, svømmehall). I 1961 sendte skolen utkast til spesialundervisningsbygget (på ca 800 kvm) til KUD. Plan godkjent etter at
gulvarealet ble noe redusert (ca 750 kvm).
I juli 1963 var det oppstart byggearbeid.  I januar 1965 stod bygget ferdig.

1994 1995 2. etasje med biblioteket bygd om. Større og åpnere løsning. Korridorvegger åpnet maksimalt - bare bærende søylepunkter. Skranken
plassert mer sentralt og interiør omstrukturert. Bundet sammen med aula- og velferdsbygg og nybygg gjennom et 1.etasjes mellombygg i
glass  et vrimleareal.

2004 2005 1. og deler av 2. etasje ble bygget om, og det meste av spesialrombygget ble disponert til bibliotek.

Vern
Formål: Formålet med fredning er å sikre bygningen som del av det utdanningshistoriske anlegget, og som god representant for

etterkrigstidens skolearkitektur.

Begrunnelse: Anlegget viser fire viktige epoker i utviklingen av lærerutdanningen: Seminartiden/1866-, lærerskolen/1920-åra,
etterkrigsekspansjonen/1960-åra og høgskolereform/1990-åra-. For de tre eldste periodene er anlegget godt bevart og
utviklet som en helhet, slik at det i dag framstår som et i nasjonal sammenheng unikt anlegg.

Spesialrombygget (byggnr 425), Velferdsbygget (byggnr 424) og Aula (byggnr 429) er sammenbygd og har felles inngang.
Tross enkelte endringer av de to førstnevnte, og oppføring av 1994-bygget, har bygningskomplekset sitt opprinnelige preg
i behold, der 1994-byggets tilpasning til 1960-tallsuttrykket bidrar. Bygningenes eksponering mot seminarbygningen og
plassen/hageanlegget i mellom er vesentlige kvaliteter.

Omfang: Fredning omfatter bygningens eksteriør.

Utomhus: Opprinnelig grøntanlegg omfattes også av fredning, vist med skravur på kart.

Vernekategori: Verneklasse 1, fredning

BYGNING 425 SPESIAL / UNDERVISNINGSBYGG
Kompleks 158 Høgskolen Stord/Haugesund, Rommetveit

Side 1



Fasade sørvest. Opphavsrett: Statsbygg. Karakteristisk 1960-talls skolearkitektur.  Opphavsrett: Statsbygg.

Fasade sørøst. Spesialrombygningen til høyre, velferdsbygningen til venstre. Opphavsrett: Statsbygg.

Vindusfeltene, rekkverk og dørpartiet er
viktige for det lette og tidstypiske
arkitektoniske uttrykket. Opphavsrett:
Statsbygg.

BYGNING 425 SPESIAL / UNDERVISNINGSBYGG
Kompleks 158 Høgskolen Stord/Haugesund, Rommetveit

Side 2



Fasade nordøst. 1994-bygningen i bakgrunnen, t h tilkoblingen til
sykepleiebygget fra 2004. Opphavsrett: Statsbygg.

Utsnitt situasjonskart over grøntanlegg omfattet av fredningen. Opphavsrett:
Statsbygg.

BYGNING 425 SPESIAL / UNDERVISNINGSBYGG
Kompleks 158 Høgskolen Stord/Haugesund, Rommetveit

Side 3



Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: STATSBYGG VEST

GAB nr: 174064660

Gnr/bnr: 21/1

Oppført: 1966 - 1968

Byggherre: SBED

Arkitekt: Fr. Theodor Olsen

Opprinnelig funksjon: Undervisning/forskning

Nåværende funksjon: Undervisning/forskning

Bygningsart:

Regulering: Regulert: Reguleringsplan R-230-000-01 vedtatt av
kommunestyret 20.12.2001.

Vernestatus: Regulert til Spesialområde for bevaring etter Plan- og
bygningsloven § 25.6 Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
I reguleringsplanen er bygningen oppført i kategori 2 med slik bestemmelse: "Bygningar og anlegg skal i hovudsak bevarast. Det kan gjevast løyve til
mindre endringar og påbygg som ikkje endrar hovudform og arkitektur på bygningane." (Utdrag).

Bygningens inngangsparti (felles med musikkavdeling) er påbygd og vesentlig endret på 2000-tallet.

Kjelleretasje mot Aula er noe endret ved etablering av inngang og vindusåpninger. Et lite tilbygg er oppført på gavlen mot Gymnastikkbygningen.

NB: Gavltilbygg og nytt mellombygg vises ikke på situasjonskartet, og omfattes heller ikke av fredningen.

Sammendrag bygningshistorie
Kilder:
SBED ferdigmelding nr 75 1968.
Lærarhøgskule på Stord gjennom 150 år.

Bygningshistorikk
1962 1963 Formingsavdelinga var en del av det tredje byggetrinnet av tre i forbindelse med en større utbygging av skolen (spesialundervisningsbygg,

aula og velferdsbygg, musikk og formingsavdeling, svømmehall).
I 1962 vedtok skolestyret forslag til romprogram. Svømmehall i underetasjen, 2 sett garderober og dusjer. Overetasje med 10
undervisningsrom for forming, 3 materialrom og 1 lærerrom. Søknaden ble sent til departementet.

1966 1968 I 1966 kom godkjennelse av byggeplaner med krav om at svømmebasseng i kjeller tilfredsstiller  internasjonale konkurranse krav til
basseng på 12,5 x 7,2 meter. Oppstart byggearbeid kort tid etter godkjennelsen. I 1968 var bygningen ferdigstilt.

1968 2004 Bygningen har hatt funksjon som formingsbygg siden det ble oppført. I 2003 ble svømmehallen stengt pga nye forskrifter.

1970 1980 2-3 klasserom bygd om til kontor.

1980 1990 Vevstue bygd om til kontor.

1990 1993 Heimkunnskapsrom bygd om til klasserom. Fliser skiftet i svømmehall.

2003 2004 Svømmehall stengt pga nye forskrifter.

2008 2009 (Ca-årstall) Ombygd innvendig, nye vindu- og døeåpninger i kjeller, nytt tilbygg på vestgavl og endret inngengsparti pga oppføring av nytt
mellombygg mot Musikkavdelingen (byggnr 427).

Vern
Formål: Formålet med fredning er å sikre bygningen som del av det utdanningshistoriske anlegget, og som god representant for

etterkrigstidens skolearkitektur.

Begrunnelse: Anlegget viser fire viktige epoker i utviklingen av lærerutdanningen: Seminartiden/1866-, lærerskolen/1920-åra,
etterkrigsekspansjonen/1960-åra og høgskolereform/1990-åra-. For de tre eldste periodene er anlegget godt bevart og
utviklet som en helhet, slik at det i dag framstår som et i nasjonal sammenheng unikt anlegg.

Formingsavdelingen (byggnr 426), Musikkavdelingen (byggnr 427) og Musikkpaviljongen (byggnr 428) er sammenbygd og
har felles inngang. Tross enkelte endringer har bygningskomplekset sitt opprinnelige preg i behold, og beliggenheten og
den futuristiske paviljongen gir bygningene ekstra eksponering og verdi.

Omfang: Fredningen omfatter bygningens eksteriør.

Vernekategori: Verneklasse 1, fredning

BYGNING 426 FORMINGSAVDELING
Kompleks 158 Høgskolen Stord/Haugesund, Rommetveit

Side 1



Fasaden mot Aula og sentrum av anlegget. Opphavsrett: Statsbygg.
Fasade mot idrettsplassen. Opprinnelig mellombygg ses t h.
Opphavsrett: Statsbygg.

Nytt mellombygg mellom musikk- og formingsavdeling. Opphavsrett: Statsbygg.
Opprinnelig fasade nordvest, senere er inngangsparti endret, nytt
mellombygg oppført. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 426 FORMINGSAVDELING
Kompleks 158 Høgskolen Stord/Haugesund, Rommetveit

Side 2



Nytt teknisk tilbygg og mellombygg. Musikkavdelingen t h. Opphavsrett:
Statsbygg. Terrenget er pent avtrappet med stein. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 426 FORMINGSAVDELING
Kompleks 158 Høgskolen Stord/Haugesund, Rommetveit

Side 3



Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: STATSBYGG VEST

GAB nr: 174064660

Gnr/bnr: 21/1

Oppført: 1966 - 1968

Byggherre: SBED

Arkitekt: Fr. Theodor Olsen

Opprinnelig funksjon: Undervisning/forskning

Nåværende funksjon: Undervisning/forskning

Bygningsart:

Regulering: Regulert: Reguleringsplan R-230-000-01 vedtatt av
kommunestyret 20.12.2001.

Vernestatus: Regulert til Spesialområde for bevaring etter Plan- og
bygningsloven § 25.6 Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
I reguleringsplanen er bygningen oppført i kategori 2 med slik bestemmelse: "Bygningar og anlegg skal i hovudsak bevarast. Det kan gjevast løyve til
mindre endringar og påbygg som ikkje endrar hovudform og arkitektur på bygningane." (Utdrag).

Sammendrag bygningshistorie
Inngangsparti og gangforbindelse til paviljongen er endret på 2000-tallet. Interiør ble samtidig noe endret med nye overflater, men planløsning og
gjennomgående bruk av tegl er opprinnelig.

Kilder:
Lærarutdanning i 150 år.
SBED ferdigmelding nr. 75 1968.

Bygningshistorikk
1962 1963 Vedtak om forslag til romprogram der musikkavdelingen består av 2 bygg. En sirkelrund paviljong med 15 øvingsrom på 5 kvm for elevene

og et materiellrom i indre kjerne. Andre del av musikkavdelinga inneholder 6 grupperom for individuell undervisning

1966 1968 I 1966 ble byggeplanene godkjent. Oppstart byggearbeid kort tid etter godkjennelsen samme år.

Vern
Formål: Formålet med fredning er å sikre bygningen som del av det utdanningshistoriske anlegget, og som god representant for

etterkrigstidens skolearkitektur.

Begrunnelse: Anlegget viser fire viktige epoker i utviklingen av lærerutdanningen: Seminartiden/1866-, lærerskolen/1920-åra,
etterkrigsekspansjonen/1960-åra og høgskolereform/1990-åra-. For de tre eldste periodene er anlegget godt bevart og
utviklet som en helhet, slik at det i dag framstår som et i nasjonal sammenheng unikt anlegg.

Formingsavdelingen (byggnr 426), Musikkavdelingen (byggnr 427) og Musikkpaviljongen (byggnr 428) er sammenbygd og
har felles inngang. Tross enkelte endringer har bygningskomplekset sitt opprinnelige preg i behold, og beliggenheten og
den futuristiske paviljongen gir bygningene ekstra eksponering og verdi.

Omfang: Fredningen omfatter bygningens eksteriør.

Vernekategori: Verneklasse 1, fredning

Fasade sørvest. Inngangsparti til høyre er senere endret. Opphavsrett:
Statsbygg.

Musikkavdeling til høyre. Nytt mellombygg med buet tak. Formingsavd til
venstre. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 427 MUSIKKAVDELINGEN
Kompleks 158 Høgskolen Stord/Haugesund, Rommetveit

Side 1



Musikkavdelingen sett mot musikkpaviljongen. Opphavsrett: Statsbygg. Fasade nordvest. Opphavsrett: Statsbygg.

Opprinnelig plan 1.etasje. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 427 MUSIKKAVDELINGEN
Kompleks 158 Høgskolen Stord/Haugesund, Rommetveit

Side 2



Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: STATSBYGG VEST

GAB nr: 174064660

Gnr/bnr: 21/1

Oppført: 1966 - 1968

Byggherre: SBED

Arkitekt: Fr. Theodor Olsen

Opprinnelig funksjon: Undervisning/forskning

Nåværende funksjon: Undervisning/forskning

Bygningsart:

Regulering: Regulert: Reguleringsplan R-230-000-01 vedtatt av
kommunestyret 20.12.2001.

Vernestatus: Regulert til Spesialområde for bevaring etter Plan- og
bygningsloven § 25.6 Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
I reguleringsplanen er bygningen oppført i kategori 2 med slik bestemmelse: "Bygningar og anlegg skal i hovudsak bevarast. Det kan gjevast løyve til
mindre endringar og påbygg som ikkje endrar hovudform og arkitektur på bygningane." (Utdrag).

Bygningens form gir øvingsrom med vegger som ikke er parallelle, av akustiske hensyn. Lydoverføring hindres ved at bygningen er en selvstendig
fundamentert satelitt.

Sammendrag bygningshistorie
Endringer i perioden 2004-2009:
Den opprinnelige åpne, overbygde forbindelsesgangen mellom musikkavdelingen og musikkpaviljongen fikk tette vegger av glass delt inn i felt som
tilsvarer søylene som bærer taket.
Gulvbelegg er skiftet og himling er endret/skiftet. Ståldørene til øvingsrommene er malt i ny farge.

Kilder:
SBED ferdigmelding nr 75 1968.
Lærarutdanning i 150 år.

Bygningshistorikk
1962 1963 Vedtak om forslag til romprogram der musikkavdelingen består av 2 bygg. En sirkelrund paviljong med 15 øvingsrom på 5 kvm for elevene

og et materiellrom i indre kjerne.

1966 1968 I 1966 ble byggeplanene godkjent. Oppstart av byggearbeid kort tid etter godkjennelsen.

Vern
Formål: Formålet med fredning er å sikre bygningen som del av det utdanningshistoriske anlegget, og som god representant for

etterkrigstidens skolearkitektur.

Begrunnelse: Anlegget viser fire viktige epoker i utviklingen av lærerutdanningen: Seminartiden/1866-, lærerskolen/1920-åra,
etterkrigsekspansjonen/1960-åra og høgskolereform/1990-åra-. For de tre eldste periodene er anlegget godt bevart og
utviklet som en helhet, slik at det i dag framstår som et i nasjonal sammenheng unikt anlegg.

Formingsavdelingen (byggnr 426), Musikkavdelingen (byggnr 427) og Musikkpaviljongen (byggnr 428) er sammenbygd og
har felles inngang. Tross enkelte endringer har bygningskomplekset sitt opprinnelige preg i behold, og beliggenheten og
den futuristiske paviljongen gir bygningene ekstra eksponering og verdi.

Omfang: Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør.

Vernekategori: Verneklasse 1, fredning

BYGNING 428 MUSIKKPAVILJONGEN
Kompleks 158 Høgskolen Stord/Haugesund, Rommetveit

Side 1



Interiør

Interiørnr: 115

Interiørnavn: Øvings-/

arbeidsrom

Beskrivelse: 1 av 15

øvingsrom i

musikkpaviljongen.

Rommene er lydisolert.

Interiørnr: 102

Interiørnavn: Gang

Beskrivelse: Gangen går i

en sirkel rundt lageret i

midten av bygningen. Midt

på bildet er

hovedinngangen. Til

venstre på bildet en av

dørene til øvingsrommene.

Interiørnr: 103

Interiørnavn: Lager

Beskrivelse: Til høyre er

lagerrom i midtdelen av

bygningen. Rundt lageret

går den sirkulære gangen

med dører inn til

øvelserommene.

Fasade vest. Opphavsrett: Statsbygg.
Fasade vest. Gangforbindelsen til høyre er senere endret.
Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 428 MUSIKKPAVILJONGEN
Kompleks 158 Høgskolen Stord/Haugesund, Rommetveit

Side 2



Fint samspill mellom de ulike bygningformene. Opphavsrett: Statsbygg. Mellombygget ses tydelig fra øst. Opphavsrett: Statsbygg.

Plan 1.etasje. Opphavsrett: Statsbygg. Fasade mot nordøst. Opphavsrett: Statsbygg.

Inngangsdør typisk for tidsperioden. Opphavsrett: Statsbygg.
Øvingsrom langs ytterveggene. Opphavsrett:
Statsbygg.

BYGNING 428 MUSIKKPAVILJONGEN
Kompleks 158 Høgskolen Stord/Haugesund, Rommetveit

Side 3



Ett av 15 lydisolerte øvingsrom. Opphavsrett:
Statsbygg. Inngangspartiet, opprinnelig belegg og himling (2004). Opphavsrett: Statsbygg.

I midten av bygningen er det lager. Belegg og himlig er senere endret. Opphavsrett:
Statsbygg.

BYGNING 428 MUSIKKPAVILJONGEN
Kompleks 158 Høgskolen Stord/Haugesund, Rommetveit

Side 4



Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: STATSBYGG VEST

GAB nr: 13381712

Gnr/bnr: 21/1

Oppført: 1966 - 1968

Byggherre: SBED

Arkitekt: Arkitektfirma Fr. Theodor Olsen, Bergen

Opprinnelig funksjon: Undervisning/forskning

Nåværende funksjon: Undervisning/forskning

Bygningsart:

Regulering: Regulert: Reguleringsplan R-230-000-01 vedtatt av
kommunestyret 20.12.2001.

Vernestatus: Regulert til Spesialområde for bevaring etter Plan- og
bygningsloven § 25.6 Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
I reguleringsplanen er bygningen oppført i kategori 2 med slik bestemmelse: "Bygningar og anlegg skal i hovudsak bevarast. Det kan gjevast løyve til
mindre endringar og påbygg som ikkje endrar hovudform og arkitektur på bygningane." (Utdrag).

Bygningshistorikk
1962 1968 I 1962 vedtok styret ved skolen byggeplaner om aula.

I 1966 ble byggeplaner godkjent med forutsetning at scenen tilfredsstiller Riksteaterets krav til b-scene. Oppstart byggearbeid kort tid etter
godkjennelsen.

Åpning av aula 2.september 1968. En romslig vestibyle binder aulaen sammen med velferdsbygget, spesialrombygget og nybygget. Skolen
hadde nå fått en sal med sitteplasser til 506 personer og en scene som gjorde det mulig med riksteaterets framstillinger.

1968 2005 Bygningen er lite endret utover sin opprinnelige funksjon. Normalt vedlikehold, blant annet sliping av gulv i 1987.

Vern
Formål: Formålet med fredning er å sikre bygningen som del av det utdanningshistoriske anlegget, og som god representant for

etterkrigstidens skolearkitektur.

Begrunnelse: Anlegget viser fire viktige epoker i utviklingen av lærerutdanningen: Seminartiden/1866-, lærerskolen/1920-åra,
etterkrigsekspansjonen/1960-åra og høgskolereform/1990-åra-. For de tre eldste periodene er anlegget  godt bevart og
utviklet som en helhet, slik at det i dag framstår som et i nasjonal sammenheng unikt anlegg.

Omfang: Eksteriør.
Interiør: Aularommet (inkludert galleri) med tilstøtende adkomstsoner som vist på plantegning.

Vernekategori: Verneklasse 1, fredning

Interiør

Interiørnr: 108

Interiørnavn: Aula

Beskrivelse: Aulaens

galleri. Under galleriet er

tre doble dører som blir

brukt som inngang ved

store arrangementer.

Adkomst ellers via sidedør

fra mellombygg tilknyttet

velferdsbygningen.

BYGNING 429 AULA
Kompleks 158 Høgskolen Stord/Haugesund, Rommetveit

Side 1



Fasade nordvest. Opphavsrett: Statsbygg.
Aula bak til venstre, forbundet med velferdsbygningen i forgrunnen.
Opphavsrett: Statsbygg.

Aula til høyre. Opphavsrett: Statsbygg.
Opprinnelig dør inn til selve aularommet.
Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 429 AULA
Kompleks 158 Høgskolen Stord/Haugesund, Rommetveit

Side 2



 Opphavsrett: Statsbygg.
Plantegning 1. etasje med skravur for fredet interiør.
Opphavsrett: Statsbygg.

Aulaens scene. Opphavsrett: Statsbygg. Aulaen. Opphavsrett: Statsbygg.

Aulaens galleri og adkomstside. Opphavsrett: Statsbygg. System for lagring av stoler under scenegulvet. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 429 AULA
Kompleks 158 Høgskolen Stord/Haugesund, Rommetveit

Side 3



Trapp fra garderobe i kjeller opp til aulaen. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 429 AULA
Kompleks 158 Høgskolen Stord/Haugesund, Rommetveit

Side 4
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