
Bygnings- og eiendomsdata
Fylke: Oslo

Kommune: 301/Oslo kommune

Opprinnelig funksjon: Musikkhøyskole

Nåværende funksjon: Musikkhøyskole

Foreslått vernekategori: Verneklasse 2, bevaring

Totalt antall bygg: 1 Situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg.

Bygningsoversikt, omfang vern
Byggnr Byggnavn Oppført Verneklasse Omfang GAB nr Gnr/Bnr
558 GYDAS VEI 6 1986 - 1988 Verneklasse 2, bevaring Eksteriør 81073341 38/275

Vern kompleks
Formål: Formålet med vernet er å bevare de fasadene av bygningen som inngår i et byrom med helhetspreg bestående av

utdanningsinstutusjoner og statlige institusjoner oppført i samme periode og med samme materialbruk.

Begrunnelse: Norges musikkhøgskole inngår i et enhetlig bygningsmiljø og statlig institusjonsområde. Chateau Neuf, Politihøgskolen og
Musikkhøgskolen omkranser plassen foran Chateau Neuf og danner et byrom. Bygningene har fellestrekk i utførelse og
materialbruk (rasterestetikk, tegl og betong), og er oppført i samme periode (1970-80-årene).

Omfang: Vernet omfatter deler av bygningens eksteriør: Sørvestre fløy som vender mot Slemdalsveien og som danner fasade mot
plass/byrom mellom Chateau Neuf og Politihøgskolen. Fløyen består av tre volumer: Glass/rasterfront, teglblokk i bakkant
og et tårn. De korte sidefasadene på disse tre volumene omfattes av vernet, men ikke fasaden mot nordøst.

Beskrivelse kulturmiljø
Norges musikkhøgskole (NMH) ligger på Majorstuen, i et område med andre høyskole- og universitetsbygninger oppført i samme periode fra 1970-årene
og med fellstrekk i utførelsen. Området bindes sammen ved at flere av bygningene, blant annet Musikkhøgskolen, har strukturalistiske elementer som i
sin tid ble introdusert i området med Chateau Neuf, tegnet av arkitektene Lund og Slaatto.

Norges musikkhøgskole ble etablert i 1973. Dagens bygning ble oppført i 1988.

Kilder:
261 Norske arkitektkonkurranser. Norges musikkhøgskole trinn 1.  Tillegg til arkitektnytt nr 16 1985

Eiendomshistorikk
Norges Musikkhøyskole staret sitt første undervisningsår i 1973 i eldre, spredte og uegnete lokaler. Behovet for mer egnete lokaler førte til at det året
etter ble oppnevnt en byggekomité. Den nye musikkhøgskolebygningen stod ferdig i 1988, beliggende på Majorstua mellom Chateau Neuf og
Politihøgskolen.

I 1996 ble Norges musikkhøgskole og Østlandets musikkonservatorium slått sammen og det ble behov for større arealer. Et nybygg i tilknytning til det
eksisterende stod ferdig i 2007.

Verneverdige bygg

Byggnr: 558

GAB nr: 81073341

Navn: GYDAS VEI 6

Oppført: 1986 - 1988
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Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: STATSBYGG ØST

GAB nr: 81073341

Gnr/bnr: 38/275

Oppført: 1986 - 1988

Byggherre: SBED

Arkitekt: Arkitektgruppen Lille Frøen A/S

Opprinnelig funksjon: Undervisning/forskning

Nåværende funksjon: Undervisning/forskning

Bygningsart:

Regulering: Regulert: Regulering for eiendommen er knyttet opp til
reguleringeplan S-1723.

Vernestatus:
Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Musikkhøgskolen består av ett bygningsvolum i rød og gul tegl. Bygningen inngår i en helhet med omkringliggende utdanningsinstitusjoner. Bygningene
har enhetlig preg: Tegl og betong, kubiske former og tårn.

Sammendrag bygningshistorie
1. byggetrinn 1986-1988, FM 350/1989
2. byggetrinn 2004-2006, FM 670/2007

Vern
Formål: Formålet med vernet er å bevare de fasadene av bygningen som inngår i et byrom med helhetspreg bestående av

utdanningsinstutusjoner og statlige institusjoner oppført i samme periode og med samme materialbruk.

Begrunnelse: Norges Musikkhøyskole inngår i et enhetlig bygningsmiljø og statlig institusjonsområde. Chateau Neuf, Politihøgskolen og
Musikkhøgskolen omkranser plassen foran Chateau Neuf og danner et byrom. Bygningene har fellestrekk i utførelse og
materialbruk (rasterestetikk, tegl og betong), og er oppført i samme periode (1970-80-årene).

Omfang: Eksteriør: Den sørvestre fasaden som vender mot Slemdalsveien, med utenpåliggende raster og store glassflater og som
danner fasade mot plass/byrom mellom Chateau Neuf og Politihøgskolen, samt tårnoppbygget omfattes av vernet.

Vernekategori: Verneklasse 2, bevaring

Fasade mot sørvest. Hovedinngang og torg/plass foran bygningen.
Opphavsrett: Statsbygg.

Fasade mot sørøst. Frontbygget t.v. med utenpåliggende raster og store
glassflater samt tårnoppbygget omfattes av vernet. Opphavsrett:
Statsbygg.

BYGNING 558 GYDAS VEI 6
Kompleks 272 NORGES MUSIKKHØGSKOLE, OSLO

Side 1



Endeveggene på sørvestfløyen omfattes av vernet.
Opphavsrett: Statsbygg. Hovedinngang. Opphavsrett: Statsbygg.

Utsikt mot sør, på plassen mot Politihøgskolen. Opphavsrett: Statsbygg.
Plassen foran Musikkhøgskolen sett fra Politihuset. Opphavsrett:
Statsbygg.
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