
Bygnings- og eiendomsdata
Fylke: Oslo

Kommune: 301/Oslo kommune

Opprinnelig funksjon: Spesialskole for
talehemmede

Nåværende funksjon: Bredtvet og Torshov
Kompetansesenter

Foreslått vernekategori: Verneklasse 1, fredning

Totalt antall bygg: 12 Situasjonskart.  Opphavsrett: Statsbygg.

Bygningsoversikt, omfang vern
Byggnr Byggnavn Oppført Verneklasse Omfang GAB nr Gnr/Bnr
952 BLÅSTUA, BREDTVET KOMPETANSES. 1964 - 1966 Verneklasse 1, fredning Eksteriør 80692471 91/141

943 BREDTVET KOMPETANSES., HOVEDBYGG 1964 - 1966 Verneklasse 1, fredning Eksteriør/Interiør 80692404 91/141

948 BRUNSTUA, BREDTVET KOMPETANSES. 1964 - 1966 Verneklasse 1, fredning Eksteriør 80773080 91/141

950 GRØNNSTUA, BREDTVET KOMPETANSES. 1964 - 1966 Verneklasse 1, fredning Eksteriør 80692463 91/141

951 GULSTUA, BREDTVET KOMPETANSES. 1964 - 1966 Verneklasse 1, fredning Eksteriør 80692455 91/141

949 RØDSTUA, BREDTVET KOMPETANSES. 1964 - 1966 Verneklasse 1, fredning Eksteriør 80773021 91/141

Vern kompleks
Formål: Formålet med fredningen er å bevare Bredtvedt som eksempel på formålsbygd spesialskole fra den store utbyggingen på

1960- og 70-tallet i tiden etter spesialskoleloven av 1951 og de endringer dette innledet. Formålet er videre å sikre det
komplette skoleanlegget med skole- og administrasjonsbygning (hovedbygning) og frittliggende internatbygninger, som
har en karakteristisk og enhetlig arkitektur.

Begrunnelse: Bredtvedt er et komplett spesialskoleanlegg med høy arkitektonisk kvalitet, tydelig 1960-tallsarkitektur med flate,
utstikkende tak, kvadratiske bygningskropper og fasadene oppdelt i rektangulære felt. Farge- og materialbruk gir
dybdevirkning til fasadene og bidrar til at bygningsvolumene får et lett preg. Bygningenes proporsjoner og fasadeutforming
følger et modulsystem som gir et svært enhetlig uttrykk. Samtidig har terrengtilpasningen løst opp regulariteten gjennom
en friere plassering og variasjon i høyde. Anlegget fremstår som en samlet komposisjon med spesielle kvaliteter for sin
epoke, og uten dominerende endringer av det opprinnelige eksteriøret.

Bredtvet er, i motsetning til tidligere spesialskoler som f.eks. Huseby, bygd med separate internater for at de i større grad
skal være et "hjem" for elevene. Bredtvedt er derfor representant for perioden med hensyn til pedagogikk og skolepolitikk.

Ombyggingen av internatbygningene til kontorer og funksjoner for dagens kompetansesenter gjør Bredtvet også til en
representant for Statpeds virksomhet.

Omfang: Eksteriør: Hele anlegget, med skolebygg, personalboliger og internat.
Interiør: Enkelte elementer i Hovedbygget, som vist på plantegninger.

Beskrivelse kulturmiljø
Bredtvet kompetansesenter med skolebygg, fem internatbygg og personalboliger, ligger i en sørvestlig helling på en høyde i Groruddalen mellom
Trondheimsveien og Østre Aker vei. I nærheten ligger også Bredtveit fengsel, forvarings- og sikringsanstalt og Bredtvet kirke, Bredtvet Park,
ungdomskole, barnehage og øvrig boligbebyggelse. Det er store grøntområder med småskog, eng og gress rundt institusjonene og øvrig bebyggelse.
Leirbakkelandskapet er brukt til beite og det er av kulturhistorisk interesse at det ikke gror igjen.

Bygningene fremstår eksteriørsmessig som autentiske. Alle ombygginger er foretatt av arkitekt Mellby. Interiør er langt på vei bygget om fra internat- og
skolevirksomhet til kontorfunksjoner. Det er likevel gjenstående elementer som vitner om byggenes opprinnelige bruk som bør bestå. Dette er for
eksempel peisene i begge etasjer i internatbyggene, trapperommene med overlysvinduer, opprinnelig materialvalg interiørt i internat, og i skole-
administasjonsbygg, og særlig i sonen rundt den tidligere hovedinngangen.

For mer informasjon:
Høringsutkast februar 2004, områdeprogram for Bredtvet. Oslo kommune, Plan- og Bygningsetaten, avdeling for Byutvikling.

Kilder:
Oslo arkitekturguide.
Oslo Byleksikon. Oslo byes vel, Aschehoug & co A/S og Gyldendal Norske forlag A/S, 1987.
Ferdigmelding nr 55 til Statens bygge- og eiendomsdirektorat.
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Eiendomshistorikk
Bredvet kompetansesenter ligger på grunnen til tidligere Bredtvet gård. Gården er ikke nevnt i middelalderen. Den var krongods da den ble solgt i 1662.
Gården hadde flere eiere fram til Hans Nilsen Hauge kjøpte den i 1817 og drev den til sin død i 1824. Gården ble da kjøpt av staten og bygningene revet.
I 1921 ble Bredvet forbedringsanstalt og fengsel anlagt på eiendommen. I 1961 ble det besluttet å fradele tomt til spesialskolen for talehemmede.

Skolekomplekset ble i sin helhet tegnet av P.A.M. Mellbye. Skolen ble bygget for 160 elever, hvorav 50 eksterne og 110 med internatplass.
Fellesfunksjoner var samlet i en hovedbygning med skolefløy i to etasjer lengst mot sør, i midten administrasjons- og behandlingsavdeling i fire etasjer og
lengst mot vest gymnastikksal og kjøkkenavdeling. Nedenfor ligger fem internater, hver i to etasjer. Anlegget er konstruert med betongsøyler i et
plansystem med kvadratiske enheter. Takene er utformet som betongskåler, fylt med jord og tilsådd for effektiv lyddemping fra Trondheimsveien. Til
anlegget hører også betjeningsboliger av tre, bygget ovenfor mot atkomstveien.
Hovedinnngang er flyttet fra fasaden mot internatene til øvre plan.

Historie:
1919: Den statlige Granhaug offentlige skole for barn og ungdom med talefeil,  startet  på Lysaker i Bærum 21.05.1919. Internatskole for gutter og jenter.
1945: Byggekomité dannet for bygging av ny spesialskole for talehemmede.
1949: Sætern gård i Bærum ble kjøpt til formålet. Arkitekt Mellbye engasjert til å forestå planleggingsarbeidet.
1961: KUD aksepterer tilbud fra JD omareale til spesialskolen utskilt fra Bredtveit kvinnefengsels område. Området på Bredtvet oppdeles i parseller til
forskjellige foreslåtte formål som spesialskole, musikkskole, bibliotekskole og ny lærerskole. Kun spesialskolen bygges. Oppgaven og romprogram
overdras til Statens bygge og eiendomsdirektorat.
1962: Romprogrammet godkjennes.
1963: Forprosjektet godkjennes.
1964: Anbud ble innhentet.
1967: Skolen tas i bruk i januar 1967 under navnet Spesialskole for talehemmede.
1976: Navnet endres til Bredtvet senter for logopedi.
1992: Halmrast skole innlemmes som en avdeling.
1997-1998: Alle asfalterte flater rundt kompetansesenteret ble lagt om på nytt for å gi flere parkeringsplasser.
2003: Torshov Kompetansesenter samlokaliseres med Bredtvedt og tre av internatene bygges sammen og ombygges til kontorer. Drift legges om og gir
behov for flere kontorer, mindre internatfunksjoner.

Kilde:
Oslo arkitekturguide.
Oslo Byleksikon. Oslo byes vel, Aschehoug & co A/S og Gyldendal Norske forlag A/S, 1987.
Ferdigmelding nr 55/1967 til Statens Bygge- og Eiendomsdirektorat.
Byggekunst nr 7/1967.
Statens spesialskoler 1825  1992, internett.
Jubileumsskrift for spesialskolen for talehemmede 1919 - 1969.

Verneverdige bygg

Byggnr: 943

GAB nr: 80692404

Navn: BREDTVET

KOMPETANSES.,

HOVEDBYGG

Oppført: 1964 - 1966

Byggnr: 948

GAB nr: 80773080

Navn: BRUNSTUA,

BREDTVET

KOMPETANSES.

Oppført: 1964 - 1966

Byggnr: 949

GAB nr: 80773021

Navn: RØDSTUA,

BREDTVET

KOMPETANSES.

Oppført: 1964 - 1966

Byggnr: 950

GAB nr: 80692463

Navn: GRØNNSTUA,

BREDTVET

KOMPETANSES.

Oppført: 1964 - 1966

Byggnr: 951

GAB nr: 80692455

Navn: GULSTUA,

BREDTVET

KOMPETANSES.

Oppført: 1964 - 1966

Byggnr: 952

GAB nr: 80692471

Navn: BLÅSTUA,

BREDTVET

KOMPETANSES.

Oppført: 1964 - 1966
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Utomhusanlegg

Elementnr: 01

Elementnavn: Skulptur

formet som en

stemmegaffel.

Beskrivelse:

Stemmegaffelen var

symbolet til Bredtvet senter

for talehemmede.

Elementnr: 02

Elementnavn: Bauta over

Hans Nilsen Hauge.

Beskrivelse: Til minne om

Hans Nilsen Hauge (1771-

1824) er det reist en bauta

på eiendommen. Hans

Nilsen Hauge, som var en

berømt predikant, eide

gården fra 1817 til han

døde i 1824. Etter et

opphold i fengsel i Oslo

mellom 1804 og 1811, ble

hans helse ødelagt og han

orket ikke lenger å reise

rundt i landet. Venner av

han kjøpte da Bredtvet

gård. Fra gården ledet han

vekkelsen videre ved å

skrive brev og å holde

prekener på gården. Etter

hans død kjøpte staten

gården og er fremdeles

eier av området.

Gulstua, Grønnstua og Rødstua med hovedbygget i bakgrunnen. Opphavsrett:
Statsbygg.
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Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: STATSBYGG ØST

GAB nr: 80692404

Gnr/bnr: 91/141

Oppført: 1964 - 1966

Byggherre: Statens Bygge- og Eiendomsdirektorat

Arkitekt: P. A. M. Mellbye

Opprinnelig funksjon: Undervisning/forskning

Nåværende funksjon: Undervisning/forskning

Bygningsart: Skole

Regulering: Regulert: Tomt for offentlig bygning (skole for
talehemmede). S-2622, 07.10.1982.

Vernestatus: Annet vern: Oppført på Gul liste 22.10.2003 som
verneverdig. Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Frittliggende bygning med vinkeltformet grunnplan, hoveddel i fire etasjer og fløy i to etasjer. Konstruert med betongsøyler i et plansystem med
kvadratiske enheter. Flatt tak med stort markant utstikk. Store vinduspartier oppbrutt av trepaneler og synlige betongpilastre og etasjedekker. Ligger i
skrånende terreng.

Bygningshistorikk
1964 1966 Bygningen oppføres

2001 Rehabilitering av utvendig fasade. Betongoverflater renses og overmales med silikonemulsjonsmaling. Vinduer og sjalusier avvaskes ,
renses eller avskrapes for løs maling og overmales. Gul teglstein vaskes rent.

2002 2003 Ombygging av hovedhuset. I hovedhuset var det et stort kjøkken og vaskeri som det ikke lenger var bruk for. Rommet hadde stor takhøyde
og det ble derfor etablert en mesaninetasje som rommer et bibliotek mens det i den nedre delen ble en felles kantine for Bredtvet og
Torshov kompetansesenter. I forbindelse med ombyggingen ble det gjennomført mindre fasadeendringer for å gi direkte utblikk fra bibliotek
og kantine. I noen fasadefelter ble brystningen senket. Arkitektene var Mellbye arkitekter AS.

2003 Rehabilitering av utvendig trapp.

Vern
Formål: Formålet med fredning er å sikre hovedbygningen som sentral del av det formålsbygde spesialskoleanlegget, både

arkitektonisk og skolehistorisk.

Formålet med fredning av utvalgte interiører er å sikre romfunksjoner med en utforming som er typisk og
historiefortellende for døveskolens virksomhet. Videre er formålet å sikre tidstypisk interiørarkitektur som harmonerer med
anleggets uttrykk forøvrig, og som er representativ for hvordan interiørene i alle bygningene opprinnelig var.

Begrunnelse: Bredtvet representerer den store statlige utbyggingen av spesialskoler på 1960- og deler av 70-tallet. Utformingen av
skoleanlegget med felles skole- og administrasjonsbygg og mindre, separate internat skiller seg fra tidligere
spesialskoleutbygginger hvor det var færre, mer monumentale bygninger som rommet alle funksjoner.

Hovedbygningen på Bredtvet fremstår med et tilnærmet opprinnelig eksteriør. Interiøret er noe endret, men planløsning,
materialbruk, overflater og interiørelementer er i stor grad som opprinnelig. Typiske endringer er oppdeling av opprinnelige
små klasserom til to kontorer, innpassing av heis og vindeltrapp i opprinnelig rektangulær hovedtrapp, ny innredning og
bruk i utdaterte spesialrom som f eks filmrom, legekontor, tannlegekontor, lydrom internatrom.

Opprinnelig fantes kun ett møterom ved skolen. Klasserommene var tilpasset små elevgrupper, og hadde direkte adkomst
til logopedrom. Det fantes egen barnehage og det opprinnelig store barnehagerommet er det eneste som har etasjehøye
vinduer og er plassert for enkel adkomst til utearealer. Barnehagens 6-åringer kunne også bo permanent på skolens
internat. Øverste etasje var opprinnelig internat for elever som ikke skulle bo gjennom hele skoleåret. Det er egen inngang
for internatetasjen, og felles spiserom og stue. Interiørene er de samme som opprinnelig var i de separate internatene
(Blåstua osv.). Samlet representerer romtypene nevnt ovenfor viktige og typiske funksjoner for spesialskolen.

Omfang: Eksteriør.

Interiør:
1. etg: Vestibyle, del av korridor og trapperom, møterom 102, kontor 118 og rom 119 (118 og 119 er opprinnelig
barnehage).
2. etg: Kontor 208, kontor 210 (208 er opprinnelig logopedrom og 210 klasserom).
3.etg: Inngang fra øst med trapperom og trapp opp til 4. etg (opprinnelig internatetasje for korttidsopphold).
4.etg: Korridorer, kontor 413 (opprinnelig internatrom), kontor 401 (opprinnelig felles internatstue).

Vernekategori: Verneklasse 1, fredning

BYGNING 943 BREDTVET KOMPETANSES., HOVEDBYGG
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Sørfasade. Opphavsrett: Statsbygg.
Østfasade. Inngangen til Hovedbygget fra rundkjøring på toppen av
høydedraget. Opphavsrett: Statsbygg.

Barnehagen i 1. etasje hadde vinduer i full etasjehøyde. Opphavsrett: Statsbygg. Opprinnelig inngangsparti. Opphavsrett: Statsbygg.

Vestibyle 1. etasje. Opphavsrett: Statsbygg. Opprinnelig stue for internatet i 4. etasje. Opphavsrett: Statsbygg.
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Møterom 102 1. etasje. Opphavsrett: Statsbygg. Korridor 4 etasje. Opphavsrett: Statsbygg.

Plantegning 1. etg med skravur for vernet interiør. Opphavsrett: Statsbygg Plantegning 2. etg med skravur for vernet interiør. Opphavsrett: Statsbygg.

Plantegning 3. etg med skravur for vernet interiør. Opphavsrett: Statsbygg Plantegning 4. etg med skravur for vernet interiør. Opphavsrett: Statsbygg.
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Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: STATSBYGG ØST

GAB nr: 80773080

Gnr/bnr: 91/141

Oppført: 1964 - 1966

Byggherre: Statens Bygge- og Eiendomsdirektorat

Arkitekt: P. A. M. Mellbye

Opprinnelig funksjon: Bolig/bosetning

Nåværende funksjon: Undervisning/forskning

Bygningsart: Internat/forlegning

Regulering: Regulert: Tomt for offentlig bygning (skole for
talehemmede) maks U 0,3. S-2622, 07.10.1982. del 1

Vernestatus:
Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Internatene er i to etasjer, uten kjeller, fundamentert på såler. Eksteriørmessig er internatene lik hovedbygget. Anlegget er konstruert med betongsøyler i
et plansystem med kvadratiske enheter. Utvendig kledning er opp til brystningshøyde i 1. etasje murt av betongsplittstein. Øvrige yttervegger er av faste
tvillingglass og trefelt med lufteluker. Takene på internatene er utformet som betongskåler, fylt med jord og tilsådd for effektiv lyddemping fra
Trondheimsveien. Hvert internat har ulik farge på utvendig trevirke, derav
navnet.
Det er bygget to mellombygg som forbinder 951 Gulstua, 950 Grønnstua og 949 Rødstua. Internatene 948 og 952 hadde opprinnelig forbindelse mellom
1. etasjene.

Bygningshistorikk
1964 1966 Bygningen oppføres

2001 Rehabilitering av utvendig fasade. Betongoverflater renses og overmales med silikonemulsjonsmaling. Vinduer og sjalusier avvaskes ,
renses eller avskrapes for løs maling og overmales.

Vern
Formål: Formålet er å bevare internat som del av det formålsbygde spesialskole- anlegget som eksteriørmessig har høy grad av

autentisitet.

Begrunnelse: Bredtvet representerer utbygging av spesialskoler på 1960-tallet. Utformingen av skoleanlegget med felles skole- og
administrasjonsbygg og mindre, separate internat skiller seg fra tidligere spesialskoleutbygginger  hvor det var færre, mer
monumentale bygg som rommet alle funksjoner.
Bredtvedt representerer også typisk 60-tallsarkitektur og en klar tilpassing av anlegget til tomtens utforming.

Internatene på Bredtvedt fremstår eksteriørt som autentisk. Interiørt er det i internatene ulik endringsgrad av planløsning
og interiørelementer.

Omfang: Eksteriør.

Vernekategori: Verneklasse 1, fredning

Vestfasade. Opphavsrett: Statsbygg. Nordvest fasade. Brunstua til høyre. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 948 BRUNSTUA, BREDTVET KOMPETANSES.
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Blå- og Brunstua sett fra øst. Opphavsrett: Statsbygg. Trapp mellom Brunstua og Blåstua. Opphavsrett: Statsbygg.

Plan først eetasje.  Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 948 BRUNSTUA, BREDTVET KOMPETANSES.
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Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: STATSBYGG ØST

GAB nr: 80773021

Gnr/bnr: 91/141

Oppført: 1964 - 1966

Byggherre: Statens Bygge- og Eiendomsdirektorat

Arkitekt: P. A. M. Mellbye

Opprinnelig funksjon: Bolig/bosetning

Nåværende funksjon: Undervisning/forskning

Bygningsart: Internat/forlegning

Regulering: Regulert: Tomt for offentlig bygning (skole for
talehemmede) maks U 0,3. S-2622, 07.10.1982. del 1

Vernestatus:
Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Internatene er i to etasjer, uten kjeller, fundamentert på såler. Eksteriørmessig er internatene lik hovedbygget. Anlegget er konstruert med betongsøyler i
et plansystem med kvadratiske enheter. Utvendig kledning er opp til brystningshøyde i 1. etasje murt av betongsplittstein. Øvrige yttervegger er av faste
tvillingglass og trefelt med lufteluker. Takene på internatene er utformet som betongskåler, fylt med jord og tilsådd for effektiv lyddemping fra
Trondheimsveien. Hvert internat har ulik farge på utvendig trevirke, derav
navnet.
Det er bygget to mellombygg som forbinder 951 Gulstua, 950 Grønnstua og 949 Rødstua. Internatene 948 og 952 hadde opprinnelig forbindelse mellom
1. etasjene.

Bygningshistorikk
1964 1966 Bygningen oppføres

1999 2000 Pusset opp og bruksendret til kontor.

2001 Rehabilitering av utvendig fasade. Betongoverflater renses og overmales med silikonemulsjonsmaling. Vinduer og sjalusier avvaskes ,
renses eller avskrapes for løs maling og overmales.

2002 2003 Bygget om til å huse Torshov Kompetasesenter. Funksjonen forandret fra internat til kontor. To nye mellombygg mellom Gulstua, Rødstua
og Grønnstua tegnet av Mellbye arkitekter AS.

Vern
Formål: Formålet er å bevare internat som del av det formålsbygde spesialskole- anlegget som eksteriørmessig har høy grad av

autentisitet.

Begrunnelse: Bredtvet representerer utbygging av spesialskoler på 1960-tallet. Utformingen av skoleanlegget med felles skole- og
administrasjonsbygg og mindre, separate internat skiller seg fra tidligere spesialskoleutbygginger hvor det var færre, mere
monumentale bygg som rommet alle funksjoner.
Bredtvedt representerer også typisk 60-tallsarkitektur og en klar tilpassing av anlegget til tomtens utforming.

Internatene på Bredtvedt fremstår eksteriørt som autentisk. Interiørt er det i internatene ulik endringsgrad av planløsning
og interiørelementer.

Omfang: Eksteriør.

Vernekategori: Verneklasse 1, fredning

Østfasade. Opphavsrett: Statsbygg. Gulstua, Grønnstua og Rødstua sett fra vest. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 949 RØDSTUA, BREDTVET KOMPETANSES.
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Trapp ned fra Hovedbygning og parkering langs
fasade syd. Opphavsrett: Statsbygg. Fasade sett fra vest med nytt mellombygg. Opphavsrett: Statsbygg.

Hjørne med balkong. Opphavsrett: Statsbygg. Rødstua sett fra sør. Opphavsrett: Statsbygg.

Overlys. Opphavsrett: Statsbygg.
Plan 1. etasje Gul, grønn og rød med nye mellombygg Opphavsrett: Mellbye
arkitekter as.

BYGNING 949 RØDSTUA, BREDTVET KOMPETANSES.
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Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: STATSBYGG ØST

GAB nr: 80692463

Gnr/bnr: 91/141

Oppført: 1964 - 1966

Byggherre: Statens Bygge- og Eiendomsdirektorat

Arkitekt: P. A. M. Mellbye

Opprinnelig funksjon: Bolig/bosetning

Nåværende funksjon: Undervisning/forskning

Bygningsart: Skole

Regulering: Regulert: Tomt for offentlig bygning (skole for
talehemmede) maks U 0,3. S-2622, 07.10.1982. del 1

Vernestatus:
Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Internatene er i to etasjer, uten kjeller, fundamentert på såler. Eksteriørmessig er internatene lik hovedbygget. Anlegget er konstruert med betongsøyler i
et plansystem med kvadratiske enheter. Utvendig kledning er opp til brystningshøyde i 1. etasje murt av betongsplittstein. Øvrige yttervegger er av faste
tvillingglass og trefelt med lufteluker. Takene på internatene er utformet som betongskåler, fylt med jord og tilsådd for effektiv lyddemping fra
Trondheimsveien. Hvert internat har ulik farge på utvendig trevirke, derav
navnet.
Det er bygget to mellombygg som forbinder 951 Gulstua, 950 Grønnstua og 949 Rødstua. Internatene 948 og 952 hadde opprinnelig forbindelse mellom
1. etasjene.

Bygningshistorikk
1964 1966 Bygningen oppføres

1999 2000 Pusset opp og bruksendret til kontor.

2001 Rehabilitering av utvendig fasade. Betongoverflater renses og overmales med silikonemulsjonsmaling. Vinduer og sjalusier avvaskes ,
renses eller avskrapes for løs maling og overmales.

2002 2003 Bygget om til å huse Torshov Kompetansesenter. Funksjonen forandret fra internat til kontor. To nye mellombygg mellom Gulstua, Rødstua
og Grønnstua tegnet av Mellbye arkitekter AS.

Vern
Formål: Formålet er å bevare internat som del av det formålsbygde spesialskole- anlegget som eksteriørmessig har høy grad av

autentisitet.

Begrunnelse: Bredtvet representerer utbygging av spesialskoler på 1960-tallet. Utformingen av skoleanlegget med felles skole- og
administrasjonsbygg og mindre, separate internat skiller seg fra tidligere spesialskoleutbygginger hvor det var færre, mer
monumentale bygg som rommet alle funksjoner.
Bredtvedt representerer også typisk 60-tallsarkitektur og en klar tilpassing av anlegget til tomtens utforming.

Internatene på Bredtvedt fremstår eksteriørt som autentisk. Interiørt er det i internatene ulik endringsgrad av planløsning
og interiørelementer.

Omfang: Eksteriør.

Vernekategori: Verneklasse 1, fredning

Grønnstua i midten mellom Gulstua og Rødstua. Opphavsrett: Statsbygg. Taket på Grønnstua mellom Rødstua og Gulstua. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 950 GRØNNSTUA, BREDTVET KOMPETANSES.
Kompleks 314 BREDTVETVEIEN 4/6/8/10, OSLO

Side 1



Fasade mot vest. Opphavsrett: Statsbygg. Nybygg mellom Grønnstua og Rødstua. Opphavsrett: Statsbygg.

Grønnstua sett fra vest, Gulstua i bakgrunn. Opphavsrett: Statsbygg. Detalj tak/gesims. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 950 GRØNNSTUA, BREDTVET KOMPETANSES.
Kompleks 314 BREDTVETVEIEN 4/6/8/10, OSLO

Side 2



Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: STATSBYGG ØST

GAB nr: 80692455

Gnr/bnr: 91/141

Oppført: 1964 - 1966

Byggherre: Statens Bygge- og Eiendomsdirektorat

Arkitekt: P. A. M. Mellbye

Opprinnelig funksjon: Bolig/bosetning

Nåværende funksjon: Undervisning/forskning

Bygningsart: Skole

Regulering: Regulert: Tomt for offentlig bygning (skole for
talehemmede) maks U 0,3. S-2622, 07.10.1982. del 1

Vernestatus:
Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg.

Sammendrag bygningsbeskrivelse

Bygningshistorikk
1964 1966 Bygningen oppføres

2001 Rehabilitering av utvendig fasade. Betongoverflater renses og overmales med silikonemulsjonsmaling. Vinduer og sjalusier avvaskes ,
renses eller avskrapes for løs maling og overmales.

2002 2003 Bygget om til å huse Torshov Kompetansesenter. Funksjonen forandret fra internat til kontor. To nye mellombygg mellom Gulstua, Rødstua
og Grønnstua tegnet av Mellbye arkitekter AS.

Vern
Formål: Formålet er å bevare internat som del av det formålsbygde spesialskole- anlegget som eksteriørmessig har høy grad av

autentisitet.

Begrunnelse: Bredtvet representerer utbygging av spesialskoler på 1960-tallet. Utformingen av skoleanlegget med felles skole- og
administrasjonsbygg og mindre, separate internat skiller seg fra tidligere spesialskoleutbygginger hvor det var færre, mere
monumentale bygg som rommet alle funksjoner.
Bredtvedt representerer også typisk 60-tallsarkitektur og en klar tilpassing av anlegget til tomtens utforming.

Internatene på Bredtvedt fremstår eksteriørt som autentisk. Interiørt er det i internatene ulik endringsgrad av planløsning
og interiørelementer.

Omfang: Eksteriør.

Vernekategori: Verneklasse 1, fredning

Vestfasade. Opphavsrett: Statsbygg.
Mellombygg mellom Gulstua og Grønnstua. Vestfasader. Opphavsrett:
Statsbygg.

BYGNING 951 GULSTUA, BREDTVET KOMPETANSES.
Kompleks 314 BREDTVETVEIEN 4/6/8/10, OSLO

Side 1



Gulstua sett fra vest. Opphavsrett: Statsbygg. Detalj gesims. Opphavsrett: Statsbygg.

Gulstua og Grønnstua sett fra øst, Gulstua til høyre. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 951 GULSTUA, BREDTVET KOMPETANSES.
Kompleks 314 BREDTVETVEIEN 4/6/8/10, OSLO

Side 2



Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: STATSBYGG ØST

GAB nr: 80692471

Gnr/bnr: 91/141

Oppført: 1964 - 1966

Byggherre: Statens Bygge- og Eiendomsdirektorat

Arkitekt: P. A. M. Mellbye

Opprinnelig funksjon: Bolig/bosetning

Nåværende funksjon: Undervisning/forskning

Bygningsart: Skole

Regulering: Regulert: Tomt for offentlig bygning (skole for
talehemmede) maks U 0,3. S-2622, 07.10.1982. del 1

Vernestatus:
Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Internatene er i to etasjer, uten kjeller, fundamentert på såler. Eksteriørmessig er internatene lik hovedbygget. Anlegget er konstruert med betongsøyler i
et plansystem med kvadratiske enheter. Utvendig kledning er opp til brystningshøyde i 1. etasje murt av betongsplittstein. Øvrige yttervegger er av faste
tvillingglass og trefelt med lufteluker. Takene på internatene er utformet som betongskåler, fylt med jord og tilsådd for effektiv lyddemping fra
Trondheimsveien. Hvert internat har ulik farge på utvendig trevirke, derav
navnet.

Det er bygget to mellombygg som forbinder 951 Gulstua, 950 Grønnstua og 949 Rødstua. Internatene 948 og 952 hadde opprinnelig forbindelse mellom
1. etasjene.

Bygningshistorikk
1964 1966 Bygningen oppføres

2001 Rehabilitering av utvendig fasade. Betongoverflater renses og overmales med silikonemulsjonsmaling. Vinduer og sjalusier avvaskes ,
renses eller avskrapes for løs maling og overmales.

Vern
Formål: Formålet er å bevare internat som del av anlegget som eksteriørmessig har høy grad av autentisitet.

Begrunnelse: Bredtvet representerer utbygging av spesialskoler på 1960-tallet. Utformingen av skoleanlegget med felles skole- og
administrasjonsbygg og mindre, separate internat skiller seg fra tidligere spesialskoleutbygginger hvor det var færre, mer
monumentale bygg som rommet alle funksjoner.
Bredtvedt representerer også typisk 60-tallsarkitektur og en klar tilpassing av anlegget til tomtens utforming.

Internatene på Bredtvedt fremstår eksteriørt som autentisk. Interiørt er det i internatene ulik endringsgrad av planløsning
og interiørelementer.

Omfang: Eksteriør.

Vernekategori: Verneklasse 1, fredning

Fra sør. I bakgrunnen synes Brunstua. Opphavsrett: Statsbygg. Taket. Foto tatt fra taket på hovedbygget. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 952 BLÅSTUA, BREDTVET KOMPETANSES.
Kompleks 314 BREDTVETVEIEN 4/6/8/10, OSLO

Side 1



Fasade  syd. Opphavsrett: Statsbygg. Trapp mellom Blåstua og Brunstua fra vest. Opphavsrett: Statsbygg.

Detalj hjørne Blåstua. Opphavsrett: Statsbygg. Plan 1. etajse.  Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 952 BLÅSTUA, BREDTVET KOMPETANSES.
Kompleks 314 BREDTVETVEIEN 4/6/8/10, OSLO

Side 2
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