KOMPLEKS 3406 UNIVERSITETET I TROMSØ

Bygnings- og eiendomsdata
Fylke:
Kommune:

Troms
1902/Tromsø,
1939/Storfjord
Opprinnelig funksjon:
Universitet
Nåværende funksjon:
Universitet
Foreslått vernekategori: Verneklasse 2, bevaring
Totalt antall bygg:
34

Universitetsbiblioteket midt i bildet og hovedgangveien gjennom universitetsanlegget.
Opphavsrett: Statsbygg.

Situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg.

Side 1

KOMPLEKS 3406 UNIVERSITETET I TROMSØ
Bygningsoversikt, omfang vern
Byggnr

Byggnavn

Oppført

Verneklasse

11454

5 STK. HYTTER FELTSTASJON

1979 - 1981

Verneklasse 2, bevaring Eksteriør

Omfang

GAB nr

Gnr/Bnr

9903216

Ardna

2001 - 2004

Verneklasse 2, bevaring Eksteriør/Interiør

190856372

119/3570

11450

FISKERIHØGSKOLEN

1992 - 1994

Verneklasse 2, bevaring Eksteriør/Interiør

16528188

124/28

11453

HOVEDHUS FELTSTASJON

1979 - 1980

Verneklasse 2, bevaring Eksteriør

11455

OBSERVATORIEBYGG

1976 - 1977

Verneklasse 2, bevaring Eksteriør

11439

UNIVERSITETSBIBLIOTEKET

1979 - 1981

Verneklasse 2, bevaring Eksteriør/Interiør/Utomhus

45/2

45/2
45/2
190664317

119/3570

Vern kompleks
Formål:
Begrunnelse:

Formålet med vern av bygninger ved Universitetet i Tromsø, campus Breivika og Skibotn, er å sikre enkeltbygninger og
anlegg som representerer viktig regional og nasjonal utdanningshistorie.
Universitetet i Tromsø ble opprettet med vedtak i Stortinget i 1968, som Norges fjerde og nordligste universitet.
Bygningene som vernes er representative for bygningstyper, virksomhetstyper/fagområder og for perioder som har
samfunnsmessig og sektorhistorisk betydning. Bygningene har også arkitektoniske kvaliteter.

Omfang:

Vern av bygninger og utomhusareal i Breivika vil dokumentere egenskaper ved den utbyggingsformen som ble besluttet
for flere norske universiteter/høgskoler i 1960- og 1970-årene.
Vernet omfatter følgende:
Breivika: Tre bygninger og et utomhusareal.
Skibotn: Feltstasjonen med fem bygninger (tre byggnr.).

Beskrivelse kulturmiljø
Kompleks 3406 Universitetet i Tromsø omfatter hele anlegget i Breivika, samt Ramfjordmoen og Skibotn. Øvrige bygninger/lokaliteter til Universitetet i
Tromsø er tilknyttet egne kompleksrapporter.
Universitetsanlegget i Breivika er fordelt på fire utbyggingsparseller med bredde på 120 meter, adskilt av grønne parseller med bredde på 60 meter.
Utbyggingsparsellene har en kvartalstruktur på 60 x 60 meter med likhetstrekk til bymessig bebyggelse. Grøntparsellene gir i tillegg til parkering, rom for
mindre bygg (lysthus) eller midlertidige funksjoner som kan realiseres raskt, i påvente av permanente løsninger. Regnet fra nord ligger medisinparsellen,
realfagparsellen, humanioraparsellen med universitetsbiblioteket og i sør ligger entréparsellen med hovedadkomsten til universitetsområdet. Parsellene
bindes sammen av hovedgangveien. Hovedgangveien med Labyrinten på Universitetsplassen er de sentrale motivene i området og en akse man kan
orientere seg fra. Alle byggene knyttes sammen av et underjordisk kulvertnett beregnet på servicetrafikk.
Universitetsområdene Breivika, Dragvoll (NTNU) og Ullandhaug (UiS) er planlagt omtrent samtidig (omkring 1970) og med mange av de samme
prinsippene for arealdisponering og trinnvis utbygging. Planen for Blindern - Sognsvann (1968) innebar også klare fysiske strukturer og fleksiblitet for
gjennomføringen, men her ble bare Preklinisk realisert. Planene for disse store statlige nyetableringene har også fellestrekk i lokalisering utenfor
sentrum, som tilbaketrukne, selvstendige anlegg. Den norske modellen der boliger, og dermed grunnlag for service, legges utenfor campus, forsterker
det strukturalistiske preget ved bygningsmiljøene. Breivika, Dragvoll og Ullandhaug har med et nokså likt utgangspunkt utviklet seg forskjellig etterhvert
som "byggeklosser" er plassert inn i planen. I Breivika har kombinasjonen av skalabegrensning og beslektet arkitektonisk uttrykk vært vellykket.

Eiendomshistorikk
1968: Universitetet i Tromsø ble vedtatt opprettet av Stortinget.
1971: Lokaliseringen til Breivika ble vedtatt, etter en "tomtestrid" om tre ulike alternativer på Tromsøya.
1972: Universitetet tok i mot sine første studenter i leide lokaler rundt om i Tromsø sentrum.
1973: Disposisjonsplan for utbyggingen i Breivika.
1974: Gjennomgangsbygget ble oppført. Bygningen som var den første i Breivika, var ment å være midletidlige lokaler inntil utbyggingen av selve
campusområdet var gjennomført. Bygningen brukes fortsatt av UiT og kalles i dag Naturfagbygningen.
1976 - 1978 Realfagbygningen oppføres som første byggetrinn ihht disposisjonsplanen.
En planmessig utbygging har pågått siden, med Teorifagbygget fra 2004 som foreløpig siste, store utbygging i Breivika (pr 2009).
Universitetet i Tromsø er blant institusjonene i Norge som har et særlig ansvar for forskning og undervisning i samisk språk og kultur.
Feltstasjonen i Skibotn, Storfjord kommune, består av tre bygningsnr: 11453 Hovedhus feltstasjon, 11454 5 stk hytter feltstasjon og 11455
Observatoriebygg. Disse eies av UiT og ligger på grunn festet fra Statskog SF.
Ramfjordmoen forskningsstasjon, EISCAT, består av to bygningsnr: 10460 Feltstasjon Ramfjord og 10458 Hovedbygning EISCAT.
Statsarkivet (kompl.nr 566) og Fiskeriforskning, nå Nofima (kompl.nr 13718) ligger sentralt på campus, men eies ikke av UiT. Bygningene er helt integrert
i utbyggingsplanen for området, både mht plassering, byggehøyde og materialbruk.
Det ble anskaffet og oppført flere boliger for universitetsansatte. Blant annet oppførte man i 1975 et typehus for administrerende direktør (SBs ferdigmeld
186/1976). De fleste av de opprinnelige personalboligene er solgt (pr 2009).
Kilder:
Universitetet i Tromsø 25 år. Narve Fulsås. UiT 1993.
Byggekunst 5/1984 - Unni Grøneng: Universitetet i Tromsø.
Byggekunst 2/1992 - Ulf Grønvold: Universitetsutbygging i nord og sør.
Statsbyggs ferdigmelding 639/2005 Teorifagbygget - Historikk.
Arkitektur og kunstnerisk utsmykking ved Universitetet i Tromsø. Mats Ahnlund og Svein Aamold, 1993 (Hefte).
Diverse plandokumenter, f eks Disposisjonsplan for universitetstomten i Breivika, delrapport 1-3, PLUT 1973.

Side 2

KOMPLEKS 3406 UNIVERSITETET I TROMSØ
Verneverdige bygg
Byggnr: 11439
GAB nr: 190664317
Navn:
UNIVERSITETSBIBLIOTE
KET
Oppført: 1979 - 1981

Byggnr: 11450
GAB nr: 16528188
Navn:
FISKERIHØGSKOLEN
Oppført: 1992 - 1994

Byggnr: 11453
GAB nr:
Navn: HOVEDHUS
FELTSTASJON
Oppført: 1979 - 1980

Byggnr: 11454
GAB nr:
Navn: 5 STK. HYTTER
FELTSTASJON
Oppført: 1979 - 1981

Byggnr: 11455
GAB nr:
Navn:
OBSERVATORIEBYGG
Oppført: 1976 - 1977

Byggnr: 9903216
GAB nr: 190856372
Navn: Ardna
Oppført: 2001 - 2004

Utomhusanlegg
Elementnr: 1
Elementnavn: Labyrinten.
Beskrivelse:
Universitetsplassen foran
biblioteket.

Side 3

KOMPLEKS 3406 UNIVERSITETET I TROMSØ

Universitetsbiblioteket midt i bildet og hovedgangveien gjennom
universitetsanlegget. Opphavsrett: Statsbygg.

Modellfoto. Labyrinten og UB i sentrum. Opphavsrett: Statsbygg.

Sentral gangvei gjennom campus. Opphavsrett: Statsbygg.

Universitetsområdet i Breivika. Opphavsrett: To-Foto AS.

Situasjonskart. Utsnitt med Universitetsbiblioteket og universitetsplassen
med Labyrinten. Opphavsrett: Statsbygg.

Situasjonskart feltstasjonen i Skibotn. Opphavsrett: Statsbygg.

Side 4

BYGNING 11439 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET
Kompleks 3406 UNIVERSITETET I TROMSØ

Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat:
GAB nr:
Gnr/bnr:
Oppført:
Byggherre:
Arkitekt:
Opprinnelig funksjon:
Nåværende funksjon:
Bygningsart:
Regulering:

UNIVERSITETET I TROMSØ
190664317
119/3570
1979 - 1981
SBED og UiT.
Ark. Dalsbøe & Østgaard AS og Leif Olav Moen
Undervisning/forskning
Undervisning/forskning
Bibliotek
Regulert: Regulert til byggeområde for offentlig formål i
reguleringsplan 0900-006 vedtatt 14.06.2000.

Vernestatus:

Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Hovedbibliotek for samfunnsfag og språk/litteratur med plass for 350.000 bind i åpne samlinger. Det er 600 leseplasser integrert i samlingene, og ingen
tradisjonelle lesesaler. Bygningens underetasje har direkte forbindelse med tilgrensende bygninger; Instituttene for samfunnsfag og humaniora (byggnr
11440 Breivika III) og Teorifagbygget (byggnr 13729). Grunnplanen er tilnærmet kvadratisk og det er et minimum av innervegger. Etasjeplanene er
gjennomlyste og forbindes av et åpent trappeanlegg i sentrum av bygningen.
Det er et stort auditorium i første etasje, i nordvestre hjørne mot Statsarkivet. I eksteriøret ses auditoriet på det høytsittende vindusbåndet som hindrer
innsyn. De store arealene rett innenfor hovedinngangen, mot søndre hjørne, var opprinnelig kantine. Her er det glassfelt i full høyde, og vegglivet er
trukket noe inn. Den regulære grunnformen er videreført i gitterhimlinger og lysarmaturer i kvadratiske mønster. Innenfor den regulære geometrien er
fasadene varierte med utkraging, framspring, hjørnemarkeringer og materialskifter.
Volum og materialbruk gir biblioteket sterkt slektskap med tilgrensende bygninger. Instituttbygningen mot sør ble planlagt sammen med biblioteket, men
realisert som etterfølgende byggetrinn, så her er likheten størst. Bibliotekets hovedinngang vender mot universitetsplassen, og langs plassen går
hovedgangveien som forbinder hele campus i Breivika.
Universitetsplassen
Universitetsplassen inneholder Labyrinten, et landskapsmessig kunstnerisk arbeid av Guttorm Guttormsgaard. Labyrinten er sirkulære steinsatte felt med
sentrum i et steinbasseng med fontene. Hele plassen danner en skålform. Byggeår 1989-1991. Byggherre SBED og PLUT. Landskapsarkitekt Bjarne
Aasen. Ide- og utforming Guttorm Guttormsgaard.
Labyrinten er presentert i Byggekunst 7/1990 og 2/1992.
For flere bilder og illustrasjoner av universitetsbiblioteket og universitetsplassen, se kompleksrapporten.

Sammendrag bygningshistorie
Universitetsbiblioteket nevnes også i 2. byggetrinn, og viser til den planmessige utbyggingen av universitetsanlegget, der realfagsbygget var første
byggetrinn, og nabobygningen til biblioteket, institutt for samfunnsvitenskap og for språk og litteratur, var tredje byggetrinn.
Universitetsbiblioteket sto ferdig i 1981.
Bygningen fremstår (i 2009) som nær opprinnelig, både i interiør og eksteriør.
Blant mindre endringer er nye hoveddører, etablering av lysgrav og hulltaking for nye vinduer i underetsjen mot sør-øst, deler av underetasjen er omgjort
til bokhandel, opprinnelig areal for kantine i 1. etasje er tatt i bruk til utstillinger og i 3. etasje er det innpasset et eget rom for urfolkslitteratur.
Kilder:
Statsbyggs ferdigmelding 257/1981.
Byggekunst 5/1984.
Universitetet i Tromsø 25 år. Narve Fulsås. UiT 1993.

Vern
Formål:
Begrunnelse:

Omfang:

Formålet med vern av Universitetsbiblioteket er å ta vare på bygningens arkitektoniske kvaliteter og bygningen som
representant for utbyggingsplanen i Breivika.
Universitetsbiblioteket er den beste representanten for det arkitektoniske uttrykket som mange av byggetrinnene i Breivika
preges av gjennom materialbruk (tegl og brun/rød platekledning), utbyggingsplanens kvartalsstruktur, (klimatilpasset)
begrenset byggehøyde og enkel, sluttet hovedform. Samtidig er biblioteket som funksjon en egen bygningstype som er
karakteristisk for akademia og dermed utdanningshistorisk interessant. I Breivika har biblioteket en sentral plassering og
danner sammen med universitetsplassen det geografiske og trafikkmessige sentrum i universitetsanlegget.
Bibliotekets åpne planløsning var nyskapende og viser utviklingen mot en (mer samarbeidspreget) studieform som nå er
mer dominerende, der den tradisjonelle alterneringen mellom forelesning og lesesal er mindre aktuell. Interiøret fremstår
svært autentisk, der åpenheten gir kvaliteter som lys og utsyn. Biblioteket var i 1982 landets største bibliotekbygg. Samlet
sett har biblioteket noe storslagent over seg som de nøye tilmålte fagspesifikke universitetsbygningene ofte mangler.
Eksteriør: Hovedtrekk i opprinnelig volum, utforming og materialbruk.
Interiør: Hovedtrekk i opprinnelig planløsning, utforming og materialbruk (1.-3. etg).

Vernekategori:

Utomhus: Universitetsplassen med Labyrinten.
Verneklasse 2, bevaring

Side 1

BYGNING 11439 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET
Kompleks 3406 UNIVERSITETET I TROMSØ

Biblioteket er her nyoppført, og arealene i forgrunnen er ikke bebygd.
Opphavsrett: Teigens Fotoatelier AS.

Kveldsstemning, sørøstfasade. Opphavsrett: Statsbygg.

Opprinnelig plan 2. og 3. etg. Rom nr 5 er røykerom. Opphavsrett:
Statsbygg

Nord-østfasaden til høyre. Opphavsrett: Statsbygg.

Bildet er trolig fra 1981. Opphavsrett: Statsbygg.

Plantegning 1. etasje. Opphavsrett: Statsbygg.
Side 2

BYGNING 11439 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET
Kompleks 3406 UNIVERSITETET I TROMSØ

Auditorium i 1. etasje. Opphavsrett: Statsbygg.

Innganshall og trapp til underetasjen. Opphavsrett: Statsbygg.

Lesearealer, 1. etasje. Opphavsrett: Statsbygg.

Åpen midtsone i 3. etasje. Opphavsrett: Statsbygg.

Side 3

BYGNING 11450 FISKERIHØGSKOLEN
Kompleks 3406 UNIVERSITETET I TROMSØ

Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat:
GAB nr:
Gnr/bnr:
Oppført:
Byggherre:
Arkitekt:
Opprinnelig funksjon:
Nåværende funksjon:
Bygningsart:
Regulering:

UNIVERSITETET I TROMSØ
16528188
124/28
1992 - 1994
Statsbygg
Steinsvik Arkitektkontor AS
Undervisning/forskning
Undervisning/forskning
Skole
Regulert: Regulert til byggeområde for offentlig formål i
reguleringsplan 09000 vedtatt 21.08.1985.

Vernestatus:
Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Bygningen er på fire og fem etasjer, med hoveddelen under ett samlende saltak. Brutto areal ca 11.000 m2. Det arkitektoniske uttrykket er inspirert av
nordnorsk kystkultur, med assosiasjoner til skipsfart, fiskeri og hav i detaljeringen både ute og inne. Inngangshallen går over 4-5 etasjer, opp til
takrytteren som er av glass. Fjerde etasje har yttervegg av glass, forøvrig er yttervegger forblendet med grå og hvit betongstein.
Bygningen oppleves tidsypisk for sin periode, og ikke minst i høgskolesektoren ble det oppført mange nybygg i tiden omkring og etter høgskolereformen
som ble implementert i 1994. Stiluttrykket kan kalles postmoderne i den forstand at det er "lånt" og sammenstilt tradisjonelle former (saltak,
krysspostvinduer mm), regionale elementer (kystkulturassosiasjoner: master, stag, skipsdekk, bølgemønstre mm) og klassisistiske trekk (gavlmotiver,
geometri: trekant, sirkel mm). En bakfløy har mer renskåren modernistisk utforming. Imidlertid er høgskolebygningene ofte såkalte høgskolesentre som
resultat av fysisk samlokaliering av flere fag og utdanninger. Dette gjør høgskolesentrene til komplekse anlegg med stor grunnflate, med ulike måter å
binde sammen mange, ofte lave fløyer. Norges fiskerihøgskole (NFH) har mer preg av monumentalskole med et symmetrisk, sluttet og høyreist volum.
I landsverneplan for kunnskapssektoren er NFH og Høgskolen i Lillehammer (Hove - høgskolesenter fra 1994) valgt ut som representanter for den sterke
utbyggingsperioden forbundet med høgskolereformen i 1994. NHF er, som del av UiT ikke oppført som resultat av høgskolereformen, men
arkitekturidealer, brukerbehov og rammebetingelser for utbygging har vært sammenliknbare.

Sammendrag bygningshistorie
Norges fiskerihøgskole ble opprettet i 1972, etter Stortingsvedtak i 1969. Administrasjon mm ble lokaliert i Tromsø, som en paraplyorganisasjon for
fiskeriforskning med avdelinger ved universitetene i Bergen og Tromsø, og ved NTH og NHH. I 1988 ble NFH omorganisert og inkorporert i Universitetet i
Tromsø. I 2009 ble NFH en enhet under det nye Fakultet for marin biovitenskap, fiskeri og økonomi. Høgskolenavnet er beholdt innenfor
universitetssystemet, og gjenspeiler det individuelle preget høgskolebygningen også har.
Fiskerifag/fiskeriforskning, havforskning og marin biologi er fag- og virksomhetsområder som er beslektet, med flere forbindelser i institusjonshistorien.
I landsverneplan for kunnskapssektoren er det valgt ut tre bygninger med spesiell og tydelig tilknytning til forskning og utdanning på området:
Biologen i Drøbak, UiO - feltstasjon oppført 1894.
Innebasseng ved Trondheim biologiske stasjon, NTNU - klekkingsbasseng fra 1898.
Norges Fiskerihøgskole, UiT - høgskole-/universitetsbygning fra 1994.
Fiskerihøgskolen er både som institusjon og som bygning en tydelig representant for disse fag- og virksomhetsområdene.
Kilder:
Se Statsbyggs ferdigmelding 467/1995.
Universitetet i Tromsø 25 år. Narve Fulsås. UiT 1993 (side 196-197, 251-253).
www.nhf.uit.no, Generelt om NFH, 17.03.2009

Vern
Formål:

Begrunnelse:

Formålet er å ta vare på Norges fiskerihøgskole med sin særpregede arkitektoniske utforming og detaljering som
representant for et viktig fagområde. Videre er det et formål å ta vare på bygningens uttrykk som tidstypisk representant
for høgskoleutbyggingen i perioden omkring høgskolereformen (1994).
Fiskerihøgskolen representerer et viktig fagområde i kunnskapssektoren. NFH var opprinnelig en selvstendig institusjon og
med denne bygningen har høgskolen beholdt sitt særpreg på det ellers mer enhetlige universitetsområdet i Breivika.
Arkitektonisk er bygningen en tydelig og god representant for bruk av postmoderne elementer, som glassgavl, som i ulik
grad er brukt ved flere høgskolebygninger oppført omkring høgskolereformen i 1994.

Omfang:

Vernekategori:

I tillegg til bygningens form og detaljering, har også integrert utsmykning og interiør mange referanser til det maritime.
Eksteriør.
Interiør: Inngangshallen i full høyde med opprinnelige elementer, overflater og materialer. Rom og soner som er åpne mot
inngangshallen omfattes også slik at det her tas hensyn til inngangshallen som visuelt rom.
Verneklasse 2, bevaring

Side 1

BYGNING 11450 FISKERIHØGSKOLEN
Kompleks 3406 UNIVERSITETET I TROMSØ

Norges fiskerihøgskole. Fasader mot vest og nord. Opphavsrett:
Statsbygg.

Fasaden mot sørvest med hovedinngangen. Opphavsrett: Statsbygg.

Plan 0 med markering for interiørvern. Opphavsrett: Statsbygg.

Bakfløyen har enklere detaljering i eksteriøret. Opphavsrett: Statsbygg.

Hovedinngang. Adkomstvei formet som brygge. Opphavsrett:
Statsbygg.

Plan 1 med markering for interiørvern. Opphavsrett: Statsbygg.
Side 2

BYGNING 11450 FISKERIHØGSKOLEN
Kompleks 3406 UNIVERSITETET I TROMSØ

Plan 2 med markering for interiørvern. Opphavsrett: Statsbygg.

Plan 4 med markering for interiørvern. Opphavsrett: Statsbygg.

Inngangshall. Et blått bånd av fliser illuderer vann. Opphavsrett: Statsbygg.

Plan 3 med markering for interiørvern. Opphavsrett: Statsbygg.

Plan 5. Opphavsrett: Statsbygg.

Inngangshallen med tredekker, plattformer, bruer og stag.
Opphavsrett: Statsbygg.
Side 3

BYGNING 11453 HOVEDHUS FELTSTASJON
Kompleks 3406 UNIVERSITETET I TROMSØ

Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat:
GAB nr:
Gnr/bnr:
Oppført:
Byggherre:
Arkitekt:
Opprinnelig funksjon:
Nåværende funksjon:
Bygningsart:
Regulering:
Vernestatus:

UNIVERSITETET I TROMSØ
45/2
1979 - 1980
SBED og UiT
Dalsbøe-Nagell-Østgaard, Tromsø
Undervisning/forskning
Undervisning/forskning
Uregulert: Beskrevet som LNF i arealplanen.
Bygningens plassering angitt med UTM33N koordinater.
Opphavsrett: Statsbygg.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Feltstasjonen ligger i Skibotn i Storfjord kommune, ca 120 km fra Tromsø.
Hovedhuset på feltstasjonen innholder laboratorier og undervisningsrom, kjøkken, kombinert spise- og oppholdsrom med peisestue, gang, toaletter og
hybel til kjøkkenbetjening. I kjeller trimrom, badsute, dusj og teknisk rom.
Hovedhuset og hyttene har en enhetlig arkitektur, og er plassert i tunform. Utvendig er både hovedhus og hytter kledd med liggende, ukantede bord (i
varierende bredder). Hovedhuset har en kursfløy med saltak og et uttrykk som henvender mot tunet og hyttene omkring dette. Den andre fløyen har
pulttak, karnapper og større vindusflater som bidrar til å markere dette som anleggets tyngdepunkt, eksponert mot adkomsten, men denne utformingen
gir også fine lys- og utsiktskvaliteter til de sosiale fellesrommene i denne fløyen.
Bygningene fremstår med helt opprinnelig eksteriør og er i svært god stand (2009).
Feltstasjonen har kapasitet til innkvartering av ca 40 personer.
Feltstasjonen ligger på Statskogs grunn.

Sammendrag bygningshistorie
Den første delen av feltstasjonen var observatoriebygget som sto ferdig i 1977. Andre byggetrinn omfattet hovedhus og tre hytter. Hyttene utgjør to doble
og en enkelt boenhet og er derfor benevnt i byggrapporten som 5 stk.
hovedhus og enkelthytte sto ferdig i 1980, mens de to dobbelthyttene sto ferdige i 1981.
UiT søkte å forene ønskene om bygging av feltstasjoner slik at flere fagområder kunne bruke samme stasjon. I Skibotn kom botanikere, zoologer,
geologer og fysikere til enighet om en felles stasjon.
I 1971 ble det opprettet en provisorisk observasjonsstasjon i Skibotn. I 1972 ble Nordlysobservatoriet i Tromsø en del av UiT. Dette ledet til faglig
ekspansjon, og i 1974 vedtok instituttet (Institutt for matematiske realfag) å bygge et lite optisk astronomisk observatorium. Dermed ble det planlagt et
felles observatorium for nordlys- og astrofysikk.
Kilder:
SBEDs ferdigmelding nr 270/1981
Årsmelding 1976-79 Plan og utbyggingsavdelingen v/UiT
Tidsskriftet Ottar, nr 121-122, UiT 1980: Nordlysobservatoriet 50 år.

Vern
Formål:

Begrunnelse:

Formålet med vern er å sikre en karakteristisk, formålsbygd feltstasjonsbygning. Feltstasjonen i Skibotn er en god
representant for universitetenes mange feltstasjoner for ulike fag, enten det er ved sjøen, innlandet eller i høyfjellet.
Formålet er videre å verne bygningens arkitektoniske uttrykk og tidstypiske materialbruk.
Feltstasjonen i Skibotn har et enhetlig preg gjennom felles arkitektonisk uttrykk, materialbruk og gruppering i tun.
Feltstasjonens hovedbygning rommer fellesfunksjoner for forpleining og kursvirksomhet, og er en viktig del av det
formålsbygde anlegget.

Omfang:
Vernekategori:

Feltstasjoner er en ganske omfattende gruppe bygninger i kunnskapssektoren. Flere feltstasjoner er etablert i bygninger
oppført for andre formål, eller er uten de selvstendige kvalitetene (arkitektonisk) som Skibotn har. Feltstasjoner, som
forutsetning for grunnutdanning og forskning i felt, utgjør viktig infrastruktur for sentralt og ofte urbant beliggende
universitetsanlegg, og dokumenterer en viktig side ved den materielle universitetshistorien.
Eksteriør.
Verneklasse 2, bevaring

Side 1

BYGNING 11453 HOVEDHUS FELTSTASJON
Kompleks 3406 UNIVERSITETET I TROMSØ

Hovedhus. Opphavsrett: Statsbygg.

Spisesal og peisestue i fløy t.v. Opphavsrett: Statsbygg.

Hovedhusets fasade mot øst. Opphavsrett: Statsbygg.

Sørveggen av spisesalen. Opphavsrett: Statsbygg.

Hovedinngang og fløy med kursrom og laboratorium. Opphavsrett:
Statsbygg.

Fasader mot sør og øst. Opphavsrett: Statsbygg.

Side 2

BYGNING 11453 HOVEDHUS FELTSTASJON
Kompleks 3406 UNIVERSITETET I TROMSØ

Perspektivskisse av feltstasjonen, med observatoriet på en høyde ovenfor. Opphavsrett:
UiT.

Oversiktskart over feltstasjon og observatoriebygning. Opphavsrett:
Statsbygg.

Situasjonsplan og funksjonsoversikt. Opphavsrett: UiT.

Adkomsten til feltstasjonen. Opphavsrett: UiT.

Side 3

BYGNING 11454 5 STK. HYTTER FELTSTASJON
Kompleks 3406 UNIVERSITETET I TROMSØ

Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat:
GAB nr:
Gnr/bnr:
Oppført:
Byggherre:
Arkitekt:
Opprinnelig funksjon:
Nåværende funksjon:
Bygningsart:
Regulering:
Vernestatus:

UNIVERSITETET I TROMSØ
45/2
1979 - 1981
SBED og UiT
Dalsbøe-Nagell-Østgaard, Tromsø
Undervisning/forskning
Undervisning/forskning
Uregulert: Beskrevet som LNF i arealplanen.
Bygningenes plassering angitt med UTM33N koordinater.
Opphavsrett: Statsbygg.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Hovedhuset og hyttene har en enhetlig arkitektur, og er plassert i tunform. Utvendig er både hovedhus og hytter kledd med liggende, ukantede bord (i
varierende bredder). Hyttene har helt regulær form og enkelt saltak uten kompliserende elementer, godt takutstikk og inntrukne inngangspartier. Sammen
med små og nøye plasserte vindusflater og robuste materialer gir dette bygningene et solid, klimatilpasset inntrykk. Bygningene fremstår med helt
opprinnelig eksteriør og er i svært god stand (2009).
Hyttene er kjellerløse og er oppført som tradisjonelle trebygninger i bindingsverk, fullt isolert. Innvendig himlinger og vegger har furu skyggepanel.
Feltstasjonen har kapasitet til innkvartering av ca 40 personer.
Feltstasjonen ligger på Statskogs grunn.

Sammendrag bygningshistorie
Feltstasjonen ligger i Skibotn i Storfjord kommune, ca 120 km fra Tromsø.
Den første delen av feltstasjonen var observatoriebygget som sto ferdig i 1977. Andre byggetrinn omfattet hovedhus og tre hytter. Hyttene utgjør to doble
og en enkelt boenhet og er derfor benevnt i byggrapporten som 5 stk.
Hovedhus og enkelthytte sto ferdig i 1980, mens de to dobbelthyttene sto ferdige i 1981.
UiT søkte å forene ønskene om bygging av feltstasjoner slik at flere fagområder kunne bruke samme stasjon. I Skibotn kom botanikere, zoologer,
geologer og fysikere til enighet om en felles stasjon.
I 1971 ble det opprettet en provisorisk observasjonsstasjon i Skibotn. I 1972 ble Nordlysobservatoriet i Tromsø en del av UiT. Dette ledet til faglig
ekspansjon, og i 1974 vedtok instituttet (Institutt for matematiske realfag) å bygge et lite optisk astronomisk observatorium. Dermed ble det planlagt et
felles observatorium for nordlys- og astrofysikk.
Kilder:
SBEDs ferdigmelding nr 270/1981.
Årsmelding 1976-79 Plan og utbyggingsavdelingen v/UiT.
Tidsskriftet Ottar, nr 121-122, UiT 1980: Nordlysobservatoriet 50 år.

Vern
Formål:

Begrunnelse:

Formålet med vern er å sikre hyttene som del av en karakteristisk, formålsbygd feltstasjon. Feltstasjonen i Skibotn er en
god representant for universitetenes mange feltstasjoner for ulike fag, enten det er ved sjøen, innlandet eller i høyfjellet.
Formålet er videre å verne bygningenes arkitektoniske uttrykk og tidstypiske materialbruk.
Feltstasjonen i Skibotn har et enhetlig preg gjennom felles arkitektonisk uttrykk, materialbruk og gruppering i tun.
Feltstasjonens hytter danner tre av tunets sider, og har et moderne, enkelt arkitektonisk uttrykk, med praktisk utforming og
robust materialbruk som fungerer til formålet. Hyttene er vesentlige deler av anlegget.

Omfang:
Vernekategori:

Feltstasjoner er en ganske omfattende gruppe bygninger i kunnskapssektoren. Flere feltstasjoner er etablert i bygninger
oppført for andre formål, eller er uten de selvstendige kvalitetene (arkitektonisk) som Skibotn har. Feltstasjoner, som
forutsetning for grunnutdanning og forskning i felt, utgjør viktig infrastruktur for sentralt og ofte urbant beliggende
universitetsanlegg, og dokumenterer en viktig side ved den materielle universitetshistorien.
Eksteriør.
Verneklasse 2, bevaring

Side 1

BYGNING 11454 5 STK. HYTTER FELTSTASJON
Kompleks 3406 UNIVERSITETET I TROMSØ

Fra venstre hytte A, B og C. Opphavsrett: Statsbygg.

Hytte B. Opphavsrett: Statsbygg.

Hytte A. Opphavsrett: Statsbygg.

Hytte C. Opphavsrett: Statsbygg.

Perspektivskisse av feltstasjonen med observatoriet på en høyde ovenfor. Opphavsrett:
UiT.

Situasjonsplan og funksjonsoversikt. Opphavsrett: UiT.

Side 2

BYGNING 11454 5 STK. HYTTER FELTSTASJON
Kompleks 3406 UNIVERSITETET I TROMSØ

Fasadedetaljer. Hytte A. Opphavsrett:
Statsbygg.

Inngangsparti. Hytte B. Opphavsrett: Statsbygg.

Oversiktskart over feltstasjon og observatoriebygning. Opphavsrett: Statsbygg.

Side 3

BYGNING 11455 OBSERVATORIEBYGG
Kompleks 3406 UNIVERSITETET I TROMSØ

Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat:
GAB nr:
Gnr/bnr:
Oppført:
Byggherre:
Arkitekt:
Opprinnelig funksjon:
Nåværende funksjon:
Bygningsart:
Regulering:
Vernestatus:

UNIVERSITETET I TROMSØ
45/2
1976 - 1977
SBED og UiT
Dalsbøe-Nagell-Østgaard, Tromsø
Undervisning/forskning
Undervisning/forskning
Uregulert: Beskrevet som LNF i arealplanen.
Bygningens plassering angitt med UTM33N koordinater.
Opphavsrett: Statsbygg.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Observatoriebygningen ble oppført i 1977 som første byggetrinn av Skibotn feltstasjon.
Selve observatoriebygningen (basen for teleskopkuppelen) har en svært regulær (geometrisk) form med konstruksjoner i betong og enkle overflater av
betong og tre. Teleskopkuppelen er tekket med metallplater.
Observatoriebygget ligger på en høyde ca. 200 m fra feltstasjonen og brukes til forskning innen aeronomi (nordlysforskning) og astrofysikk.
Observatoriebygningen har et brakketilbygg med oppholdsrom og soverom for forskere/studenter. Brakketilbygget omfattes ikke av vernet.
Det finnes også flere brakker i nærområdet for innkvartering, instrumenter og arbeidsplasser/studieplasser. Utplasseringen av disse brakkene har trolig
sammenheng med at andre byggetrinn av feltstasjonen først kom ca 3 år senere. Samt at virksomheten ved observatoriet har (fått) en annen karakter
enn det som i hovedsak drives ved feltstasjonen for øvrig, og de opprinnelig midlertidige brakkene derfor er beholdt.
Observatorier med tårn eller kuppel for teleskop finnes også ved UiO, der observatoriet fra 1833 (byggnr 10175) i Oslo sentrum var den tidligste store
forskningsinfrastrukturen. I 1950-åra fikk UiO et større anlegg på Harestua (solobservatorium fra 1954), men anlegget er nå tilbakeført til den private
grunneieren.
Observatoriebygget i Skibotn, som er det nyeste, har en karakteristisk utforming og de gode forholdene for observasjoner på stedet var avgjørende for at
feltstasjonen ble lokalisert her. Bygningen har en funksjon som er viktig, både sektorhistorisk og institusjonshistorisk (for UiT og Nordlysobservatoriet).
Bygningen har også en form som særlig tydelig viser dens vitenskapelige funksjon.
Bygningens eksteriør antas å være tilnærmet uendret (2009) med unntak av en mindre forbindelse for brakketilbygget.
Feltstasjonen med observatoriebygningen ligger på Statskogs grunn.

Sammendrag bygningshistorie
Nordlysobservatoriet (etablert 1928) ved Prestvannet i Tromsø ble et stadig mindre egnet sted for optiske nordlysobservasjoner pga lysforurensning fra
en voksende by. I 1971 ble det opprettet en provisorisk observasjonsstasjon i Skibotn. I 1972 ble Nordlysobservatoriet i Tromsø en del av UiT. Dette
ledet til faglig ekspansjon, og i 1974 vedtok instituttet (Institutt for matematiske realfag) å bygge et lite optisk astronomisk observatorium. Dermed ble det
planlagt et felles observatorium for nordlys- og astrofysikk.
UiT søkte å forene ønskene om bygging av feltstasjoner slik at flere fagområder kunne bruke samme stasjon. I Skibotn kom botanikere, zoologer,
geologer og fysikere til enighet om en felles stasjon.
Kilder:
Tidsskriftet Ottar, nr 121-122, UiT 1980: Nordlysobservatoriet 50 år. Bilde mm side 93.
SBEDs ferdigmelding 270/1981 som viser situasjonsplan.
Årsmelding 1976-79 Plan og utbyggingsavdelingen v/UiT.

Vern
Formål:

Begrunnelse:

Formålet med vern er å sikre en karakteristisk observatoriebygning, samt å sikre bygningen som viktig del av
feltstasjonen. Feltstasjonen i Skibotn er en god representant for universitetenes mange feltstasjoner for ulike fag, enten
det er ved sjøen, innlandet eller i høyfjellet.
Formålet er videre å verne bygningens arkitektoniske uttrykk og tidstypiske materialbruk.
Observatoriebygningen i Skibotn har en karakteristisk utforming som særlig tydelig viser dens vitenskapelige funksjon.
Bygningen har en funksjon som er viktig, både sektorhistorisk, institusjonshistorisk (for UiT) og faghistorisk.

Omfang:
Vernekategori:

Som del av et formålsbygd anlegg er observatoriebygningen med på å gjøre feltstasjonen i Skibotn spesiell innen denne
ganske omfattende gruppen bygninger i kunnskapssektoren. Mange feltstasjoner er etablert i bygninger oppført for andre
formål, eller er uten de selvstendige kvalitetene (arkitektonisk) som Skibotn har. Feltstasjoner, som forutsetning for
grunnutdanning og forskning i felt, utgjør viktig infrastruktur for sentralt og ofte urbant beliggende universitetsanlegg, og
dokumenterer en viktig side ved den materielle universitetshistorien.
Eksteriør.
Verneklasse 2, bevaring

Side 1

BYGNING 11455 OBSERVATORIEBYGG
Kompleks 3406 UNIVERSITETET I TROMSØ

Observatoriebygningen. Opphavsrett: Statsbygg.

Brakketilbygget. Opphavsrett: Statsbygg.

Sylindrisk trapp midt på den kubiske bygningskroppen, og midtplassert
teleskopkuppel. Opphavsrett: Statsbygg.

Inngang til kuppelen med luke for teleskop over. Opphavsrett: Statsbygg.

Perspektivskisse av feltstasjonen med observatoriet på en høyde ovenfor. Opphavsrett:
UiT.

Situasjonsplan og funksjonsoversikt. Observatoriet oppe
t.v. Opphavsrett: UiT.
Side 2

BYGNING 9903216 Ardna
Kompleks 3406 UNIVERSITETET I TROMSØ

Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat:
GAB nr:
Gnr/bnr:
Oppført:
Byggherre:
Arkitekt:
Opprinnelig funksjon:
Nåværende funksjon:
Bygningsart:
Regulering:

UNIVERSITETET I TROMSØ
190856372
119/3570
2001 - 2004
Statsbygg
Telje-Torp-Aasen Arkitektkontor AS, Oslo
Undervisning/forskning
Undervisning/forskning
Regulert: Regulert til byggeområde for offentlig formål i
reguleringsplan 0900-006 vedtatt 14.06.2000.

Vernestatus:

Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Árdna er universitetets samiske kulturhus. Senter for samiske studier har ansvar for bruken av bygningen. Navnet Árdna betyr et sted med en skatt eller
noe som er verdifullt.
Árnda ble oppført som del av prosjektet Teorifagbygget (byggnr 13729). Bygningen er tenkt som en ramme rundt samisk kultur med mulighet for
utstillinger, studier og demonstrasjon av ulike typer håndverk.
Bygningen er todelt med en nedgravd betongkonstruksjon som inneholder ulike servicerom og garveri. Denne bakbygningen har en steinkledd front som
fungerer som støttemur og bakvegg for et stort, åpent aktivitetsrom. Denne er bygget i rundtømmer-konstruksjon og formet som et avrundet rom med hel
glassvegg mot gammen og Labyrinten. Både rundtømmeret, de panelte veggpartiene og tregulvet er i furu. Sentralt i rommet er en nedsenket bålplass
bygget med kvartsitt og rund elvestein. Utvendig er bygningen kledd med ubehandlet furupanel med spontak i osp og beslag i sink.
De fleste byggematerialer er fra samiske områder. Det er benyttet detaljer fra tradisjonell samisk byggetradisjon og byggingen er utført av samiske
håndverkere.
Integrert i bygningen er også farger, motiver og symboler fra den samiske kulturverden, med arbeider av samiske kunstnere og håndverkere.

Sammendrag bygningshistorie
Árdna ble oppført i 2004.
Forsking og undervisning om samisk språk og kultur har siden universitetet i Tromsø ble opprettet, vært drevet ved Institutt for språk og litteratur, Institutt
for samfunnsvitenskap og ved Tromsø museum. I 1990 opprettet universitetet også Senter for samiske studier for å koordinere og synliggjøre aktiviteten
på området. Senter for samiske studier har ansvar for bruken av Árdna som er universitetets samiske kulturhus.
Kilder:
Nettsidene til Senter for samiske studier.
SB ferdigmelding nr 639/2005, side 11, 24-25 m fl.
Universitetet i Tromsø 25 år. Narve Fulsås. UiT 1993. Side 253-255.

Vern
Formål:
Begrunnelse:

Formålet med vern av Ardna er å ta vare på bygningens uttrykk knyttet til samisk kultur.
Bygningen er et tydelig uttrykk for den rollen Universitetet i Tromsø har for samisk utdanning og forskning.
Bygningens representative og kulturelle funksjon har lagt til rette for en arkitektonisk utforming (og plassering) med
samiske referanser. Det finnes få tilsvarende eksempler på arkitektonisk uttrykk i kunnskapssektoren.

Omfang:
Vernekategori:

Ardna kan ses som en representant for det samiske fag- og forskningsfeltet, som er del av virksomheten ved mange
institusjoner i sektoren.
Bygningens paviljongkarakter gjør den også til en representant for paviljongene som er innpasset mellom de store
utbyggingsparsellene på universitetsområdet i Breivika.
Eksteriør.
Interiør.
Verneklasse 2, bevaring

Side 1

BYGNING 9903216 Ardna
Kompleks 3406 UNIVERSITETET I TROMSØ

Árdna. Opphavsrett: Jaro Hollan.

Taket er tekket med ospespon. Opphavsrett: UiT.

Árdna sett fra sør. Opphavsrett: Jaro Hollan.

Interiør i det store aktivitetsrommet med ildstedet i forgrunnen.
Opphavsrett: Jaro Hollan.

Fasade, snitt og plan. Opphavsrett: Statsbygg.

Side 2

