KOMPLEKS 3570 FORSKNINGSVEIEN 3, OSLO

Bygnings- og eiendomsdata
Fylke:
Kommune:
Opprinnelig funksjon:

Oslo
301/Oslo kommune
Papirindustriens
Forskningsinstitutt
Nåværende funksjon:
Psykologisk institutt,
UiO
Foreslått vernekategori: Verneklasse 2, bevaring
Totalt antall bygg:
2

Situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg.

Bygningsoversikt, omfang vern
Byggnr

Byggnavn

Oppført

Verneklasse

11096

HOVEDBYGNING

1953 - 1954

Verneklasse 2, bevaring Eksteriør/Interiør

Omfang

GAB nr

Gnr/Bnr

81045631

42/164

Vern kompleks
Formål:
Begrunnelse:
Omfang:

Formålet er å bevare sentrale deler av bygningens opprinnelige 1950-tallsarkitektur.
Karakteristisk og overskuddspreget 1950-tallsarkitektur. Bygningen fra 1954 har et markant trappeanlegg som er felt inn i
en terrasse som tar opp terrengfallet langs bygningen, og gir plass for hageanlegg.
Eksteriør: Bygningen som stod ferdig i 1954.
Interiør: Interiør i forbindele med bygningen fra 1954; 1. etg: Inngangsparti med vindfang og vestibyle, hovedtrapp.
2. etg: Galleri (med veggmaleri), trapperom, forsamlingssal, lesesalen som går over 2. og 3. etg.

Beskrivelse kulturmiljø
Forskningsveien 3 er blant de første bygningene som ble oppført på Gaustadjordene og sto ferdig i 1954. Tidligere tilhørte jordene Gaustad gård, men
ble i årene frem til 1990-tallet drevet av Kongsgården på Bygdøy. Gaustadjordene som ligger langs en forsenkning i terrenget, utgjør i dag et mye
benyttet grønt- og friluftsområde som strekker seg fra Rasmus Winderens vei og Blindern stasjon i syd til Sognsvann i nord. Nærområder er preget av
bygninger for undervisning, forskning og kontor. Mot vest grenser området til boligbebyggelsen på Vinderen.
Bygningen fra 1954 har et markant trappeanlegg som er felt inn i en terrasse som tar opp terrengfallet langs bygningen, og gir plass for hageanlegg.

Eiendomshistorikk
Opprinnelig ble Forskningsveien 3 oppført til kontor- og laboratorieformål for Papirindustriens Forskningsinstitutt (PFI), med støtte fra det offentlige.
Bygningen sto ferdig i 1954, og var en av de første som ble oppført på Gaustadjordene. Den ble solgt til Merkantilbygg AS i 1997, da PFI flyttet
virksomheten sin til Trondheim. Forskningsrådet, på vegne av Statsbygg, gjorde imidlertid sin forkjøpsrett gjeldende og inngikk avtale om kjøp av
eiendommen. Fra 1998 blir bygningen leid av Universitetet i Oslo (UiO), og PFI-bygningen bygges om for bruk av Psykologisk institutt. Rehabilitering av
eksisterende bygg og nybygg i nordvest ble ferdigstilt og tatt i bruk høsten 2002.
I 2005 bygges det et byggetrinn 2 som en forlengelse mot sør.
Se Statsbyggs ferdigmeldinger 623/2002 og 650/2006.

Verneverdige bygg
Byggnr: 11096
GAB nr: 81045631
Navn: HOVEDBYGNING
Oppført: 1953 - 1954

Side 1

KOMPLEKS 3570 FORSKNINGSVEIEN 3, OSLO

Hovedinngang med trappeanlegg.
Opphavsrett: Statsbygg

Situasjonsplan. Opphavsrett: Statsbygg

Opphavsrett: Statsbygg

Side 2

BYGNING 11096 HOVEDBYGNING
Kompleks 3570 FORSKNINGSVEIEN 3, OSLO

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

STATSBYGG ØST
81045631
42/164
1953 - 1954
Papirindustriens Forskningsinstitutt
Grimsgaard og Øien
Undervisning/forskning
Undervisning/forskning
Regulert: Området er regulert for offentlig og allmennyttig
formål, reguleringsplan S-3833 av 14.03.2001.

Vernestatus:

Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Fasader i mineralittpusset siporex.

Sammendrag bygningshistorie
Bygningen oppført til kontor- og laboaratieformål for Papirindustriens Forskningsinstitutt. Bygningen var blant de sørste som ble oppført på
Gaustadjordene og stod ferdig i 1953.
Ferdigmelding 623/2002 og 650/2006.

Bygningshistorikk
1953

1954

Kong Haakon legger ned grunnsteinen i 1953, og bygningen står ferdig oppført i 1954.

2000

2004

Store rehabiliteringsarbeider utføres. Deler av vestfløyen rives og bygges opp igjen, en etasje høyere enn opprinnelig. Fløyen inneholdt
blant annet hybler og leiligheter, disse fjernes og det bygges kontorer i stedet. Øvrige fasader og skall beholdes. Det bygges et mellomparti i
glass mellom sør- og vestfløy i 5 etasjer, opprinnelig var det kun 1 etasje, og rommet arbeidernes spiserom. Terasse anlegges på vestsiden
av bygget, med utgang fra vestfløyen.

Vern
Formål:
Begrunnelse:
Omfang:

Vernekategori:

Formålet er å bevare sentrale deler av bygningens opprinnelige 1950-tallsarkitektur.
Karakteristisk og overskuddspreget 1950-tallsarkitektur. Bygningen fra 1954 har et markant trappeanlegg som er felt inn i
en terrasse som tar opp terrengfallet langs bygningen, og gir plass for hageanlegg.
Eksteriør: Opprinnelige deler av 1954-bygningen.
Interiør:
1. etg: Inngangsparti med vindfang og vestibyle, hovedtrapp.
2. etg: Galleri (med veggmaleri), trapperom, forsamlingssal, Lesesalen som går over 2. og 3. etg.
Verneklasse 2, bevaring

Interiør
Interiørnr: 0201
Interiørnavn:
Trappeoppgang
Beskrivelse: Bygningens
hovedtrapp betjener alle de
tre fløyene, og er fremdeles
den viktigste
kommunikasjonsåren.
Selve trappen er fra 1953,
og marmorflisene på gulv
og i trapp er beholdt.
Veggene er dekket med
hvitmalt puss, og området
er luftig og lyst, mye takket
være kvadratiske vinduer i
østfasaden. Disse er også
originale, med
innramminger i teak, og
fungerer godt som formalt
element både i interiør og
eksteriør.

Side 1

BYGNING 11096 HOVEDBYGNING
Kompleks 3570 FORSKNINGSVEIEN 3, OSLO

Hovedinngang med trappeanlegg.
Opphavsrett: Statsbygg.

I likhet med kantinen, er også forsamlingssalen markert i eksteriøret. Opphavsrett: Statsbygg.

Opprinnelig hovedinngang med kantinen utkraget i 2 etg. Opphavsrett:
Statsbygg.

2. etg: Galleri mot vindusfelt, veggmaleri og adkomst til kantine.
Opphavsrett: Statsbygg.

Side 2

BYGNING 11096 HOVEDBYGNING
Kompleks 3570 FORSKNINGSVEIEN 3, OSLO

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

Forsamlingssal. Opphavsrett: Statsbygg.

Plantegning 2. etasje med skravur for vernet interiør. Opphavsrett:
Statsbygg.

Opprinnelig hovedinngang. Opphavsrett: Statsbygg.

Trappen mellom 2. og 3. etasje. Opphavsrett: Statsbygg

Side 3

