
Bygnings- og eiendomsdata
Fylke: Oslo

Kommune: 301/Oslo kommune

Opprinnelig funksjon: Arbeidsskole for vanføre

Nåværende funksjon: Døveskole/kompetanse
senter

Foreslått vernekategori: Verneklasse 1, fredning

Totalt antall bygg: 15 Undervisningsbygningen. Opphavsrett: Statsbygg.

Situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg.
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Bygningsoversikt, omfang vern
Byggnr Byggnavn Oppført Verneklasse Omfang GAB nr Gnr/Bnr
1693 BAMSEBO (BYGN.NR. 2) 1975 - 1976 Verneklasse 1, fredning Eksteriør 80719639 35/60

1690 BIKUBEN (BYGN.NR. 5) 1975 - 1976 Verneklasse 1, fredning Eksteriør 80719604 35/60

1707 EKORNTOPPEN (BYGN.NR. 1) 1975 - 1976 Verneklasse 1, fredning Eksteriør/Interiør 80719647 35/60

1711 FØRSKOLEN (C) 1975 - 1976 Verneklasse 1, fredning Eksteriør/Interiør 80719574 35/60

1709 KANTINEBYGNING (G) 1975 - 1976 Verneklasse 1, fredning Eksteriør/Interiør 80719590 35/60

1691 MAURTUA (BYGN.NR. 4) 1975 - 1976 Verneklasse 1, fredning Eksteriør 80719612 35/60

1710 OBSERVASJONSAVD. (D) 1975 - 1976 Verneklasse 1, fredning Eksteriør/Interiør 80719582 35/60

1692 REVEHIET (BYGN.NR. 3) 1975 - 1976 Verneklasse 1, fredning Eksteriør 80719620 35/60

1708 STEINSTUA (E) 1975 - 1976 Verneklasse 1, fredning Eksteriør/Interiør 80719655 35/60

1687 UNDERVISNINGSAVD.(B) 1975 - 1976 Verneklasse 1, fredning Eksteriør/Interiør/Utomhus 80719566 35/60

Vern kompleks
Formål: Formålet med fredning av Skådalen kompetansesenter er å sikre et komplett spesialskoleanlegg med høy arkitektonisk

kvalitet. Formålet er videre å ta vare å den delen av anlegget som er tegnet av arkitekt Sverre Fehn og oppført i 1975-76.
Anlegget er, i tillegg til arkitekturhistorisk, også viktig både  kulturhistorisk og utdanningshistorisk.

Begrunnelse: Riksantikvaren varslet 25.08.2005 igangsetting av forskriftsfredning av anlegget. RAs referanse er 2005/752.

Anlegget har en særpreget arkitektur og høy arkitektonisk kvalitet. Formspråk og materialbruk knytter bygningene sammen
til en helhet. Måten bygningene er lagt i terrenget viser en helt egen tilnærming til en tomtesituasjon som kan sies å være
karakteristisk for Fehn - utforming på landskapets premisser.

Anlegget ble bygd i en periode da det var stor ekspansjon på spesialskolefeltet. Det er få hele anlegg igjen i statlig eie fra
perioden 1951-1991.

Arkiteturen preges av Fehns forsøk på å utforme anlegget for brukernes
behov gjennom vektlegging av visuelle sanseinntrykk. Småskala dimensjoner antas å være valgt som tilpasning til barna.
Dette har gitt en unik og interessant arkitektur. Det er et komplett anlegg med alle funksjoner som individuelt formgitte og
frittliggende bygninger.

Anlegget er bygd med internat- og undervisningsfunksjon og viser tydelig hvordan spesialskoleanlegg ble utformet med
elevhjem i gangavstand til skolebygning. Det skulle etterstrebes en opplevelse av skille mellom bolig og skole.

Utomhusanlegget er preget av opprinnelig naturterreng. Idrettsplassen ligger sentralt i anlegget og binder samtidig som
den skaper avstand mellom boligsone og skolesone.

Omfang: Eksteriør: Fredningen omfatter alle ti bygninger som i sin helhet er tegnet av Fehn og oppført 1975-76.

Interiør: Gjennomgående omfattes alle unike rom som er bevart som opprinnelig. Repeterende rom, som soverommene i
internatene, bevares i ett av de fem internatene. Det er også like rom i førskoleavdelingen og observasjonsavdelingen, og
disse bygningene sees i sammenheng for et selektivt og ikkeoverlappende interiørvern. I undervisningsavdelingen
bevares klasserommene ved fredning av konstruktive elementer med tilhørende overflater.

Utomhuselement: Idrettsplassen med tribune.

Beskrivelse kulturmiljø
Skådalen kompetansesenter ligger nordvest i Oslo, ved Skådalen T-banestasjon langs Holmenkollbanen. Anlegget er det første skandinaviske, offentlige
skolekompleks, som kun er ment for undervisning rettet mot døve elever.

Skoleanlegget består av 15 frittliggende bygninger, de fleste med skole- og internatfunksjoner. Ti av bygningene er tegnet av arkitekt Sverre Fehn og
oppført i 1975-76. To bygninger er oppført i 1934 da skolen overtok eiendommen etter Sophies Minde. Den ene gymnastikkbygget med tilbygg av Sverre
Fehn fra 1979.

Noen av bygningene følger kotene og har langsiden mot sør, mens andre ligger i fallretningen og framhever topografien. Boligfunksjonene ligger samlet
på oversiden av idrettsplassen, mens skolefunksjonene ligger på nedsiden.

Bygningene i boligsonen har rette fasader, og tak som enten er bueformede eller avtrappede for å følge terrengnivået. Bygningene i skolesonen har
buede fasader og flate tak. Bygningene i de to sonene er, i all hovedsak, orientert mot og gruppert omkring hvert sitt lille naturområde, som adkomstveier
er lagt utenom.

Gjennomgående for hele anlegget er bruken av tegl i vegger og interiør, vindusbånd med variert vindusinndeling, betongtak og synlige ubehandlede
betongkonstruksjoner.

Teknisk tilstand:
Det er utarbeidet tilstandsvurdering for hele anlegget i 2008. Beskriver behov for vedlikehold, oppgradering av tekniske anlegg av 1975-standard og
utbedring av bygningsskader pga sårbare løsninger (vinduer uten beslag o l).
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Eiendomshistorikk
Kristiania Døvstumm-Anstalt startet i 1848 i lokaler på Karl Johans gate i Oslo, der Grand hotel ligger i dag. I årene 1858 til 1891 lå skolen på
Schafteløkken på Frogner. Fra 1891 til 1903 holdt skolen til i Vibs gate (senere Astrids gate). Navnet var Balchens skole for døve fra 18921899, deretter
Kristiania offentlige skole for døve 18991925. Den kontinuerlige virksomheten gjør at dette er den nest eldste spesialskolen i landet.

I 1903 flyttet skolen inn i lokalene etter Hansens Institutt for Åndssvake Gutter på Lindern. Samme år ble døveskolen overtatt av staten.
Åndssvakeskolens virksomhet flyttet til Røstad, Levanger, da nybygget der stod ferdig i 1903. Eiendommen på Lindern ble senere innlemmet i
Veterinærhøgskolen, etter en periode der døveskolen og høyskolen sambrukte lokaler; døveskolen holdt "midlertidig" hus i den nyoppførte
hundeklinikken fra 1923 til skolen flyttet til Skådalen.

Skolen flyttet til Sophies Minde i Skådalen og starter virksomheten der i 1935 under navnet Skådalen offentlige skole for døve. Da det nye anlegget sto
ferdig i 1976 ble navnet endret til Skådalen skole. I 1980 fikk skolen en grunnskoleavdeling for døvblindfødte, og i 1986 et videregående tilbud for samme
gruppe. Fra 1992 er skolen omgjort til Skådalen kompetansesenter, statlig senter for hørselshemmede og døvblindfødte.

Eiendommen i Skådalen var opprinnelig Sophies Minde Arbeidsskole for vanføre (vanføreanstalt). Hovedbygningen som ble oppført i 1902 ble senere
brukt av døveskolen fram til den ble revet i 1975. Sophies Minde ble senere ortopedisk hospital, og flyttet ca. 1935 til Trondheimsveien 132, senere til
Trondheimsveien 235 i det tidligere undervisningsbygget for sykepleierutdanningen ved Aker sykehus.

Kilder:
Oslo byleksikon
www.statped.no/skadalen
http://sophiesminde.no/nb/historie
Norges Veterinærhøiskole, Cappelen, 1936
Byggekunst 6/1978
Arkitektur DK 1/1980
Byggekunst 1/1983
Sverre Fehn. Samlede arbeider. Norberg-Schulz og Postiglione 1997
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Verneverdige bygg

Byggnr: 1687

GAB nr: 80719566

Navn:

UNDERVISNINGSAVD.(B)

Oppført: 1975 - 1976

Byggnr: 1690

GAB nr: 80719604

Navn: BIKUBEN

(BYGN.NR. 5)

Oppført: 1975 - 1976

Byggnr: 1691

GAB nr: 80719612

Navn: MAURTUA

(BYGN.NR. 4)

Oppført: 1975 - 1976

Byggnr: 1692

GAB nr: 80719620

Navn: REVEHIET

(BYGN.NR. 3)

Oppført: 1975 - 1976

Byggnr: 1693

GAB nr: 80719639

Navn: BAMSEBO

(BYGN.NR. 2)

Oppført: 1975 - 1976

Byggnr: 1707

GAB nr: 80719647

Navn: EKORNTOPPEN

(BYGN.NR. 1)

Oppført: 1975 - 1976

Byggnr: 1708

GAB nr: 80719655

Navn: STEINSTUA (E)

Oppført: 1975 - 1976

Byggnr: 1709

GAB nr: 80719590

Navn: KANTINEBYGNING

(G)

Oppført: 1975 - 1976

Byggnr: 1710

GAB nr: 80719582

Navn:

OBSERVASJONSAVD. (D)

Oppført: 1975 - 1976

Byggnr: 1711

GAB nr: 80719574

Navn: FØRSKOLEN (C)

Oppført: 1975 - 1976
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Utomhusanlegg

Elementnr: 01

Elementnavn: Tribune ved

idrettsplass

Beskrivelse: Tribunen er

bygget oppå en fløy av

undervisningsbygget som

ligger lavere i terrenget.

Undervisningsbygningen. Opphavsrett: Statsbygg. Bikuben og andre internater. Opphavsrett: Statsbygg.

Undervisningsbygning til venstre og førskolen bak. Opphavsrett: Statsbygg. Utsyn ved kantina. Opphavsrett: Statsbygg.
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Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: STATSBYGG ØST

GAB nr: 80719566

Gnr/bnr: 35/60

Oppført: 1975 - 1976

Byggherre: SBED

Arkitekt: Sverre Fehn

Opprinnelig funksjon: Undervisning/forskning

Nåværende funksjon: Undervisning/forskning

Bygningsart: Skole

Regulering: Regulert: Er regulert til tomt for offentlige bygninger (skole
for døve)
(max u=0,25 max 3 et.) Jfr: s-1962 07.11.74. Bestyrerbolig
inngår også i planen.

Vernestatus: Annet vern: Gul liste
Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Bygningen fremstår som anleggets mest monumentale, første etasje er litt inntrukket mens andre etasjes halvsirkelutbygg stikker ut av fasaden og har
understøtning av  betongsøyler. Skolelandskapet består av en avlang, rektangulær bygningskropp i to etasjer, der den store salen i midtrommet blir
belyst gjennom to arker i taket og brer seg ut mot bow-windows, sistnevnte gjør det mulig å drive uforstyrret med aktiviteter og  skaper en visuell
sammenheng mellom ute og inne. Bygget henger sammen med en fløy som ligger innunder tribuneanlegget ved idrettsplassen. I undervisningsbygget
finnes halvsirkulære små kontorer med vinduer. Sirkelen som inspirasjon går også igjen på et toalett som har et sirkulært vindu i taket. Bygget henvender
seg på den østre siden mot parkeringsarealet, mens det på den vestre siden henvender seg mot friarealer og trær.

Kilder: Marianne Gulliksen, boka "Sverre Fehns samlede arbeider".

Sammendrag bygningshistorie
Bygningen ble oppført etter Sverre Fehns tegninger i 1975-76. Bygningen har hele tiden fungert som undervisningsbygg, og bygningen er ikke vesentlig
endret. Undervisningsdelen er på et senrer tidspunkt oppdelt i flere mindre rom.

Deler av bygningen oppfattes ikke av fredningen:
Eksteriør: Forbindelsen mellom fløyene (innebygd rampe på østsiden) omfattes  ikke av fredningen.
Interiør: Rominndelingen i sørfløyen omfattes ikke av fredningen.

Vern
Formål: Formålet med fredning av undervisningsavdelingen er å ta vare på den særpregete arkitekturen, med materialbruk og

formspråk, til arkitekt Sverre Fehn.

Begrunnelse: Undervisningsavdelingen er en viktig del av helheten og det samlete anlegget. Det er søkt en utforming med et småskala
preg, formgitt med tanke på barns opplevelse. Materialbruk og formspråk binder anlegget naturlig sammen. Til tross for
fellestrekkene er det individuelle forskjeller mellom bygningene som gjør hver bygning unik.

Bygningen er lagt og formgitt til å følge terrenget på en naturlig måte.

Dette er den største bygningen i anlegget og et naturlig sentralt element. Fehns tanke om at undervisning for døve kunne
foregå i et åpent landskap viste seg ikke å fungere. Undervisningsarealet er derfor underdelt i mindre rom.

Tribunen er en integrert del av taket på nordfløyen. Idrettsplassen foran tribunen er en viktig del av skoleanlegget.

Omfang: Fredningen omfatter:
Eksteriør.
Interiør: Planløsningens konstruktive elementer med tilhørende overflater.
Utomhus: Idrettsplassen med tribune.

Vernekategori: Verneklasse 1, fredning

BYGNING 1687 UNDERVISNINGSAVD.(B)
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Interiør

Interiørnr: 01

Interiørnavn:

Rullestoloppgang

Beskrivelse: Bildet viser

rullestoloppgangen i nordre

del av huset. Gangen er

forholdsvis nyoppusset.

Interiørnr: 02

Interiørnavn: Kontorer

Beskrivelse: Bildet viser et

av dehalvsirkelformede

kontorene med fin utsikt og

gode lysforhold.

Interiørnr: 03

Interiørnavn: Klasserom

Beskrivelse:

Klasserommene får lys

gjennom såkalte bow-wow

vinduer oppunder taket.

Dette gjør at rommet

innvendig blir skjermet for

innsyn, samtidig som man

får visuell kontakt med

naturen utenfor.

Undervisningsbygningen. Opphavsrett: Statsbygg. Sørfløyen mot vest. Opphavsrett: Statsbyggg.
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Sørfløyen mot øst. Opphavsrett: Statsbyggg.
Buerommene i tilknytning til hvert klasserom.
Opphavsrett: Statsbygg.

Forbindelse mellom fløyene. Opphavsrett: Statsbygg. Undervisningsfløy under tribunen. Opphavsrett: Statsbygg.

Rullestolgangen i nordre del av bygget. Opphavsrett: Statsbygg. Et av de halvsirkelformede kontorene. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 1687 UNDERVISNINGSAVD.(B)
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Et av klasserommene. Skillevegger mellom klasserom er føyet til senere. Opphavsrett:
Statsbygg.

BYGNING 1687 UNDERVISNINGSAVD.(B)
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Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: STATSBYGG ØST

GAB nr: 80719604

Gnr/bnr: 35/60

Oppført: 1975 - 1976

Byggherre: SBED

Arkitekt: Sverre Fehn

Opprinnelig funksjon: Bolig/bosetning

Nåværende funksjon:

Bygningsart: Skole

Regulering: Regulert: Er regulert til tomt for offentlige bygninger (skole
for døve)
(max u=0,25 max 3 et.) Jfr: s-1962 07.11.74. Bestyrerbolig
inngår også i planen.

Vernestatus: Annet vern: Gul liste
Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Bikuben er en av fem nokså like internatbygninger. Disse er plassert slik at de følger terrenget, og utformet slik at også takflaten følger terrengets helning.
Internatet har enkeltrom på hver side av et stort felles oppholdsrom med dobbel høyde, som gir visuell kontakt mellom rommene. Bikuben har 6
internatrom.

Sammendrag bygningshistorie
"Bikuben" ble oppført etter Sverre Fehns tegninger i 1975-76. Bygningen har hele tiden fungert som skoleinternat, og bygningen er ikke endret.

Bygningshistorikk

Vern
Formål: Formålet med fredning av bygningen er å ta vare på den særpregete arkitekturen, med materialebruk og formspråk, til

arkitekt Sverre Fehn.

Begrunnelse: Bygningen er en viktig del av helheten og det samlete anlegget. Det er søkt en utforming med et småskala preg, formgitt
med tanke på barns opplevelse. Materialbruk og formspråk binder anlegget naturlig sammen. Til tross for fellestrekkene er
det individuelle forskjeller mellom bygningene som gjør hver bygning unik.

Bygningen er lagt og formgitt til å følge terrenget på en naturlig måte.

Bygning 1, 2 og 3 er bygd med åtte soverom, 4 og 5 har seks soverom. Forskjellig fargesetting på vinduer skiller
bygningene fra hverandre. Begrunnelsen for fredning av eksteriør på alle fem er at de inngår i helheten. Begrunnelse for å
frede interiøret kun i bygning 1, Ekorntoppen, er at interiørene i prinsipp er like.

Omfang: Fredningen omfatter bygningens eksteriør.

Vernekategori: Verneklasse 1, fredning

Interiør

Interiørnr: 01

Interiørnavn: Hybelrom

Beskrivelse: Typisk

eksempel på hybelrom i

internatene.

BYGNING 1690 BIKUBEN (BYGN.NR. 5)
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Bikuben har røde vindusrammer. Opphavsrett: Statsbygg. Bikuben. Opphavsrett: Statsbygg.

Et typisk hybelrom i internatene. Opphavsrett: Statsbygg

BYGNING 1690 BIKUBEN (BYGN.NR. 5)
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Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: STATSBYGG ØST

GAB nr: 80719612

Gnr/bnr: 35/60

Oppført: 1975 - 1976

Byggherre: SBED

Arkitekt: Sverre Fehn

Opprinnelig funksjon: Bolig/bosetning

Nåværende funksjon:

Bygningsart: Skole

Regulering: Regulert: Er regulert til tomt for offentlige bygninger (skole
for døve)
(max u=0,25 max 3 et.) Jfr: s-1962 07.11.74. Bestyrerbolig
inngår også i planen.

Vernestatus: Annet vern: Gul liste
Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Maurtua er en av fem internatbygninger. Maurtua har 6 hybelrom.  Disse internatbygningene er lagt slik at de følger terrenget, dvs at også takvinkelen
nesten følger terrengets helning. Bygget er utstyrt med enkeltrom som vender  mot et felles oppholdsrom med dobbel høyde, for å tillate en bedre visuell
integrering mellom rommene.

Sammendrag bygningshistorie
"Maurtua" ble oppført etter Sverre Fehns tegninger i 1975-76. Bygningen har hele tiden fungert som skoleinternat, og bygningen er ikke endret.

Vern
Formål: Formålet med fredning av bygningen er å ta vare på den særpregete arkitekturen, med materialebruk og formspråk, til

arkitekt Sverre Fehn.

Begrunnelse: Bygningen er en viktig del av helheten og det samlete anlegget. Det er søkt en utforming med et småskala preg, formgitt
med tanke på barns opplevelse. Materialbruk og formspråk binder anlegget naturlig sammen. Til tross for fellestrekkene er
det individuelle forskjeller mellom bygningene som gjør hver bygning unik.

Bygningen er lagt og formgitt til å følge terrenget på en naturlig måte.

Bygning 1, 2 og 3 er bygd med åtte soverom, 4 og 5 har seks soverom. Forskjellig fargesetting på vinduer skiller
bygningene fra hverandre. Begrunnelsen for fredning av eksteriør på alle fem er at de inngår i helheten. Begrunnelse for å
frede interiøret kun i bygning 1, Ekorntoppen, er at interiørene i prinsipp er like.

Omfang: Fredning omfatter bygningens eksteriør.

Vernekategori: Verneklasse 1, fredning

Interiør

Interiørnr: 01

Interiørnavn: Fellesrom

Beskrivelse: Rommet er et

fellesrom for

hybelrommene i

komplekset. Her finnes

sittegruppe, kjøkken

avdeling og lagringsplass.
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Maurtua har grønne vindusrammer. Opphavsrett: Statsbygg. Sørfasaden med vinduer mot fellesrommet. Opphavsrett: Statsbygg.

Bildet viser kjøkkendelen av fellesrommet. Opphavsrett:
Statsbygg.

BYGNING 1691 MAURTUA (BYGN.NR. 4)
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Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: STATSBYGG ØST

GAB nr: 80719620

Gnr/bnr: 35/60

Oppført: 1975 - 1976

Byggherre: SBED

Arkitekt: Sverre Fehn

Opprinnelig funksjon: Bolig/bosetning

Nåværende funksjon:

Bygningsart: Skole

Regulering: Regulert: Er regulert til tomt for offentlige bygninger (skole
for døve)
(max u=0,25 max 3 et.) Jfr: s-1962 07.11.74. Bestyrerbolig
inngår også i planen.

Vernestatus: Annet vern: Gul liste
Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg¨.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Revehiet er en av internatbygningene. Disse internatbygningene er lagt slik at de følger terrenget, dvs at også takvinkelen nesten følger terrengets
helning. Bygget er utstyrt med enkeltrom som vender  mot et felles oppholdsrom med dobbel høyde, for å tillate en bedre visuell integrering mellom
rommene.  Revehiet har 8 enkeltrom.

Sammendrag bygningshistorie
"Revehiet" ble oppført etter Sverre Fehns tegninger i 1975-76. Bygningen har hele tiden fungert som skoleinternat, og bygningen er ikke endret.

Vern
Formål: Formålet med fredning av bygningen er å ta vare på den særpregete arkitekturen, med materialebruk og formspråk, til

arkitekt Sverre Fehn.

Begrunnelse: Bygningen er en viktig del av helheten og det samlete anlegget. Det er søkt en utforming med et småskala preg, formgitt
med tanke på barns opplevelse. Materialbruk og formspråk binder anlegget naturlig sammen. Til tross for fellestrekkene er
det individuelle forskjeller mellom bygningene som gjør hver bygning unik.

Bygningen er lagt og formgitt til å følge terrenget på en naturlig måte.

Bygning 1, 2 og 3 er bygd med åtte soverom, 4 og 5 har seks soverom. Forskjellig fargesetting på vinduer skiller
bygningene fra hverandre. Begrunnelsen for fredning av eksteriør på alle fem er at de inngår i helheten. Begrunnelse for å
frede interiøret kun i bygning 1, Ekorntoppen er at interiørene i prinsipp er like.

Omfang: Fredningen omfatter bygningens eksteriør.

Vernekategori: Verneklasse 1, fredning

Interiør

Interiørnr: 01

Interiørnavn: Fellesrom

Beskrivelse: Bildet viser

fellesrommet i Revehiet

BYGNING 1692 REVEHIET (BYGN.NR. 3)
Kompleks 609 SKÅDALEN KOMPETANSESENTER, OSLO

Side 1



Revehiet har hvite vindusrammer. Opphavsrett: Statsbygg. Revehiet i forgrunnen. Opphavsrett: Statsbygg.

God terrengtilpasning. Revehiet midt i bildet. Opphavsrett: Statsbygg.
Bildet viser fellesrommet i Revehiet.
Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 1692 REVEHIET (BYGN.NR. 3)
Kompleks 609 SKÅDALEN KOMPETANSESENTER, OSLO

Side 2



Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: STATSBYGG ØST

GAB nr: 80719639

Gnr/bnr: 35/60

Oppført: 1975 - 1976

Byggherre: SBED

Arkitekt: Sverre Fehn

Opprinnelig funksjon: Bolig/bosetning

Nåværende funksjon:

Bygningsart: Skole

Regulering: Regulert: Er regulert til tomt for offentlige bygninger (skole
for døve)
(max u=0,25 max 3 et.) Jfr: s-1962 07.11.74. Bestyrerbolig
inngår også i planen.

Vernestatus: Annet vern: Gul liste
Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Bamsebo er en av fem nokså like internatbygninger. Disse er plassert slik at de følger terrenget, og utformet slik at også takflaten følger terrengets
helning. Internatet har enkeltrom på hver side av et stort felles oppholdsrom med dobbel høyde, som gir visuell kontakt mellom rommene. I Bamsebo er
det 8 hybelrom.

Sammendrag bygningshistorie
"Bamsebo" ble oppført etter Sverre Fehns tegninger i 1975-76. Bygningen har hele tiden fungert som skoleinternat, og bygningen er ikke endret.

Bygningshistorikk

Vern
Formål: Formålet med fredning av bygningen er å sikre den særpregete arkitekturen, med materialebruk og formspråk, til arkitekt

Sverre Fehn.

Begrunnelse: Bygningen er en viktig del av helheten og det samlete anlegget. Det er søkt en utforming med et småskala preg, formgitt
med tanke på barns opplevelse. Materialbruk og formspråk binder anlegget naturlig sammen. Til tross for fellestrekkene er
det individuelle forskjeller mellom bygningene som gjør hver bygning unik.

Bygningen er lagt og formgitt til å følge terrenget på en naturlig måte.

Bygning 1, 2 og 3 er bygd med åtte soverom, 4 og 5 har seks soverom. Forskjellig fargesetting på vinduer skiller
bygningene fra hverandre. Begrunnelsen for fredning av eksteriør på alle fem er at de inngår i helheten. Begrunnelse for å
frede interiøret kun i bygning 1, Ekorntoppen, er at interiørene i prinsipp er like.

Omfang: Fredningen omfatter bygningens eksteriør.

Vernekategori: Verneklasse 1, fredning

Bamsebo har blå vindusrammer. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 1693 BAMSEBO (BYGN.NR. 2)
Kompleks 609 SKÅDALEN KOMPETANSESENTER, OSLO

Side 1



Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: STATSBYGG ØST

GAB nr: 80719647

Gnr/bnr: 35/60

Oppført: 1975 - 1976

Byggherre: SBED

Arkitekt: Sverre Fehn

Opprinnelig funksjon: Bolig/bosetning

Nåværende funksjon:

Bygningsart: Skole

Regulering: Regulert: Er regulert til tomt for offentlige bygninger (skole
for døve)
(max u=0,25 max 3 et.) Jfr: s-1962 07.11.74. Bestyrerbolig
inngår også i planen.

Vernestatus: Annet vern: Gul liste
Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Ekorntoppen er en av de fem internatbygningene. Disse er plassert slik at de følger terrenget, og utformet slik at også takflaten følger terrengets helning.
Internatet har enkeltrom på hver side av et stort felles oppholdsrom med dobbel høyde, som gir visuell kontakt mellom rommene. Ekorntoppen har 8
internatrom.

Sammendrag bygningshistorie
"Ekorntoppen" ble oppført etter Sverre Fehns tegninger i 1975-76. Bygningen har hele tiden fungert som skoleinternat, og bygningen er ikke endret.

Vern
Formål: Formålet med fredning av bygningen er å ta vare på den særpregete arkitekturen, med materialebruk og formspråk, til

arkitekt Sverre Fehn.

Begrunnelse: Bygningen er en viktig del av helheten og det samlete anlegget. Det er søkt en utforming med et småskala preg, formgitt
med tanke på barns opplevelse. Materialbruk og formspråk binder anlegget naturlig sammen. Til tross for fellestrekkene er
det individuelle forskjeller mellom bygningene som gjør hver bygning unik.

Bygningen er lagt og formgitt til å følge terrenget på en naturlig måte.

Bygning 1, 2 og 3 er bygd med åtte soverom, 4 og 5 har seks soverom. Forskjellig fargesetting på vinduer skiller
bygningene fra hverandre. Begrunnelsen for fredning av eksteriør på alle fem er at de inngår i helheten. Begrunnelse for å
frede interiøret kun i bygning 1, Ekorntoppen, er at interiørene i prinsipp er like.

Omfang: Fredningen omfatter både bygningens eksteriør og interiør.

Vernekategori: Verneklasse 1, fredning

Interiør

Interiørnr: 01

Interiørnavn: Fellesrom

Beskrivelse: Bildet viser

fellesrommet i

Ekorntoppen.

BYGNING 1707 EKORNTOPPEN (BYGN.NR. 1)
Kompleks 609 SKÅDALEN KOMPETANSESENTER, OSLO

Side 1



Ekorntoppen har svarte vindusrammer. Opphavsrett: Statsbygg.
Nordfasaden av bygget hvor innganspartiet er.
Opphavsrett: Statsbygg.

Tilpassingen til terrenget er tydelig. Opphavsrett: Statsbygg.
Ekorntoppen har svarte vindusrammer.
Opphavsrett: Statsbygg.

Detalj vinduskarm i Ekorntoppen. Opphavsrett: Statsbygg. Innebygde hyller på soverom. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 1707 EKORNTOPPEN (BYGN.NR. 1)
Kompleks 609 SKÅDALEN KOMPETANSESENTER, OSLO

Side 2



Fellesrommet i Ekorntoppen. Opphavsrett: Statsbygg

BYGNING 1707 EKORNTOPPEN (BYGN.NR. 1)
Kompleks 609 SKÅDALEN KOMPETANSESENTER, OSLO

Side 3



Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: STATSBYGG ØST

GAB nr: 80719655

Gnr/bnr: 35/60

Oppført: 1975 - 1976

Byggherre: SBED

Arkitekt: Sverre Fehn

Opprinnelig funksjon: Undervisning/forskning

Nåværende funksjon: Undervisning/forskning

Bygningsart: Skole

Regulering: Regulert: Er regulert til tomt for offentlige bygninger (skole
for døve)
(max u=0,25 max 3 et.) Jfr: s-1962 07.11.74. Bestyrerbolig
inngår også i planen.

Vernestatus: Annet vern: Gul liste
Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Steinstua er et skalltak-inspirert bygg, med buet takkonstruksjon som kantina, men Steinstua har flere buer i bredden. Inngangspartiet mot sør har et
karakteristisk bueformet overbygg. I midten av bygget finnes en liten lysgård med sitteplasser, litt vegetasjon og et lite lekeareal.

Opprinnelig et internat med 13 rom. I dag lokaler for Skådalen skole for døvblindfødte, med tilbud på førskole, grunnskole og videregående nivå. Skolen
startet opp i 1980. Det gis 1-1 undervisning og hver elev har et eget tilrettelagt skolerom.

Sammendrag bygningshistorie
Steinbua ble oppført etter Sverre Fehns tegninger i 1975-76. Bygningen har hele tiden hatt sin opprinnelig funksjon som del av skoleanlegget, og
bygningen er ikke endret.

Bygningshistorikk

Vern
Formål: Formålet med fredning av Steinstua er å ta vare på den særpregete arkitekturen, med materialebruk og formspråk, til

arkitekt Sverre Fehn. Bygningen er spesielt formgitt, men tydelig som en vesentlig del av det helhetlige anlegget i
Skådalen.

Begrunnelse: Steinstua er en viktig del av helheten og det samlete anlegget. Det er søkt en utforming med et småskala preg, formgitt
med tanke på barns opplevelse. Materialbruk og formspråk binder anlegget naturlig sammen. Til tross for fellestrekkene er
det individuelle forskjeller mellom bygningene som gjør hver bygning unik.

Bygningen er lagt og formgitt til å følge terrenget på en naturlig måte.

Steinstua er bygd for barn med tilfeller av tung funksjonshemming. Det er lagt i utkanten av anlegget og ikke i en direkte
sammenheng med de andre elevhjemmene. Bygningenr skiller seg litt ut i forhold til resten av anlegget med kvadratisk
grunnform, innvendig atrium og karakteristiske buete takformer. Atrium, plassering av fellesrom i midten og soverom langs
ytterkant gir bygningen et innadvendt preg.

Omfang: Fredning omfatter bygningens eksteriør og interiør.

Vernekategori: Verneklasse 1, fredning

Interiør

Interiørnr: 01

Interiørnavn: Fellesrom

Beskrivelse: Fellesrommet

har store vinduer ut mot

den indre lysgården.

Interiørnr: 02

Interiørnavn: Musikkrom

Beskrivelse: Musikkrommet

er i likhet med de fleste

rommene i Steinstua

langsmale og preget av

bueformen i taket.

BYGNING 1708 STEINSTUA (E)
Kompleks 609 SKÅDALEN KOMPETANSESENTER, OSLO

Side 1



Steinstua, hovedinngang. Opphavsrett: Statsbygg. Ett internatrom for hver bue. Opphavsrett: Statsbygg.

Indre lysgård i Steinstua. Opphavsrett: Statsbygg. Hovedinngang. Opphavsrett: Statsbygg.

Fasade mot sør og øst. Opphavsrett: Statsbygg, Plan 1.etasje. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 1708 STEINSTUA (E)
Kompleks 609 SKÅDALEN KOMPETANSESENTER, OSLO

Side 2



Korridor. Opphavsrett: Statsbygg. Tidligere soverom. Opphavsrett: Statsbygg.

Oppholdsrommet har integrerte benker i tegl og en bueformet peis. Opphavsrett: Statsbygg. Musikkrommet. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 1708 STEINSTUA (E)
Kompleks 609 SKÅDALEN KOMPETANSESENTER, OSLO

Side 3



Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: STATSBYGG ØST

GAB nr: 80719590

Gnr/bnr: 35/60

Oppført: 1975 - 1976

Byggherre: SBED

Arkitekt: Sverre Fehn

Opprinnelig funksjon: Undervisning/forskning

Nåværende funksjon: Undervisning/forskning

Bygningsart: Skole

Regulering: Regulert: Er regulert til tomt for offentlige bygninger (skole
for døve)
(max u=0,25 max 3 et.) Jfr: s-1962 07.11.74. Bestyrerbolig
inngår også i planen.

Vernestatus: Annet vern: Gul liste
Utsnitt situasjonskart.. Opphavsrett: Statsbygg.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Bygningen rommer kantine, kjøkken, driftsleders kontor og toalett. Bygningen skiller seg ut som eneste bygning med buet tak og ligger som en fremskutt
rektangulær bygningskropp på tvers av landskapskotene. Plasseringen gir god oversikt over skoleområdet og idrettsplassen.

Sammendrag bygningshistorie
Bygningen ble oppført etter Sverre Fehns tegninger i 1975-76. Bygningen har hele tiden fungert som kantine, og bygningen er ikke endret.
Vedlikeholdsarbeider som omfattet omtekking av taket ble utført i august 2004.

Vern
Formål: Formålet med fredning av bygningen er å ta vare på den særpregete arkitekturen, med materialebruk og formspråk, til

arkitekt Sverre Fehn.

Begrunnelse: Kantinebygningen er en viktig del av helheten og det samlete anlegget. Det er søkt en utforming med et småskala preg,
formgitt med tanke på barns opplevelse. Materialbruk og formspråk binder anlegget naturlig sammen. Til tross for
fellestrekkene er det individuelle forskjeller mellom bygningene som gjør hver bygning unik.

Bygningen er lagt og formgitt til å følge terrenget på en naturlig måte.

Kantinebygningen har fellesfunksjon for anlegget og binder i kraft av dette anlegget sammen. Bygningen har en mer
utadrettet form enn de andre bygningene. Takform og vindusutforming viser sentral betydning. Store vindusflater tar
naturen inn i bygningen.

Omfang: Eksteriør.
Interiør: Fredningen omfatter inngang med trapp og kantinerommet.

Vernekategori: Verneklasse 1, fredning

Interiør

Interiørnr: 01

Interiørnavn: Kantina

Beskrivelse: Kantina

fremstår som et trivelig, lyst

og stilrent rom med god

utsikt over området. Det

buede taket gir rommet en

spesiell karakter.

Interiørnr: 02

Interiørnavn: Trappegang

Beskrivelse: Trappegang

opp fra kjeller til kantine.

BYGNING 1709 KANTINEBYGNING (G)
Kompleks 609 SKÅDALEN KOMPETANSESENTER, OSLO

Side 1



Kantinebygning. Opphavsrett: Statsbygg. Kantineinngangen. Opphavsrett: Statsbygg.

Denne fløyen inneholder kjøkken mm. Opphavsrett: Statsbygg. Detalj i fasaden. Opphavsrett: Statsbygg.

Plan 1.etasje. Opphavsrett:
Statsbygg. Hel glassvegg i trappeoppgangen gir rommet ekstra lys. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 1709 KANTINEBYGNING (G)
Kompleks 609 SKÅDALEN KOMPETANSESENTER, OSLO

Side 2



Trappetrinnene er flislagte. Opphavsrett:
Statsbygg. Bildet viser selve kantina med salgsdisken. Opphavsrett: Statsbygg.

Bildet viser trappa opp fra underetasjen. Opphavsrett:
Statsbygg.

BYGNING 1709 KANTINEBYGNING (G)
Kompleks 609 SKÅDALEN KOMPETANSESENTER, OSLO

Side 3



Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: STATSBYGG ØST

GAB nr: 80719582

Gnr/bnr: 35/60

Oppført: 1975 - 1976

Byggherre: SBED

Arkitekt: Sverre Fehn

Opprinnelig funksjon: Undervisning/forskning

Nåværende funksjon: Undervisning/forskning

Bygningsart: Skole

Regulering: Regulert: Er regulert til tomt for offentlige bygninger (skole
for døve)
(max u=0,25 max 3 et.) Jfr: s-1962 07.11.74. Bestyrerbolig
inngår også i planen.

Vernestatus:
Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Bygningen som huser observasjonsavdelingen har en halvsirkulær sammensatt plan, som i form er i slekt med førskolen. Oppbyggingen minner om en
rebus som på en måte representerer skolens og elevenes symbol, et nesten allegorisk forhold mellom form og innhold i det arkitektoniske rom. Den
iaktagbare teglen fremhever veggens visuelle og følelsesmessige kvalitet.

Kilder: Marianne Gulliksen, boka "Sverre Fehns samlede arbeider".

Sammendrag bygningshistorie
Observasjonsavdelingen ble oppført etter Sverre Fehns tegninger i 1975-76. Bygningen har hele tiden fungert som , og bygningen er ikke endret.
Bygningen er (2004) planlagt rehabilitert for å bøte på råteskader o.l.

Vern
Formål: Formålet med fredning av Observasjonsavdelingen er å ta vare på den særpregete arkitekturen, med materialebruk og

formspråk, til arkitekt Sverre Fehn. Bygningen er spesielt formgitt, men tydelig som en vesentlig del av det helhetlige
anlegget i Skådalen.

Begrunnelse: Observasjonsbygningen er en viktig del av helheten og det samlete anlegget. Det er søkt en utforming med et småskala
preg, formgitt med tanke på barns opplevelse. Materialbruk og formspråk binder anlegget naturlig sammen. Til tross for
fellestrekkene er det individuelle forskjeller mellom bygningene som gjør hver bygning unik.

Bygningen er lagt og formgitt til å følge terrenget på en naturlig måte.

Observasjonsavdelingen ved Skådalen var en nyskapende funksjon på hørselsområdet, og fikk her sin egen
spesialtilpassede bygning. Den er derfor viktig utdanningshistorisk, og er også en representant for
observasjonsfunksjonen ved spesialskolene.

Observasjonsavdelingen - og Førskolen - ligger nederst i anlegget ved siden av undervisningsavdelingen. Begge
bygningene er karakteristisk ved sin halvmåneformete fløy i tilknytning til en rektangulær bygningskropp.

Omfang: Fredning av bygningen omfatter både eksteriør og interiør.

Vernekategori: Verneklasse 1, fredning

Interiør

Interiørnr: 01

Interiørnavn: Fellesrom

Beskrivelse: Bildet viser

fellesrommet som ligger

sentralt i bygget. Inni det

lille rommet mellom trappa

og gangen i 2 etasje ligger

et toalett med et lite vindu.

Interiørnr: 02

Interiørnavn: Lekerom

Beskrivelse: Bildet viser

lekerommet i den delen av

bygget med sirkulær form.

BYGNING 1710 OBSERVASJONSAVD. (D)
Kompleks 609 SKÅDALEN KOMPETANSESENTER, OSLO

Side 1



Observasjonsavdelingen. Opphavsrett: Statsbygg. Fasader mot øst og syd. Opphavsrett: Statsbygg.

Observasjonsavdelingen sett fra tribunen på idrettsplassen. Opphavsrett:
Statsbygg. Fellesrom i byggets vestre del. Opphavsrett: Statsbygg.

 Opphavsrett: Statsbygg. Dør til toalett. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 1710 OBSERVASJONSAVD. (D)
Kompleks 609 SKÅDALEN KOMPETANSESENTER, OSLO

Side 2



Fellesområder. Opphavsrett: Statsbygg. Et lite toalett er plassert i trappeoppgangen. Opphavsrett: Statsbygg.

2. etasje i del med fellesrom. Opphavsrett:
Statsbygg.

Bildet viser trappen mellom underetasjen og første etasje der fellesrommene ligger. Opphavsrett:
Statsbygg.

Bildet viser et lekerom med sirkulær form. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 1710 OBSERVASJONSAVD. (D)
Kompleks 609 SKÅDALEN KOMPETANSESENTER, OSLO

Side 3



Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: STATSBYGG ØST

GAB nr: 80719574

Gnr/bnr: 35/60

Oppført: 1975 - 1976

Byggherre: SBED

Arkitekt: Sverre Fehn

Opprinnelig funksjon: Undervisning/forskning

Nåværende funksjon: Undervisning/forskning

Bygningsart: Skole

Regulering: Regulert: Er regulert til tomt for offentlige bygninger (skole
for døve)
(max u=0,25 max 3 et.) Jfr: s-1962 07.11.74. Bestyrerbolig
inngår også i planen.

Vernestatus: Annet vern: Gul liste
Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Førskolen har en halvsirkulær plan, som inspireres av måten elevene samler seg rundt læreren.
Bygningen som huser førskolen har en plan, som i form er i slekt med observasjonsasjonsavdelingen. Oppbyggingen minner om en rebus som på en
måte representerer skolens og elevenes symbol, et nesten allegorisk forhold mellom form og innhold i det arkitektoniske rom. Den iaktagbare teglen
fremhever veggens visuelle og følelsesmessige kvalitet.

Kilder: Marianne Gulliksen, boka "Sverre Fehns samlede arbeider".

Sammendrag bygningshistorie
Førskolen ble bygget i 1975-76. Bygningen har ikke endret bruk.
Restauering av vinduer ble foretatt i august 2004. Vinduskarmene var dårlige slik at vannet trakk inn i teglen under.

Vern
Formål: Formålet med fredning av bygningen er å ta vare på den særpregete arkitekturen, med materialebruk og formspråk, til

arkitekt Sverre Fehn.

Begrunnelse: Førskolen er en viktig del av helheten og det samlete anlegget. Det er søkt en utforming med et småskala preg, formgitt
med tanke på barns opplevelse. Materialbruk og formspråk binder anlegget naturlig sammen. Til tross for fellestrekkene er
det individuelle forskjeller mellom bygningene som gjør hver bygning unik. Bygningen er lagt og formgitt til å følge
terrenget på en naturlig måte.

Førskolen - og Observasjonsavdelingen - ligger nederst i anlegget ved siden av undervisningsavdelingen. Begge
bygningene er karakteristisk ved sin halvmåneformete fløy i tilknytning til en rektangulær bygningskropp. Lavtsittende
vinduer tilpasset små barn.

Omfang: Fredning omfatter bygningens eksteriør og interiør.

Vernekategori: Verneklasse 1, fredning

Interiør

Interiørnr: 01

Interiørnavn:

Fellesrom/trapperom

Beskrivelse: Et fellesrom

som ligger i den sydvestre

halvsirkelen i bygget.

BYGNING 1711 FØRSKOLEN (C)
Kompleks 609 SKÅDALEN KOMPETANSESENTER, OSLO

Side 1



Førskolen. Opphavsrett: Statsbygg. Fasade mot nord. Opphavsrett: Statsbygg.

Førskolens tilpasning til naturen. Opphavsrett: Statsbygg. Førskolen sett fra tribunen til idrettsplassen. Opphavsrett: Statsbygg.

Plan1.etasje. Opphavsrett: Statsbygg. Halvsirkelformen myker opp rommet. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 1711 FØRSKOLEN (C)
Kompleks 609 SKÅDALEN KOMPETANSESENTER, OSLO

Side 2



Observasjonsvindu. Opphavsrett: Statsbygg. Bildet viser fellesrommet i førskolen. Opphavsrett: Statsbygg.

Bildet viser fellesrommet. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 1711 FØRSKOLEN (C)
Kompleks 609 SKÅDALEN KOMPETANSESENTER, OSLO

Side 3
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