
Bygnings- og eiendomsdata
Fylke: Hordaland

Kommune: 1201/Bergen

Opprinnelig funksjon: Universitetesbibliotek

Nåværende funksjon: Universitetesbibliotek

Foreslått vernekategori: Verneklasse 1, fredning

Totalt antall bygg: 1 Situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg.

Bygningsoversikt, omfang vern
Byggnr Byggnavn Oppført Verneklasse Omfang GAB nr Gnr/Bnr
10254 UNIVERSITETSBIBLIOTEK 1961 Verneklasse 1, fredning Eksteriør/Interiør/Utomhus 139817273 164/364

Vern kompleks
Formål: Formålet med fredningen er å sikre Universitetsbiblioteket som et viktig funksjonsbygg for universitetsanlegget på

Nygårdshøyden, samt som et representativt eksempel på tidlig 1960-talls modernistisk arkitektur.

Begrunnelse: Universitetsbiblioteket fra 1961 oppfattes som et monumentalbygg siden det var en av de første nye formålsbygde
bygninger som UiB oppførte etter sin etablering. Biblioteket har både med funksjon og lokalisering virket samlende for
universitetets virksomhet.

UBB er et tidstypisk anlegg av høy kvalitet, og speiler betydningen av eget bibliotek for universitetet.

Fredning av utomhusanlegget skal sikre bygningens eksponering mot omgivelsene.

Omfang: Eksteriør.
Interiør: Inngangsparti/vindfang samt vestibyle/allrom som er inngangsrommet.
Utomhus: Opparbeidet grøntarealer på begge sider av hovedinngangen og fasaden som vender mot nordøst, som vist i
kart.

Beskrivelse kulturmiljø
UiB
Universitet i Bergen er i landsverneplansammenheng organisert med mange komplekser med ofte bare en bygning tilordnet det enkelte kompleks.
Katalogoppslaget for 3377 Muséplass 3 Naturhistorisk museum benyttes som hovedoppslag for UiB.

UNIVERSITETSBIBLIOTEKET
Universitetsbiblioteket i Bergen (UBB) ligger sentralt plassert på Nygårdshøyden med Naturhistorisk museum og Kulturhistorisk museum som nærmeste
nabo i sør og med HF-bygget og Sydnesplassen skole som nabo i nord.

Universitetsbiblioteket er den første formålsbygde bygningen Universitetet i Bergen fikk oppført etter at Universitetet ble formelt opprettet.

Litteratur:
UIBs historie 1996 bind I s 304-306.
Arkitekturguide Bergen 2008 s 157.
Nordhagen 2004, s. 151: Gjengitt s 153.
Bergen byleksikon 1999 s 478.

Eiendomshistorikk
Universitetsbiblioteket I Bergen (UBB) ble opprettet i 1948 som en direkte fortsettelse av Bergen Museums bibliotek stiftet 1825.

I 1961 flyttet UBB inn formålsbygde lokaler på Haakon Sheteligs plass 1 på Nygårdshøyden.
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Verneverdige bygg

Byggnr: 10254

GAB nr: 139817273

Navn:

UNIVERSITETSBIBLIOTE

K

Oppført: 1961

Deler av fasaden er kledt med keramiske fliser. Her sett fra øst. Opphavsrett:
Statsbygg. Oversiktsfoto fra 1967. Opphavsrett: UiB.
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Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: UNIVERSITETET I BERGEN

GAB nr: 139817273

Gnr/bnr: 164/364

Oppført: 1961

Byggherre: Universitetet i Bergen

Arkitekt: Kåre Kvilhaug og Jo Svare

Opprinnelig funksjon: Undervisning/forskning

Nåværende funksjon: Undervisning/forskning

Bygningsart: Bibliotek

Regulering: Uregulert: Verneverdig kulturmiljø, Kommunedelplan
Sentrum. Bystyrevedtak 10.12.01

Vernestatus:
Situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Universitetsbiblioteket har adresse H. Sheteligs plass 1. Et 2 etasjers volum med kontorer, utlånskontorer og lesesaler vender seg ut mot gata, med en
bakenforliggende magasinblokk i 5 etasjer. Bygningen er i betong med fasadeutsmykking av keramiske fliser mot Håkon Sheteligs plass.
Vestibylen/allrommet er utsmykket med et stort materialrelieff i kobber og emalje utført av kunstneren Else Hagen.

Det er verd å merke seg at universitetet prioriterte å oppføre bygningen med gjennomført høy materialkvalitet i en periode med et trangt
universitetsbudsjett. Bygningen samlet flere funksjoner og har hele tiden hatt stor nyttefunksjon.

Sammendrag bygningshistorie
Universitetsbiblioteket ble oppført og innviet 1961.
Relativt omfattende ombygginger innvendig ble utført ca. 2005.

Litteratur:
Arkitekturguide Bergen 2008 s 157
Nordhagen 2004, s. 151: Gjengitt s 153
Bergen byleksikon 1999 s 478

Vern
Formål: Formålet er å sikre et av de viktige formålsbygde universitetsbygningene på Nygårdshøyden. Bygningen er et

representativt eksempel på 1960-tallets modernistiske arkitektur.

Begrunnelse: Bygningen vurderes verneverdig av universitetshistoriske grunner: Den var en av de første nye bygninger som ble tatt i
bruk av det nyopprettede universitetet, og representerte den gang en nødvendig, full modernisering av institusjonens
bibliotekssektor. Flere funksjoner som tidligere hadde ligget spredt ble samlet i univeristetsbibliotektet.

Omfang: Eksteriør.
Interiør: Inngangsparti/vindfang samt vestibyle/allrom som er inngangsrommet, som skravert på plantegning.
Utomhus: Opparbeidet grøntarealer på begge sider av hovedinngangen og fasaden som vender mot nordøst, som vist i
kart.

Vernekategori: Verneklasse 1, fredning

Interiør

Interiørnr: 1

Interiørnavn:

Inngangsparti/vindfang.

Beskrivelse: Enkel harmoni

mellom materialvalgene.

Interiørnr: 2

Interiørnavn:

Vestibyle/allrom

Beskrivelse: Rommet ligger

rett innenfor vindfanget.
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Hovedinngang. Opphavsrett: Statsbygg.
Deler av fasaden er kledt med keramiske fliser. Her sett fra øst. Opphavsrett:
Statsbygg.

Universitetsbiblioteket sett fra vest. Opphavsrett: Statsbygg. Utsnitt av fasade mot vest. Opphavsrett: UiB.

1.etg med interiørfredning market med blå skravur.
Opphavsrett: UiB. Universitetsbiblioteket, plan 1 (før ombygging). Opphavsrett: UiB.
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Universitetsbiblioteket sett på litt avstand fra vest. Opphavsrett: Statsbygg.

Interiøret er typisk for det tidlige 1960-tallets modernistiske arkitektur.
Rommet har en enkel karakter og preges av solide slitesterke materialer
valgt med tanke på rommets funksjon. Opphavsrett: Statsbygg.

Rommet dekker hele inngangsfasadens lengde. Interiøret er karakteristisk for det
tidlige 1960-tallets modernistiske arkitektur og utmerker seg ikke minst gjennom en rik
og variert materialbruk. Rommets hovedutstykking er et abstrakt materialbilde.
Opphavsrett: Statsbygg.
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