
Bygnings- og eiendomsdata
Fylke: Oslo

Kommune: 301/Oslo kommune

Opprinnelig funksjon: Tannlegehøyskole

Nåværende funksjon: Tannlegehøyskole

Foreslått vernekategori: Verneklasse 2, bevaring

Totalt antall bygg: 2 Situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg.

Bygningsoversikt, omfang vern
Byggnr Byggnavn Oppført Verneklasse Omfang GAB nr Gnr/Bnr
10146 GV01 TANNLEGEHØGSKOLEN, GEITMVN. 69 1928 Verneklasse 2, bevaring Eksteriør 080542283 220/46

Vern kompleks
Formål: Formålet med vernet er å ta vare på en av den eldste formålsbygde bygningen for tannlegeutdanningen i Norge.

Formålet er videre å ta vare på bygningens arkitektoniske kvaliteter.

Begrunnelse: Offentlig tannpleie ble opprettet i Norge tidlig på 1900-tallet. Det var på denne tiden stor fokus på tannhelse internasjonalt
og i Norge. Tannlegestanden initierte opprettelsen  av skoler for tannleger, som Tannlegeskolen i Kristiania.

Bygningen er en typisk representant for ny-klassisismen.

Omfang: Eksteriør.

Beskrivelse kulturmiljø
Geitmyrsveien ligger i bydel St. Hanshaugen og strekker seg i syd-nordlig retning fra parken St. Hanshaugen i syd til Ringvei 2 og Nordre Gravlund i
nord. Det odontologiske fakultet (GV01 og GV02), med adresse Geitmyrsveien 69 og 71, ligger på østsiden i den nordre delen av gaten og inneholder
fakultetets tannklinikker og kontor-, undervisnings- og laboratorielokaler.

Eiendomshistorikk
I 1909 ble den første norske skolen for tannleger opprettet, Statens Tandlægeinstitut, som holdt til i Tordenskiolds gate 9.

Tannlegemangelen var prekær, og tannlegene selv lånte ved privat initiativ penger for å få oppført Statens nye Tandlægeinstitut (GV01), som stod ferdig i
1928. Staten gikk med på å garantere for lånet, og til å forvalte bygningen ble det opprettet et fond. Tannlegeundervisningens fond skulle påse at huset
ga en avkastning som kunne nedbetale lånet. Staten skulle betale 30 000 kroner i årlig leie for bruk av bygningen.

 I 1928 fikk skolen status som høyskole, og navnet ble endret til Norges Tandlægehøiskole.

I 1959 ble Norges tannlegehøgskole innlemmet i universitetet som Det odontologiske fakultet, og planarbeid for en utvidelse startet. Institutt for preklinisk
odontologi ble i første omgang lokalisert til PO-bygningen (BL16) på Blindern i 1968, senere flyttet til Gaustad.

Tilbygget i Geitmyrsveien (GV02), nord for den opprinnelige bygningen, ble ferdigstilt i 1968. UiO planlegger å flytte virksomheten til nybygg annet sted.
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Verneverdige bygg

Byggnr: 10146

GAB nr: 080542283

Navn: GV01

TANNLEGEHØGSKOLEN,

GEITMVN. 69

Oppført: 1928

Fasaden mot Geitmyrsveien vender mot nordvest. Opphavsrett: Statsbygg. Fasade mot sørvest. Opphavsrett: Statsbygg.
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Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: UNIVERSITETET I OSLO

GAB nr: 080542283

Gnr/bnr: 220/46

Oppført: 1928

Byggherre: Tandlægeundervisningens fond

Arkitekt: Th. Chr. Hauff

Opprinnelig funksjon: Undervisning/forskning

Nåværende funksjon: Undervisning/forskning

Bygningsart: Skole

Regulering: Regulert: Regulert til tomt for offentlige bygninger etter
reguleringsplan S-2255, av 28. juli 1977. (Utnyttelsesgrad
0,3-1,5).

Vernestatus: Situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Planløsning og interiør
Bygningen er en rektangulær blokk i fire etasjer og innredet loftsetasje. Hovedtrapp og heis ligger i et fire etasjers tilbygg i nordenden, i direkte tilknytning
til hovedinngangen i Geitmyrsveien 71. I sydenden ligger den opprinnelige vestibylen og det opprinnelige hovedtrapperommet. Mot vest er det til alle
etasjer en trapp. Bygningen har en langsgående, bærende midtvegg, store rom og saler er lagt på østsiden av denne, hovedkorridor og kontor på
vestsiden. I 1. etasje er det et auditorium, samt propedeuten med støtterom. I 2. etasje er det auditorier, laboratorier og kontorer. 3. etasje er en ren
kontoretasje, mens det i 4. etasje også er lokalisert et bibliotek. I 5. etasje, som ikke har heis, er det kontorer og kollokvierom.

Fasader og eksteriør
Fasadene er forblendet med rødbrunt, håndbanket Drammenstegl. 4. etasje er markert med gesims og horisontale teglfelt, takgesimsen er i betong i
profilhøvlet forskaling og pusset. Sydfasaden markerer det opprinnelige hovedtrapperommet. Mot nord er det utstikkende trapperommet fra 1990-årene
tilpasset det eksisterende fasadeuttrykket.

Konstruksjon
Bygningen har betongdekker med bærende yttervegger og bærende, langsgående midtvegg.

Sammendrag bygningshistorie
Tannlegemangelen var prekær, og tannlegene selv lånte ved privat initiativ penger for å få oppført Statens nye Tandlægeinstitut (GV01), som stod ferdig i
1928. Staten gikk med på å garantere for lånet, og til å forvalte bygningen ble det opprettet et fond. Tannlegeundervisningens fond skulle påse at huset
ga en avkastning som kunne nedbetale lånet. Staten skulle betale 30 000 kroner i årlig leie for bruk av bygningen.

I 1995 fant en større ombygging sted.

Bygningshistorikk
1928 Bygningen ferdigstilles.

1995 1995 Ombygging av 2.-5. etasje. 1995. Utvendig heis- og trappetårn ble etablert, og alle etasjer ble renovert med utskifting av ventilasjons- og
sanitæranlegg

Vern
Formål: Formålet med vernet er å ta vare på den eldste formålsbyge bygningen for tannlegeutdanningen i Norge.

Formålet er videre å ta vare på bygningens arkitektoniske kvaliteter.

Begrunnelse: Offentlig tannpleie ble opprettet i Norge tidlig på 1900-tallet. Det var på denne tiden stor fokus på tannhelse internasjonalt
og i Norge. Tannlegestanden initierte opprettelsen  av skoler for tannleger, som Tannlegeskolen i Kristiania.

Omfang: Eksteriør.

Vernekategori: Verneklasse 2, bevaring
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Geitmyrsveien 69. Opphavsrett: Statsbygg. Inngangsparti mot sør. Opphavsrett: Statsbygg.

Fasade mot Geitmyrsveien. Opphavsrett: UiO. Fasade mot øst og gårdsrommet. Opphavsrett: UiO.

Gammelt tannlegeutstyr samlet i kjelleren.
Opphavsrett: Statsbygg. Plantegning 1. etg. Opphavsrett: UiO.
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