
Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: STATSBYGG ØST

GAB nr: 81281750

Gnr/bnr: 1/1

Oppført: 1972

Byggherre: Det kongelige hoff

Arkitekt: Guthorm Kavli

Opprinnelig funksjon: Bolig/bosetning

Nåværende funksjon: Bolig/bosetning

Bygningsart: Bolig

Regulering: Regulert: Oslo kommune - Reguleringsplan for Bygdø
kongsgård og folkepark, datert 17.02.2012

Vernestatus: Kulturmiljø fredet etter kulturminneloven §20 17.2.2012
Regulert til Spesialområde for bevaring etter Plan- og
bygningsloven § 25.6 Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Boligen ligger på sørsiden av gårdsbruket. Bygningen er oppført etter typetegning i 1972 i en etasje med krypkjeller og kaldloft. Huset har
bindingsverksvegger kledt med kraftig tømmermannspanel malt lysegult, saltak tekket med tegl og gavlutstikk med synlige åser. Bygningen har et
harmonisk preg med inngangsparti sentrert på midten av frontfasaden og vinduer symmetrisk plassert.

Huset har tofags vinduer med opprutede vinduer og skodder. Fra stue er det en tofløyet dør med opprutet glass ut til terrasseplatting på baksiden av
huset. Inngangsdør i front ble byttet ut i 1995. Betongtrapp med smijernsgelender er tidstypisk.

Fundamentet er grunnmur i betong på fjell. Dekket er trebjelkelag som hviler på grunnmuren, som også går på langs i midten av huset.

Boligen på ett plan holder en enkel standard og inneholder stue og spisedel, kjøkken, tre soverom, bad, vaskerom, gang og vindfang. Under kjøkkenet er
det matkjeller. Det er foretatt små interiørmessige endringer.

Kilde:
Bygdø Kongsgård  Boliger og driftsbygninger. Teknisk og historisk undersøkelse 2004, rapport utarbeidet av Multiconsult for Statsbygg.

Sammendrag bygningshistorie
Boligen er oppført i 1972 etter typetegninger utført av arkitekt og slottsforvalter Guthorm Kavli. Huset på nabotomten er nesten identisk.

I dag (2012) har Norsk Folkemuseum bruksretten til boligen, som leies ut til private leietakere. Statsbygg er forvalter.

Kilde:
Bygdø Kongsgård  Boliger og driftsbygninger. Teknisk og historisk undersøkelse 2004, rapport utarbeidet av Multiconsult for Statsbygg.

Bygningshistorikk
1972 Huset oppføres.

1995 Ny isolert og malt inngangsdør.

2004 Norsk Folkemuseum overtar driften av gårdsbruket fra staten ved Det kongelige hoff.

Vern
Formål: Formålet er å videreføre eksisterende kulturmiljøfredning. Kulturmiljøfredningens formål er "å sikre et unikt kulturmiljø på

Bygdøy til kunnskap, opplevelse og bruk for allmennheten i dag og i framtida gjennom å ta vare på de kulturminnene,
landskapstrekkene og naturverdiene som særpreger miljøet og vitner om områdets historie. Kulturminneverdiene i
området er historisk knyttet til funksjonene kongelig sommerresidens, kongsgård med landbruksarealer, folkepark,
friluftsområde til lands og til vanns, og museum."

Sitert fra forskrift nr. 168 om fredning av Bygdøy kulturmiljø, Oslo 17.02.2012.

Begrunnelse: Bygningen ligger innenfor området omfattet av kulturmiljøfredningen på Bygdøy vedtatt 17.02.2012 i henhold til
kulturminneloven § 20.

Omfang: Eksteriør.

Vernekategori: Verneklasse 1, fredning
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Funksjonærbolig I er oppført etter typetegning i 1972. På nabotomten står
et nesten identisk hus. Opphavsrett: Statsbygg. Gavlveggen vender mot nordøst. Opphavsrett: Statsbygg.

Baksiden med platting vender mot sørøst. Opphavsrett: Statsbygg. Sørvestfasaden. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 3687 FUNKSJONÆRBOLIG I
Kompleks 1624 BYGDØ KONGSGÅRD

Side 2


