
Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: STATSBYGG ØST

GAB nr: 81825475

Gnr/bnr: 1/1

Oppført: 1977

Byggherre: Det kongelige hoff

Arkitekt: Ukjent

Opprinnelig funksjon: Landbruk

Nåværende funksjon: Landbruk

Bygningsart: Driftsbygning

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
Fôrlageret er en del av driftsbygningen, bygg nr. 3680. Bygningen er plassert på tvers av den delen av driftsbygningen som inneholder fjøs; fôrlagerets
langvegg mot nordvest er parallell med fjøsdelens gavlvegg mot sørøst.

Bygningen har en etasje og kjeller i tilknytning til siloer i søndre del og er knyttet til fjøset med et mellombygg. Bygningen har saltak tekket med
dobbeltkrummet betongstein. Fundamentet er trolig betongsåle på løsmasser. Grunnmur og ringmur er utført i plasstøpt betong som utvendig er
slemmet. Fjøsets yttervegger er utført med uisolerte elementer av tre med utvendig malt tømmermannskledning. Bygningen har ett vindu under mønet på
hver gavlvegg og kjøreporter på begge langveggene.

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

Bygningshistorikk
1977 Fôrlageret oppføres som en del av og samtidig med driftsbygningen.

2004 Norsk Folkemuseum overtar driften av gårdsbruket fra staten ved Det kongelig 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

Fôrlagerets gavlfasade mot sørvest. Opphavsrett: Statsbygg.
Fôrlageret er en del av driftsbygningen og står på tvers av fjøsfløyen.
Bygningen ses bak i bildet. Opphavsrett: Statsbygg.
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Sørvest- og sørøstfasade. Opphavsrett: Statsbygg.
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