
Bygnings- og eiendomsdata
Fylke: Oppland

Kommune: 501/Lillehammer

Opprinnelig funksjon: Gård/Landbruksskole

Nåværende funksjon: Høyskole

Foreslått vernekategori: Verneklasse 2, bevaring

Totalt antall bygg: 7 Situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg.

Bygningsoversikt, omfang vern
Byggnr Byggnavn Oppført Verneklasse Omfang GAB nr Gnr/Bnr
1791 BYGN. 1 / HOVE 1990 - 1995 Verneklasse 2, bevaring Eksteriør/Interiør 7451911 184/55

1792 BYGN. 3 / U.V.-BYGGET 1925 - 1927 Verneklasse 2, bevaring Eksteriør/Interiør/Utomhus 184/55

1794 BYGN. 5 / STABBURET 1895 Verneklasse 2, bevaring Eksteriør 155390484 184/55

Vern kompleks
Formål: Formål er å bevare en representant for høgskolereformen fra 1994 og dermed vise sektorens utvikling og

utbyggingsreformer frem til i dag. Videre er formålet å vise at satsningen var stor i og med at dette høgskolesenteret er
svært påkostet bygningsmessig gjennom størrelse, materialvalg og kvalitet.

Formålet med bevaringen av 1792 Undervisningsbygningen og 1794 Stabburet er å bevare bygninger fra en opprinnelig
landbruksskole. Videre er formålet med vern av de opprinnelige landbruksskolebygningene å vise det typiske
utviklingstrekket i norsk høyere utdanning med høgskolesentre som har vokst frem i tilknytning til en eksisterende skole for
utdanning over grunnskolenivå.

Begrunnelse: Høyskolen i Lillehammer er en god representant for høyskolene som ble bygd ut som følge av høyskolereformen i 1994.
Ett kjennetegn ved disse skolene er at alle funksjoner og studieretninger ble sentralisert i ett høyskolesenter med bl.a.
fellesarealer for studentene.

Etter reformen i 1994 ble det satset stort på høyskoleutbygging. Ved Høyskolen på Lillehammer kommer dette bl.a. til
uttrykk i gjennom en påkostet bygning med god kvalitet i materialbruken.

Et trekk ved norske institusjoner for høyere utdanning at de er vokst frem i tilknytning til en eksisterende skole. Dette er
tilfelle også for Høgskolen i Lillehammer som er vokst frem i tilknytning til en landbruksskole.

Omfang: Vernet omfatter bygningene 1791 Hove, byggetrinn 2 fra 1994. 1792 U.V.-bygget (gamlebygget) og 1794 Stabburet.

Beskrivelse kulturmiljø
Høyskolen på Lillehammer består av i alt av syv bygningersamt et stort hageanlegg. Høyskoleanlegget er lokalisert på eiendommen til den tidligere
Oppland Landbruksskole og ligger ca. 5 km nord for Lillehammer i et jordbruksområde. Eiendommen er skrånende mot vest.

Fire av dagens bygninger, 1792 Undervisningsbygning, 1790 internat, 1794 stabbur og 1795 Montenegro, ble oppført før eller i forbindelse med
landbruksskoledriften. De resterende tre, 10762 garasje, 11036 bibliotek og det store høyskolekomplekset 1791Hove, er oppført i forbindelse med
distrikts- eller høyskolevirksomheten.  1791 Hove består av tre byggetrinn (1989, 1994, 2004). Tidligere personal- og elevboliger er solgt.

En store låven ble revet omkring 1990. I flg fornminneregisteret er det registrert fornminner på eiendommen (TWA anm.)
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Eiendomshistorikk
Storhove er tidligere kalt Hove og omtalt som møte- og stevnebø/ tingsted siden 13-1400 tallet. Fra 1400 til 1800 var Storhove en storgard. Kristians amt
overtok gården i 1888 og 1896 tok gården imot første kull som landbruksskole. Undervisningsbygget brant i 1925, og nytt undervisningsbygg sto ferdig
1927. Siste verdenskrig og slaget på Storhove 22. april 1940 mellom tyskere og engelskmenn tok hardt på bebyggelsen. Bare få hus kom uskadet fra
slaget, blant dem undervisningsbygget eller gamlebygget. Tyskerne brukte Storhove som forlegning under navnet "Lager Hindenburg" for inntil 1000
soldater. Landbruksundervisning ble drevet i begrenset omfang under krigen men fortsatte for fullt etter krigen. Internatet sto ferdig i begynnelsen av
1950-årene. I 1957 ble det arrangert stor landbruksutstilling. Landbruksskolen opphørte 1970.

I august 1970 flyttet Hedmark/Oppland distriktshøgskole inn. Internatet ble innredet for administrasjon og bolig. Denne kombinasjon varte til våren 1977.
Pedagogikkstudiet startet høsten 1971 og reiselivsstudiet startet 1972. Det var da nesten 100 elever på Storhove. Hedmark fikk egen distriktshøgskole i
1977 og Storhove skiftet navn til Oppland distriktshøgskole. I 1979 ble det bestemt at distriktshøgskolen skulle ligge permanent på Storhove og
reguleringsplan godkjent i 1980.

I 1988 ble Lillehammer tildelt 1994-OL, som medførte at utbyggingsplanene kunne igangsettes. 1989 ble eiendommen overtatt av staten fra Oppland
fylkeskommune. Første nybygg (Sørhove) sto ferdig august 1989. Skolen hadde da 600 studenter. Høyskolesenteret ble bygd som radio- og mediesenter
til OL i 1994, men var allerede ved planlegging tenkt etterbruk som høgskolesenter. Senteret er en sammenhengende bygning for flere utdanninger.

Skolen hadde hatt lokaler i det tidligere Wiese Pensjonat i Lillehammer og på Maihaugen.

I 1994 skiftet skolen navn til Høgskolen i Lillehammer.
Radio- og TV-senteret (NRK) sto ferdig i 1995.

Hele eiendommen er ca 75 daa med samlet gulv ca 35.000 m2 BRA (pr 2006?).

Kilder:
Statsbyggs ferdigmeldinger 355/1989, 433/1993 og 497/1995, 633/2004
Landbruksundervisningen i Norge 1825 - 1925. S. Hasund og Ivar Nesheim (red)
Storhove landbruksskole 1857-1957. Fartein Valen-Sendstad

Verneverdige bygg

Byggnr: 1791

GAB nr: 7451911

Navn: BYGN. 1 / HOVE

Oppført: 1990 - 1995

Byggnr: 1792

GAB nr:

Navn: BYGN. 3 / U.V.-

BYGGET

Oppført: 1925 - 1927

Byggnr: 1794

GAB nr: 155390484

Navn: BYGN. 5 /

STABBURET

Oppført: 1895

Utomhusanlegg

Elementnr: 1

Elementnavn: PARKEN

Beskrivelse: Alle utearealer

er parkmessig opparbeidet

og beplantet, men ingen

del er spesielt interessant.

Det er derfor helheten og

størrelsen som gir

parkanlegget karakter.

Alleen mot skolebygningen,

en minnestøtte og portalen

er verdifulle elementer i

parken.
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 Opphavsrett: HiL

 Opphavsrett: Statsbygg.

 Foto: Jiri Havran Jiri Havran  Opphavsrett: Jiri
Havran Jiri Havran  Opphavsrett: Statsbygg.
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 Opphavsrett: Statsbygg. Parkanlegget. Opphavsrett: Statsbygg

Eldre flyfoto. Opphavsrett: Statsbygg

 Foto: Jiri Havran Jiri Havran  Opphavsrett: Jiri Havran Jiri Havran  Foto: Jiri Havran Jiri Havran  Opphavsrett: Jiri Havran Jiri Havran
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Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: STATSBYGG ØST

GAB nr: 7451911

Gnr/bnr: 184/55

Oppført: 1990 - 1995

Byggherre: Statsbygg

Arkitekt: Lillehammer Arkitektteam AS.

Opprinnelig funksjon: Undervisning/forskning

Nåværende funksjon: Undervisning/forskning

Bygningsart:

Regulering: Regulert: null

Vernestatus:

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Hove består av tre byggetrinn.
1989: Sørhove. Ligger som selvstendig bygning sør i anlegget, tilknyttet Hove med glassgang. Platekledt.

1994: Hove. Hoveddelen av høgskoleanlegget. I tilknytning til Høgskolen ligger NRK Oppland. Bygningen er på 26000 m2, i hovedsak utvendig kledt med
skifer, glassfasader.  Midt i bygningen går "glassgata".

Kombinasjonen av sterkt terrengfall mot vest, nord-sydgående parallelle bygningslameller og to kryssende hovedakser gir en indre organisasjon som
forenkler orienteringen i forhold til tomt og himmelretninger. Terrengfallet mot vest er utnyttet i tverraksens retning: Dels gjennom sammenhengende
romforløp via store trappeanlegg mellom nivåene, som gir utsikt mot vest fra de nivåer ut over taket til de lavereliggende.

2004: Filmskolen. Tilbygget i nordre del av anlegget. Hovedsaklig i tre, skifer, glass. For å fremheve Filmskolens egenidentitet ble bygningen gitt form
som skiller seg fra Hoves kubiske volumoppbygging og rettlinjede struktur. Yttervegger er kledt i ubehandlet norsk eik.

Sammendrag bygningshistorie
Lillehammer ble tildelt vinterolympiaden 1994. Allerede i søknadsfasen var det bestemt å legge radio- og TV-senteret til Storhove med sikte på etterbruk
av bygningen til høgskolen. Etter ombygging for å tilpasse til høgskolefomål tok HiL over Hove i 1995. I 1991 vedtok Stortinget at det skulle opprettes film
- og fjernsynsutdanning på Lilleammer, tilknyttet distriktshøgskolen. Utdanningen fikk egen bygning tilknyttet Hove i 2004.

Bygningshistorikk
1989 Sørhove tas i bruk.

1995 Høgskolen tar i bruk Hove.

2004 Filmskolen bygges i nordre del av Hove.

Vern
Formål: Formål er å sikre byggetrinn 2 fra 1994 som gjennom kvalitet og påkostethet viser den store satsningen som

høgskolereformen i 1994.

Begrunnelse: Hove er en representant for høgskolesentrene og høgskolebygninger fra perioden. Bygningsmassen viser spesielle
forhold ved sektorens historie, som innebærer verneverdi sammenliknet med andre høyskolebygninger fra perioden.
Arkitektur og terrengtilpasning (og utomhusanlegg) har kvaliteter som løfter anlegget i sammenlikning med tilsvarende
institusjoner i sektoren.

Med høyskolereformen ble undervisningen knyttet nærmere til undervisningsmetoder som tidligere langt på vei var
forbundet med universitetene - forelesninger i auditorier fremfor klasseromsundervisning og vektlegging på vrimlearealer
og arealer for prosjektarbeid.

Mange av Høyskolesentrene er i tillegg gitt et tidsstypisk arkitektonisk uttrykk med utstrakt bruk av glassoverbygging,
enten i nybygg eller for sammenbygging av eksisterende bygninger. Kvaliteter eller egenskaper den glassoverbygde delen
av anlegget skulle dekke kunne være:
-hovedinngang, gate, sentralhall o. l.
-oppholdssone eller andre funksjoner
-forbindelsesledd mellom andre bygningsvolumer, med eller uten selvstendig arkitektonisk form
-formgitt som motiv (gavl, kuppel, pyramide o.l.) eller signalbygg
-åpne utsikt mot landskap eller andre attraksjoner.

I tillegg var det tidstypisk å bruke mange ulike materialer og bygningskonstruksjoner i en bygning. Tidligere skolebygninger
hadde et mer enhetlig preg, mens Høgskolesentrene ble etablert i en tid der ble de store kompleksene ble forsøkt brutt
opp med ulike materialer og form.

Hove har alle særtrekkene ved Høgskolesentrene og i tillegg kan det være  symbol på den store satsningen på
Høgskolereformen i og med at bygningen er svært påkostet i materialvalg og kvalitet.

Omfang: Bevaring omfatter byggetrinn to fra 1994 (1990-1995). Eksteriør. Interiør: Uttrykket gjennom strukturer, materialvalg og
hovedkonstruksjoner i fellesarealene (ikke enkeltrom).

Vernekategori: Verneklasse 2, bevaring
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Interiør

Interiørnr: 1

Interiørnavn:

Beskrivelse:

Høgskolen Lillehammer. Opphavsrett: Statsbygg.
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 Foto: Jiri Havran Jiri Havran  Opphavsrett: Jiri Havran Jiri Havran

 Foto: Jiri Havran Jiri Havran  Opphavsrett: Jiri Havran Jiri Havran  Foto: Jiri Havran Jiri Havran  Opphavsrett: Jiri Havran Jiri Havran
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 Foto: Jiri Havran Jiri Havran  Opphavsrett: Jiri
Havran Jiri Havran  Foto: Jiri Havran Jiri Havran  Opphavsrett: Jiri Havran Jiri Havran
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Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: STATSBYGG ØST

GAB nr:

Gnr/bnr: 184/55

Oppført: 1925 - 1927

Byggherre:

Arkitekt: Næss.

Opprinnelig funksjon: Undervisning/forskning

Nåværende funksjon: Undervisning/forskning

Bygningsart: Skole

Regulering: Regulert: "Reguleringsplan for areal ved Storhove / ODH"
godkjent av kommunestyret 28.11.1991 med tilhørende
reguleringsbestemmelser godkjent 21.11.1991. Bygningen
ligger i område med formål Offentlige bygninger,
Undervisning og regulert til Spesialområde bevaring,
Bevaringsverdig park. Bygningen er regulert til bevaring
som Verneverdig bygning.

Vernestatus: Regulert til Spesialområde for bevaring etter Plan- og
bygningsloven § 25.6

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Bygget er ferdigstilt 1927 etter at tidligere undervisningsbygning brant ned i 1925. Bygget er oppført som reisverk og kledd. Interiøret er endret, men
peisetua og festsalen i 2. etasje er tilnærmet intakte. Huset er i god stand.

Bygningshistorikk
1925 1927 Nytt undervisningsbygg står ferdig etter at tidligere bygg for undervisning brant i 1925.

1940 1945 Tyskerne bruker Storhove som forlegning for inntil 1000 soldater. Undervisningsbygget kom nesten uskadet fra slaget mellom tyskere og
engelskmenn i 1940 mens mange andre bygg brant ned eller ble ødelagt av granater.

1945 2004 Bygningen er fortsatt i bruk til undervisning, men interiøret er opprustet og endret flere ganger. Interiøret har tidsmessig standard og uttrykk.
Bare Peisestua og Festsalen er tilnærmet opprinnelig.

Vern
Formål: Formålet er å bevare den godt bevarte undervisningsbygningen fra 1927 og videreføre eksisterende vern.

Begrunnelse: Bygningen var hovedbygningen på den opprinnelige landbruksskolen. Den er godt bevart, og fra før regulert til
spesialområde for bevaring.

Omfang: Eksteriør.
Interiør: Inngangsparti, peisestue, hovedtrapp, festsal.

Vernekategori: Verneklasse 2, bevaring

Interiør

Interiørnr: 1

Interiørnavn: PEISESTUE

Beskrivelse: Rommet er

intimt med malt panel på

vegger og stor peis av i

hjørnet til venstre for

inngang.

Interiørnr: 2

Interiørnavn: FESTSAL

Beskrivelse: Rommet ligger

i 2. etasje og er

gjennomgående i

midtpartiet med store

vinduer mot øst og vest.

Rommet er rikt dekorert på

vegger og i tak og gulvet

har utsøkt parkett med fin

mønster.

BYGNING 1792 BYGN. 3 / U.V.-BYGGET
Kompleks 700 Høgskolen i Lillehammer

Side 1



Interiør med peis. Opphavsrett: Statsbygg Fasade mot syd og vest Opphavsrett: Statsbygg

Festsal 1 Opphavsrett: Statsbygg Fasade mot øst, hovedinngang. Opphavsrett: Statsbygg
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Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: STATSBYGG ØST

GAB nr: 155390484

Gnr/bnr: 184/55

Oppført:  - 1895

Byggherre:

Arkitekt:

Opprinnelig funksjon: Landbruk

Nåværende funksjon: Undervisning/forskning

Bygningsart: Stabbur

Regulering: Regulert: "Reguleringsplan for areal ved Storhove / ODH"
godkjent av kommunestyret 28.11.1991 med tilhørende
reguleringsbestemmelser godkjent 21.11.1991. Bygningen
ligger i område med formål Offentlige bygninger,
Undervisning og regulert til Spesialområde bevaring,
Bevaringsverdig park. Bygningen er regulert til bevaring
som Verneverdig bygning.

Vernestatus: Regulert til Spesialområde for bevaring etter Plan- og
bygningsloven § 25.6

Sammendrag bygningsbeskrivelse

Bygningshistorikk
1895 Sansynlig byggeår. Kan være tidligere.

1990 1994 Stabburet ble ombygget og ominnredet med isolasjon av noen vegger, gulv i utkraging og i himling/ tak. Bygget ble ikke endret utvendig.

Vern
Formål: Satbburet er en del av det gamle landbrukksskoleanlegget.

Begrunnelse: Stabburet ligger i område regulert til spesialområde bevaring.

Omfang: Eksteriør.

Vernekategori: Verneklasse 2, bevaring

 Opphavsrett: Statsbygg Interiør 2. etasje Opphavsrett: Statsbygg

BYGNING 1794 BYGN. 5 / STABBURET
Kompleks 700 Høgskolen i Lillehammer

Side 1



Fasade mot vest. Opphavsrett: Statsbygg
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