KOMPLEKS 2653 FOLKEHELSEINSTITUTTET, OSLO

Bygnings- og eiendomsdata
Fylke:
Kommune:
Opprinnelig funksjon:

Oslo
301/Oslo kommune
Statens institutt for
folkehelse
Nåværende funksjon:
Statens institutt for
folkehelse
Foreslått vernekategori: Verneklasse 1, fredning
Totalt antall bygg:
11

Bygningsoversikt, omfang vern
Byggnr

Byggnavn

Oppført

Verneklasse

GAB nr

Gnr/Bnr

8765

GAMLE HOVEDBYGNING

1929

Verneklasse 1, fredning Eksteriør/Interiør

Omfang

80757522

220/49

8767

HJØRNEBYGGET

1929

Verneklasse 1, fredning Eksteriør

80542321

220/49

8766

KONTORVILLA

1929

Verneklasse 1, fredning Eksteriør

80542348

220/49

Vern kompleks
Formål:

Begrunnelse:

Omfang:

Formålet med fredningen er å bevare det eldste bygningsmiljøet ved Nasjonalt Folkehelseinstitutt som et helsehistorisk
verdifullt kulturminne, og som et element i institusjons- og bylandskapet omkring Lovisenberg og Lindern med høy
miljøverdi. Vernet skal sikre bygningenes arkitektur, materialbruk og detaljering, samt tilhørende forhager og hageanlegg.
Å beskytte befolkningens helse på et overordnet nivå er en av statens primære oppgaver. Etableringen av et nasjonalt
folkehelseinstitutt i 1929 var viktig for utviklingen av det offentlige helsetilbudet og har høy samfunnshistorisk interesse.
Folkehelseinstituttet har vært avgjørende for utviklingen av norsk mikrobiologi og generelt i arbeidet for folkehelsen i
landet. De opprinnelige bygningene har betydelig symbolverdi, samtidig som de er viktige elementer i det generelle
helseinstitusjonsmiljøet på Lovisenberg, og har miljøverdi i forhold til de nyklassisistiske kvartalene på Lindern.
Vernet omfatter de tre eldste bygningene, forhager og hageanlegg ved hjørnebygningen og kontorvillaen.

Beskrivelse kulturmiljø
Folkehelseinstituttet (Nasjonalt folkehelseinstitutt) ligger på Lovisenberg, ved krysset Geitmyrsveien og Griffenfeldts gate. Lovisenberg var opprinnelig en
løkke som på slutten av 1800-tallet begynte å utvikle seg i retning av å bli et av byens mest utpregede institusjonsområder. Diakonissehuset overtok
løkkeeiendommen i 1887 og anla sitt store sykehus og andre store sosiale institusjoner her. En rekke andre institusjoner ble også etablert i strøket
omkring århundreskiftet som et hjem for ugifte mødre i 1892, og et pleiehjem for syfilittiske barn i 1912. Det odontologiske fakultet (tidligere Norges
tannlegehøgskole) ble etablert på området fra 1926.
Statens institutt for folkehelse ble opprettet i 1929 under Sosialdepartementet. På 1920-tallet var Norge et av Europas aller fattigste land. Etablering av et
eget folkehelseinstitutt ble mulig takket være en betydelig donasjon fra Rockefeller Foundation. Det mikrobiologiske miljøet ved instituttet har hatt enorm
betydning for utviklingen av mikrobiologi i Norge. Etterhvert har instituttet tatt opp i seg en rekke andre områder som miljøemedisin, samfunnsmedisin,
psykisk helse, rusmiddelforskning og rettstoksokologi.
Folkehelseinstituttet består i dag av flere bygninger oppført omkring 1930 og 1960 og et stort laboratoriebygg i Lovisenberggt 6 oppført i 1994. Den eldste
bebyggelsen på tomta, tegnet av arkitekt Bredo Greve, er volummessig tilpasset Lindern-komplekset fra 1917-20, og i noen grad når det gjelder stil. Den
senere bebyggelsen på området er preget av etterkrigstidens modernisme. Det mest særpregede av de senere bygningene er arkitektene Per Cappelen
og Harald Ramm Østgårds Nye hovedbygning i nybrutalistisk stil fra 1969. Denne bygningen er planlagt påbyggget og er ikke omfattet av vern.
Kilde:
Oslo Byleksikon, H. Aschehoug & Co AS og Gyldendal Norske Forlag AS, Oslo 1987.
www.StoreNorskeLeksikon.no
Oslo en arkitekturguide, Universitetsforlaget 1984.
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KOMPLEKS 2653 FOLKEHELSEINSTITUTTET, OSLO
Eiendomshistorikk
Arkitekt Bredo Greve tegnet Hovedbygget, Kontorvilla og Hjørnebygget like før 1930. En dyrestall fra 1953 er tegnet av arkitektene K. Ullring og H.
Zernichow. Viruslaboratoriet ble i 1959 tegnet av R. Ramm Østgaard. Det gamle hovedbygget ble innvendig modernisert i 1970 av arkitekt H. Ramm
Østgaard, som sammen med P. Cappelen i 1969 tegnet en ny hoved bygning med fasader av ubehandlet betong.
På 1980 tallet foregikk det flere ombygginger av komplekset. Blant annet ble det satt opp flere brakker på taket til nybygget fra 1969. Disse ble fjernet på
slutten av 1990-tallet. I tilegg ble loftene i det gamle hovedbygget, kontorvillaen og hjørnebygget tatt i bruk til kontorer. Flere vinduer i fasadene ble skiftet
ut. På 1980-tallet ble det bestemt at det skulle bygges et nytt laboratoriebygg. Dette stod ferdig i 1995.
Kilde:
Oslo Byleksikon H. Aschehoug & Co AS og Gyldendal Norske Forlag AS, Oslo 1987.
www.StoreNorskeLeksikon.no
Oslo en arkitekturguide Universitetsforlaget 1984.
Statens Bygge- og Eiendomsdirektorats ferdigmelding nr 108.

Verneverdige bygg
Byggnr: 8765
GAB nr: 80757522
Navn: GAMLE
HOVEDBYGNING
Oppført: 1929

Byggnr: 8766
GAB nr: 80542348
Navn: KONTORVILLA
Oppført: 1929

Byggnr: 8767
GAB nr: 80542321
Navn: HJØRNEBYGGET
Oppført: 1929

Utomhusanlegg
Elementnr: 1
Elementnavn: Hageanlegg
Beskrivelse: Hage med
frukttrær samt forhager mot
Geitemyrsveien.

test
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KOMPLEKS 2653 FOLKEHELSEINSTITUTTET, OSLO

Kontorvillaen, fasade mot Geitmyrsveien Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Kontorvillaen, hjørnebygget og den gamle hovedbygningen. Foto: Leif
Maliks, Forsvarsbygg.

Gamle hovedbygning og hjørnebygget t.v. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Nye hovedbygning, atrium Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Innvielsesplakett

test

Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Den gamle hovedbygningen i midten, hjørnebygningen t.v. Foto: Leif Maliks,
Forsvarsbygg.

Side 3

BYGNING 8765 GAMLE HOVEDBYGNING
Kompleks 2653 FOLKEHELSEINSTITUTTET, OSLO

Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat:
GAB nr:
Gnr/bnr:
Oppført:
Byggherre:
Arkitekt:
Opprinnelig funksjon:
Nåværende funksjon:
Bygningsart:
Regulering:

Vernestatus:

STATSBYGG ØST
80757522
220/49
- 1929
Statens Bygningsinspektorat og Medisinalvesenets
byggekontor.
Bredo Greve
Helse/pleie
Helse/pleie
Ymse
Regulert: Regulert til spesialområde bevaring.
S-4321, 20.06.2007 Reguleringsbestemmelser for
Geitmyrsveien 75.
§ 2 Området reguleres til:
Spesialområde bevaring (allmennyttige formål/offentlig
bygning (forskning, undervisning, helse og barnehage).
Regulert til Spesialområde for bevaring etter Plan- og
bygningsloven § 25.6
Annet vern: Gul liste

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Den opprinnelige hovedbygningen i tre etasjer ligger langs Griffenfeldts gate og ble tatt i bruk i januar 1929. Bygningen er oppført i mur, har rektangulær
planform med midtkorridor og inneholder laboratorier, kontorer og birom. Stilen er klassiserende, helvalmet tak med kobbhus, høye tofagsvinduer som er
delt opp midt på med losholt, og to ruter i høyden i hver av rammene. 1. etasje er utformet som en sokkel med dekorative kvadermarkeringer. Til dels
fremstår også kjelleretasjen mot Griffenfeldts gate som en sokkel. Her har bygningen nærmere fire, relativt høye, etasjer, og en mindre horisontal virkning
enn de andre bygningene har. Fasadene er slemmet og malt lys grå , taket er tekket med nyere rød sementstein. Kjellerveggene er kledt med rød,
huggen granitt. Andre dekorative elementer i fasaden er tannsnittbord under takgesimsen, gurtgesims og markeringer ved ventilene. Den forseggjorte
hovedinngangen, hvor originaldørene fortsatt er i behold, vender mot instituttområdet. Like ved inngangen er også en minneplakett som omtaler
Rockefeller-stiftelsens donasjon og opprettelsen av instituttet. Vinduene er av nyere type med løse sprosser. Innredning og plan er preget av en tidligere
total ominnredning. Ombyggingsarbeider ble satt i gang i juni 1969 og bygningen ble da forbundet med den nye hovedbygningen (8761). Innflytting og
ferdigstillelse skjedde i årskiftet 1970 - 71. Bygningens innvendige planstruktur er i hovedsak uforandret, men bygningen fremstår forøvrig innvendig som
totalrenovert. Et unntak er biblioteket i 3. etasje som er brakt tilbake til tilnærmet original stand med opprinnelig innredning og møblement.
Kilde: Statsbyggs ferdigmelding nr. 108 fra 1971.

Bygningshistorikk
1929

Bygningen oppføres

1970

Totalt rehabilitert innvendig. Vinduer utvendig skiftet.

2000

Vinduer mot syd skiftet.

2002

Biblioteket brakt tilbake til tilnærmet original tilstand med innredning. Originalt gulvbelegg erstattet med Tarkett.

Vern
Formål:

Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet med vern av hovedbygningen er å bevare det sentrale bygningselementet fra etableringen av folkehelseinstituttet
i 1929 som et helsehistorisk verdifullt kulturminne, og som et element i institusjons- og bylandskapet omkring Lovisenberg
og Lindern med høy miljøverdi. Vernet skal sikre bygningenes arkitektur, materialbruk og detaljering, samt
sammenhengen med Lindern-bebyggelsen
Å beskytte befolkningens helse på et overordnet nivå er en av statens primære oppgaver. Etableringen av et nasjonalt
folkehelseinstitutt i 1929 var viktig for utviklingen av det offentlige helsetilbudet og har høy samfunnshistorisk interesse.
Folkehelseinstituttet har vært avgjørende for utviklingen av norsk mikrobiologi og generelt i arbeidet for folkehelsen i
landet. De opprinnelige bygningene har betydelig symbolverdi, samtidig som de er viktige elementer i det samlede
institusjonsmiljøet på Lovisenberg, og har miljøverdi i forhold til de nyklassisistiske kvartalene på Lindern.
Vernet omfatter bygningens eksteriør samt interiøret i det opprinnelige biblioteket i 3. etasje. Omfang interiørvern er
markert på plantegning.
Verneklasse 1, fredning

Interiør
Interiørnr: 03-001
Interiørnavn: Bibliotek
Beskrivelse: I 2002 ble
Bibliotektet istandsatt ved
tilbakeføring av farger i
interiøret. Gjenstander som
opprinnelig har tilhørt
rommet ble funnet slik at
de i dag er en del av
møbleringen. Idag brukes
rommet i hovedsak som
møterom.
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BYGNING 8765 GAMLE HOVEDBYGNING
Kompleks 2653 FOLKEHELSEINSTITUTTET, OSLO

Biblioteksinteriør. Foto: Lasse Kaas Opphavsrett: Statsbygg

Foto: Leif Maliks,
Forsvarsbygg.

Fasade mot Griffenfeldts gate

Gamle hovedbygningen Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Plantegning 3. etasje.

Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Side 2

BYGNING 8767 HJØRNEBYGGET
Kompleks 2653 FOLKEHELSEINSTITUTTET, OSLO

Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat:
GAB nr:
Gnr/bnr:
Oppført:
Byggherre:
Arkitekt:
Opprinnelig funksjon:
Nåværende funksjon:
Bygningsart:
Regulering:

Vernestatus:

STATSBYGG ØST
80542321
220/49
- 1929
Statens bygningsinspektorat
Bredo Greve
Bolig/bosetning
Offentlig forvaltning
Bolig
Regulert: Regulert til spesialområde bevaring.
S-4321, 20.06.2007 Reguleringsbestemmelsr for
Geitmyrsveien 75.
§ 2 Området reguleres til:
Spesialområde bevaring (allmennyttige formål/offentlig
bygning (forskning, undervisning, helse og barnehage).
Regulert til Spesialområde for bevaring etter Plan- og
bygningsloven § 25.6
Annet vern: Gul liste

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Hjørnebygget ligger ved hjørnet Geitmyrsveien og Griffenfeldts gate og ble oppført som funksjonærbolig for Folkehelseinstituttet. Bygningen er oppført i
vinkel og grunnflaten er på ca 298 m2, bestående av kjeller, to etasjer og loft. Et lite énetasjes utbygg på hjørnet mot Geitmyrsveien og kontorvillen hørte
antakelig til portneren, og er med på å markere den gamle hovedinngangen til instituttet. Stilen er klassiserende og horisontalt preget med helvalmet tak
(med nyere loftsvinduer), grønnmalte trefags vinduer med tre ruter i høyden, og med buede kjellervinduer mot Griffenfeldts gate. Volum- og formmessig
er bygningen tilpasset Lindern-bebyggelsen på motsatt side av gata. Kjellerrommene er støpt i betong, boligetasjene er murt i teglstein. Etasjeskiller er
trebjelkelag. Fasadene er slemmet og lyst malt, taket er tekket med rød krum sementstein. Kjellerveggene er kledt med rød, huggen granitt. De to
inngangene vender mot institusjonsområdet og har nyere dører i edeltre. Nyere koblede vinduer stort sett i hele bygningen, men også noen opprinnelige.
Funksjonærboligen inneholdt opprinnelig fire leiligheter på tre rom og kjøkken, samt to leiligheter på to værelser og kjøkken. Kjelleren hadde vanlige
økonomirom som vaskerom, strykerom og lagringsrom. Innredning og plan preges av ombyggingen fra bolig til kontor, men det er også en del verdifulle
interiørdetaljer som dører og tak med dekor i trapperom.
Kilde: St. meld. nr. 10 1932 og Folkehelsa utviklingsplan - trinn 1 tilstandsvurdering Statsbygg prosjekt nr - 10025.

Bygningshistorikk
1929

Bygningen oppføres

1978

Bruksendring av leiligheter til kontor. Sak nr. 780/1978

1987

Innredning av kontor på loft. Sak nr. 2407/1987

1997

Permanent bruksendring ok. Sak nr 97/22301

Vern
Formål:

Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet med vern av hjørnebygningen er å bevare et viktig bygningselement fra etableringen av det helsehistorisk
verdifulle folkehelseinstituttet i 1929, og som et element i institusjons- og bylandskapet på Lovisenberg og Lindern med
høy miljøverdi. Vernet skal sikre bygningenes arkitektur, materialbruk og detaljering, samt sammenhengen med Lindernbebyggelsen.
Å beskytte befolkningens helse på et overordnet nivå er en av statens primære oppgaver. Etableringen av et nasjonalt
folkehelseinstitutt i 1929 var viktig for utviklingen av det offentlige helsetilbudet og har høy samfunnshistorisk interesse.
Folkehelseinstituttet har vært avgjørende for utviklingen av norsk mikrobiologi og generelt i arbeidet for folkehelsen i
landet. De opprinnelige bygningene har betydelig symbolverdi, samtidig som de er viktige elementer i det samlede
institusjonsmiljøet på Lovisenberg, og har miljøverdi i forhold til de nyklassisistiske kvartalene på Lindern. Personalboliger
som integrert del av bygningsmiljøet er et karakteristisk trekk ved mange helseinstitusjoner i perioden.
Vernet omfatter bygningens eksteriør samt forhage.
Verneklasse 1, fredning

Interiør
Interiørnr: 02-001
Interiørnavn: Trapperom
Beskrivelse: Et fint
trapperom. Foto er fra
andre etasje med taket
hvor opprinnelige
utskjæringer er synlige.

Side 1

BYGNING 8767 HJØRNEBYGGET
Kompleks 2653 FOLKEHELSEINSTITUTTET, OSLO

Hjørnebygget mot Geitmyrsveien Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Fasade mot Griffenfeldtsgate Foto: Lasse Kaas Opphavsrett: Statsbygg

Fasader mot gårdsrom Foto: Lasse Kaas Opphavsrett: Statsbygg

Plan første etasje Opphavsrett: Statsbygg

Trapperom Foto: Laase Kaas Opphavsrett: Statsbygg

Originalvindu Foto: Leif Maliks,
Forsvarsbygg.

Side 2

BYGNING 8766 KONTORVILLA
Kompleks 2653 FOLKEHELSEINSTITUTTET, OSLO

Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat:
GAB nr:
Gnr/bnr:
Oppført:
Byggherre:
Arkitekt:
Opprinnelig funksjon:
Nåværende funksjon:
Bygningsart:
Regulering:

Vernestatus:

STATSBYGG ØST
80542348
220/49
- 1929
Statens Bygningsinspektorat
Bredo Greve
Bolig/bosetning
Offentlig forvaltning
Bolig
Regulert: Regulert til spesialområde bevaring.
S-4321, 20.06.2007 Reguleringsbestemmelser for
Geitmyrsveien 75.
§ 2 Området reguleres til:
Spesialområde bevaring (allmennyttige formål/offentlig
bygning (forskning, undervisning, helse og barnehage).
Regulert til Spesialområde for bevaring etter Plan- og
bygningsloven § 25.6
Annet vern: Gul liste

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Kontorvillaen ligger langs Geitmyrsveien og ble opprinnelig oppført som bolig for Folkehelseinstituttet. Den var da vertikalt delt i tre deler, som hver
inneholdt en leilighet for leger ved instituttet. Bygningens grunnflate er på 413 m2 (12 x ca 34 meter), fordelt på kjeller, to fulle etasjer og opprinnelig
uinnredet loft (loft tatt i bruk i 1987). Stilen er klassiserende, preget horisontalt med helvalmet tak (med nyere loftsvinduer), grønnmalte to- og trefags
vinduer med tre ruter i høyden. Sokkelen har horisontale fugemarkeringer, og her har vinduene to ruter i høyden. Volum- og formmessig er bygningen
tilpasset Lindern-bebyggelsen på motsatt side av gata. Kjellerrommene er støpt i betong, boligetasjene er murt i teglstein. Etasjeskiller er trebjelkelag.
Fasadene er slemmet og malt lys grå, taket er tekket med rød krum sementstein. Sokkelen er markert mørkere, kjellerveggen kledt med rød, huggen
granitt. Inngangene vender mot Geitmyrsveien mens de tre verandaene i 2. etasje, med forseggjort smijernsrekkverk, ligger mot instituttområdet.
Koblede vinduer i stort sett hele bygningen, enkelte opprinnelige vinduer er bevart. Nyere inngangsdører i edeltre. Innredning og plan preges av
ombyggingen fra bolig til kontor, men det er en god del opprinnelige interiørdetaljer som dører og peiser.
Kilde: St. meld. nr. 10 1932 og tilstandsvurdering fra 2001 (SB).

Bygningshistorikk
1929

Bygningen oppføres

1970

De fleste vinduer byttes ut.

1973

Bruksendring i første og andre etasje fra bolig til kontor. Vedtak av 20/8-1973. Midlertidig tillatelse om bruksendring men ikke utover 1980.
Sak nr 624/1973

1987

Innredning av kontor på loft. Ferdigattestert 1987. SAk nr. 1763/1985

1997

Permanent bruksendring ok. Sak nr. 97/22301

Vern
Formål:

Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet med fredningen av kontorvillaen er å bevare et oppsluttende bygningselement fra etableringen av det
helsehistorisk verdifulle folkehelseinstituttet i 1929, og og som et element i institusjons- og bylandskapet på Lovisenberg
og Lindern med høy miljøverdi. Vernet skal sikre bygningenes arkitektur, materialbruk og detaljering, samt
sammenhengen med Lindern-bebyggelsen.
Å beskytte befolkningens helse på et overordnet nivå er en av statens primære oppgaver. Etableringen av et nasjonalt
folkehelseinstitutt i 1929 var viktig for utviklingen av det offentlige helsetilbudet og har høy samfunnshistorisk interesse.
Folkehelseinstituttet har vært avgjørende for utviklingen av norsk mikrobiologi og generelt i arbeidet for folkehelsen i
landet. De opprinnelige bygningene har betydelig symbolverdi, samtidig som de er viktige elementer i det samlede
institusjonsmiljøet på Lovisenberg, og har miljøverdi i forhold til de nyklassisistiske kvartalene på Lindern. Personalboliger
som integrert del av bygningsmiljøet er et karakteristisk trekk ved mange helseinstitusjoner i perioden.
Vernet omfatter bygningens eksteriør, hagen og forhagen.
Verneklasse 1, fredning

Side 1

BYGNING 8766 KONTORVILLA
Kompleks 2653 FOLKEHELSEINSTITUTTET, OSLO

Plan andre etasje Opphavsrett: Statsbyggs eiendomsdatabase propman

Fasade gårdsrom Foto: Lasse Kaas Opphavsrett: Statsbygg

Fasade mot Geitmyrsveien Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Hjørne med huggen sten Foto: Leif Maliks,
Forsvarsbygg.

Fasade mot Geitmyrsveien Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Fasadedetalj Foto: Leif Maliks,
Forsvarsbygg.
Side 2

