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Oppgaven
• Rehabilitere en skole fra 1888

bestående av to store frittliggende
3- og 4-etasjers murbygninger.

• tilrettelegge for hybrid ventilasjon
(et samarbeidsprosjekt med NBI)

• legge til rette for dagens pedago-
giske prinsipper (Reform 97)

• gjøre skolen tilgjengelig for
rullestolbrukere

• tilpasse rehabilitering/nybygg –
antikvariske interesser.

Fasade mot skolegården

Adresse: Normannsgate 57A, 0655 Oslo

Byggherre: Undervisningsbygg Oslo KF

Arkitekt: Sivilarkitekt mnal Richard Engelbrektson
Interiørarkitekt Elin Vatn

RIB: Sivilingeniørene Stormorken og Hamre AS

FoU-rådgiver: NBI, Oslo v/ Mads Mysen (ventilasjon og dagslys)

Murmester: Murmester Rolf Holm as

Prod. tegl/mørtel: Optiroc as

Byggeår: 2001–2003

Areal: Brutto gulvareal 7.600 m2. Nybygg 665 m2

Byggekostnad: 105 mill. kr., derav ventilasjon 6 mill. kr.

NYBYGG

Materialer: Glatt, gul tegl fuget med gul mørtel.

Konstruksjon: Ytterveggen er en skallmur i tegl med tykkelse 750 mm.
12,5 m høye vanger spenner 16,5 m mellom de gamle byggene.
Ytre og indre vange er adskilt i glasskiktet med 20 mm
polystyren. Ytre vange har åpninger på 350 x 350 mm innenfor
en modul på 1100 x 1100 mm. Indre vange har åpninger på 750
x 750 mm med skråflater mot ytre vange innenfor samme modul.
Glasset er satt/fuget direkte i teglsmyget.
Plasstøpte dekker bæres av en stålkonstruksjon i skallmuren.
Den vertikale tilluftssjakten er støpt med glideforskaling, er
22 m høy og skulle vært utført med hvit sement.

Utførelse: Ytterveggene er murt i en variant av flamsk munkeforband.
Utførelsen av murverket ble som tegnet og beskrevet. Murmes-
teren valgte å mure de horisontale flatene i teglfasaden for seg,
på dekket, for etterpå å heise dem ferdig murt på plass.

Ventilasjon: Skolens opprinnelige ventilasjonsløsning var basert på naturlige
drivkrefter. Sjakter og kulverter var delvis intakte.
Et nytt luftinntakstårn tar luften inn over tak, derfra føres den ned
til murte kulverter under byggene. Tilluften til alle undervisnings-
rom er ført via vertikale sjakter ut i en påforingsvegg. Separate
sjakter – én til hvert rom – hindrer spredning av forurensning,
røyk, brann og støy. Fraluften føres i egne sjakter til gamle
fraluftstårn. I underetasje og på loft er det installert hjelpevifter,
varmegjenvinningsbatterier, varmebatterier og spjeld.
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Prosjektet/hovedgrep
Prosjektets planmessige hovedgrep
ble å bygge skolens to gamle bygnin-
ger sammen med et nytt mellombygg/
vestibylebygg for å kunne etablere en
– til da manglende – felles vertikal og
horisontal kommunikasjon på alle
plan. Dette forenkler driften og gjør
skolen tilgjengelig for rullestolbrukere.

Prosjektets hovedidé når det
gjelder innemiljø ble å reetablere det
opprinnelige ventilasjonssystem
(et kaliferanlegg) og kombinere dette

Snitt gjennom nybygget

og kulturminner med særlig kulturhis-
torisk verdi. Endring av bygninger
som er oppført på denne listen må
behandles/godkjennes av Byantikva-
ren.

Prosjektets ide, som både arkitekt
og byggherre holdt fast ved gjennom
hele prosjekteringsperioden, ble fra
aller første stund bifalt av Byantikva-
ren: Nytt mellombygg skulle fremstå
«som en sekundær tilføyelse med en
moderne utforming og detaljering».

med moderne teknologi (hybrid
ventilasjon). Valget av en hybrid
ventilasjonsløsning medførte at en i
alle faser av prosjektet valgte å
tenke miljøvennlig, dvs at man
etterstrebet en miljørettet prosjekte-
ring.

Et nytt mellombygg kunne skape
konflikter i forholdet mellom nytt og
gammelt. Bygningene er oppført
som kategori A på Byantikvarens
«gule liste» over bygninger, anlegg
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Vi valgte:

- et mellombygg kun som et
vestibylebygg (åpent over fire
plan) med bibliotek og en stor,
gjennomgående, elliptisk ventila-
sjonssjakt (med tverrsnitt 16 m2)
som gir friskluft til nye kulverter
under de gamle bygningene,

- å gi bygget et monumentalt preg
som en markering av at ny-
bygget er hovedadkomst til to
allerede monumentale bygninger
som befant seg i en urban
kontekst,
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Plan 1. etasje
1 Vestibyle
2 Ventilasjonssjakt
3 Undervisningsrom 1–2 kl.
4 Undervisningsrom 3–4 kl.
5 Grupperom
6 Garderober

- ytterveggen som en «tykk skive»
som kan modelleres med hensyn til
lys- og skyggeflater i rommet,

- fasaden som en «glatt» overflate
for at eksisterende bygninger skal
fremstå som selvstendige med sine
trekninger og profiler,

- fasaden som en flate med mange
like hull for å unngå etasje-
markeringer og gjenspeile at det i
hovedsak er ett stort rom innenfor,
og for å oppnå likevekt mellom det
horisontale og det vertikale.
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Detaljoppriss
yttervegg
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Teglkonstruksjon i nybygg
Ytterveggene er konstruert som en
skallmur med tykkelse 750 mm.

Det er brukt glatt gul tegl murt i en
variant av flamsk munkeforband,
fuget med gul mørtel for å oppnå en
mest mulig enhetlig fasadeoverflate.

Den valgte utførelse (all tegl er
tegnet og målsatt) ble forelagt Mur-
Sentret, som bistod med detalj-
løsninger.

Rehabiliteringen/ombyggingen
Prosjekteringsgruppen valgt å ikke
«flikke» på eksisterende innvendige
lette konstruksjoner,  men i stedet
«strippe»  bygningene helt til de
opprinnelige murkonstruksjonene, for
dermed å stå friere med hensyn til å
løse de krav som skulle oppfylles.
Dette gav oss større kontroll over
både utførelse og kostnader.

Ventilasjon
De gamle skolebygningene hadde
opprinnelig en ventilasjonsløsning
som utnytter naturlige drivkrefter.
De gamle sjaktene og kulvertene var
delvis intakte.

Opprinnelig var det luftinntak i hver
ende av hovedbygningene. Pga.
forurensning fra trafikk ble det bygget
et nytt luftinntakstårn som tar luften
inn over taket på nybygget. Luftinn-
takssjakten er tilgjengelig for rengjø-
ring via dører fra hver etasje. Luften
føres ned til murte kulverter under
byggene.

Lufttilførselen til samtlige under-
visningsrom er ført via de opprinne-
lige vertikale sjaktene (som ble
rehabilitert) ut i en påforingsvegg for
å få større flate til luftfordeling i
rommene. Når luften slippes ut med
svært lav hastighet unngås trekk og
støy. Påforingsveggen ble brukt til
akustisk behandling, montering av
hyller, vaskerenner og oppslagstav-
ler.

Separate sjakter – én til hvert rom
– hindrer spredning av forurensning,
røyk, brann og støy. Vertikale

føringer hindrer at det legger seg
støv i kanalnettet.

Nye kanaler er ført i innvendige
dobbelvegger.

Fraluften føres i egne sjakter til de
gamle fraluftstårnene på taket.

Både i underetasje og på loftet er
det installert hjelpevifter, varme-
gjenvinningsbatterier, varmebatterier
og spjeld.

Byggforsk foretok under detalj-
prosjektfasen et fullskalaforsøk med
luftfordeling gjennom den prosjek-
terte påforingsveggen.

Fasade mot skolegården

Fasade mot gaten


