
ET MAGASIN FRA STATSBYGG NR. 1 2016

200 ÅR UNG 
Statsbygg har vært i kontinuerlig utvikling siden den spede 

begynnelsen i 1816. Fra å være en deltidsstilling for en «Byg-
ningskyndig med Hensyn til offentlige Bygninger og Anlæg»,  

har Statsbygg vokst til en moderne forvaltningsbedrift med over 
900 ansatte. Det er en 200 år ung bedrift som jubilerer i år.
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08   ET LITE STYKKE NORGE

Den norske residensen i Washington DC er akkurat slik man 
forestiller seg at en ambassade skal være: Klassisk, ærverdig 
og litt pompøs. Nå er den også blitt mer moderne.

12   200 ÅR – I EVIG FORANDRING

Kristin og Kristine har arbeidet i Statsbygg i 25 av de 200 
årene som har gått siden historien begynte i 1816. Her 
møter de jubileumsbok-forfatter Ottar Julsrud i samtale 
om et moderne Statsbygg i evig forandring.

22   OPPMÅLT OG VEDTATT

På en liten forhøyning ved Slottsparken ligger et av de 
første formålsbygde byggene staten reiste. Prakteien-
dommen, som i hundre år huset det som het Norges 
geografiske oppmåling, signaliserer hvor viktig kart- og 
oppmålingsvirksomheten var for den unge nasjonen.

30   PÅ SPORET AV MJØLK

Driftsleiaren på Arkeologisk museum i Stavanger har 
kontor i iskrembygget og ruslar rundt i mjølkebutikken. 
Ove Raugstad er framleis på sporet av mjølk, sjølv om 
meieriet flytta ut for 41 år sidan. 

32   ET BYGG FOR VÆR OG VIND

Et gjemt brev fra en polarhelt. Et hvelv som ikke lar 
seg åpne. Og et bygg som rommer historien til hele 
værvarslingen for Nord-Norge. Velkommen til det gamle 
Geofysisk institutt i Tromsø.
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ANSVARLIG REDAKTØR
Hege Njaa Aschim 
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26 Den fredede Urbygningen ved NMBU er rehabilitert og 
restaurert for over 400 millioner kroner og fremstår omtrent 
som den gjorde i 1901. Samtidig er det blitt et moderne og 
funksjonelt undervisningsbygg, med nytt ventilasjonsanlegg, 
moderne AV-utstyr, kaffebar og universell utforming.



Som far har jeg stadig gleden av å være med i bursdagsselskap. Da 
er det full fart med pølser, is, ballonger og lek i to timer, og så er 
det brått slutt. Men jo eldre vi blir, jo mindre gjør vi ut av burs-
dagene våre – unntatt ved de helt store jubileene. I år har Stats-

bygg et slikt jubileum. Og ikke hvilket som helst jubileum. Vi feirer at vi 
er blitt 200 år! 

 Statsbygg så dagens lys i 1816, bare to år etter Grunnloven. Behovet for å 
markere det selvstendige Norge med egne nasjonale bygninger var stort, 
og regjeringen etablerte en deltidsstilling for en «Bygningskyndig med 

Hensyn til offentlige Bygninger og Anlæg». Etter hvert gikk stillingen over 
til å bli et embete som fikk ansvar for statens viktige eiendommer, som 
å bygge både Universitetet i Oslo, Norges Banks filial, Observatoriet og 
Botsfengselet. 

Vi forvalter og bygger fortsatt. Ikke bare mektige institusjonsbygninger 
som ruver i landskapet, men også mindre bygninger med helt spesifikke 
formål. Statsbygg har oppført viktige nasjonale formålsbygg over hele 
landet innen justissektoren, høyere utdanning og forskning, kultur og 
barnevern, for å nevne noe. I tillegg har vi ambassader og residenser over 
hele verden. 

En av årsakene til at vi har blitt så gamle ligger i evnen til å omstille seg, 
evnen til stadig å ligge i forkant og til å vite hva som må bli de viktige gre-
pene i fremtiden. 

Den kanskje største omstillingen skjedde da Statsbygg gikk over fra å 
være direktorat til å bli forvaltningsbedrift, som i mindre grad vil kunne 
bestemme hvor og hvordan statsetatene skulle holde til. Samtidig ble hus-
leiereformen innført. Kostnadene for bygging og vedlikehold skulle synlig-
gjøres. Leietakerne fikk større frihet til selv å velge, men de måtte betale 
for det. Statsbygg på sin side måtte skjerpe seg kraftig for å imøtekomme 
kundenes krav om moderne og sentralt beliggende bygninger, nå som vi 
fikk betalende leietakere. Den utfordringen har vi klart.

Leietakerne er trygge på at byggene blir forvaltet på en forsvarlig måte, 
slik at de kan konsentrere kreftene om sine primæroppgaver.

I dag ligger nye utfordringer foran oss. Behovet for å redusere statens 
kostnader til arealbruk i krevende økonomiske tider er en av disse. Kli-
mautfordringene hvor byggsektoren kan spille en viktig rolle er en annen. 
Samtidig gir utviklingen innenfor teknologi og digitalisering helt nye mu-
ligheter for effektivisering og produktivitetsforbedring i det som i dag er 
Norges største næring.

Det er altså ikke bare 200 år gamle Statsbygg vi feirer. Vi feirer evig unge 
Statsbygg samtidig. Men i motsetning til barnebursdagene, tar ikke feirin-
gen brått slutt etter to timer. Vi skal markere jubileet vårt i hele år. Samti-
dig vender vi blikket fremover mot de neste 200 årene.

Harald 
Vaagaasar 
Nikolaisen
ADMINISTRERENDE 
DIREKTØR I STATSBYGG

ÅPENT ROM NR. 1 201604 leder
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Bursdag hele året
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Museet for samtidskunst holder 
til i Norges banks andre bygning 
på Bankplassen i Oslo. Her møter 
ny kunst gammel arkitektur.
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Arkitektvinnere 
kåret for nytt  
vikingtidsmuseum

Gymsal på Stord 
tilbake til 1920

Byggeklosser som 
symbolsk nøkkel

I april ble vinnerne i plan- og designkonkur-
ransen for nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy 
kåret. Av totalt tre vinnere gikk førsteplassen 
til danske AART architects. Deres forslag 
består av et nybygg med utstillingsarealer 
som kobles på Vikingskipshuset som er 
der i dag. Statsbygg leder arbeidet med å 
planlegge museumsanlegget på oppdrag fra 
Kunnskapsdepartementet. Det nye museet 
skal sikre befolkningen og kommende gene-
rasjoner tilgang til kulturhistorisk kunnskap 
og forståelse av vikingtiden.

Den gamle gymnastikksalen på Høg-
skulen Stord/Haugesund restaureres 
nå slik at den nesten ser ut som da 
den ble bygget for snart 100 år siden. 
På 1960-tallet ble originale lister og 
utskjæringer revet ned, og veggene 
dekket med plater. Gamle bilder og 
materialfunn gjør det likevel mulig 
å gjenskape interiør fra listverk til 
ribbevegger i opprinnelig stil. Selv om 
gymsalen nå gjenoppstår i fordums 
prakt betyr ikke det at den blir for fin 
for gymtimer: målet er en funksjonell 
gymsal, akkurat som den var i 1920.

Statsbygg markerer et ferdig byggepro-
sjekt ved å overrekke en symbolsk nøkkel 
til oppdragsgiveren og brukeren. Nå har 
nøkkelen fått nytt design av Neue Design 
Studio i Oslo. Hver nøkkel består av to eller 
flere byggeklosser i materialer som betong, 
tre, marmor eller aluminium som festes med 
innstøpte magneter. Klossene kan hver for 
seg minne om foredlede restmaterialer fra 
en byggeplass. Satt sammen blir de derimot 
et eget lite byggverk, som skal symbolisere 
at arbeidene er ferdige og at brukeren kan ta 
sitt nye eller ombygde Statsbygg i bruk.

På teGNebrettet

I arbeid

KlipPET og klart
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jobben min

Sjefen i midten
Kjetil Lehn er lengstværende regiondirektør i Statsbygg. Han har 
vært regiondirektør i Midt-Norge siden 1997. 

Tekst: Mirjana Rødningen  Foto: Jeton Kacaniku

– Det å ha ansvaret for Midt-Norge er en ganske ålreit oppgave. Midt-Norge er 
sosiologisk sett en spennende landsdel, sier en entusiastisk regiondirektør og 
forklarer:

– Se bare på variasjoner i landskapet – fra fjord til fjell og brede bygder – og fol-
ket. Fra en usedvanlig frittalende helgelending, som du kan si hva du vil til uten å 
fornærme ham, til den mer forsiktige kystbefolkningen; eller nordlending kontra 
sunnmøring, for eksempel. De kan være mye mer forsiktige i sine utrykk. Det 
er også forskjeller mellom det urbane Trondheimsområdet og det mer innfule 
Inntrøndelag. For oss som skal betjene kunder i hele dette området, er det ikke 
likegyldig hvordan du ter deg og hvordan du tilnærmer deg kundene våre. 

En annen ting som er utfordrende for statsbyggere i Midt-Norge er flyreiser for 
å besøke eiendommene og følge opp kundene. 

– Noen ser på det å få lov til å fly som nærmest et frynsegode, men da kan de 
gjerne bli med på flytur til Mosjøen eller Mo i Rana vinterstid, når været er på 
sitt verste og flyet nærmer seg på høykant inn mot flyplassen. Det tøffe klimaet, 
vær og vind er en utfordring for oss som bor og drifter i denne landsdelen. Vi er 
ganske tøffe folk, vil jeg påstå, uten å fornærme mine kolleger i andre landsdeler, 
sier Kjetil med smil om munnen.  

Kjetil er selv en tøffing! Han har gått Birken 27 ganger og har vært interessert 
i friluftsliv helt siden han begynte på utdanningen sin. Han har gått på både 
skogskolen og Landbrukshøgskolen på Ås. Han var første jordskiftekandidat i 
Statsbygg, men nå er det blitt flere etter hvert.

– Jeg har et godt forhold til naturelementene. Jeg har vært løper og 
orienteringsløper, i tillegg til skiløper, hele mitt liv. Det å bruke marka er helt 
avgjørende for meg. Jeg har vært mye på langdistanseløp, som Ultrabirken, 
for eksempel, og har løpt fra Hjerkinn til Lillehammer. Det er hobbyen min, ved 
siden av hytte og litt snekring der. 

Kjetil har, i tillegg til å være regiondirektør, fått en ny rolle i Statsbygg. 
– Min mor er fra Røros og jeg har en liten eiendom der og hytte i Holtålen. Jeg 

har tilbudt meg til å være forvalter for Statsbyggs eiendom, Bergskrivergården 
på Røros. Jeg synes det er bra for en regionleder når det gjelder å få forståelse for 
hva forvaltere holder på med. Det gir meg bedre innblikk i det jeg representerer.
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Residensen i Washington D.C. er ikke bare blant Nor-
ges eldste, den er også den største og en av de mest 
storslåtte å se til: Høye vinduer, stor takhøyde, klas-
siske detaljer, persiske og afghanske gulvtepper og 

en trappegang som kan ta pusten fra de besøkende. 

ENKEL, MEN POMPØS

– De som besøker residensen for første gang blir gjerne impo-
nert over hallen og den flotte trappen når de kommer inn. I 
tillegg til adressen, da, sier ambassadøren selv, Kåre R. Aas. 
Huset er nemlig nærmeste nabo til USAs visepresident.  

Aas tar oss med fra rom til rom og viser stolt frem det ny-
delige biblioteket med skrivebordet som Kongefamilien be-
nyttet da de bodde i den amerikanske hovedstaden under 
andre verdenskrig, det flotte trapperommet som tar oss opp 
til stuen, spisestuen og det ærverdige biblioteket i mørkt pa-
nel med innfelte bokhyller og peis.

Etter oppgraderingen kan man også ta heisen opp. Da kom-
mer man direkte inn i representasjonsrommene, der en flott 
gammel lysekrone lyser opp over et gigantisk persisk gulv-
teppe på 90 kvadratmeter. På teppet er det plassert enkle 
sofaer i norsk design. 

Renoveringen av residensen gjorde at det for første gang 
ble bygget en leilighet i den øverste etasjen. 

Den norske residensen i Wash-
ington DC er akkurat slik man 
forestiller seg en ambassade skal 
være: Klassisk, ærverdig og litt 
pompøs. Nå er den også blitt 
mer moderne.
Tekst: Eva Kvandal Foto: Sam Kittner
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Foran peisen ligger et enormt gulvteppe. Det ble forært 
Vidkun Quisling av den sovjetiske staten som takk etter 
at han og Fridtjof Nansen hadde drevet hjelpearbeid for 

de hungersrammede i Sovjetunionen på 1920-tallet. 



– For meg personlig var dette den viktigste utbedringen. Lei-
ligheten er praktisk og funksjonelt innrettet, og gjør det mu-
lig å skille mellom representasjonsoppgaver og det å ha et 
privatliv, sier Aas.

LANDEMERKE OG BLIKKFANG

– Den første og eneste residensen jeg har bodd i før jeg kom 
til USA, var den Norge hadde i Kabul. Kabul-residensen var 
nyttig for sitt bruk. Residensen i Washington D.C. er blant 
Norges peneste embetsboliger, og beliggenheten rett overfor 
visepresidentens bolig gjør at den er et landemerke i byen. 
Den ses av flere tusen mennesker hver dag. Statuen av Kron-
prinsesse Märtha utenfor inngangen til residensen tiltrekker 
oppmerksomhet fra stadig flere som stopper opp for å se på 
den og for å ta bilder av henne og residensen. Det norske fot-
avtrykket spres daglig i stadig større omfang. 

Residensen er representativ og inngir en varme som be-
søkende og gjester omtaler i svært positive ordelag. De syv 
Munch-arbeidene som henger i spisestuen og stuen løfter 
det kunstneriske uttrykket på en flott måte.

BAK FASADEN

Selv om dette er den største oppgraderingen siden bygnin-
gen var ny i 1931, er det nok ingen som vil reagere på at «alt» 
er nytt. Det meste av rehabiliteringen har foregått «bak fasa-
den». Her har det til gjengjeld skjedd nokså mye: nytt elek-
trisk anlegg, nytt røropplegg, nytt ventilasjonssystem og 
etterisolering av taket, for å nevne noe. Det som tidligere 
besøkende derimot vil merke, er at det er blitt trinnfri ad-
komst tilpasset bevegelseshemmede.

– Fokus på både universell utforming og miljøet er noe vi vir-
kelig satser på i alle våre bygg og rehabiliteringsprosjekter, sier 
Øystein Franing i Statsbygg som ledet arbeidet i Washington. 
– Nå har vi fått heis, ramper og handicap-toalett. I tillegg har 
gjenbruk og ulike klimatiltak gjort at vi ligger an til å få gull i 
LEED, som er USAs sertifiseringsverktøy innen klima og miljø. 

Det er prosjektlederen svært stolt av: - Dette er den nest beste 
miljøklassifiseringen som finnes i USA, og tatt i betraktning av at 
dette er en svært gammel bygning må vi si oss fornøyd med det.

– Selv er jeg svært fornøyd med heis og ramper som gjør 
det mulig for alle å komme inn og rundt i bygningen på en 
verdig måte, sier ambassadøren.  

HISTORISK TOMTETRØBBEL

Residensen og ambassaden ligger side om side på Massachu-
setts Avenue, øverst i det området som blir kalt Embassy Row 
på folkemunne. Residensen fungerte som både ambassade 
og bolig da Norge først etablerte seg her, som nummer to i 
rekken av land som ønsket å legge sine ambassader til nett-
opp denne gaten. 

Men at den skulle ligge akkurat her er resultatet av en rek-
ke hendelser. Norges første ambassadør til USA, Christian 
Hjalmar Hauge, fikk ingen penger til å bygge ambassade. Pen-
ger hadde derimot hans amerikanske kone, og Hauge satte 
i gang byggeprosjektet et stykke lenger nede i gaten. Huset 
sto ferdig før jul i 1907. Men da Hauge var hjemme i Norge 
for å stå på ski, døde han i skisporet. Enken gjorde det klart 
at siden huset var bygget for hennes penger, ville hun be-
holde det selv.

Norge leide deretter lokaler i mange år. Men i 1929 kjøpte 
minister Halvard Bachke for egne penger hele tre tomter der 
ambassaden ligger i dag, i den tro at han ville få utgiftene til-
bakebetalt. Men regjeringen bestemte at én tomt fikk holde, 
og det var 3401 Massachusetts Avenue, altså der embetsbo-
ligen ligger i dag. Nabotomtene fikk han ikke penger igjen for.

Situasjonen ble vanskelig, ikke minst fordi Bachke ble 
sendt til Paris og hadde liten bruk for tomtene. Den nye am-
bassadøren, Wilhelm von Munthe af Morgenstierne, fulgte 
opp saken og ba regjeringen om å omgjøre beslutningen. Men 
regjeringen sto på sitt og ville ikke kjøpe tomtene fra Bachke. 
Situasjonen ble reddet av det gode norsk-amerikanske miljø-
et i Washington, som samlet inn penger og kjøpte eiendom-
mene for så å gi dem i gave til Norge.

VANSKELIG GAVE

Heller ikke denne løsningen viste seg å være enkel: Norge 
ville slett ikke ha noen gave. Heldigvis ga Utenriksdeparte-
mentet etter til slutt. Men i «takkebrevet» fra regjeringen pre-
siseres det at de kun tar imot tomtene under forutsetning av 
at det ikke påløper noen kostnader til vedlikehold.

Heldigvis for beboerne er ikke denne klausulen overholdt. 
Statsbygg har nettopp ferdigstilt siste store rehabilitering, nå 
står kontorbygget for tur.

Kilder: Representativt (2008), Hugo Lauritz Jenssen/Guri 
Dahl, Forlaget press, Aftenposten (28.04.2007), John Hultgren

1. Residensen har spor etter 
mange tidligere beboere. 
Det store Steinway-flyge-
let i den innerste stuen kom 
inn i huset etter ambassa-
dør Arne Gunnengs initiativ. 
I brev til SBED (Statsbyggs 
«forgjenger») ber han pent 
om å få byttet ut det gamle, 
som han fant «meget util-
fredsstillende». 

2. Den flotte trappen er 
som et smykke sentralt i 
bygningen.

3. Ambassadørens «hjem-
mekontor» er utstyrt med 
både skrivebord og en sofa-
gruppe der han kan ta imot 
besøkende.

4. Salongen vegg i vegg 
med stuen har panelte veg-
ger og peis som gir en lun 
atmosfære.
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Kristin og Kristine har arbeidet i Statsbygg i 25 av de 200 årene som har gått siden 
historien begynte i 1816. Her møter de jubileumsbok-forfatter Ottar Julsrud i samtale 
om et moderne Statsbygg i evig forandring.
Tekst og foto: Geir Anders Rybakken Ørslien

200 ÅR – I EVIG FORANDRING



Journalist Ottar Julsrud forteller historien om Stats-
byggs tilblivelse og utvikling i boka «Bygg med me-
ning – Statsbygg 1816 – 2016». Kristin Fevang er as-
sisterende byggherredirektør og leder for seksjonen 

som blant annet arbeider med departementslokaler, mens 
Kristine Wangen er sjefingeniør og prosjektleder i seksjonen 
som arbeider med justisbygg.

– Hva ser dere på som de største og viktigste utfordringene 
Statsbygg har møtt i de 25 årene dere har vært her?
KW: En forandring er at det ikke lenger er en selvfølge at Stats-
bygg blir valgt. Da vi fortsatt var et direktorat, var det ingen som 
satte spørsmålstegn ved hva vi bygget. I dag kan de statlige aktø-
rene velge å gå til andre byggherrer når de skal bygge nytt. Der-
med må vi selge oss inn, på linje med de andre i dette markedet. 
Samtidig har vi en større og mer mangfoldig kundegruppe i dag. 
KF: Det er en stor forskjell i den rollen vi har. For 25 år siden 
snakket vi ikke om kunder. Den gang sa vi heller «dette er det 
du får» basert på gjeldende normer. Nå forteller kunden oss hva 
de ønsker seg, slik at vi sammen kan finne den beste løsningen.

– Hva har dette gjort med Statsbygg?
KW: Vi er blitt en langt mer lydhør organisasjon. Vi kan ikke 
lenger innta «vi vet best»-holdningen som nok ofte ble brukt 
da jeg var ny – den gangen noen kolleger fortsatt gikk i kon-
torfrakk, ingen var på fornavn med sjefen, og ingen hadde 
egen PC. Da var det også få kvinner i byggherreavdelingen.
KF: Et godt eksempel på forandringen er at vi i dag vurderes 
på kundetilfredshet. For 25 år siden var det ingen som engang 
tenkte på å måle noe slikt.

OJ: Det dere forteller nå, bekrefter i mine øyne at overgangen 
fra direktorat til forvaltningsbedrift i 1993 må være en av de 
mest gjennomgripende reformene i organisasjonens historie. 
Fra å være et direktorat skulle dere nå begynne å tenke «bruke-
re»   og «kunder». Det fortelles at kong Harald, under et bygge-
møte på slottet på 1990-tallet, kikket i dokumentene fra Stats-
bygg og lurte på om det var han som var «brukeren». Denne 
reformen, samt overgangen til et byråkratstyrt direktorat i 1960, 
er nok de to største reformene Statsbygg har vært gjennom.

– Er det noe som var bedre før?
KF: Hvis du vil ha et ja på dette, så snakker du med feil per-
son! (latter) 
KW: Mye var enklere før. I dag kreves det en helt annen be-
manning for å kunne gjennomføre et prosjekt. Kravene er 
langt høyere, regelverket mer komplisert. Da jeg begynte i 
Statsbygg, fikk jeg to brev i uka – levert i posthylla. Nå får jeg 
70 e-poster hver dag.
KF: Det er mer komplisert i dag, men systemene våre har for-
andret seg til det bedre. Tidlig på 2000-tallet startet arbeidet 
med utarbeidelse av en prosjektmodell som alle prosjektene 
skal følge, for å sikre enhetlig prosjektgjennomføring. Dette 
var forøvrig et ledd i omstillingen etter turbulensen rundt 
budsjettene på 1990-tallet. Den gang var det ikke alltid mor-
somt å fortelle hvor vi jobbet.
OJ: Det er neppe noen trøst, men det har vært verre før. Et-
ter krigen skulle landet gjenreises, men staben i det som den 
gang het Riksarkitekten var både underbemannet og uten le-
delse, ifølge et klageskrift forfattet av alle de 43 ansatte. Da 
det som den gang het Riksarkitekten ble omgjort til Bygge- og 

tema: statsbygghistorien gjennom 200 år ÅPENT ROM NR. 1 201614

Den gang sa vi heller «dette er det du får» 
basert på gjeldende normer. Nå forteller 
kunden oss hva de ønsker seg, slik at vi 
sammen kan finne den beste løsningen.
KRISTIN FEVANG ASSISTERENDE BYGGHERREDIREKTØR OG LEDER FOR SEKSJONEN SOM ARBEIDER MED DEPARTEMENTSLOKALER

UTDANNING
1. Observatoriet på Solli 
plass 1833.

2. Teknologibygget ved 
Universitetet i Tromsø 
2014.
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eiendomsdirektoratet i 1960, ble det også en meget turbulent 
omstilling fra en arkitektledet etat til et direktorat styrt av 
byråkrater fra Finansdepartementet. Alt dette i den sosial- 
demokratiske gullalderen da ikke minst universiteter og høy-
skoler skulle bygges i høyt tempo. Etter to år hadde det nye 
direktoratet hatt tre toppledere. Det var tøft på 90-tallet, 
men Statsbyggs historie har bydd på harde tak før også.

– Når vi snakker om 1990-tallet. Var kritikken i mediene urimelig?
OJ: Både ja og nei. Byggeprosjektene på Slottet og Rikshospi-
talet ble skandaler i mediene på grunn av budsjettoverskri-
delser, sammen med en konsulentbruk som endte i kontroll-
komiteen på Stortinget. Det var en tøff periode for Statsbygg. 
Men jeg har satt opp en liste over de andre prosjektene i sam-
me periode, og det var bare disse to som hadde store avvik 
fra de opprinnelige kostnadsrammene.
KW: Som en av prosjektlederne i Rikshospitalet-utbyggingen 
vil jeg gjerne føye til at dette i mine øyne var ufortjent kritikk. 
Jeg mener at vi ble offer i et politisk spill, etter at det ble god-
kjent en kostnadsramme for et underdimensjonert sykehus. 
Da det ble klart at det måtte bygges større, ble det ekstremt 
tøft for oss som jobbet i Statsbygg. Jeg fikk kommentarer da 
jeg hentet i barnehagen, og kjente på det hele tiden.

– Hva ble avgjørende i prosessen med å bygge opp igjen tilliten?
OJ: Her mener jeg at operaprosjektet og regjeringsskiftet i 
2005 betød svært mye for Statsbygg. Operabygget fordi det 
ble en mesterprøve og et godt eksempel på at Statsbygg kun-
ne levere. Regjeringsskiftet fordi planene om å dele opp Stats-
byggs virksomhet i flere mindre selskaper da ble lagt på is.

KF: Vi gjorde mange utredninger og forberedte oss på  dette,  
så vi anså muligheten for at det skulle skje som helt reell. 
Samtidig ble det lagt mye arbeid i å utrede konsekvensene 
på en så grundig måte at alle skulle bli tydelig klar over hva 
som var alternativene.
OJ: Og nettopp dette har vært Statsbyggs styrke i mange 
endringer siden 1980-tallet: De har vært svært proaktive og 
selv bidratt til å legge premissene for de endringene som de 
ser at regjeringen vil innføre. Statsbygg fikk i oppdrag å utre-
de hvordan den påtenkte privatiseringen skulle skje, og det 
virker som om de gjorde denne jobben så grundig at regje-
ringen i dette spørsmålet gikk i tenkeboksen – og ble der. 
Desentraliseringen av Statsbyggs mange funksjoner var jo 
nettopp noe av problemet som ble løst ved at direktoratet 
ble opprettet og oppgavene sentralisert i 1960.
KF: Med tanke på Operaen: Det var et bevisst valg å bruke det-
te prosjektet for å løfte Statsbygg, og der fikk vi også stor nytte 
av den nye prosjektmodellen som vi følger i alle prosjekter.

– Hvilken effekt hadde dette siste ute hos kundene?
KF: De opplevde endringen positivt, fordi vi nå i den helt 
innledende fasen kunne vise dem gangen i hele prosessen og 
hva som må på plass i hvert enkelt trinn. Prosjektmodellen er 
ikke bare nyttig i gjennomføringen, men også noe jeg mener 
vi vinner nye kunder på. Det er mange som veldig gjerne vil 
ha et nytt bygg klart til våren, og som har stor nytte av å få 
visualisert hvorfor ting kommer til å ta litt mer tid.

– Nå har vi tatt noen tilbakeblikk. Hvordan opplever dere den 
fasen – la oss si det tiåret – som vi er inne i nå?

Desentraliseringen av Statsbyggs mange 
funksjoner var jo nettopp noe av problemet 
som ble løst ved at direktoratet ble opprettet 
og oppgavene sentralisert i 1960.
OTTAR JULSRUD FORFATTER AV JUBILEUMSBOKA «BYGG MED MENING – STATSBYGG 1816 – 2016»
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KF: KRISTIN FEVANG

KW: KRISTINE WANGEN

OJ: OTTAR JULSRUD

SYKEHUS
1. Den tidligere kvinnekli-
nikken ved det gamle Riks-
hospitalet 1826.

2. Nye Rikshospitalet 2001.

TOLLVESEN
3. Porsgrund tollsted 1891.

4. Gardermoen tollsted 
1998.
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Milepæler  
i Statsbygg-
historien:

Den unge nasjonen skal bygges, og Christian 
Ancher Collett ansettes ved en kongelig 

resolusjon som «Bygningskyndig med 
Hensyn til offentlige Bygninger og Anlæg»  

i halv stilling, ved siden av jobben som 
Bergråd ved Vestre søndenfjeldske distrikt.

Byarkitekt Christian H. Grosch overtar 
stillingen etter Colletts bortgang. Den 

danskfødte arkitekten – én av Norges to 
arkitekter med full utdannelse på denne 
tiden – skulle bli sittende i 32 år, samtidig 

som han tegnet flere viktige bygg.

Statens Bygningsinspektorat blir etablert for 
«bestyrelse og regnskapshold» for statens 

bygg i Kristiania, med arkitekt Adolf Schirmer 
som bygningsinspektør og konsulent for 
departementenes byggesaker – unntatt 

Forsvaret og Jernbanevesenet.

Flere statlige etater har tatt ansvar for egen 
byggeaktivitet, og behovet for sentral 

kontroll øker. Bygningsinspektoratet får nå 
ansvar for samtlige av statens bygninger, 

unntatt Forsvaret, NSB, Vassdragsvesenet, 
Fyrvesenet og Opplysningsvesenets  

Fond.

Inspektoratet har byttet navn til Riksarkitek-
ten, men blir nå erstattet av det nyetablerte 
Statens bygge- og eiendomsdirektorat, med 
ansvar for statens nybyggevirksomhet og ei-

endomsforvaltning – og for første gang blir 
det nå etablert regionkontorer ute  

i distriktene.

Statens bygge- og eiendomsdirektorat omor-
ganiseres til en forvaltningsbedrift – og får nav-
net Statsbygg. Dette skjer som et ledd i moder-

niseringen av statsforvaltningen, der statlige 
virksomheter i sivil sektor nå skal betale mar-

kedsbasert husleie for bruk av statens lokaler – 
eller stå fritt til å leie av andre huseiere.

Stortinget vedtar å skille ut Statsbyggs utleie-
virksomhet i et eget selskap – Entra Eiendom 
AS, som tar ansvar for de konkurranseutsatte 

delene av eiendomsporteføljen. Statsbygg ren-
dyrker nå sin rolle som statens rådgiver i bygge- 

og eiendomssaker, eiendomsforvalter, bygg-
herre for formålsbygg og eiendomsutvikler.

1816 1833 1886 1928 1960 1993 1999
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KF: Kort sagt: Vi har «arbeidsro» på grunn av styrken i pro-
sjektgjennomføringen vår og vi får bred tillit, med stadig nye 
oppdrag. Det er min opplevelse av Statsbygg i jubileumsåret 
2016. Samtidig snur vi oss fortsatt kjapt rundt når det trengs 
og gjør stadig effektiviseringer. Da statsråd Sanner tiltrådte 
i 2013, tildelte han oss Tidstyv-prisen som noe av det første 
han gjorde. 
OJ: Det er interessant å notere seg at Sanner har store reform-
planer på mange felt, og samtidig styrer etter det gode libe-
ralkonservative prinsipp om ikke å endre det som virker. Per i 
dag er åpenbart regjeringens vurdering at Statsbygg fungerer 
så bra at dere bør fortsette som dere stevner. 
KW: Det virker som om de fleste innser og erfarer at den 
kunnskapen og spesialkompetansen vi sitter på, er en res-
surs som svært få andre er i stand til å levere. Det å skaffe 
staten gode bygg er et fag som nå anerkjennes. Det var en 
periode da flere politikere lot til å tro at vi hadde kjelleren 
full av egne rørleggere og snekkere. Faktum er at vi er dyk-
tige forvaltere, byggherrer og prosjektledere – mens 95 pro-
sent av selve byggingen i vår regi utføres av private aktører.

– Hva er Statsbyggs styrke i møte med framtidens forandringer?
KW: Det må være bredden i den faglige kompetansen vi har 
på å bygge og forvalte statens formålsbygg. Det er ikke man-
ge som både har spisskompetanse på å bygge et topp mo-
derne fengsel og samtidig kan forvalte verneverdige nasjo-
nalskatter. Der er vi unike. I tillegg har vi solide systemer 
på plass for å kunne gjennomføre noen av landets største 
byggeprosjekter – løsninger som vi bare kunne drømme om 
for 25 år siden.

– Hva blir den neste reformen som Statsbygg vil måtte gjen-
nom?
OJ: Mesteparten av 1800-tallet var det strid om hvorvidt det-
te skulle være et inspektorat og om den ene ansatte skulle 
få en assistent i halv stilling. 200 år senere kan vi se at politi-
kerne er litt mer bevisst på hva de bruker statsapparatet til. 
Det vi står foran nå er ikke en motkonjuktur som de vi så på 
70– og 80-tallet. Den oljekrisen og utflatingen vi ser i norsk 
økonomi nå, vil nok skjerpe kravet til en effektiv statsforvalt-
ning. Da gjelder det å vise at man er effektiv.
KF: Det arbeider vi med hele tiden. Akkurat nå endrer vi pro-
sjektmodellen vår for å rydde bort de prosedyrene som i dag 
er blitt unødvendige. Alt for å kunne bygge statens formåls-
bygg mest mulig rasjonelt.
OJ: Og ikke minst – for å kunne bygge om og vedlikeholde 
dagens formålsbygg! Dere er et konjunkturpolitisk virkemid-
del, og etter rystelsene i oljeprisen i 1973 og i 1986, samt under 
finanskrisen på 2000-tallet, så vi at økt vedlikeholdsarbeid på 
statens eiendommer ble viktig. Det å sette inn midler der, gir 
umiddelbar sysselsettingseffekt og løser viktige samfunnsopp-
gaver. Nå er det jo flere ansatte i staten enn noen gang. Det bør 
dere ta til etterretning. De må jo ha et sted å være, alle sammen!
KW: Vi bygger med glede! Den viktigste årsaken til at jeg har 
vært i Statsbygg i 25 år, er at vi har et veldig godt arbeids- 
miljø med utrolig spennende prosjekter. Det er alltid noen 
jeg kan spørre om råd og innspill, og Statsbygg har vært rause 
med å gi utfordringer og muligheter. Jeg er ikke her fordi det 
er så trygt, men fordi det stilles krav som gjør det interessant 
å arbeide. Det har en stor verdi – og det håper jeg kommer 
kundene våre til gode også.

tema: statsbygghistorien gjennom 200 år ÅPENT ROM NR. 1 201620

Det er ikke mange som både har spiss- 
kompetanse på å bygge et topp moderne 
fengsel og samtidig kan forvalte verne- 
verdige nasjonalskatter. Der er vi unike.
KRISTINE WANGEN SJEFINGENIØR OG PROSJEKTLEDER I SEKSJONEN SOM ARBEIDER MED JUSTISBYGG

KF: KRISTIN FEVANG

KW: KRISTINE WANGEN

OJ: OTTAR JULSRUD

KULTUR
1. Universitetsmuseet i  
Bergen 1927.

2. Hålogaland teater 2005.

FENGSEL
3. Botsfengselet 1851.

4. Halden fengsel 2014.
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På en liten forhøyning ved Slottsparken ligger et av de første formålsbygde byggene staten 
reiste. Prakteiendommen, som i hundre år huset det som het Norges geografiske oppmåling, 
signaliserer hvor viktig kart- og oppmålingsvirksomheten var for den unge nasjonen.
Tekst: Jan P. Solberg Foto: Ivan Brodey

OPPMÅLT OG VEDTATT

ARKITEKT 

Wilhelm von Hanno

LEIETAKER

Høgskolen i Oslo 
og Akershus

VERN

Hovedbygningen og annekset er fredet gjennom Landsverneplan for Kunn-
skapsdepartementet. Fredningen omfatter også enkelte elementer utomhus

STIL

Sen nyklassisistisk stil
STATSBYGGS ROLLE  

Eier og forvalter

NORGES GEOGRAFISKE OPPMÅLING
St. Olavs gate 32, 0166 Oslo

FERDIGSTILT

1880, annekset ett år tidligere

Norges Geografiske Opmaaling står det over hoved-
inngangen i St. Olavs gate 32. Selv om etaten flyttet 
inn i nye lokaler i Hønefoss i 1980, går eiendommen 
i Oslo sentrum fremdeles under det gamle navnet. 

Vi står og ser mot den flotte fasaden som har framskutt 
midtfløy i tre etasjer og runde hjørnetårn på hver ende. Eien- 
dommen ligger fornemt til ved siden av Slottsparken og be-
står av hovedbygg som fra luften likner en E og hage med et 
frittstående anneks. At bygningsmassen i pusset tegl inngår i 
et gult fellesskap med Slottet og universitetets gamle kjemi- 
bygning et par steinkast nedenfor, understreker også virk-
somhetens betydning.

KART OG STATISTIKK

Norges geografiske oppmåling (NGO) tok i bruk hovedbyg-
get i 1880 og annekset et år tidligere. De første åtte årene 
holdt også nyopprettede Statistisk sentralbyrå til i en fløy i 
hovedbygget.

Ifølge Ottar Julsrud, forfatter av Statsbyggs jubileumsbok, 
spilte virksomheten ved St. Olavs gate 32 i Oslo en svært vik-
tig rolle i nasjonsbyggingen.

– Begge disse institusjonene var svært sentrale i utviklingen 
av det moderne samfunnet, sier han. – Kart og nøyaktige mål 
var et premiss for å drive samfunnsplanlegging og utvikling. 
Statistikk ga nødvendig kunnskap om landets befolkning. 

Julsrud sier det ikke er tilfeldig at et av de første formålsbyg-
gene som staten reiste, huset nettopp de to institusjonene. 
Beliggenhet og byggets størrelse er med og understreker de-
res betydning. 

Selv om Statistisk sentralbyrå flyttet ut, ble bygningen  
likevel for liten for NGO med tiden. Ledelsen begynte å se  
etter tomt i Oslo sentrum etter andre verdenskrig. I 1968 ved-
tok Stortinget å flytte statsinstitusjoner ut fra Oslo. Våren 
1980 sto eget bygg ferdig på Hvervenmoen i Hønefoss, hvor 
institusjonen som nå heter Statens kartverk har holdt til si-
den. Også det er en formålsbygget bygning i regi av Statsbygg.

Lokalene i Oslo ble overtatt av Statens Kunstakademi, som 
ble hetende Kunsthøgskolen i Oslo. Kunsthøgskolen flyttet 
videre til andre lokaler i 2010.

St. Olavs gate 32 ligger nå delvis brakk i påvente av poli-
tikernes avgjørelse om fremtidig bruk. Statsbygg har fått i 
oppdrag av Kommunal- og moderniseringsdepartementet å 

Grunnpilar  
i nasjons- 
byggingen

  Statens kartverks histo-
rie går helt tilbake til 1773, 
som er 43 år lenger enn 
Statsbyggs eksistens. Som 
Statsbygg har Kartverket 
hatt mange forskjellige til-
holdssteder og navn (Nor-
ges Grændsers Opmaaling, 
Den Norske Geographis-
ke Opmaaling, Den Geo-
grafiske Opmaaling). I 1885 
fastsatte Stortinget navnet 
til Norges Geografiske Op-
maaling (NGO). Statens 
kartverk har vært etatens 
navn siden 1986.

  Etaten fikk i 1880 sin 
egen bygning. Eiendom-
men på Tullinløkka i Oslo 
regnes for et av statens 
første formålsbygg. Her 
holdt Norges geografiske 
oppmåling til i 100 år før 
virksomheten flyttet til nye 
lokaler i Hønefoss, også 
det et formålsbygg reist av 
Statsbygg.

tema: statsbygghistorien gjennom 200 år ÅPENT ROM NR. 1 201622

Etter hvert overtok maskiner produksjonen av kart. Fotografiene fra 1923 er tatt ved Norges geografiske oppmåling. Bildene er fra digitaltmuseum.no.



utarbeide en konseptvalgutredning for Tullinløkka-området, 
og Norges geografiske oppmåling er en av eiendommene som 
er med i den vurderingen.

Annekset er for tiden under rehabilitering og ikke utleid. 
Omkring 60 prosent av hovedbygget er utleid til Høgskolen 
i Oslo og Akershus. Blant annet holder studentenes helse- 
tjeneste til her. I det vi går inn hovedinngangen, hører vi 
hosting og ser folk som sitter og venter på tur hos legen.

Bjørn Geirr Harsson, pensjonert sjefsingeniør i Statens 
kartverk og forfatter av Kartverkets historie gjennom 240 
år, beskriver bygningene i St. Olavs gate 32 som svært funk-
sjonelle etter datidens standarder og behov. Blant annet var 
det trykkeri og rom for kjemiske prosesser. Både i annekset 
og hovedbyggets loftsetasje er det takvinduer som ga fint 
overlys til tegnerne. Kartproduksjon på den tiden krevde 
fortsatt mye håndtegning.

Harsson sier han er spent på hva politikerne bestemmer seg 
for. Selv hadde han gjerne sett at Norsk kartmuseum kunne flyt-
tet inn i lokalene. Museet holder i dag til hos Statens kartverk.

UKJENT PERLE FOR MANGE

På tross av den sentrale beliggenheten og det monumentale 
hovedbygget, er Norges geografiske oppmåling, ifølge Stats-
byggs driftsleder Anne Irene Svendsen, en skjult perle. Med 
«skjult» tenker hun spesielt på byggets historie. 

– Kart og oppmåling er på sett og vis en tilbaketrukket ak-
tivitet, sier Svendsen. – Det var ikke et publikumsbygg som 
mange mennesker søkte til og som var godt kjent.

Vi blir med driftslederen på en omvisning. Svendsen går 
foran, med to store nøkkelknipper som hun låser opp dø-
rer med. 

Brutto gulvareal er på 5100 kvadratmeter og hovedbygget 
teller nesten 100 rom. Romstrukturen er i hovedsak slik den 
var i 1880. Blant annet er det flere store saler. Stilen er enkel, 
rommene er hvitmalte og har høye tak. De fire tårnrommene 

er spektakulære: sirkelformete og med buede vegger og seks 
vinduer som går nesten hele veien rundt. 

På loftet i tredje etasje er bærekonstruksjonene delvis 
kledd inn og delvis synlige. Loftet ble brukt som lager og til 
oppbevaring av gamle måleinstrumenter. Fra loftet går det 
trapp opp til en liten takterrasse med smijernsgjerde og flagg-
stang. Her flagges det på alle høytidsdager. 

Svendsen forteller at hun er glad i eiendommen og skulle 
ønske det var mer aktivitet, liv og røre her. Hun tror for ek-
sempel at museumsvirksomhet og kulturaktiviteter kunne 
ha egnet seg. Samtidig er hun klar på at det må svært mye 
rehabiliteringsarbeid til før eiendommen får tidsmessig stan-
dard.

OBELISK I HAGEN

På kjellernivå under Nordraaks plass er det hvelvrom med 
forbindelse til kjeller i hovedbygning via åpne områder. De 
omtales som «katakombene», og ble opprinnelig brukt til la-
ger for koks og ved.

Annekset ble formålsbygd for å huse NGOs fotografisk-gal-
vanoplastiske seksjon. Helsefarlige gasser, som også kunne 
påvirke måleinstrumenter, var hovedårsaken til at den virk-
somheten fikk en egen bygning. 

Utenfor hovedbygget står en obelisk som inntil 1954 var 
grunnlaget for Norges nasjonale høydesystem. En liten kule 
på obelisken, 18,500 meter over havet, var utgangspunkt for 
landets høyder.

Eiendommen ble fredet for to år siden og inngår i Lands-
verneplanen for Kunnskapsdepartementet. Bygningene har 
høy kulturhistorisk verdi som statlige bygg fra 1800-tallet, 
ifølge fredningsvedtaket.

Statsbygg har utarbeidet en forvaltningsplan som begrun-
ner hvorfor eiendommen er verneverdig og forteller i de-
talj hvordan vedlikehold skal utføres. Obelisken i hagen skal 
«holdes ren for begroing med vann og en stiv børste». 

Kart og oppmåling er på sett og vis en tilbaketrukket 
aktivitet. Det var ikke et publikumsbygg som mange 
mennesker søkte til og som var godt kjent.
ANNE IRENE SVENDSEN STATSBYGGS DRIFTSLEDER

1. De buede kontorene i de 
to hjørnetårnene er lyse 
og vakre og har form som 
en sirkel. Mye av arbeidet 
med kartene foregikk i dis-
se rommene.

2. I hundre år løp de ansat-
te ved Norges geografiske 
oppmåling opp og ned dis-
se trappene med kartruller 
og dokumenter. Bygnin-
gens trappeløp er fredet.

3. Annekset i hagen er en 
perle i seg selv. Bygningen 
huset kjemiske prosesser i 
kartproduksjonen.

4. Et par meter fra husveg-
gen står en obelisk i svart 
labradorgranitt. Dette var 
landets normalhøydepunkt 
fra 1890 til 1954. Punktet 
ligger 18,500 meter over 
havet og steinen er funda-
mentert på fjell.

5. Både hovedbygningen 
og annekset har rundbue-
de vinduer og klassiske 
border. Inngangspartiene 
har trapper i granitt.
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ARKITEKT 

Ole Sverre

FERDIGSTILLING

Sommer 2016
OPPDRAGSGIVER

Kunnskapsdepartementet

STATSBYGGS ROLLE  

Har fått i oppgave og rehabilitere og restaurere bygget

URBYGNINGEN, NMBU
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Ole Sverres plass, 1430 Ås

BRUTTO BYGNINGSAREAL

ca. 8190 kvm
KOSTNADSRAMME

470 millioner

Den fredede Urbygningen ved NMBU er rehabilitert og restaurert for over 400 millioner kroner 
og fremstår omtrent som den gjorde i 1901. Samtidig er det blitt et moderne og funksjonelt under-

visningsbygg, med nytt ventilasjonsanlegg, moderne AV-utstyr, kaffebar og universell utforming.
Tekst: Jan P. Solberg Foto: Ivan Brodey

HISTORISK OG MODERNE 
UNDERVISNINGSBYGG

Festsalen i nasjonalromantisk dragestil er 
en fryd for øyet. Auditoriet skal brukes i den 

ordinære undervisningen og ved disputaser. 
Den store lysekronen i midten er original. De 
fire rundt er nye. De skal sikre god belysning 

og har i tillegg integrerte høyttalere.



Urbygningen ved Norges miljø- og biovitenskapeli-
ge universitet (NMBU) står og skinner, snart klar til 
å ta i mot studentene. Når snoren klippes i august, 
har restaurerings- og rehabiliteringsarbeidet pågått i 

over to år. På det meste med 150 håndverkere i sving samtidig.
Hver bidige takstein er tatt ned og rengjort og lagt på plass 

igjen. Spirene på toppen av taket, som i mange år var borte, er 
nå intakt. Vinduene er restaurert eller erstattet med kopier. 
Vindusmalingen er ikke lenger hvit, den originale gråtonen er 
tilbake. Innvendig har rommene i stor grad fått det uttrykket 
de hadde ved ferdigstillingen av bygget i 1901. Samtidig blir 
det et funksjonelt undervisningsbygg, som blant annet inne-
bærer stabil temperatur og luftsirkulasjon, moderne AV-ut-
styr, god belysning, demping av støy og universell utforming. 

Urbygningen tilhører verneklasse 1 i Kunnskapsdeparte-
mentets landsverneplan. Eksteriør, interiør og omkringlig-
gende parkområde er fredet. Det innebærer at alle foreslåtte 
endringer i bygget skal godkjennes av Riksantikvaren.

– I slike prosjekter er det mange hensyn å ta, men vi har fun-
net gode løsninger sammen, sier Statsbyggs prosjektleder Ter-
je Næss. – Dialogen med Riksantikvaren har vært svært god. 

SKJULTE LØSNINGER

Det er fort gjort å tenke at krav om universell utforming og 
fredningshensyn kolliderer. Men arbeidet med Urbygningen 
ved MNBU viser at det er fullt mulig å få til begge deler. Ved 
den flotte, rehabiliterte steintrappen ved hovedinngangen 
kommer det en ny trinnfri inngang som skal gi bevegelses-
hemmede likeverdig adkomst.

Midt i bygget er det satt inn heis som går fra kjeller til loft. 
Heisen er trukket inn i veggen og man må på kloss hold for 
å få øye på den i korridoren. Dørautomatikk, som sørger for 
at døren lukkes, er montert slik at den ikke synes i områder 
med tyngst fredningshensyn. Ventilasjonsanlegg og annen 
infrastruktur er i nye vertikale sjakter.

For å tilfredsstille dagens krav til belysning, har mange 
rom fått ny lysarmatur med led-lys. De hvite rammene føl-
ger himlingenes kassettinndeling og gjør lite ut av seg op-
punder det hvite taket. 

Moderne teknisk undervisningsutstyr skal integreres på 
samme diskret vis. Flere undervisningsrom får kamera og 
utstyr til fjernundervisning og foreleserne skal anvende 
smart-podier og smart-boards.

Prosjektet har hatt mye fokus på akustikken, ifølge pro-
sjektleder Næss. Tak er overflatebehandlet med en spesiell 
puss som demper støy. Mange rom har også lydabsorberende 
plater. Også deler av utsmykningen er planlagt med tanke på 
å bedre akustikken. I flere rom henger store verk i tekstil med 

Historien
Ås har vært hovedsete for 
høyere landbruksutdan-
ning i Norge siden 1859 da 
«Den høiere Landbrugs-
skole i Aas» ble opprettet. 
Den skiftet navn til Norges 
Landbrugshøiskole i 1897 
og ble en vitenskapelig 
høgskole med forsknings-
basert undervisning. Fikk i 
2005 universitetsstatus og 
ble fra 2014 fusjonert med 
Norges veterinærhøgsko-
le til Norges miljø- og bio-
vitenskapelige universitet 
(NMBU). Arkitekt Ole Sver-
re står bak 28 bygninger av 
varierende utforming på 
Campus Ås hvorav de fles-
te fortsatt står. Med seks 
bygg i samme monumenta-
le stil og et stort parkområ-
de fikk Landbrukshøgsko-
len landets første klassiske 
campus. Under andre ver-
denskrig ble Urbygningen 
malt kamuflasjegrønt for 
å unngå bombing. NMBU 
skal i løpet av en femårspe-
riode oppgraderes og utvi-
kles for nærmere åtte mil-
liarder kroner. Det er den 
største satsningen ved en 
norsk utdanningsinstitu-
sjon gjennom tidene.

lydabsorbenter bak, som har betydelig lyddempende effekt. 
Bygningen har fått flere tekniske rom, som er gjemt i kjeller 
og på loft og inneholder blant annet syv store ventilasjons-
aggregater som skal sørge for godt inneklima. 

PERFEKSJONISME

Rehabiliteringen er nå i innspurten. Rom og korridorer lukter 
oljemaling og travle håndverkere driver på. Ifølge Næss har 
man forsøkt å finne tilbake til rommenes originalfarger. Rom 
som ikke er tilbakeført til opprinnelig farge, er malt hvite. Dø-
rer og karmer er i bruntoner og står i fin kontrast til de hvite 
takene som befinner seg 4,30 meter over gulvnivå. 

Ulike gamle maleteknikker er brukt. Dørene er lasert, og 
på en del interiører blir toppstrøket ådring. 

Mette Nordhus, Statsbyggs kommunikasjonsansvarlig for 
prosjektet, sier det gjør henne glad å se håndverkere som går 
rundt med litt maling på tommeltotten og perfeksjonerer op-
pussingen av en gammel dør. 

– At man tar seg råd til å gjøre rehabiliteringen så nøyaktig 
og ordentlig, er en verdi i seg selv, sier hun.

Nordhus legger ikke skjul på at hun frykter skraper og ri-
per når Urbygningen tas i bruk. Malingen er slik at det ikke 
er mulig å flekke, hele veggen må males om. Men Nordhus 
sier hun tror brukere av pene bygg viser større forsiktighet 
enn brukere av mindre pene bygg.

Seniorarkitekt Kristin Kreul, som er NMBUs kontaktperson 
mot Statsbygg i rehabiliteringsprosjektet, sier universitetet 
vurderer å henge opp plakater på innsiden av toaletter med 
informasjon om byggets historiske verdi og møysommelige 
restaurering. Kreul forteller at hun ser frem til at bygningen 
tas i bruk ved semesterstart i august.

– Man kan diskutere om det er en byrde eller glede å ha et 
fredet bygg, sier hun. – Rehabilitering og vedlikehold er kost-
bart. Selv anser jeg det som en glede. Urbygningen forteller 
viktig historie, både om utdanningsinstitusjonen og nasjonen, 
og bidrar til å bygge identitet. Det er dessuten et vakkert bygg.

Opprinnelig var tanken at den rehabiliterte Urbygningen 
skulle huse ett institutt. Det er i stedet blitt et generelt og flek-
sibelt undervisningsbygg, rehabilitert med grupperom, lære-
saler og auditorier. Prosjektleder Næss sier han liker tanken på 
at flest mulig studenter og forelesere får tilgang til det påkoste-
de bygget. Studentens informasjonstorg og Studenttinget med 
sine lag og foreninger skal også holde til i Urbygningen.

Urbygningen vil være åpen og slik sett tilgjengelig for 
publikum. Kristin Kreul tror en del mennesker vil komme 
og se seg omkring. En god idé kan være å avslutte runden i 
den romslige kaffebaren som har søyler og seks store buende 
vinduer og nydelig lys. Nyt en latte og tenk litt på historien.

29tema: statsbygghistorien gjennom 200 årÅPENT ROM NR. 1 2016

1. Trappeoppgangen er et 
av de flotteste partiene av 
Urbygningen. Lyset flom-
mer inn gjennom store 
vindusflater med utsikt til 
Storplenen og det sentrale 
parkanlegget.

2. Slitte og ødelagte gulvfli-
ser er byttet ut og etterpå 
impregnert slik at de skal 
se gamle ut. Dørene har tre 
speil og er malt i bruntoner. 

3. Statsbyggs prosjektleder 
Terje Næss med kommu-
nikasjonsansvarlig Mette 
Nordhus (t.h,) og senior- 
arkitekt Kristin Kreul, som 
er NMBUs kontaktperson 
mot Statsbygg i rehabilite-
ringsprosjektet.

4. Hovedinngangen ved 
den ærverdige Urbygnin-
gen. Bygget stod ferdig i 
1901 og huset da adminis-
trasjon og alle typer under-
visning ved det som het 
Norges Landbrugshøiskole.

5. Trapperekkverket i opp-
gangen har fine detaljer. 
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tema: statsbygghistorien gjennom 200 år

Rampen er her framleis! Driftsleiaren i Statsbygg 
snakkar ikkje om pøblar, men om gamle spor. Spann 
på spann blei ein gong lasta opp på rampen for å bli 
til ost, mjølk og iskrem.

ISKREM

Det var få i Noreg som visste korleis iskrem smakte då Frues 
Meieri starta produksjonen i 1929. Nesten eit halvt hundre-
år seinare tok arkeologiske gjenstandar over plassen. Muse-
et blei utvida på 90-talet, og planane er klare for endå eit til-
bygg. Snakk om hamskifte for bygningen!

Eit gammalt, skrått saltak vil få selskap av eit nytt kubefor-
ma tak. Tupelo Arkitektur / Narud Stokke Wiig AS har teikna 
det som skal bli eit nytt formidlingsbygg for museet.  

KONTRASTAR

– Det at bruket av bygget har endra seg, er berre kult, seier 
arkitekt Knut Hovland i Tupelo Arkitektur. 

Tilbygget blir ein visuell kontrast til det gamle meieriet:
– Det nye bygget har andre former fordi det blir bygd i ei 

anna tid og har ein heilt annan funksjon. Det blir jo ikkje laga 
mjølk her lenger, seier han. Arkitektane har hatt som mål å 

Driftsleiaren på Arkeologisk museum i Stavanger har kontor i iskrembygget  
og ruslar rundt i mjølkebutikken. Ove Raugstad er framleis på sporet av mjølk  
sjølv om meieriet flytta ut for 41 år sidan. 
Tekst: Øystein Solvang

PÅ SPORET AV MJØLK

ÅPENT ROM NR. 1 201630

Tidslinje
  1927–28 Frues Meieri 

blir bygd etter teikningar 
av arkitekt Kavli og Krog-
seth. Det blir ført opp i tegl, 
naturstein og betong i eit 
nyklassisistisk formspråk.

  1975 Arkeologisk mu-
seum blir ein sjølvstendig 
statsinstitusjon og tek over 
lokala frå meieriet.

  1991 Det gamle meieriet 
blir rehabilitert, og muse-
umsbygget blir opna. Det 
første trinnet femner om 
utstillingslokale, eit storsle-
ge utstillingsrom og maga-
sin i kjellaren. 

  1994 Det andre byggje-
trinnet er ferdig: eit nybygg 
som inneheld ny publi-
kumstilkomst, kantine, ut-
stillingslokale og tekniske 
laboratorium. 

  2011 Tupelo arkitektur / 
Narud Stokke Wiig AS vinn 
ein plan- og designkonkur-
ranse for eit nytt formid-
lingsbygg. Statsbygg ven-
tar no på klarsignal for å gå 
vidare med prosjektet. 

opne museet så mykje som mogleg og samtidig ta omsyn til be-
hovet for lukka lagringsrom. – Utfordringa var behovet for ein 
del lukka rom. Men det er ikkje gøy å byggje «tette boksar» 
midt i Stavanger by, så vi jobba mykje med å opne så mykje vi 
klarte – i den første etasjen – og det synest eg vi har fått bra til.

VEDGÅING

Tilbake til driftsleiaren, som har noko å vedgå. Ove Raug-
stad har stor interesse for lokalhistorie, og det bringa han til 
Arkeologisk museum fleire gonger som betalande gjest. For 
fire år sidan fekk han draumejobben av Statsbygg, og sidan 
då har han sloppe inn kvar dag som tilsett. 

– Eg ruslar rundt i historie kvar dag og er veldig glad i byg-
get. Eg har funne gamle avisklipp frå meieriepoken og er fas-
cinert av korleis både bygget og det det rommar, har endra seg 
fram til i dag. Og at ein har klart å endre bygningsstrukturen så 
han eignar seg som museum, er ein prestasjon, spør du meg.

Han er fascinert av bygget som har adresse Peder Klows gate 
30 A. Det har blitt forvandla frå meieri til museum, har blitt 
bygd ut eit par gonger og ventar på klarsignal til ei ny utviding.

– Det nye, planlagde bygget er spenstig! Eg trur det blir 
både flott og funksjonelt, seier Raugstad. 

ARKITEKT 

Kavli og Krogseth

ARKITEKT FOR OMBYGGING 

Hoem, Kloster og Schjelderup
SIST REHABILITERT (NYBYGG)

1994

ROLLA TIL STATSBYGG  

Eigar og forvaltar, leiger ut til Universitetet i Stavanger

ARKEOLOGISK MUSEUM
Peder Klows gate 30A, 4002 Stavanger

STOD FERDIG 

1927

1. Slik såg det ut før Ar-
keologisk museum flytta 
inn: Mjølkebutikken i Fru-
es meieri. 

2. – Eg ruslar rundt i his-
torie kvar dag, seier Ove 
Raugstad, som er drifts-
leiar for Statsbygg.

3. Ny tid – nye former. 
Skisse av tilbygg, Arkeo-
logisk museum.

4. Arkeologisk museum  
i Stavanger.
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Et gjemt brev fra en polarhelt. Et hvelv som ikke lar seg åpne. Og et bygg som  
rommer historien til hele værvarslingen for Nord-Norge. Velkommen til  

det gamle Geofysisk institutt i Tromsø.
Tekst og foto: Geir Anders Rybakken Ørslien

ET BYGG FOR  
VÆR OG VIND

ARKITEKT 

Peter Arnet Amundsen

LEIETAKER

Tre leiligheter for statlig ansatte
VERN

Fredet eksteriør og deler av interiør

STIL

20-talls klassisisme
STATSBYGGS ROLLE  

Eier og forvalter

DET GAMLE GEOFYSISKE INSTITUTT
Langnesveien 3B, 9012 Tromsø

FERDIGSTILT

1919



Helge Tangen står foran et stort, hvitt trebygg på 
Elverhøy i Tromsø. Da bygningen var ny i 1920, 
rommet den meteorologiens vitenskapelige spyd-
spiss i nord: Geofysisk institutt drev værvarsling 

samt forskning på nordlys og jordmagnetisme. 
På enkelte dager ble lokalbefolkningen invitert for å få se i 

den gedigne nordlyskikkerten som var montert på observa-
sjonsplattformen på taket. Hver dag tok telegrafistene her i mot 
rapporter fra over hundre værobservasjonsposter fra hele nord-
området, data som ble målt, notert og oversendt uansett vær. 

HYBEL PÅ «GEOFYSEN»

Da instituttet ble flyttet, ble det bygget leiligheter i det nå fre-
dede huset – som i dag eies og drives av Statsbygg. Det ligger 
bare tjue meter unna de nyere lokalene til Vervarslinga for 
Nord-Norge, der Helge Tangen nå er direktør. 

– Men i 1987 var jeg ny i byen og helt ny i jobben som mete-
orolog, forteller Tangen og kikker bort på den hvite fasaden. 

– Da fikk jeg bo i tjenesteleilighet her på «Geofysen». Det er 
et solid hus med voldsomme murer, men det knaket mye når 
det blåste. Så enkelte vinternetter, da jeg kom inn fra natte-
vakt, kunne jeg høre det på lyden i veggene at nå, nå har ku-
lingen kommet. 

Norge hadde bare vært selvstendig nasjon i noen få år da 

planene om et nytt geofysisk institutt i Tromsø ble unnfan-
get. Fiskerne trengte bedre værvarsler, og nordlysforsknin-
gen fascinerte fagmiljøet.

Godt hjulpet av velstående byborgere med anbefaling fra 
Fridtjof Nansen, ble Stortinget overbevist om at en bedre vær-
varslingstjeneste i nord ville være samfunnsøkonomisk lønn-
somt. Bygget sto klart i 1920, til en sum av 110 000 kroner – noe 
som tilsvarer 2,5 millioner i dagens pengeverdi. Hit kom akade-
misk sterke vitenskapsfolk og meteorologer for å drive nordlys-
forskning, måling av jordmagnetisme og selvsagt værvarsling. 

Åtte år senere ble nordlysarbeidet overtatt av det nye 
Nordlysobservatoriet, som også fikk utstyret for å måle jord-
magnetisme. Fra da av var det værvarsling alt dreide seg om 
her. I 1960 flyttet Vervarslinga for Nord-Norge inn i et nytt 
og mer moderne hus, rett ved siden av. Der er de fortsatt.

Meteorologene sitter ikke lenger ved sine tegnebord i vær-
varslingssalen på loftet i Geofysen. De gamle telegrafistene 
mottar ikke lenger morsesignaler fra observasjonspostene på 
Finnmarksvidda. Lokale byfolk kommer ikke lenger innom 
med sine nymotens radioapparater for å få tips om hvordan 
de brukes fra radioekspertene på værvarslingen. Og Roald 
Amundsen ringer ikke lenger hit for å få det aller ferskeste 
værvarselet før han reiser mot nord.

Men Tangens kollega, sjøis-forskeren Mikail Itkin (31) er her. 

Han står i første etasje i leiligheten som familien leier i den gam-
le Geofysen, og har nettopp kommet tilbake fra ukes ekspedi-
sjon. I kjelleren står en velbrukt «fatbike» som han har krysset 
Finnmark med – fra Kirkenes til Alta, en strekning på nær 500 
kilometer, med overnattinger under åpen himmel underveis. 

– Jeg flyttet inn på Geofysen i fjor sommer, sammen med 
kona og tvillingjentene på fem. Her har jeg tretti sekunder 
å gå til jobben. Jeg har landet på at det er en fordel, selv om 
det er spesielt å bo i et hus som er fredet en gang for alle, sier 
den blide forskeren fra Russland.

BREV FRA ROALD AMUNDSEN

Tilbake i 1987 er det Helge Tangen som bor i denne leilig-
heten. En dag kommer han over en bunke gamle papirer i 
loftsboden under en opprydding. Helge blar gjennom, og 
må sjekke to ganger når han ser signaturen på det ene brevet: 
Det er signert Roald Amundsen. 

– Det var et takkebrev til Geofysisk institutt, fra 1920-tal-
let. Kort og fyndig takket han for all hjelpen som instituttet 
hadde gitt ham i forbindelse med ekspedisjonene, forteller 
Tangen i dag. Brevet er nå i Riksarkivet – som en liten del av 
historien som omgir denne gamle bygningen.

– Da Roald Amundsen skulle lete etter luftskipet til oppda-
geren Nobile i Arktis i 1928, dro han fra Tromsø med sjøfly. 

Den morgenen i juni ringte han opp til Geofysen for å få vite 
om vær og vind på avreisedagen. Så lettet flyet, men det kom 
aldri tilbake. Roald Amundsen ble aldri funnet.

Gustav Lindskog er eiendomsforvalter i Statsbygg region 
nord – med kontor i Tromsø og ansvar for Geofysen. Han er 
også fascinert av huset fra 1920. 

– Da værvarslingen fikk nytt bygg i 1960, så ble både platt-
formen på taket og arkene på siden – med vinduer inn til loft-
setasjen – fjernet for å lette vedlikeholdet. Men for 17 år siden 
bygget vi toppetasjen tilbake til sin opprinnelige form, med 
både observasjonsplattform og utspring med vinduer på si-
den. Nå er det ikke lenge siden vi fikk lagt nytt tak, men vi be-
varte den opprinnelige skiferen. Vår oppgave er å ta vare på 
dette bygget for framtida, forteller Lindskog – som sammen 
med driftsleder Dan Sandstedt tar oss med opp på taket for 
å betrakte utsikten over Tromsø.

Deretter følger en omvisning i kjelleren, i et hus som har 
uvanlig mange kriker og kroker innvendig. Driftslederen 
stopper foran en tung jerndør i veggen.

– Dette er hvelvet. Men det er ikke lenger noen som vet 
hva som er der inne – det lar seg nemlig ikke åpne, og nøk-
kelen har ikke vært her på mange, mange år. Så vi kan bare 
gjette, og la huset få bevare noen hemmeligheter – mens vi 
bevarer resten. 
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1. En enkel vindmåler er det 
som er igjen av instrumenter 
på taket der det før ble gjort 
nordlysobservasjoner.

2. Vervarslingas direktør 
Helge Tangen bodde i Geo-
fysen som ung meteorolog.

3. Mikail Itkin forsker på sjøis 
og bor nå i Geofysen med 
kone og to barn.

4. I 1960 fikk Vervarslinga 
et helt nytt bygg på samme 
tomt. Driftsleder Dan Sand-
stedt og eiendsomsforval-
ter Gustav Lindskog i Stats-
bygg region nord har god 
utsikt til «nybygget» fra ob-
servasjonsplattformen på 
den gamle Geofysen.

4
1

2

3



OM STATSBYGGHISTORIEN 
GJENNOM 200 ÅR
1.   Statsbygg har nå bygget for staten i 200 år. Kan du nevne ett av disse byggene som 

du setter særlig stor pris på?
2.   Statsbygg har endret seg i takt med skiftende tider og krav. Hva ser du som Stats-

byggs viktigste funksjoner i jubileumsåret 2016?
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Hege Njaa Aschim

Kommunikasjonsdirektør  

i Statsbygg

1. Dette er et vanskelig spørsmål, 
fordi vi har så mange flotte byg-
ninger å velge mellom i vår por-
tefølje. Men som eidsvolling, og 
med et spesielt forhold til Eids-
voll, velger jeg den vakre Eids-
vollsbygningen. Statsbygg har 
tilbakeført bygningen til slik den 
så ut i 1814, og den er et smykke i 
vår samling av flotte bygg.  

2. Statsbyggs viktigste funksjon - 
også i jubileumsåret - er å bidra til 
at våre kunder får tilgang til riktige 
og funksjonelle lokaler for sin virk-
somhet, slik at de kan utføre sine 
oppgaver på en best mulig måte. Vi 
bidrar både med profesjonell råd-
givning, planlegging, bygging og 
forvaltning. Samtidig er vi opptatt 
av å planlegge for fremtiden, både 
når det gjelder nye arbeidsformer, 
arealutnyttelse, klimavennlige løs-
ninger og seriøsitet i bransjen.

Gisle Erlien

Sjefarkitekt i Faglig ressurssenter, 

Statsbygg

1. Det må bli ambassaden i Stock-
holm, tegnet av arkitekt Knut 
Knutsen, ferdigstilt i 1952. Den 
er en arkitektonisk perle fra en 
periode som ennå ikke har fått 
den anerkjennelsen den fortje-
ner! Den viser kvalitet uten å 
være ekstravagant, og er en flott 
representant for Norge.

2. Statsbygg er helt unik i bran-
sjen med vår mulighet til å lære 
av 200 års erfaring. Faglig res-
surssenter betjener både eien-
domsforvaltning og byggherre-
avdeling, og da blir vi naturligvis 
opptatt av sammenhengen mel-
lom disse oppgavene, og hvor-
dan vi kan bruke erfaringene. Vi 
jobber en del med kunnskaps- 
overføring, og har mye å tjene  
på å styrke denne formen for  
læring og utvikling.
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Ove Raugstad

Driftsleder på Arkeologisk  

museum i Stavanger

1. Det er ikke lett å velge blant 
alle de flotte og viktige bygg som 
Statsbygg har i sin portefølje. 
Det kan jo være naturlig å velge 
«mitt» bygg, nemlig Arkeologisk 
museum. Jeg velger likevel et 
annet, nemlig Frølageret på Sval-
bard. Det har en fin arkitektur, 
men viktigere er den funksjonen 
det har i et globalt perspektiv. Et 
bygg med mening i ordets rette 
forstand. 

2. Foruten å ivareta statens be-
hov for formålsbygg vil Stats-
bygg ha en stadig viktigere 
funksjon med å finne nye bruks-
områder for fraflyttede kultur-
historiske bygg. Det kan være en 
krevende oppgave, men som vi 
alle vet så er bruk det beste vern. 
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Mari Sundli Tveit

Rektor på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

1. Jeg velger meg både Vete-
rinærbyggeprosjektet og Ur-
bygningen. Veterinærbygge-
prosjektet som skal stå ferdig 
i 2019, setter jeg umåtelig stor 
pris på. Prosjektet er helt unikt 
med svært spesialiserte arealer 
som bygges på en bærekraftig 
måte. Dette vil gjøre oss rus-
tet til å møte fremtidens store 
globale utfordringer. NMBU er 
begeistret og ser frem til å flyt-
te inn med våre veterinærut-
danninger. Urbygningen har 
blitt endret og ombygd innven-
dig en rekke ganger, og hadde 
mistet mye av sitt opprinnelige 
uttrykk. Nå er den fullstendig 
rehabilitert i Statsbyggs regi, og 

modernisert til dagens standard 
– samtidig som man i hovedsak 
har tilbakeført overflater, dører 
og vinduer til fordums prakt. 
NMBU gleder seg veldig til å ta i 
bruk Urbygningen høsten 2016. 

2. Statsbyggs viktigste funksjon 
er å gi oss som statlige brukere 
bærekraftige, fleksible bygnin-
ger hvor miljøvennlige løsnin-
ger velges både i bygningsma-
terialer og tekniske løsninger. 
Bygningene må tilpasses de 
lokale og globale utfordringer 
vi står overfor som følge av et 
endret klima og samtidig skape 
gode rom for de virksomheter 
som skal bruke dem.
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Ottar Julsrud

Forfatter og journalist  

1. Selvsagt et umulig valg, men 
det må nok bli universitetsbyg-
ningene i Oslo sentrum. Univer-
sitetet var selve symbolet på den 
nasjonale reisningen foran 1814, 
de praktfulle empirebygningene 
fra 1856 er «statsbyggsjef» Chr. 
Groschs hovedverk, og de peker 
fremover mot forskning og høy-
ere utdannelse som statlig sat-
singsområde og et tyngdepunkt 
i all videre statsbyggportefølje 
(selv om disse bygningene ikke 
hører med der i dag). 

2. I all korthet å være det redska-
pet regjeringen behøver for å set-
te sin politikk ut i livet. Skulle noe 
tilføyes til det opplagte – bygg-
herre, rådgiver, forvalter, bransje-
forbilde, og så videre, måtte det 
være å synliggjøre rollen som en 
sentral samfunnsaktør, noe jeg 
synes man nå lykkes godt med.

tema: statsbygghistorien gjennom 200 år ÅPENT ROM NR. 1 201636
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Lydhør akustiker
Han har holdt på med lyd siden han startet rockeband som tretten- 
åring, og med nesten førti års fartstid som akustiker er Tor Halmrast  
en av dem som har jobbet aller lengst i Statsbygg. 
Tekst: Marianne Sømme Illustrasjon: Bartosz Kosowski

Som en del av faglig ressurssenter har han bidratt med 
dyptgående fagkunnskap i mange prosjekter, der det 
mest utfordrende var Operaen i Bjørvika som stod 
ferdig i 2008. Da Statens bygge- og eiendomsdirek-

torats første akustiker sluttet i 1978, søkte den 27 år gamle in-
geniøren Halmrast stillingen med stor entusiasme. 

NTH-utdannede Tor hadde allerede viet over halve livet til 
musikk, helt siden rockebandet The Glomma-Beats så dagens 
lys i familiens kjeller hjemme i Sarpsborg. Samtidig med in-
geniørutdannelsen i Trondheim spilte og komponerte han i 
grava på Trøndelag Teater og på jazzklubben, og han tok mu-
sikk ved Universitetet i Trondheim, der han fikk gitarferdig-
hetene bekreftet svart på hvitt.

– For meg har musikk og lyd alltid vært viktig, sier Tor. Jeg 
begynte i rockeband, og skrev mitt første verk for symfoni-
orkester da jeg var russ. Noen begynner på ingeniørutdan-
nelsen og velger deretter et felt de ønsker å spesialisere seg 
innenfor. Jeg valgte fra begynnelsen det studiet der jeg kun-
ne lære mest mulig om lyd.

– Fortell meg om din første dag i Statsbygg?
– På min første dag i det som da het Teknisk avdeling ble jeg 

satt til å lese to permer med administrative bestemmelser, 
før jeg ble bedt om å hente noe i en fiskebutikk for avdelings- 
direktøren som ikke hadde sertifikat, humrer Tor. 

– Etter denne uortodokse velkomsten var min første utfor-
dring musikkavdelingen ved daværende Bergen Lærerskole, 
der det var såkalt flutterekko.  Det vil si at lyden spretter mel-
lom parallelle, reflekterende vegger som en ping-pong-ball. 
Det gir en litt snerrende, lys klang som faktisk er vrient å for-
klare, rent faglig. Flutterekko har opptatt meg hele tiden, og i 
fjor fikk jeg endelig skrevet en lengre artikkel om fenomenet. 

– Hvordan jobber man med lyd, og har dette forandret seg 
gjennom årene? 

– Det er mye klapping, hoiing og smelling med ballonger. 
Sånn sett ligner en typisk arbeidsdag i 2016 ganske mye på 

en arbeidsdag anno 1978. Den største forskjellen er dataverk-
tøyet for å analysere og simulere lydforhold. 

– Den stadige endringen i intern organisering i Statsbygg 
har vært merkbar, men har egentlig ikke spilt så stor rolle for 
akustiker-rollen. Men med årene er byggebransjen blitt mer 
profesjonalisert og hvert prosjekt trenger flere folk. Dessu-
ten utførte vi på fagavdelingene noe mer praktisk prosjekt- 
ering. Nå er det arbeidet overlatt til rådgiverne slik at vi i 
større grad skal angi hva de skal gjøre og sjekke hvordan det 
blir gjort. Jeg har jo hatt gleden av å være utleid til ekster-
ne prestisjeprosjekter i inn- og utland, for eksempel Musik-
kens Hus i Ålborg og Konserthuset i Stavanger. Disse bygg-
herrene er svært misunnelige på Statsbygg, med «verdens 
største tilgang på erfaring innen anvendt byggeteknikk». Vi 
har muligheten til å tilbakeføre erfaringer fra ferdige bygg til 
programmering av nye. Statsbygg er flink til å implementere 
nye prosjektstyringsmetoder, men vi må huske at det til sy-
vende og sist er bygg vi lager. Det er mange andre som kan 
styre et enkelt prosjekt innen gitte rammer. Statsbygg må ta 
vare på og utnytte vår sterkeste force, erfaring.

AKUSTISKE BEHOV

– Hva er målet til en akustiker? Finnes det en fasit på hva som 
er gode lydforhold? 

– Et overordnet mål er selvfølgelig at bruker skal være for-
nøyd, men rommene skal ofte brukes til forskjellige ting med 
motsatte akustiske behov. Også i lokaler der det ønskes noe så 
tilsynelatende entydig som arbeidsro kan det være forskjellige 
personlige preferanser.  Noen mennesker klarer å konsentre-
re seg med mye som skjer rundt seg, og andre klarer det ikke.

Jeg satt i kontorlandskap i den første jobben jeg hadde, da 
denne løsningen var «på moten» forrige gang. Personlig er 
jeg ikke glad i å sitte «på utstilling», men ser at landskap kan 
være nyttig hvis alle jobber sammen i ett prosjekt. 

– Så lyd er en smakssak?

Tor Halmrast
  Sjefingeniør i akustikk i 

Statsbygg.

  Førsteamanuensis II 
ved Univ. Oslo, Musikkvi-
tenskap (etter arbeidstid).

  Komponist bl.a. for den 
elektroakustiske musikken 
til den norske paviljong ved 
Verdensutstillingen i Sevil-
la i 1992.

  Tidligere viseformann i 
Norsk Komponistforening.

  Æresmedlem i Norsk 
Akustisk Selskap.
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– Folk har forskjellige preferanser når det kommer til lyd. 
Hvis jeg er hjemme alene kan jeg for eksempel sette på tv’en 
med en intensjon om å se et program som viser seg ikke å 
være så spennende likevel. Da begynner jeg ofte å jobbe 
mens programmet står på. Men dersom jeg sitter og jobber og 
noen andre skrur på tv’en – da blir jeg rasende!  Så det hand-
ler i stor grad om å ha kontroll over de lydlige omgivelsene.  

– Når det gjelder lydforholdene i operahus eller kulturbygg 
har vi vel lik oppfatning av hvordan lyden skal være?

– Ikke egentlig. Først må man vite hva bygget skal brukes 
til. Det er jo forskjellige krav for tale og musikk, men også 
mellom forskjellige musikktyper, mellom for eksempel ba-
rokkopera, stor romantisk opera, og moderne samtidsopera 
med elektrisk forsterkning.

– I en akustisk konsertsal ønsker man tilstrekkelig etter-
klang, men uten at det går på bekostning av klarheten. En 
klassisk gitarist ønsker lang etterklang, men dersom et pun-
keband skal spille der etterpå, kan det bli overdøvende slit-
somt. Samtidig kan akustiske «feil» være morsomt. Jeg elsker å 
skrive musikk spesielt for rom som er helt «feil», som den sto-
re stål-sildetanken i Melbu. Den har så lang etterklangstid at 
man kan komme tilbake neste dag og høre slutten av siste vers.

HEMMELIG SETE I OPERAEN

– Hva er de største utfordringene ved å bygge store kulturhus?
– For musikksaler er tilstrekkelig romvolum den største 

utfordringen, og det vanligste problemet er for lav takhøy-
de. Derfor satt vi klare krav til salens dimensjoner i Opera-

miljø og prosess

en allerede før arkitektkonkurransen. Litt mer humoristisk 
kan jeg nevne at de fleste operasaler har såkalte fantomkil-
der, eller «falsk lokalisering». Det betyr at direktelydens vei 
er skjermet, men at lyden reflekteres fra en eller annen flate, 
slik at tilhøreren oppfatter at den kommer derfra, litt tids-
forsinket, og ikke fra musikerens plass. Jeg har skrevet en 
artikkel om dette forsinkede operafantomet – The delayed 
Phantom of the Opera.

– Operaen i Bjørvika har svært gode lydforhold. En av de 
beste i verden, og det ble lagt vekt på unngå slike fenomener. 
Men jeg skal fortelle deg en hemmelighet – det er ett eneste 
sete i Operaen der det høres ut som om fløytisten ikke er i 
orkestergrava, men henger oppe i toppen av sceneåpningen.  

– Hvilket sete er det?
– Det får du ikke vite, humrer Halmrast. 
– Hva jobber du med nå?
– Mitt siste store operaprosjekt var på musikkavdelingen 

ved Høgskolen i Bergens lærerutdanning, som ble samloka-
lisert med resten av høgskolen på Kronstad. Ringen fra min 
første statsbyggoppgave i 1978 er altså sluttet.

– Helt til slutt: Når foretrekker du å ha det helt stille?
– Hjemme er det ofte ikke så mye musikk. Jeg hører en del på 

radio, men helst prateprogrammer. Når jeg lytter på musikk er 
det ofte litt for aktivt og analytisk: akkorder, skalaer og klang-
farge. Hvorfor låter basstromma ullent? Jeg går aldri med mu-
sikk i hodetelefoner, da hører man jo ikke verden rundt seg. 
Dessuten er det en klisje at Stillheten er den fineste musikk. 
Dersom det er for stille blir man faktisk ganske gal i hodet!

Product- 
Xchange:
Statsbyggs byggeprosjekter skal ikke 
bruke produkter som inneholder 
miljøgifter (miljøgifter fra prioritets- 
eller kandidatlisten med et innhold på 
mer enn 0,1 vektprosent). Prosjektene 
bruker et verktøy som heter 
productXchange til å følge opp dette 
i praksis. Verktøyet gir oversikt over 
samtlige produkter som benyttes i 
bygget, fra lim og maling, til skruer 
og fasadeplater. Varene blir lagt inn 
automatisk når underleverandørene 
skanner produktet i kassen i butikken. 
I productXchange kommer det opp et 
varsel dersom produktet inneholder 
stoffer vi ikke ønsker. Om det skjer, 
bør prosjektet bytte ut produktet 
med et annet produkt uten miljøgifter.

Statsbyggs radonprosjekt
Radon er en radioaktiv gass som nest etter røyking er den største årsaken til lungekreft i 
Norge. Statsbygg kartlegger hele vår eiendomsmasse for radon, og har som mål å få alle 
byggene under grenseverdiene satt av Statens strålevern innen 2020. Dette er viktig for 
å bedre inneklimaet i våre bygg, og sikre at vi ivaretar arbeidsmiljøet til alle våre leietakere. 
Prosjektet kartlegger totale kostnader ved å redusere radon i en variert eiendomsmasse, 
som de første i Norge.

Campus Evenstad med ren energi
Nybygget på Høgskolen i Hedmark, Campus Evenstad skal ta i bruk ny miljøteknologi for å 
produsere fornybar energi (lokalprodusert flis). Småskala kombinert kraft- og varmeproduksjon 
ved gassifisering av biomasse er en innovativ løsning i Europeisk sammenheng. Etter en 
befaring av et fåtall eksisterende anlegg i Finland og England ble det besluttet å kjøpe finsk 
anlegg fra Volter. Anlegget vil bli det første av sitt slag i Norge og pilotprosjektet på Campus 
Evenstad kan dermed være en døråpner for en ny miljøteknologi i Norge. 
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Akustikk 
betyr «Læren 
om Lyd»

  Grekerne hadde bety-
delige kunnskaper om lyd, 
men akustikk som egen 
vitenskap skjøt ikke fart før 
rundt 1900. En akustiker 
jobber meget tverrfaglig, 
med arkitekter, kulturmin-
nevern, miljø og universell 
utforming om overflatene 
i rom, bygningsingeniører 
om vibrasjon i etasjeskiller-
ne, VVS-folk om støy, elek-
tro-rådgivere om hvordan 
mikrofoner/høyttalere skal 
ordnes, informatikere om 
digital signalbehandling og 
selvfølgelig foredragshol-
dere og musikere om hvor-
dan det til slutt klinger.  
Ved klagesaker må akusti-
keren nesten være kognitiv  
psykolog.

Tor Halmrast tester den verneverdige akustikken i Aulaen under Statsbyggs sommeravslutning 2012. Notebildet er fra hans RadiOpera for KORK (Kringkastingsorkesteret) og solister, som vant europeisk  
radiopris i 1998, og er utgitt på CD.



ÅPENT ROM NR. 1 201642 årsmelding

ÅRSMELDING
STATSBYGG 

2015

Nøkkeltal 2015 
 2015 2014

Brutto forvaltningsareal (mill. kvm) 2,8  2,8

Husleigeinntekter (mrd. kr) 4,1 4,0 

Driftsresultat (mrd. kr) 1,7 1,2 

Totalkapitalrentabilitet (prosent) 4,6 3,2 

Tal på ferdigstilte byggjeprosjekt 20 24 

Totale investeringar bygg (mrd. kr) 5,1  3,7 

Sal av eigedom (mill. kr) 175,9  181,2 

Kjøp av eigedom (mill. kr) 182,5  137,0 

Renter til staten (mill. kr) 67,8  65,7 

Utbytte til staten (mill. kr) 569,6  323,9

Aktiva (mrd. kr) 39,8  37,1 

Langsiktig gjeld (mrd. kr) 3,2  2,7 

Tilsette per 31. desember 908  877 

Årsverk per 31. desember 883  852

Ferdigstilte bygg
Prosjektnamn  Stad                  Forventa Type
                           sluttkostnad

Nytt politihus i Tromsø Tromsø 419,8 Nybygg

Universitetet i Bergen, 
Universitetsmuseet (sør)  Bergen  294,6 Rehabilitering 

Universitetet i Stavanger, 
SV-bygg  Stavanger 177,8 Nybygg 

Statens vegvesen, 
kontorbygg Leikanger  145,3 Tilbygg 

Nasjonalbiblioteket i Rana, 
automatlager Mo i Rana  107,1 Nybygg 

Junkerdal tollsted Røkland 100,5 Nybygg 

Statens vegvesen og 
Politiet, Vabakkjen  Stord 99 Nybygg 

Høgskolen i Hedmark, Cam-
pus Evenstad, hybelbygg Evenstad  93,3 Nybygg 

Sametinget  Karasjok 73,4 Tilbygg 

Samisk videregåande skole Karasjok 48,3 Nybygg 

Høgskolen i Telemark, E-bygg Porsgrunn 35,1 Rehabilitering 

Ambassaden i Washington 
D.C., residens USA  32,5 Ombyggjing 

Kongsvinger trafikkstasjon, 
utvidelse  Kongsvinger  31,8 Nybygg 

Ambassaden i Helsingfors, 
kanselli Finland 30,4 Ombyggjing 

Ambassaden i Paris, 
embetsbustad Frankrike 25,7 Ombyggjing 

Høgskolen i Bergen, 
Onninenbygget  Bergen  23,5 Ombyggjing 

Hustad fengsel, avdeling C Farstad 16,3 Ombyggjing 

Høgskolen i Hedmark, 
Campus Hamar, kjeller  Hamar  13,3 Ombyggjing 

Håkonshallen, stallbygning  Bergen  12,5 Rehabilitering 

Politihøskolen, Gardeleieren 
på Huseby  Oslo  10,9 Ombyggjing 
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MEDARBEIDARDEMOGRAFI
MEDARBEIDARAR 2015 2014

Totalt tal på tilsette 908 877

– årsverk 883 852

– menn 66 % 67 %

– kvinner 34 % 33 %

Gjennomsnittsalder 49 år 49 år

Ansiennitet i Statsbygg 10 år 10 år

Høgare utdanning  

– alle 455 438

– menn 47 % 40 %

– kvinner 53 % 70 %

Fagbrev – (som høgaste utdanning) 131 134

 

Gjennomsnittslønn  

– alle 584 000 570 000

– menn 564 000 550 000

– kvinner 623 000 611 000

 

LEIARAR  

Totalt tal på leiarar med personalansvar  130 134

– menn 59 % 60 %

– kvinner 41 % 40 %

Gjennomsnittsalder 51 år 50 år

Høgare utdanning  85 % 74 %

Leiarar i toppleiargruppa    

– menn 4 4

– kvinner 3 3

 

PERSONALOMSETNING OG REKRUTTERING  

Personalomsetning 6,4 % 6,7 %

– tal på tilsette som slutta 58 59

Rekruttering

– eksternrekrutterte 82 79

– internrekrutterte 16 20

Søkjarmasse    

– totalt tal på søkjarar 3 067 3 331

– totalt tal på søkjarar med innvandrarbakgrunn 370 470

 

SJUKEFRÅVÆR  

Totalt 5,2 % 5,0 %

– menn 4,3 % 4,2 %

– kvinner 7,2 % 7,0 %

ÅPENT ROM NR. 1 201644 årsmelding

Kjøp
Følgjande kjøp av eigedommar er gjennomførte i 2015 (i mill kr)  

 

Kunnskapsparken i Ålesund  115,8

Ambassaden i Abuja (50 % av kjøpesum), Nigeria  21,2

Ambassaden i Aten, embetsbolig, Hellas  19,2

Fire boliger i Longyearbyen, Svalbard  10,6

To boliger for Universitetet i Stavanger  10,1

Haakon Vs gate, Tønsberg  2,0

Tomteareal til Samisk videregående skole, Karasjok  0,3

Diverse mindre kjøp og kostnader  3,1

Sum kjøp  182,5

sal
Følgjande sal av eigedommar er gjennomførte i 2015 (i mill kr)  

 

Universitets- og høgskoleeigedommar  

Høgskolen i Bergen, lærarutdanninga, Bergen  150

Grooseveien 36, Grimstad  40,8

Universitetet i Tromsø, tomt Bjerkaker, Tromsø  7,5

Høgskolen i Nord-Trøndelag, tomt, Røstad  5,5

Høgskolen i Hedmark, parkeringstomt, Elverum  3,4

Sum universitets- og høgskole-eigedommar    207,2

 

Bufetat-eigedommar  

Lofoten ungdomssenter, Gimsøy   19,9

Fjellet ungdomsheim, Nannestad   11,2

Storåsen barne- og familiesenter, Leirfjord   10,1

Årstad familiesenter, Bergen  10

Stavanger akuttsenter, Randaberg  6,5

Skiptvet omsorgssenter, Engskleiva, Skiptvet   5,6

Skiptvet omsorgssenter, Finlandsveien, Skiptvet  5,6

Sandnes barnevernsenter, Sandnes   4,9

Skåland ungdomsbase, Lund   4,4

Østfold ungdoms- og familiesenter, 
Knappestøperen, Moss  3,9

Jarlsberg ungdoms- og familiesenter, Gokstad  3,8

Bjørgvin ungdomssenter, Os  2,8

Lamo ungdomssenter, Sjøvegan   2,4

Skien ungdoms- og familiesenter, Skien  2,1

Sum Bufetat-eigedommar    93,2

 

Utenlandseigedommar  

Ambassaden i Caracas, Venezuela  16,3

Ambassaden i Tel Aviv, Israel   10,2

Ambassaden i Stockholm, tjenestebolig, Sverige  8

Ambassaden i Paris, Frankrike  7

Ambassaden i Colombo, Sri Lanka  5,3

Ambassaden i Santiago, residens, Chile   4,9

Ambassaden i Budapest, Ungarn  0,2

Sum utenlandseigedommar   52

 

Diverse eigedommar  

Nova, Munthes gate 29, Oslo  46,2

Hunstad skole, Bergen  44,1

Seks bustader, Pilestredet 47, Oslo   21,5

Justisbygget i Moss, tomt, Moss  12

Bustad, Sofienberggata 61D, Oslo  5,8

Diverse eigedommar    0,5

Sum diverse eigedommar   130

Sum sal  482,3

SV
-B

Y
G

G
E

T
 V

E
D

 U
N

IV
E

R
SI

T
E

T
E

T
 I 

ST
A

V
A

N
G

E
R

, N
Y

B
Y

G
G

. F
O

T
O

: T
R

O
N

D
 IS

A
K

SE
N

. A
R

K
IT

E
K

T:
 H

R
T

B
 A

R
K

IT
E

K
T

E
R



Ekstremvêret Nina flaug av garde med spiret 
til Rosenkrantztårnet i Bergen 10. januar 2015. 
No er spiret trygt tilbake på toppen av tårnet. 
Det var strålande sol og vindstille då spiret 
blei heist på plass etter å ha vore til reparasjon 
sidan januar i fjor.
Tekst: Mirjana Rødningen Foto: Helge Skodvin

DET SPIRER 
PÅ TÅRNET

46 i prosess

Vêrhanen, som er utforma som ei havfrue, har begynt ferda si opp gjennom lufta og skal ende på 
toppen av løkkuppelen.

Rosenkrantztårnet speglar seg i Vågen og solar seg i glansen 
av å høyre til eit av dei flotte signalbygga i Bergen.



48 i prosess ÅPENT ROM NR. 1 2016

Kongebustad og 
administrasjons- 
sentrum

  Bergenhus var kongebustad og admi-
nistrasjonssentrum den gongen Bergen var 
hovudstaden i Noreg. Håkonshallen er den 
eldste delen av Bergenhus festning og blei 
reist på midten av 1200-talet av kong Håkon 
Håkonsson. Rosenkrantztårnet er to saman-
bygde tårn, der den eldste delen òg er frå 
1200-talet. Tårnet blei bygd på og fekk den 
hovudforma det har i dag, under lensherre 
Erik Rosenkrantz rundt 1560.

  Statsbygg forvaltar Håkonshallen, Rosen-
krantztårnet, Stallbygningen og Portkastel-
let på Bergenhus. Bymuseet i Bergen står for 
bruk og museumsdrift.

  Bygningane og konstruksjonane frå mel-
lomalderen er automatisk freda ved lov. 
Resten av Bergenhus blei freda av Riksanti-
kvaren i 2006.

Spiret har trona på toppen av tårnet sidan krigsdaga-
ne, men då vinden i Bergen sentrum tok tak i spiret 
denne laurdagen i januar, var vinden oppe i heile 
37,7 sekundmeter i kasta. Det blei for mykje for spi-

ret som brekte og fall i bakken. Ingen personar blei skadde då 
det 50 år gamle spiret på over ti meter fall ned.

Jernstonga på spiret med kuler og ornament veg heile 350 
kg, og det var derfor godt at det trefte festningsvollen som 
toler endå tyngre krefter. Festningsområdet blei stengt med 
det same. Dagen etter blei det seks meter lange spiret og spir-
delane sikra på området. Fire meter av spiret stod framleis 
att inne i løkkuppelen.

OMFEMNANDE SKADAR

Heile spiret på til saman ti meter var no skadd: Ornamen-
tet av ei havfrue i støypt aluminium på toppen av spiret var 
brekt i bitar. Spiret, som var trædd gjennom ei koparkule, 
knakk rett over toppen av løkkuppelen og var no i to delar. 
Alle ornamenta var skadde, men løkkuppelen hadde heldig-
vis berre mindre øydeleggingar.

Havfrua er no lappa saman, smijernsornamentet retta opp 
og koparkulene er fine og runde att. Det heile er montert til-
bake på spiret, som er retta ut og behandla av både smed og 
blekkslagar.

– Det restaurerte spiret er så godt som nytt, kanskje til og 
med betre. Vi har nemleg gjort ei endring på havfrua – som 
eigentleg er ein vêrhane – slik at ho no kan snu seg etter vin-
den. Slik blir det mindre motstand og slitasje på spiret når 
vinden står på som verst, seier eigedomsforvaltar Bente Mat-
hisen i Statsbygg.

– Sist gong det blei gjort arbeid med spiret, var i etterkant 
av eksplosjonen på Vågen under andre verdskrigen i 1944, 
fortel Mathisen. – Då blei spiret løft opp ved hjelp av helikop-
ter. Denne gongen fekk vi brukt lift til å heise spiret på plass. 
Sjølve monteringa tok berre 30 minutt.

Også kuppelen som spiret er fest i, blei reparert og behand-
la i etterkant av uvêret. 

OMFEMNANDE RESTAURERING

Det tok rundt ti månader å restaurere spiret og kuppelen. 
Havfrua i aluminium lét seg lappe saman, smijernet blei 

retta ut og jernet smidd tilbake til dei gamle formene sine, 
men den største utfordringa var montering av spiret i top-
pen av løkkuppelen. 

– Først rekna vi med at spiret kunne bukserast ned i toppen 
av løkkuppelen ved hjelp av ei kran og ein montør i ein lift. 
Men ei vurdering av tryggleiken viste raskt at vekta på spi-
ret og høgda på tårnet gjorde at vi måtte løyse oppgåva ved 
hjelp av ein montør på eit stabilt sikra stillas, seier Mathisen.

Den største enkeltkostanden var derfor bygging av stillaset. 
Det viste seg at den entreprenøren som vann konkurransen 
om arbeidet, var same entreprenøren som Statsbygg hadde 
brukt ved rehabiliteringa av taket på Håkonshallen tidlegare. 

– Vi visste derfor at vi hadde ein leverandør som hadde 
erfaring med eit like krevjande oppdrag på Bergenhus, sei-
er Mathisen.

STILLASUTFORDRING

Ei av dei største utfordringane var å få eit stillas montert på 
taket av Rosenkrantztårnet. Tårnet er like høgt som ein byg-
ning på ti etasjar. Sjølve spiret på ti meter svarer til endå tre 
etasjar. Spiret stikk seks meter opp over løkkuppelen, som er 
fire meter høg. Sidan bygningen er freda, kan ein ikkje feste 
boltar og skruar i veggene.

– Vi måtte derfor ha eit stillas i tre etasjar som hang utfor 
kanten av bygget, forklarer Mathisen. 

Dyktige stillasbyggjarar forankra stillaset støtt i vektar-
gangen, der vektarar i gamle dagar kunne gå rundt saltaket, 
på toppen av dei ti etasjar høge murane. Og montørane som 
skulle træ spiret ned i røyret som stakk opp av løkkuppelen, 
stod støtt på ein platting 13 etasjar over bakken. 

– Monteringa av spiret blei utsett fleire dagar, sidan vi var 
avhengige av vindstille vêr for å få løfta og styrt spiret på 350 
kilo ned i eit røyr med diameter 15 cm. I ein vêrutsett by som 
Bergen kan vi vel seie oss nøgde med at vi slapp unna med 
berre nokre få dagars ventetid, avsluttar Mathisen. 

1. Krana ruvar 20 meter 
over bakken og plasserer 
spiret varsamt på toppen 
av tårnet.

2. Full konsentrasjon når 
spiret skal plasserast på 
tårnet. 

3. Johannes Hovland 
(BOV) hukar av stroppen 
på spiret etter at det er sett 
på plass.

4. Arild Midtun (Midtun 
Consulting), Bente Mathi-
sen (Statsbygg) og Arvid 
Holum (BOV) er nøgde med 
resultatet, ikkje minst at 
vêret òg samarbeidde bra.

5. Det ti meter lange spiret  
er trædd ned i løkkuppelen 
slik at berre sju meter stikk 
opp. Totalt veg spiret 350 kilo.

1

5
4

3
2

Det restaurerte spiret er så godt som nytt, kanskje til  
og med betre. Vi har nemleg gjort ei endring på havfrua –  
som eigentleg er ein vêrhane – slik at ho no kan snu  
seg etter vinden. 
BENTE MATHISEN EIGEDOMSFORVALTAR I STATSBYGG
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Hva er egentlig … husleieordningen?

 –Nei, vi er langt fra en hushai, men statens byg-
ninger er ikke gratis selv om det er statlige eta-
ter som bruker dem. Derfor må statlige etater 
betale husleie, svarer siviløkonom Brynjulv 
Sjøtveit. Han leder Husleieutvalget i Statsbygg 
som vurderer husleien for alle større leiekon-
trakter i Statsbygg.

 –Hvem fant på dette?
 –Tormod Hermansen, svarer Sjøtveit kjapt, og 

legger til: – Men ikke helt alene. Han la fram 
utredningen «En bedre organisert stat» i 1989. 
Den avstedkom flere reformer, deriblant hus-
leieordningen som ble innført i 1993.

 –Hva var idéen?
 –Blant annet at statlige etater skulle styres 

innenfor økonomiske rammer, samtidig som 
de skulle få større frihet uten for mye detalj- 
styring. Denne friheten skulle øke både produk-
sjonen og kvaliteten på offentlige tjenester, for-
teller siviløkonomen. – Dette ble kalt ramme-
styring.

 –Derfor Statsbyggs husleieordning?
 –Det finnes ikke noe som heter det, slår Sjøtveit 

fast. – Det er STATENS husleieordning som vi 
forvalter. Så til svaret: Skal man styres på øko-
nomiske rammer, så må alle kostnader telles 
med og ikke være gratis. Selv ikke statlige leie-
takere kan få gratis det andre betaler for. Mange 
etater leier privat og betaler for det. Det enkleste 
ble at alle fikk husleie og økonomiske rammer 
til det, uansett om de leier privat eller av sta-
ten. Men det finnes mange fordeler med hus-
leieordningen.

 –Ja vel?
 –Det som er gratis er det ingen grunn til å spare 

på, sier en ivrig Sjøtveit. – At lokalene koster noe 
gir leietakerne grunn til å spare. Det vil lønne seg 
å klare seg med så små lokaler som mulig. Dess-
uten skaper husleieordningen en pengestrøm 

At en privat utleier vil ta seg betalt i form av husleie, er forståelig. Men hvorfor må statlige 
etater betale husleie til staten? Er Statsbygg statens hushai?
Tekst: Stig P. Pettersen

I tillegg til skrivedyktige 
redaktørar og tilsette som 
medverka med alt frå poesi 
til satire, hadde Mønekran-
sen ein svært kompetent 
karikaturteiknar, Leif De-
beritz. Han tok dei beste 
– eller for den skuld verste 
– eigenskapane til kollegae-
ne på kornet. Ikkje ein gong 
sjefredaktøren slapp unna.

Frå intern mønekrans  
til offentleg openheit

som blir brukt til verdibevarende vedlikehold og 
til å investere i rehabiliteringer, ombygginger og 
nybygg. Dette gjør at bygningene som Statsbygg 
forvalter gjennomgående er godt vedlikeholdt 
og kan tilpasses brukernes nye behov. 

 –Er det sånn overalt i det offentlige?
 –Nei, sukker Sjøtveit. – Der offentlige bygnin-

ger er dårlig vedlikeholdt finnes det som oftest 
ikke en husleieordning. Når eier og bruker er de 
samme går pengene gjerne heller til kjernevirk-
somheten enn til vedlikehold. Det er ikke rart. 
Hadde jeg vært rektor hadde jeg sikkert brukt 
mer penger på undervisningen enn på vedli-

kehold. Med en husleieordning hadde jeg ikke 
hatt noe valg.

 –Men Statsbyggs mål er vel høyest mulig  
profitt?
 –Langt ifra, svarer Sjøtveit. – Husleien beregnes 

etter prinsippet om «kostnadsdekkende leie». 
Leien skal altså gjenspeile statens kostnader. 
Den dekker kapitalkostnader, kostnader til for-
valtning, drift og vedlikehold og dekningen av 
forventet verdiendring på eiendommen. Sum-
men av leiebeløpet som blir innbetalt i leieperio-
den, skal tilsvare summen av de kostnadene sta-
ten har hatt med eiendommen i samme periode. 

Lenge før Internett gjorde det mogleg å spreie all 
slags informasjon til alle kantar av verda på ein aug-
neblink, fekk ein kvikk og snedig funksjonær ideen 
om å spreie eit lite utdrag av interne tilhøve til ein 

utvald krets tilsette hos Riksarkitekten. Bladet Mønekran-
sen, etablert i 1947, er den første spira til det som seinare blei 
kundebladet til Statsbygg, Åpent rom. 

Det herskar liten tvil om at Mønekransen går Åpent rom ein 
høg gang når det gjeld å bruke skarp – for ikkje å seie syrleg – 

Bladet Mønekransen er den første 
spira til det som seinare blei kunde-
bladet til Statsbygg, Åpent rom.
Tekst: Eva Kvandal

penn i beskrivinga av det indre livet på kontoret. Her blei ikkje 
noko stukke under stol, anten det gjaldt ueinigheiter med prio-
riteringar frå Finansdepartementet eller referat frå lystige ski-
festar og andre utflukter. Det at bladet fekk namnet Mønekran-
sen etter ein namnekonkurranse med heile 16 innsende forslag 
– alle forkasta – viser at redaktøren hadde ei sentral rolle. 

Ikkje berre hadde redaktørane ein skarp penn, dei had-
de òg ein svært god penn. Fleire av dei hadde gitt ut både 
bøker og kåseri på fritida. Ein av dei var i tillegg arveleg be-
lasta. Bjørnstjerne Albert Bjørnson-Langen, barnebarnet til 
diktarhøvdingen, var både ein god skribent og kjend for den 
laussleppte pennen sin. Etter å ha blitt vald til sjefredaktør 
starta han den første leiaren sin med å seie at hans «innerste 
håp er at dere skal komme til å angre valget». Gjennom hei-
le perioden sin signerte han med «Helt ansvarsløs redaktør: 
Bjørnson-Langen».
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Returadresse:
Statsbygg
Postboks 8106 Dep
0032 Oslo
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jubilanten

200
Statsbygg i 200!
Statsbygg feirar 200 år i 2016, berre to år etter 
200-årsjubileet for Grunnlova. Det er ikkje tilfeldig. 
Med nasjonsbygginga kom behovet for nasjonale 
bygningar. Statsbygg har bygd i takt med skiftande 
behov og politiske prioriteringar. Bygningane er 
blitt ein viktig del av arkitekturhistoria i landet, så 
vel som av den nasjonale formuen. I dag forvaltar 
Statsbygg 2300 formålsbygningar over heile 
verda og har rundt 120 pågåande byggjeprosjekt.

På Arkitekturmuseet i Oslo har 
Sverre Fehn teikna tilbygget til det 
som tidlegare var Noregs bank, 
teikna av Christian Heinrich Grosch.


