
WERGELANDSVEIEN 29, OSLO

Kommune:
301/Oslo kommune

Gnr/bnr:
209/428

AskeladdenID:
117594

Referanse til
landsverneplan:
Kompleks 518002

Omfang fredning
Byggnavn Oppført Bygningsnr. Gnr/bnr Omfang
•Wergelandsveien 29 1922 - 1932 80491816 209/428 Eksteriør

Fredning kompleks

Omfang: Fredningen omfatter hovedbygningen.

Formål: Formålet med fredningen er å bevare Wergelandsveien 29 som
eksempel på en tidligere lærerskole fra 1920-tallet med kulturhistorisk,
arkitekturhistorisk og skolehistorisk verdi i norsk historie og i Oslos
bybilde. Fredningen skal sikre bygningens arkitektur.

Begrunnelse: Wergelandsveien 29 fremstår som en eksteriørmessig godt bevart
bygning med kulturhistorisk og arkitekturhistorisk verdi. Den
tidligere Oslo lærerskole bygget 1922-1932 var påkostet for sin tid. Den
er en viktig del av hovedstadens karakteristiske bygningsmiljø bak
slottet. Fasadene preges av tidstypisk klassisisme fra 1920-årene.
Bygningen har skolehistorisk verdi som bygning for Oslo lærerskole.
Arkitekt er Henry F. Coll.

Vedlegg nr. 9

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer

Kapittel 6 Fredete eiendommer i Entra Eiendoms landsverneplan



WERGELANDSVEIEN 29

Bygningsnr: 80491816
Gnr/bnr: 209/428
Oppført: 1922 - 1932
AskeladdenID: 117594-1
Referanse i landsverneplanen: Bygning 6601397

Kompleks 518002

Fredning bygning

Omfang: Fredningen omfatter bygningens eksteriør og inkluderer hovedelementer som konstruksjon,
fasadekomposisjon, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer, dører,
pipeløp over tak og detaljer som skilt og dekor m.v.

Formål: Formålet med fredningen er å bevare bygningen som et kulturhistorisk og arkitekturhistorisk
eksempel på en senklassisistisk bygning fra 1920-tallet.

Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og
detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer, samt
materialbruk og overflater.

Begrunnelse: Wergelandsveien 29 fremstår som en bygning av kulturhistorisk og arkitekturhistorisk verdi. Den
tidligere Oslo lærerskole, oppført 1922-1932 er påkostet for sin tid, og fremstår som en
representativ bygning. Den er viktig del av hovedstadens karakteristiske bygningsmiljø bak slottet.
Fasadene preges av tidstypisk klassisisme fra 1920-årene med gesimsbånd og med kvaderimitasjon
i første etasje og hjørnekvadre i de to øvre. Bygningen har også særlig skolehistorisk verdi.

Vedlegg nr. 9
Side 2

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer

Kapittel 6 Fredete eiendommer i Entra Eiendoms landsverneplan


