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Vigeland-museet - Nobelsgate 32, gnr. 212, bnr. 663 og del av gnr. 212 bnr. 928, Oslo
kommune. Vedtak om fredning med hjemmel i kultu rminneloven §§ 15 og 19 jf. § 22
Vi viser til fredningsforslagfor Vigeland-museet,Oslo kommunedatert30.03.2012. Forslaget
har værtpå høringhosberørteparterog instanser.
Pågrunnlagav dettefatter Riksantikvarenfølgendevedtak:
VEDTAK:
Med hjemmeli lov om kulturminnerav 9. juni 1978nr. 50 §§ 15 og 19, jf. § 22 fredes
Vigeland-museet,Nobelsgate32, gnr. 212, bnr. 663 og del av gnr. 212 bnr. 928 i Oslo kommune

Omfangetav fredningen,
Fredningenetter kml § 15 omfatterhelebygningeninkludert Midtgårdenog
Stenhuggergården
• Vigeland-museet,GAB-nr. 030115080AskeladdenID 140357
Fredningenomfatterbygningenseksteriørog interiør, og inkludererhovedelementer
som
konstruksjoner,planløsning,materialbrukog overflatebehandling.I tillegg inngår alle
bygningsdelersomvinduer,dører, listverk, radiatorer, rekkverk,lysarmatur,fast inventar,
samtbygningsmessige
detaljer somlysbrytere,dørvridere,beslagm.m.
Overflater og rominndelingi kjelleren inngår ikke i fredningen,medunntakav
trapperommene.
Alt opprinneligfast inventarer fredet.Fast inventari Vigeland-museeter skap,
radiatorskap,ovnerm.v. I Urnerommetinngår Vigelandsurne, sokkelendennestår på og
alle de vegghengterelieffene(ferdigesomuferdige) i definisjonenav fast inventarog er
fredet.I Sal 1 ”Forrum” inngår det veggmontertegipsrelieffet”Dommedag” i inntrukket
nisje i veggi fast inventarog er omfattetav fredningen.
FredningenomfatterMidtgårdenog Stenbyg
gergården.Her inngår ogsåbeleggingssten
en
i gårdene.
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Fredning etter kml § 15 omfatterogsåløst inventarspesifisertnærmerenedenfor.
Urnerom:
Pendellampe
Fontenesalen:
Fonteneskulpturmedtresokkel
20 stk omkransende
skulpturermedtresokkel
12 stk veggmontrei stål og glassmedgipsrelieffer
2 stk sittebenkeri tre
Monolitsalen:
3 stk Monolit-skulpturermedsokkel
Vigelandsleilighet:
Arbeidsrom:Vigelandsarbeidsbord, Chesterfieldarbeidsstol,fire plassbyggede
bokhyller,to medto seksjonerog en medfemseksjoner,bokskapmedglassdørersom
har tre seksjoner.
Spisestue:Spisestuemøblement
i flammebjørk medbruneskinnseter.Detteomfatter
ett bord, 2 stoler medarmlenerog 8 stolerutenarmleneralle trukketmedimitert lær.
Dagligstue/Langstue:Chesterfieldmøblement
beståendeav sofa,fire lenestolersamt
tilhørendesofabord.
Hjørnestue:Sofagruppebeståendeav sofa,bord, 2 lenestoler,2 stoler medarmlener
og 4 stoler ute armlener.Alle i mahognimedputertrukketmedblått ulltrekk.
Soverom
: Vigelandssoveromsmøblement
i flammebjørk, beståendeav seng,nattbord,
toalettkommode
medspeil og stol, samttilhørendemindrekommode.

Fredningenetter § 19 omfatterdet åpnegrøntområdetrundt Vigeland-museet
, gnr. 212
bnr. 663 og del av gnr.212 bnr. 928, avgrensetav Halvdan Svartesgate,Solheimgatenog
Nobelsgate.Avgrensningenav områdeter vist på kartet nedenfor.
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Formålet med fredning etter § 15
Formålet medfredningener å bevareVigeland-museetog GustavVigelands, atelier og
bolig.
Fredningenskal sikre bevaringav:
Bygningsanlegget
somen av de viktigsterepresentantene
for 1920-tallets
klassisismei Norgeog arkitekt LorentzH. Reeshovedverk.
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Vigeland-museetsomet sentralt,tidstypiskog tidlig norsk formålsbygget
museumsanlegg,
av internasjonaltformat.
GustavVigelandsatelier og bolig medopprinneligmøbleringsomet sentralt
kunstnerhjemetter en av Norgesmestbetydningsfullekunstnere.
Formålet med fredning etter § 19
Formålet medområdefredningener å bevarevirkningenav kulturminneti miljøet og å
opprettholdeanleggetskarakteristiskefrittliggendeog åpnebeliggenhetpå høydedraget.
Videreå sikre opplevelsenav anleggetsomhistorisk helhet;bygningeni det åpne
grøntområdet,forholdettil byrommetsamtå opprettholdeden landskapsmessige
forlengelsenog forbindelsentil Vigelandsparken.
Fredningsbestemmelser
Fredningsbestemmelsene
er utformeti samsvarmedfredningensformål, og gjelder i
tillegg til kulturminnelovensbestemmelser
om vedtaksfredetekulturminnerfra nyeretid.
§ 15
1. Det er ikke tillatt å rive eller skadebygningeneller deler av denne.
2. Det er ikke tillatt å byggeom bygningenseksteriør,konstruksjoneller struktur. Dette
inkludererogsåMidtgårdenog Stenhuggergården.
3. Det er ikke tillatt å byggeom bygningensinteriør, inkludert fast inventar.
4. Utskifting av bygningselementer
eller materialer,forandring av overflater eller annet
arbeid ut over vanlig vedlikeholdav bygningenseksteriør,interiør eller konstruksjon,er
ikke tillatt. Unntatt fra detteer eventuelletilbakeføringer,jf. punkt6.
5. Alt vedlikeholdog all istandsettingskal skjemedmaterialer og metoderi samsvarmed
opprinneligehåndverksmetoder
og bygningenesegenartog på en måtesomikke
redusererde arkitektoniskeog kulturhistoriskeverdiene.
6. Tilbakeføringertil opprinneligeller tidligere utseendeog/eller konstruksjonerkan
tillates i særligetilfelle underforutsetningav at tiltaket kan gjørespå et sikkert,
dokumentertgrunnlag.
7. Løstinventarsom inngår i fredningen(jf. liste), skal ikke fjernesfra sin plasseringi
bygningen.Dettegjelder ikke bruk av gjenstanderi temporæreutstillinger og ved
restaureringav gjenstander.
8. Tiltak somvil kunneendrekarakterentil Midtgårdeneller Stei nhuggergårdener ikke
tillatt.
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Område§ 19:
9. Innenfordet fredeteområdetmå det ikke settesi verk tiltak eller bruksendringersom
kan forandre områdetskaraktereller på annenmåtemotvirkeformåletmedfredningen.
Dettegjelder alle former for fasteinstallasjoner,bebyggelse,anleggog utvidelseeller
innsnevringav vei eller plass,oppsettingav gjerder, skilt, endringav beplantningeller
belegg,planering,utfylling og andrelandskapsinngrep.
10. Bestemmelsen
i § 9 er ikke til hinder for en begrensetutvidelsemot sør eller vest.Det
kan kun etableresett nybyggover bakken,på en av disselokaliseringene.En utvidelse
må respekteremuseetshovedgrep,samti størrelseog utforming underordneog tilpasse
segVigeland-museetsarkitektoniskekomposisjon.En utvidelseskal utviklesi
samarbeidemedog godkjennesav kulturminnemyndigheten.
Følger av fredningen
Lovhenvisning
Når det gjelderbehandlingenav fredetehusog anleggvisesdet til kulturminneloven§§ 15a -19,
samttil ovennevntefredningsbestemmelser.
Arbeidersomkrever tillatelseetterplan- og bygningsloven,må i tillegg omsøkes/forelegges
kommunalemyndigheter.Det gjøresoppmerksompå at tillatelseetterkulturminnelovenmå
foreliggefør arbeideri tråd med plan- og bygningsloven kan settesi verk.
Vedlikehold
Det grunnleggendeprinsippetfor vedlikeholdav fredetebygningerer å bevaremestmulig av de
opprinneligeeller eldrebygningselementene
og detaljersom kledning,vinduer,dører,listverk,
gerikterog overflatebehandling.
Bygningselementer
og detaljerskal repareresfremfor å skiftes
ut. Vedlikeholdav fredetebygningerog anleggskal sålangt som mulig skje i samsvarmed
opprinneligutførelse,teknikk og materialbrukog for øvrig i samsvarmed
fredningsbestemmelsene.
Det er eier som har ansvarfor vedlikeholdetav fredetebygningerog anlegg.
For mer informasjonom vedlikeholdog forvaltning av fredetebygningerog anlegg,visestil
Riksantikvarensinformasjonsblader.
Se særlignr. 11.1.1.”Juridiske f orhold – Å eie et fredet
hus”, www.riksantikvaren.no
.
Dispensasjon
Fredningenmedførerat det må søkesom tillatelse/dispensasjon
til å settei gangalle typer tiltak
som går ut over vanlig vedlikehold,jf. kulturminneloven§§ 15a og 19 tredjeledd.
Søknadom tillatelseskal sendesOslo kommune,Byantikvaren,som avgjørom tiltaket kan
iverksettes,og eventueltpå hvilke vilkår. Ved tvil om hva som ansessom vanlig vedlikehold,
eller hvordanfredningsbestemme
lseneskal forstås,skal Byantikvarenlikeledeskontaktes.
Kort karakteristikk av kulturminnet
Vigeland-museetble oppført som atelierog bolig for GustavVigelandi den hensiktå bli åpnet
som museumetterhansdød.Det ble signertkontrakt mellom Vigelandog Oslo kommunei
1921,der Vigelandtil gjengjeldga Oslo kommunealle sinemodeller,skulpturer,tegningerog
tresnitt,samtoriginalmodelleneav alt hani fremtidenkom til å skape.
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Museumsbygningen
er tegneti nyklassisistiskstil av arkitekteneL orentzH. Reeog Carl Emil
Buch. Det var LorentzH. Reesom haddehovedansvaret
selv om Carl Emil Buch kom inn som
hanskompanjongi 1920.Den førstedelen,atelieret,stod ferdig i 1923.Atelieret ble tatt i bruk
sammeår, mensVigeland flyttet inn i leil ighetenåretetter.Sørfløyenble først ferdigstilt 1932.
Vigelanddøde11 år senere,i 1943,og hansurne ståri det høyloftedeog hvelvedetårnrommet,
«Urnerommet»undertårnet.Anleggetble åpnetsom museumi 1947.
Vigeland-museeter gitt en monumentalog nyklassisistiskutforming, pregetav samtidens
idealer.Nyklassisismenvisesi bygningenshovedstruktur;en grunnstrukturpregetav
stramsymmetriomkring tverraksen,med utstillingssalerog arbeidsateliermed
overlyskonstruksjoner,
plassertpå rad og rekke – en filade, rundt et sentraltåpentgårdsrom.
Fasadeneer gitt en strengsymmetriskutforming, med det opphevetemidtpartiet,som rommer
Vigelandsleilighet medtilhørendealtan,urnerommetover denne,samttårnromover detteigjen
– somet sentralt motiv på hoved- og adkomstfasaden.
Bygningener oppførtmed fasaderi frilagt, sortert,håndbankettegl, på en
sokkelav rød Grorudgranitt.L. H. Reehaddeførst foreslåttpussetmur, men Vigelandønsket
håndbankettegl. Gesimsener utformet i spesialstein av stort format og for øvrig er det benyttet
en del spesialsteintil nisjer, skåleretc. Inngangsdørerog vindusrammerer i eik.
Alle takstoleneer av jern, med jernbetongdekker,opprinneligkorkisolertpå innsidenfor å
forhindrekondensog varmetap. Tårnbyggeter delvis støpti jernbetongog urnerommetutformet
med kulehvelv.Takeneer tekketmedkobber. Bygningener oppført medet avansert
oppvarmings
- og ventilasjonssystemet,
som basertesegpå ”forvarmet og vasketluft”.
Midtgårdener vakkertutformet,medåpensøylegangpå tre sider. Loggiaene har gulv belagt
med sagetGjellebek-marmor,gårdsrommetforøvrig er belagtmed Ringeriksheller.
Granittbassengeti midten fungerersom friskluftinntak til hele bygningen
Vestibylenhar gulv i sort året kalksteinog ”rçde, pussete,planslepneog bonedeveggerog
sçyler.” jf. arkitektensegenbeskrivelse.Sortåretkalksteiner ogsåbenytteti forrommeneog
trappenetil 2. etasjessaler.Utstillingssalenefra førstebyggetrinnhar rødeog grønne
mosaikkflisgulv, med innlagt stor sort belgiskplatekalkstein. Fontenes
alen har gulv av slipt
grønnligskifer, medinnlagt lyseresteini mønster. Veggeneer pusseti kraftige farger,
opprinneligvar det antageliginnfargetedelpuss.Det er overlysvindueri flere av salene.
Plasseringenpå det flate høydedrageti bakkantav eiendommener resultatetav et bevisstvalg fra
arkitektensog Vigelandsside.Plasseringenher muliggjordeetableringav hele førsteetasjepå ett
plan, uten nivåforskjeller.Slik kunnetungestoreskulpturerrelativt enkeltflyttes rundt mellom
salene.
For nærmerebeskrivelseav anleggetvisesdet til dokumentasjonsvedlegget
utarbeidetav
Byantikvareni Oslo i 2012.
Byantikvaren i Oslos vurdering av kulturminnet – begrunnelsefor fredningsforslaget
Vigeland-museeter en av de aller viktigste nyklassisistiske bygningeri fra det 20. århundre i
Norge. Anleggetsarkitekturer storslagenbådei eksteriørog interiør. Bygningen
fremstårsvært gjennomarbeidet,
organisertgjennomet avklart og godt plangrep,med en
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relativt enkelhovedstruktur, og tilhørendeavbalansertbygningskomposisjon.
Bygningenpreges
av en sværthøy og velbalansertkvalitet i utforming og detaljeringav bådeeksteriøretog
interiøret.
Vigeland-museeter et i norsk sammenheng
stort og tidlig kunstmuseum,som etterByantikvaren
i Oslosvurderinger en viktig representantfor hovedstadens
og nasjonensarkitektoniskeog
kunstneriskeutvikling. Anleggetser et fint eksempelpå Oslo kommuneshistoriske
samfunnsinnsats
og ansvarligerolle som byggherreog kulturformidler.
Bygningener videreet viktig monumentover en sentralnorskbilledhuggersposisjonpå
begynnelsenav 1900-tallet og reflektererinternasjonalestrømningeri samtiden.Gustav
Vigelandvar blitt stadigmer opptattav at atelieretkunnebli museumetter hansdød.
BerthelThorvaldsen,den storedanskebilledhuggeren– som GustavVigelandbeundret– var
blitt hedretmed et egetmuseumi Københavnsom åpneti 1848.Den danskekunstsamleren
Carl Jacobsendonertesin kunst- og skulptursamlingtil den danskestati 1888,mot at det ble
stilt en egnetbygning til disposisjon(Glyptoteket).Han donertei 1899i tillegg sin samling
av antikk kunst til museet,noesom forutsatte en utvidelse– denneåpnetfor publikum i 1906.
Avslutningsviskan vi nevneden franskeskulptørenAugusteRodin fikk 1700-tallspaléetHotel
Biron i Parisstilt til disposisjon,da hantestamenterte
alle sine arbeidertil den franskestateni
1916.Vigeland-museetstår i dennesammenhengen
i en europeisktradisjon,og er ogsåav den
grunnav internasjonaltformat.
Riksantikvarens vurdering av kulturminnet
Vigelandsatelierog bolig, senereVigeland-museethar stor personalhistoriskverdi som
monument over billedhuggerenGustavVigelandog hansposisjoni Norge i begynnelsenav det
20. århundret.
Bygningenhar ogsåstor arkitekturhistoriskverdi med sin klassiserende
og monumentale
hovedstrukturog planløsning. Bygningenhar sværthøy kvalitet i utforming, materialvalgog
detaljeringav bådeeksteriør,romforløpog interiører.Den er hovedverkettil arkitekt LorentzH.
Ree,men viser ogsåVigelandspersonligeengasjementi utformingenav bygget.
Bygningensplasseringpå tomtener bevisstfra arkitektenssideog viktig for opplevelsenav
bygningen. Det næreforholdet mellom museetog Frognerparkenmed Vigelandsanlegget
har
opplevelsesverdiog gir en god pedagogiskfremstilling av Vigelandskunst og hansarbeidsmåte.
Museeter representativtfor museums
- og formidlingstankeri samtiden,jf. det da nyåpnete
Glyptoteketi København(1906)og for øvrig det tidligere oppførteThorvaldsensmuseum(1848)
i København,samtRodin muséeti Parism.fl.
Eiendomsforhold og reguleringsstatus
Eiendommeneies av Oslo kommuneog forvaltesav OmsorgsbyggOslo KF. Vigeland-museet
drives av, og er en del av Oslo kommune,K ulturetatensA vdeling K unst,som har ansvaretfor
Vigeland-museetmed skulpturenei Vigelandsparken.
Eiendommener regulerttil hhv. tomt for offentlig bygningog friområde.For eiendommen
gjelderreguleringsplanS-2255,vedtatt28.7.77(se endr.§7,S-2937)og reguleringsbestemmelser
til endretreguleringsplanfor Oslo sentrumog indre soneOslo kommune.

Riksantikvaren - Direktoratet for kulturminneforvaltning
Dronningensgate 13 • Pb. 8196Dep. • 0034Oslo • Tlf: 22 94 04 00 • www.ra.no

A: 36972

8

Konsekvenserav fredningen for naturmangfold
Ved offentlig myndighetsutøvelse
som berørernaturmangfoldetskal prinsippenei
naturmangfoldloven§§ 8-12 leggestil grunn. Dette er hjemlet i lov av 19. juni 2009 nr. 100 om
forvaltning av naturensmangfold(naturmangfoldloven
, nmfl). Riksantikvarenhar gjort søki
baseneArtskart og Naturbasentil Miljødirektoratetfor å fremskaffenødvendigkunnskapfor
beslutningsgrunnlaget.Innenforarealsom er merketsom fredetpå kartetside 2 er det ikke
registrertsårbareeller truedearter.
Fredningsvedtaket
innebæreren videreføringav gjeldendelandskapssituasjon
og har dermed
ikke uheldigevirkninger på omgivelsene.Førevar-prinsippeti nmfl § 9 ansesdermedivaretatt.
Bakgrunn for fr edningssaken
Eiendommenble varsletfredeti brev 22.03.93,i tilknytning til fredningssakfor
Frognerparkenog Vigelandsanlegget.
I brev datert02.04.96ba ByantikvarenRiksantikvaren
om å fravike krav om at fredningav Vigeland-museetskulle innlemmesi fredningssaken,og
foresloat Vigeland-museetble tatt opp som egensak i forlengelsenav det reviderteforslagetfor
parkområdet.Riksantikvarenga akseptfor dettei brev av 07.11.96.
Redegjørelsefor saksgangfrem til fredningsforslaget
Melding om oppstartav fredningjf. kml 22.1
Varselom oppstart av fredningble meddelteier Oslo kommunei brev av 17.11.2010.Varselom
oppstartble kunngjorti aviseneAften og Dagsavisen18.11.2010.
I forbindelsemed varselom oppstartav fredningssakkom det inn uttalelserfra Oslo kommune:
FrognerBydelsutvalg,Kulturetaten,Plan- og bygningsetatenog Samferdselsetaten
(nå
Bymiljøetaten).
1. Oslo kommune,Frognerbydelsutvalg
Bydelsutvalgetsvedtakble fattet med12 stemmerfor og 2 mot:
«Bydelsutvalgetmenerdet er riktig medfredning av dettekulturminnetmedsværthøy nasjonal
verdi.
Bydelsutvalgetmenerat den del av utearealettil Vigelandsparkenbarnehagesominngår i
forslagettil fredningsområdeskal tas ut av planområdet/fredningsområdet.
Bydelsutvalgetmenerat eksisterendenylig oppgradertebarneparkogsåtas ut av
fredningsplanen.Bådebarnehagenog barneparkenmå gis utviklingsmuligheter,slik at
planområdetgis en søndregrensemot barnehage/barnepark.. Kfr. vedlagtkart.»
2. Oslo kommune, Kulturetaten
Kulturetatensoppsummertebemerkningersiteres:
Kulturetatenog Vigeland-museeter glade for at Byantikvarentar initiativ til å gjennomføre
fredningenav bygningen.…. Det er av vesentligbetydningfor museetat utstillingsaktiviteten
kan opprettholdes.Detteinnebærerat det må være mulig å kunneforeta justeringerog
forflytninger av skulpturersompr. i dag befinnersegi utstillingssalene,samtintern mulighet
for omorganiseringav dagensutstillinger. Likeledesvil museetfortsettemedskiftende
utstillinger av historiskkunstog samtidskunst.….. Videre er det viktig at man i
fredningsforslagettar hensyntil museetsmulighetfor anvendelseav leilighetenut over det å
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viseden frem. Det er i dennesammenheng
– bådehva gjelder utstillingsarealetog leiligheten–
viktig å skille mellommuseumog mausoleum.Det er videreviktig for museetat forslagetom å
fredeuteområdetikke får konsekvenser
for det planlagtetilbygget somskal inneholde
magasiner,konserveringsatelier,
kontorerm.v.
3. Oslo kommune,Plan- og bygningsetaten
Plan- og bygningsetatens
uttalelsedatert14.01.2011:
«Plan- og bygningsetatenstiller segbak Byantikvarensvurdering av Vigeland-museetsom
kulturminnemedhøy nasjonalverdi. Anleggeter unikt, bådei kunst- og kulturhistorisk,
personalhistoriskog arkitekturhistorisk sammenheng.»
Etatenstiller spørsmålved nødvendigheten
av fredningog anbefalerat plan- og bygningsloven
benyttes.
For øvrig knytter etatenen del generelleforeløpigeføringertil den mulige utvidelsenav
Vigeland-museetmellom Stei nhuggergården
og Solheimgata:
- Etatenvektleggerbetydningenav offentlighetensbruk av friområdetrundt museet.
Funksjonensom lokal møteplassmå opprettholdesog helststyrkes.Nybygg innenfor
museetsparkareal(formål friareal) utløserkrav om erstatningsareal.
- Nybygg bør i størstmulig gradplasseresunderterreng,foreløpigevurderingertilsier
max 300m2over terreng.Nye bygningsvolumerover terrengbør ikke overstige
Stenhuggermurens
overkant.Nye volumermå værehelt fristilte fra museet,med større
avstandenn i foreløpigmulighetsstudie,og de bør ikke plasseresutenfortomteanalysens
foreslåtterammerfor nybygg.
Plan- og bygningsetatenstøtterfor øvrig bydelenssyn på at det ikke er naturlig at arealene
mellom dagensto barnehageromfattesav områdefredningen.
4. Oslo kommune,Samferdselsetaten

Samferdselsetaten
viser til at forslagetberørerdeler av offentlig fortau langsHalvdanSvartes
gate,Nobelsgate,og Solheimgata,og anmoderom at fredningsvedtaketsikrer mulighetfor at
samferdselsanlegg
kan tilpassesegfremtidige byendringer,samtsikre mulighetfor drift og
vedlikehold.
Byantikvarens vurdering av høringsuttalelsene
1. Oslo kommune,Frognerbydelsutvalg
Hensiktenmed å fredeområdetrundt Vigeland-museetetterkml § 19, er å sikre at ny
bebyggelse
, eller andretiltak ikke får en uheldigvirkning på museet.Hvis utvidelsenav
eksisterendebarnehagepå naboeiendommen
innebærernybygg på områdetsom foreslåsfredet
etterkml § 19, vil detteværei strid med fredningsformåle
t. Arealet mellom barnehagenog
barneparkener sværtsynlig fra Vigeland-museetshovedinngang.Den eksisterende
barnehagen
ligger sværtlavt i landskapetog påvirkeri liten grad opplevelsenav museet.Opprettholdelseav
arealettil lek og lekeapparatersom i dag,er uproblematisk.Et inngrephøyereopp vil imidlertid
kunnebli sværtsynligefra arealetforan Vigeland-museetog vil kunnepregeopplevelsenav
anlegget.
Byantikvarener i en prosessmedVigeland-museet,der ulike forslagtil ny bebyggelsepå
barneparkens
område, er underutredning.Det er foreslåttny bygning med magasiner,kontorer,
atelierog møteromtil bruk for museet.Byantikvarener positiv til en slik begrensetog tilpasset
utvidelsefor å ivaretamuseetsbehov.Det er imidlertid vesentlig at nybyggetunderordnesog
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tilpassesVigeland-museetpå en akseptabelmåte.Fredningsom skissertvil ikke hindre
gjennomføringav et slikt prosjekt,men gir grunnlagfor å sikre virkningenog opplevelsenav
Vigeland-museeti miljøet.
2. Oslo kommune,Kulturetaten
Byantikvarenønskerpå sammemåtesom Vigeland-museetog Kulturetatenet dynamiskog
levendemuseum,noe som bl.a. er bakgrunnenfor vår positive innstilling til utvidelsemed
nybyggmot Solheimgata.Seredegjørelsefor dettepunkt i tilsvar til FrognerBydelsutvalg.
Fonteneskulpturen
og Monolitskulpturener beggefor storetil å flyttes ut av utstillingssalenede
står i . Fontenesalen
er planlagtav Vigelandselv og montreog skulpturerstårsom opprinnelig.
De belyserden arkitektoniskeog skulpturellehelhetenslik dissestår i Vigelandsparken.
Byantikvarenvil derfor anbefaleen fredningav det kompletteinteriøretmed skulpturer,
glassmontre,sokler og benk i Fontenesalen.
Når det gjelderMonolitsalenhar det derimotvært
ulike utstillinger helt sidenVigelandstid og Byantikvarenfinner derfor kun å begrense
fredningentil de tre storemonolitskulpturene.
GustavVigeland og hansleilighet i anleggeter sentrali formidlingen av bygningens
personalhistorie.Alt fast og løst inventari Vigelandsleilighet fredes.
For øvrig ønskerikke Byantikvarenå båndleggebrukenav Vigeland-museet.Skulpturenemå
kunneflyttes på slik at personaletkan konservereskulptureneog iscenesetterommenemed
ulike sammenstillingerav Vigelandsskulpturer,samttemporæreutstillinger.
3. Oslo kommune,Plan- og bygningsetaten
Byantikvarenviser til at reguleringtil bevaringerfaringsmessigikke gir et tilstrekkelig godt og
langsiktigvern av sværthøyenasjonalekulturminneverdierknyttet til anleggetseksteriørog ikke
minst interiør og inventar.Det er derfor nødvendigå sikre anleggetved fredningi hht.
kulturminneloven.
Når det gjelderetatensgenerelleføringer i tilknytning til utvidelseav Vigeland-museet,er dissei
hovedsaksammenfallende
med Byantikvarensanbefalinger.
Når det gjelder utvidelseav Vigeland-museetog fredning av uteområdetviser Byantikvarenfor øvrig til
deresvurderingav dissetemagitt undertilsvar til Bydelsutvalgetsinnspill ovenfor.

4. Oslo kommune,Samferdselsetaten
Byantikvarenviser til at f redningsforslagetinkludererfortau mot HalvdanSvartesgate,
Solheimgatenog nedredel av Nobelsgate.LangsNobels gateer det i dag i hovedsakikke
opparbeidetfortau i hht. reguleringen;gressområdet
foran Vigeland-museetløperhelt ned til
kant regulertvei, og sti i gressflatenog en eldrebevaringsverdigtrerekkeligger i det feltet som i
dager regulerttil fortau. Fredningenvil ikke væretil hinderfor drift og vedlikeholdav
fortausanleggene
slik de fremståri dag.Imidlertid er det en rekkeverdifulle eldretræri
overgangssone
inn mot fortau, som bør inngåi fredningen.Oppgraderingav samferdselsanlegg
(f ortau)må derfor forutsetteså ikke skadeeksisterendeeldretrærsom er av stor betydningfor
innrammingenog opplevelsenav Vigeland-museet.
Forslag om fredning, offentlig ettersyn jf. km l § 22.2.
Forslagom fredningble lagt ut til offentlig ettersyni Oslo kommune17.04.2012samtidigsom
forslagetble kunngjorti Norsk Lysningsbladog aviseneAften og Dagsavisen.
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Byantikvareni Oslo har hatt fredningsforslagfor Vigeland-museetute til offentlig høringi
tidsrommet17.04.12til 29.06.12.Det kom inn 5 høringsuttalelser.
1. Oslo kommuneBydel Frogner,Bydelsadministrasjonen,
Bydelsutvalgetstøtterforslagetom fredningav Vigeland-museetsbygningsmasse,
og anbefaler
fredningav inventar,interiørog eksteriørpå bakgrunnav sværthøy nasjonalverdi.
Bydelsutvalgetgår imot fredningav lekeplassenfor Vigelandsparken
barnehage,
helegnr 212,bnr
928 anbefalestatt ut av planen,samtfredningav øvredel av Vigelandsparken
barnehage– annekset,
da det antaså føre til tungvintdrift. Fredningsforslaget
kan ikke anbefalesdersomsomreduserer
antalletbarnehageplasser
i bydelen.Forslagetbør tilretteleggefor utvidelseav eksisterende
barnehagebebyggelse,
dersomVigeland-museetutvidesog barneparkenfjernes.Bydelenber om at
det avsettesmidler til erstatningsbygg
for ny barnehageavdeling
paralleltmedat det bevilgesmidler
til utbyggingav Vigeland-museet.
2. Oslo kommune, Kulturetaten
Kulturetatenanserat fredningsforslaget
ivaretarbyggetog museetskjernevirksomhet,og hensyntar
behovfor utvidelseav museetmht. tilbygg og nye magasiner.Etatener glad for at forslagetgir
museetmulighetfor videreføringog utvikling aktiviteterog profil.
Kulturetatenpekerpå at Vigeland-museetber om en presiseringav fredningensomfangmht.
eksteriørog interiør; om det siktestil interiøreti Vigelandsleveår,eller da museetåpnetfor
publikum i 1947.Kulturetatenber videreom ulike presiseringerknyttet bl.a. til om det er mulig å
tilbakeføredelerav møbleringeni Vigelandsleilighet. De spørom scenegulvog nyereinstallasjoner
i Borggårdeninngåri fredningen,om det vil væremulig å låne/benyttegjenstanderfra leiligheteni
temporæreutstillinger.De stiller spørsmålved fredningav benkerog løseputeri Fontenesalen.
De
har dessutenkommentarertil de foreslåttefredningsbestemmelsene
knyttettil bruk, endringer,
utstillinger,vedlikeholdm.v. Kulturetatensinnspill fremgårav bemerkningene
nedenforog disse
listesderforik ke opp ogsåher.
3. Oslo kommune,Plan- og bygningsetaten
Plan- og bygningsetaten
stiller segbak Byantikvarensvurderingav Vigeland-museetsom
kulturminneav nasjonalbetydning,menanbefalerat plan- og bygningslovenbrukesfor å sikre dette.
Etatenopplyserat de har gitt føringerfor omreguleringssak
sombyggeplanene
utløser,i uttalelse
datert14.01.2011.Etatenstøtterbydelsutvalgeti at arealetmellomdagensto barnehagerikke bør
fattesav områdefredningen.
Etatenmenerat fredningav løst inventari utstillingsarealetog leilighetenutløserbehovfor
tilleggsarealer,og er skeptisktil inventarfredning.Et åpenttilbygg somhenvendersegtil byen
nevnessomen mulighet,samtat beliggenhetikke bør låsestil sør.Etaten anbefalerendretordlyd i §
10. Nybyggvil kreveomreguleringog PBE anserat kulturminneinteressene
er ivaretattgjennom
innsigelsesmuligheten.
Alle eldretrærbør ikke fredes;en del er yngreennmuseetog trærmot vestog nord bør ikke væretil
hinderfor en utvidelseav museet.Etatenanbefalerat det tillates skulpturerog lignendei
grøntområdetmot Nobelsgate,forutsattat virkningenav kulturminneti miljøet ikke svekkes.
Justeringav § 9 anbefales.
4. Oslo kommune, Bymiljøetaten
Bymiljøetaten(BYM) visertil at det åpnesfor nybyggi strid medgjeldenderegulering.
BYM er positiv til at trærnefredesog inngåri fredningen.Bestemmelsene
bør sikre oppgraderingav
tilstøtendefortau/ veier (Nobelsgateog Solheimgaten der fortau er smale)forutsattat trærne
ivaretas.Trærmå kunnefelles dersomde utgjør en sikkerhetsrisiko.Hele trerekkerbør kunneflyttes
og reetablereslengrefra vei ved sykdom/tredød.
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5. Fortidsminneforeningen,
Oslo og Akershusavdeling
Foreningenstøtterfredningsforslaget
og de foreslåttefredningsbestemmelsene
og fremheverspesielt
viktighetenav å fredeløst inventarog bygningensomgivelser.Fredninger etterforeningenssyn det
enestevirkemiddelsomkan hjemleen tilfredsstillendegradav vern av Vigeland-museet.

Byantikvarens vurdering av merknadene
1. Bydel Frogner,Bydelsadministrasjonen,
Oslo kommune
Byantikvarenserdet somvesentligat utearealeti Vigelandsparken
barnehageinngåri fredningenav
uteområdeti hht. § 19, for å sikre opplevelsenav Vigeland-museet.Terrengetstigerkraftig og større
inngrepher vil sterktpåvirkeopplevelsenav Vigeland-museet.
Mindre inngrepi form av utskifting av lekeapparater
m.v. serByantikvarensommindreinngrepsom
ikke berørerverneverdiene,
og somdet derfor ikke vil værenødvendigå innhentedispensasjon
fra
fredningenfor.
Byantikvarenmenerat detfrittliggendemuseetkan tåle et tilbygg/byggmot søreller mot vest.De
kan ikke anbefaleå opprettholdebarneparkenog i tillegg etablereet nytt tilbygg vest for Vigelandmuseet.Vigeland-museetssørfasadehar høyekvaliteterog dersomet tilbygg mot vestvelges,og
barneparkens
arealtilbakeføressomåpentparkmessigområde (jf. reguleringfriområde)vil fasaden
igjen fremståsomopprinnelig.
Byantikvarenanbefalerat bydelensøkerå løsebarnehagedekningen
gjennometableringav
barnehageri bydelensvillabebyggelse,jf. de nyetablertebarnehagene
i Frognerveien53 og i Tostrup
terrasse.Etter Byantikvarensvurderingbør mani dettetilfellet prioriterenasjonaleverdierfremfor en
midlertidig barneparki et friområde.De viser til ytterligerekommentarertil tilbygg under
kommentarertil Plan- og bygningsetaten
.
Utvidelseav barnehagens
hovedbygningvil antageliginnebæreet påbygg,og dermedstørrehøyde,
noesomvil gå på bekostningav opplevelsenav Vigeland-museeti et åpentparkanlegg.
Barnehagebehovet
bør derforløsespå annetvis.
2. Oslo kommune, Kulturetaten
FredningengjelderVigeland-museetog denseksteriørog interiør slik det stodda det ble varslet
oppstartav fredningssak17.11.2010.Dersommuseetønskerå tilbakeføreinteriøreti Vigelands
leilighet til en møbleringknyttet til en gitt livssituasjoneller et gitt årstall,innebærerfredningenat
slike planermå fremleggesByantikvarenog godkjennesi form av en dispensasjon
fra fredningengitt
at det er ønskeligmht verdienesomsøkesbevart.

Scenegulveti Borggårdensamtnyerelysskinnerog ledelysi innvendigesalerer senere
addisjonersomikke inngåri fredningen.Endretplassering/ny belysningforutsetterforutgående
dialog og eventuellsøknadtil Byantikvaren.Byantikvarenønskerløpendedialog/ avklaring av
eventuellusikkerhetomkring hva som omfattesav fredningeni museetsinteriør.
Fontenesalen
: Byantikvarenanserat de tidstypiskebenkeneforteller museetshistorieog har høy
verneverdi,spesielti tilknytning til Fontenesalen.
Byantikvarenfastholderat de to opprinnelige/
tidlige grønnmaltesittebenkene
i Fontenesalen
inngåri fredningsforslaget.
Benkeneer ikke fredet
medeksaktplasseringi salen.Løseputerfremstårsomtidstypiskeog hørernaturligtil benkeneog
bør derfor inngåi fredningen.Putenevil kunneskiftesut ved slitasjeog elde, medtilsvarende
materialeog tekstil.
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Leiligheten: Byantikvarenvil ikke motsettesegat gjenstanderløftesut av sin sammenheng
og
fremvisesi temporæreutstillinger,eller at gjenstanderlånesut til norskeeller internasjonalemuseer,
forutsattat det holdesoversiktover utlån av gjenstandene.
Fredningsbestemmelsenes
§ 7 er justertog
tar nå høydefor dette.Når det gjelder rullegardineneer de nå oppgradert i samarbeidmed
Byantikvaren.De viserfor øvrig til kommentarervedrørendetilbakeføring av inventar/interiør
ovenfor.
Byantikvarenskommentarertil Kulturetatenskommentarertil foreslåttefredningsbestemmelser:
§ 1 og 2: Sekommentarernedenfortil punkt 10.
§ 3: Kulturminnelovenstyrerinngrepog ikke bruk. Byantikvarenvil ikke motsetteseg
bruksendringer,forutsattat detteikke medføreruheldigeinngrepi denfredetebygningenog dens
interiører,eller andreuheldigefølgekonsekvenser
for anleggetog fredningsverdiene.Byantikvaren
vil f.eks.ikke motsettesegat dagenskonserveringsatelier,
personalkjøkken
og barnerom(oppr.
stei nhuggeratelier)og stei nhuggergården
benyttestil caféog servering,gitt forutsetningene
ovenfor.
Dagensskranke/resepsjoner tegneti 1948like etterat museetåpnet.Skrankener ikke fredeti seg
selv,menhar en viss verdi somdel av museumshistorien.
For øvrig har Byantikvarenforståelsefor
det skisserteønsketom endring,og vil bidra til å løsedettebasertpå nærmereutredningog dialog.
§ 5: Byantikvarenhar et gjensidigønskeom dialogvedrørendevedlikeholdog istandsetting,og ber
om å bli kontaktetom dette.De vil kunneværebehjelpeligemedå finne frem til kompetente
håndverkerem.v. I de tilfeller der det er nødvendigmedavvikendeutforming/metoder,vil de bistå
medråd og anbefalingerog eventueltstille krav til dette.
§ 7: Seover underavsnittetFor leiligheten.
§ 8: Fredningsbestemmelsenes
§ 8 gir hjemmeltil å gi tillatelse til tiltak, f.eks.etableringav
midlertidigeredskapsboder
i Stei nhuggergården,
sålangt det er ønskelig.Forslagtil utformingog
plasseringfremleggesfor Byantikvarenog vedtakfattesi hht. kulturminneloven
.
§ 10: Sekommentarertil Oslo kommune,Plan- og bygningsetaten.
3. Oslo kommune,Plan- og bygningsetaten,
(PBE)
Byantikvarenfremheverat reguleringtil bevaringerfaringsmessig
ikke gir et tilstrekkeliggodt og
langsiktigvern av sværthøyenasjonalekulturminneverdier,knyttettil et anleggs eksteriørog ikke
minst interiør og inventar.Det er derfornødvendigå sikre Vigeland-museetmeduteområderved
fredningi hht. kulturminneloven.Særliggjelderdetteder deter presspå utbyggingav anlegget.
Fredningenbidrar til å gi anleggeten formell status,og signaliserer at anleggethar høy nasjonal
verdi. Byantikvarensanførslermht. områdefredningkommenteres
i kommentarertil Bydelsutvalget.
Det utvalgteinventareti Vigelandsleilighet utgjør etterByantikvarenssyn en integrertdel av
bygningen,jf. Bjerkebækog Labråtensomer fredetmedinventar.Inventareti Vigelands
leilighet har værti bygningenog har i hovedsakhatt sammeplasseringsidenmuseetble åpnetfor
publikum,og delvis før dette.Det er etterByantikvarensvurderingnaturlig og viktig at
kunstnerleilighetens
inventarsikresgjennomfredningi hht. K ulturminneloven.
Anleggetog bygningener prosjektertfor kunstnerenog for hanskunst.Fontenesalen
ble prosjektert
spesieltfor de skulpturenesomfremdelesståri rommet,jf. opprinneligplantegning,Byggekunst
1925,medFonteneskulpturen
og montrenetegnet inn. Inventarethar hatt sammeplasseringsiden
museetble åpnetfor publikum,og før det.De fredeteskulpturenei de to utstillingssaleneer av en
størrelsesorden
somgjør at de ikke kan fjernesfra bygningenutenå fjerne bygningensinnvendige
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verneverdige glasshimlingerog takkonstruksjoner/
tak. I forhold til Vigeland-museetstotaleareal/
utstillingsarealer det en liten del av anleggetsutstillingsarealsombåndlegges
av fredningen.
Utvalgetrepresenterer
etterByantikvarenssyn et minimum for å sikre sammenhengen
med
bygningensidé, opprinneligefunksjonsomatelierog senerefunksjonsomVigelandsmuseum.
Fredningsbestemmelsenes
§ 10 er justertslik at de åpnerfor en alternativplasseringav nytt tilbygg
på anleggetsbakside.Byantikvarenhar uttalt segtil en mulighetsstudiesominnebærerdemontering
og reetableringav Stei nhuggergården,
samtetableringav en utvidet kjeller frem mot Solheimgaten
og etableringav et mindrenybygg over bakkensørfor Vigeland-museet.Detteer slik Byantikvaren
f orstårdet nødvendigfor å kunneopprettholdedriften.
Oslo kommune,ved Byggedirektøren,skissertei 1971en bueformetbygningi tegl utenvinduer,
utformetmedsammehøydesomog somen pendanttil Stei nhuggergården.
Tilbyggeter mindreenn
Stei nhuggerg
årdenog pgadette,denlave høydenog det underordneteuttrykket,vil Byantikvaren
kunneaksepteredettesomet alternativttil utbyggingmot syd.
Et tilbygg mot nord/ HalvdanSvartesgatevil fremståuheldig.Arealetmellombygningenog veiener
knaptog et nybyggher vil virke dominerendeog svekkeopplevelsenav museetsomfrittliggende
anleggi ”det grçnne”.Byantikvarençnskerderforikke å åpnefor tilbygg her.
Det er sværtvesentligat anleggetsfrittliggendeog sluttedekarakteropprettholdes.Utbyggingpå to
sider vil virke sværtuheldigog de forutsetterat det kun opprettholdes/oppføresett nytt tilbygg/ ny
bebyggelse,entenmot syd eller vest.Eksisterendetrærmot Solheimgatenserikke ut til å kommei
konflikt meden utbyggingmedet mindretilbygg mot vest,jf. forslagdatert1971.
Fredningsbestemmelsene
er ikke til hinderfor at detkan utplasseres
skulptureri uteområdeti samråd
medByantikvaren,sålengede ikke kommeri konflikt medformåletmedfredningen.Utplassering
av en størretredimensjonalskulpturforanmuseetshovedinnganger til orienteringalleredeutført.
4. Oslo kommuneBymiljøetaten
Et nytt tilbygg er i strid medgjeldendereguleringav utearealtil friområde.Byantikvarenvil, med
sterkebegrensninger,
ikke motsettesegdette,for å sikre Vigeland-museetsfortsattdrift i bygningen.
En fredningjf. Kulturminnelovenvil kunneåpnefor en omregulering.
Fortaukan ikke utvidesutenkonflikt medfredetetrær.Gamleog storetrærlangsSolheimgata(jf.
flyfoto 1947)og Nobelsgateutgjør en sværtviktig innrammingav anlegget.Trærneragerlangt over
Vigeland-museetog er sværtverdifulle somdel av omrammingenav anlegget.Ved sykdompå trær/
massivtredødi helerekkerav trær,vil Byantikvarenkunneakseptereat det nyplantesnye trerekker
noelengrefra vei langsSolheimgataog Nobelsgate.Kulturminnelovengir rom for å gi dispensasjon
fra fredningenfor slike forhold, menforutsettersaksbehandling.
Trærsomutgjøren dokumentert
sikkerhetsrisikokan felles.

Oversendelsetil Oslo kommunefor behandlingi kommunestyretjf. kml 22.3
Oslo kommunes behandling
I brevav 9.7.2013gir Byrådsavdelingfor byutvikling følgendeuttalelse:
«I henholdtil delegertfullmakt (byrådsvedtakav 03.07.2001,sak1360,jf. bystyreved
tak 30.05.2001,
sak218) avgir jeg følgendehøringsuttalelsepå vegneav Oslo kommune:
«Oslo kommuneslutter segtil forslagetom fredning,somsammenmedtidligere vedtattfredningaav
Vigelandsanlegget
og Frognerparkeninnebæreren samletfredningav heledet verneverdige
anlegget».
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Byantikvarenoversendtesakentil Riksantikvaren13.09.2013.
Riksantikvarens vurdering
Riksantikvarenvar på befaringsammenmed Byantikvarenden 28. august2014. På befaringen
ble omfang bådeav området,bygningenog inventardiskutert.Det var ogsådialog med museets
representanter
vedrørendemuseetsbehovbådenår det gjelderdagensbygningog diskusjonen
om nytt tilbygg.
Innledningsvisvil Riksantikvarenkommentereat det er sværtpositivt at det er kommetsåmange
og godt begrunnedeinnspill i høringsprosessen
og at det er såstor enighetom fredningav
Vigeland-museet.Vi ser ogsåat Byantikvareni Oslo har hatt en god prosessfor å kommede
ulike etatenei møtemht til de innspillene som er kommet.
Innspillenevedrørendebygningener i hovedsakknyttet til museetsmuligheterfor fleksibilitet og
byggingav et nybyggi tilknytning til museet.Riksantikvarenvurdererat bådeomfangog
bestemmelser
setti sammenheng
medde kommentare
r og forklaringerByantikvarengir viser at
det er mulighetfor en fleksibilitet slik museethar behovfor. Riksantikvarenhar imidlertid
sløyfetfredningav løsesitteputertil benkenei Fontenesalen
og bøkenei Vigelandsarbeidsrom.
Innspillenevedrørendetil områdefredningensavgrensing,er i hovedsakknyttet til arealets
størrelseog bydelensbehovfor barnehager.Plan- og bygningsetatenreiserogsået prinsipielt
spørsmålom anleggetheller burdereguleresetter pbl enn fredesetterkml.
Riksantikvarenvurdererat Byantikvarensavgrensingav arealbør opprettholdes.Museetog dets
plasseringi landskapeter viktig. Fredningensavgrensningåpnerimidlertid opp for at museetkan
utvidesmed et tilbygg. Riksantikvarener innforståttmed at et tilbygg er nødvendigfor museets
videreutvikling og drift . Dette forhold veier tungt og vi ser at det er tatt høydefor dettei
Byantikvarensforslag.Når det gjelder kommunenseventuellebehovfor flere barnehageplasser
vurdererRiksantikvarenat dettebehovetbør kunneløsespå andremåteri bydelen. Dagens
barnehageligger utenforfredningsområdet,
og er derfor ikke berørtav fredningen.Det fredete
områdetvil fortsattkunnebrukessom lekearealfor barnehagen.
Riksantikvarener enig med Plan- og bygningsetatenat bruk av pbl i mangesammenhenger
er det
rettevernet.Det er imidlertid en nasjonaloppgaveå sikre utvalgteanleggfor ettertidengjennom
fredning.Verneverdientil Vigeland-museeter det gjort redefor i dettevedtaketog
Riksantikvarener ikke i tvil om at det er riktig å bruke kml for å fredeanlegget.Sammenhengen
med denfredeteFrognerparken/Vigelandsparken
er i ogsåvektlagther.
Fredningsbestemmelsene
er justert på følgendemåte:
§ 2 Vi har føyet til at bestemmelsene
ogsågjelder Midtgårdenog Stei nhuggergården
§ 7 Vi har endretbestemmelsen
til å gjeldeløst inventarog tydeliggjort at løst inventarkan
brukesi temporæreutstillinger og flyttes ut for restaurering.
Det er stor enighetom fredningav Vigeland-museetmed inventar. Det er ogsåenighetom
fredningav arealet etter§ 19, bortsettfra et mindre arealpå grunnav barnehagens
bruk av
området.
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K lageadgangog tinglysning
Dettef redningsvedtaket
er et enkeltvedtaksom kan påklagestil Klima- og miljødepartementet,
jf. f orvaltningsloven§ 28 førsteledd. Eventuellklagestiles til Klima- og miljødepartementet,
men sendestil Riksantikvareninnen tre uker fra fredningsvedtaketer mottattj f r.
forvaltningsloven§ 29 førsteledd.
Fredningsvedtaket
vil bli tinglyst av Riksantikvareni samsvarmedkulturminneloven§ 22 nr. 5.
Vennlig hilsen

Jørn Holme

Hanna Kosonen Geiran

Vedlegg:

1

Kopi til:
Oslo kommune - Bydel Frogner, Pb. 2400Solli, 0201OSLO/ Oslo kommune Byrådsavdeling for byutvikling, Rådhuset, 0037OSLO/ Frogner historielag, Gabels gate 46 A,
0262 OSLO/ Oslo kommune - Plan- og bygningsetaten, Boks 364 Sentrum, 0102OSLO,
Fortidsminn eforeningen, Oslo og Akershus avdeling, Maridalsveien 120, Vøienvolden, 0461
OSLO/ Klima - og miljødepartementet, Postboks 8013Dep, 0030OSLO/ Oslo Byes Vel, Grev
Wedels plass 1, 0152OSLO/ Oslo kommune – Bymiljøetaten, Postboks 9336Grønland , 0135
OSLO
Mottaker
Oslo kommune Kulturetaten
Oslo kommune Omsorgsbygg
Vigeland -museet

Kontaktperson

Adresse
pb 1453Vika

Post
0116 OSLO

pb 2773Solli

0204OSLO

Nobelsgate 32, 0267

0267 OSLO
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