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UTOMHUS

Bygningsnr:
Gnr/bnr: 164/715
Oppført:
AskeladdenID:
Referanse i landsverneplanen: Bygning 9903528

Kompleks 9900488

Fredning utomhus

Omfang: Fredningen omfatter utomhusanleggenes arealer, terreng, strukturer som gårdsrom og
grøntområder, hovedelementer som veier, stier, dekker, belegg, vegetasjon og annen
grønnstruktur samt konstruksjoner som gjerder, porter, murer, belysning, trapper med detaljer,
materialbruk og overflater.

Fredningens avgrensning er markert med blå skravur på kart.

Formål: Formålet med fredningen med utomhusanlegget rundt Realfagsbygget er å sikre de arkitektoniske
verdiene i utomhusanlegget som ble tegnet og anlagt samtidig med Realfagsbygget.

Begrunnelse: Rundt Realfagsbygget er det opparbeidet en terrasse i en etasjes høyde mot Allégaten og på begge
gavlsider. Det skaper en plassdannelse mot Allégaten.  På begge sider av bygningen er det
trappeforbindelse mellom Allégaten og Nygårdsparken. I de utvendige murene er det fortrinnsvis
brukt samme naturstein som i muren i Nygårdsparken. Landskapsarkitekt Endre Vik har utformet
utomhusarealene.

Vedlegg nr. 25
Side 5

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9

Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

REALFAGBYGGET

Bygningsnr: 139858344
Gnr/bnr: 164/715
Oppført: 1974 - 1977
AskeladdenID:
Referanse i landsverneplanen: Bygning 10197

Kompleks 9900488

Vedlegg nr. 25
Side 2

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9

Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Landsverneplan for Kunnskapsdepartementet, LVP

ADRESSE

EIER

FORVALTER

KOMMUNE

FYLKE

FORVALTNINGSMYNDIGHET

UIB BYGNINGSNR.BYGGEÅR LVP: KOMPLEKS/BYGNINGGNR/BNR ASKELADDEN ID

ARKITEKT

Allégaten 41

UiB

UiB

Bergen

Hordaland

Riksantikvaren

Harald Ramm 
Østgaard

1003081974–1977 164 / 715

 = Allégaten 41, fredet utomhus = Allégaten 41, fredet bygning

175080–1
175080–2

9900488 / 10197
9900488 / 9903528
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1.1 Fredningsvedtak 18. juni 2014. Forskrift om fredning av kulturhistoriske eiendommer:

Formålet med fredningen av Realfagsbygget er 
å sikre en bygning av høy arkitektonisk verdi.

Formålet med fredningen er videre å sikre hoved-
strukturen i det arkitektoniske uttrykket og 
detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige 
og eldre deler som dører og vinduer, samt material-
bruk og overflater. Formål med fredning av interiør 
er å opprettholde opprinnelig rominndeling med 
opprinnelige og eldre bygningsdeler, overflater og 
materialbruk, belysning, armaturer og detaljer,  
samt opprinnelig fast inventar. 

Formålet med fredningen av utomhusanlegget 
rundt Realfagsbygget er å sikre de arkitektoniske 
verdiene i utomhusanlegget som ble tegnet og 
anlagt samtidig med Realfagsbygget.

Fredningen omfatter utomhusanleggenes arealer, 
terreng, strukturer som gårdsrom og grøntområder, 
hovedelementer som veier, stier, dekker, belegg, 
vegetasjon og annen grønnstruktur samt konstruk-
sjoner som gjerder, porter, murer, belysning, trapper 
med detaljer, materialbruk og overflater.

Bygningen er tegnet av arkitekt Harald Ramm  
Østgaard og sto ferdig i 1977. Bygningen er formåls-
bygd for UiB. Realfagsbygget er oppført i kraftig 
armerte betongkonstruksjoner i funksjonalistisk 
stil med brutalistiske, sterkt markerte overflater. 
Bygningen er oppført som et modulbygg med flere 
identiske deler delt av en midthall – sentralhallen – 
som alle korridorer ender ut mot. Hver etasje har to 
korridorer som følger bygningens lengderetning, alle 
ender opp i sentralhallen. Bygningen viser med sin 
utforming, med blant annet identiske etasjer, at 
den er fleksibel. Bygningen rommer flere labora- 
torier. DOCOMOMO (Forening for dokumentasjon 
av modernistisk arkitektur) har Realfagsbygget  
på sin liste over viktig modernistisk arkitektur.

Rundt Realfagsbygget er det opparbeidet en 
terrasse i en etasjes høyde mot Allégaten og på begge 
gavlsider. Det skaper en plassdannelse mot Allégaten. 
På begge sider av bygningen er det trappeforbindelse 
mellom Allégaten og Nygårdsparken. I de utvendige 
murene er det fortrinnsvis brukt samme naturstein 
som i muren i Nygårdsparken. Landskapsarkitekt 
Endre Vik har utformet utomhusarealene.

Omfang Formål Begrunnelse

Fredningen omfatter inngangsparti og sentralhall 
i alle etasjer (U–2. etasje) og fellesarealer som hører 
til sentralhallen. Videre omfatter fredningen to 
laboratorier i 4. etasje. 

Fredningen av eksteriør og interiør inkluderer 
hovedelementer som: konstruksjon, fasade- 
komposisjon, planløsning, materialbruk, overflate- 
behandling, bygningsdeler som vinduer, dører, 
gerikter, listverk, ildsteder, pipeløp over tak, og  
detaljer som skilt og dekor m.v. Fast inventar som  
skap, ovner m.v. er fredet som del av interiøret. 

Omfang interiør er markert på plantegning  
(side 8–9).

= bygning
= utomhus



Plantegning underetasje. Omfang av interiørfredning er markert med blå skravur. Opphavsrett: Statsbygg

Plantegning 1. etasje. Omfang av interiørfredning er markert med blå skravur. Opphavsrett: Statsbygg
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Plantegning 2. etasje. Omfang av interiørfredning er markert med blå skravur. Opphavsrett: Statsbygg

Plantegning 4. etasje. Omfang av interiørfredning er markert med blå skravur. Opphavsrett: Statsbygg
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2  B Æ R E N D E   V E R N E V E R D I E R

VOLUM OG FASADER  
Byggets volum og fasader gir identitet til bygningen. Ingen element kan 
legges til eller trekkes fra. 

SØYLER OG KASSETTDEKKER  
Søylekonstruksjonen sammen med kassettdekket gir bygningen stor fleksi- 
bilitet. For å opprettholde fleksibiliteten skal himlingen være synlig og 
søylene tilgjengelige. 

MATERIALER OG FARGER 
Materialbruken gir kvalitet til denne bygningen. Materialpaletten som består 
av ubehandlet betong, stål, glass, glassbyggestein, rød teglstein og røde tegl- 
fliser skal derfor bevares. Fargene rødt og grønt er brukt strukturelt med rødt 
i fellesarealer og grønt i avdelingene. Blått er brukt i tekstiler. En material- og 
fargepalett for bygget skal være retningsgivende i den videre forvaltningen. 

HALL / VRIMLEAREAL 
Røde fliser i gulv kombinert med vegger av rød teglstein markerer husets 
vrimleareal. Her skal tilførte elementer som møbler og installasjoner under- 
ordne seg arkitektens opprinnelige regi av rommet. Hovedinngang mot sør 
bør tilbakeføres og det teglbelagte vrimlearealet bør igjen fremstå som et 
åpent volum i sin fulle utstrekning. 

De bærende verneverdiene beskriver kvaliteter ved bygningen 
som skal ha spesielt fokus i den videre forvaltningen. Nye tiltak 
skal underordne seg de bærende verneverdiene.

UTEOMRÅDE  
Betongflisene gir karakter til arealet utomhus og murene  
av naturstein knytter Realfagbygget sammen med Nygårds- 
parken. Murer og dekke skal derfor bevares sammen med 
basseng på uteområde mot sør, eksisterende beplantning  
og opprinnelig utendørs møblering. 
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3  G E N E R E L T

Forvaltningsplanen er utarbeidet på bakgrunn av Landsverneplan 
for kunnskapsdepartementet og bestemmelser gitt i kgl. res. «Over- 
ordna føresegner om forvaltning av statlege kulturhistoriske eigedomar»  
1. september 2006.

Forvaltningen skal sikre at de kulturhistoriske verdiene som knytter seg 
til de fredede bygningene blir ivaretatt både på kort og lang sikt.

Forvaltningsplanen er utarbeidet i samsvar med antikvariske prinsipper 
og inneholder detaljert registering og dokumentasjon av hver enkelt bygning, 
samt beskrivelse av forhold som må ivaretas ved rehabilitering og endring.

Forvaltningsplanen beskriver prosedyrer og rutiner for vedlikehold av 
de enkelte husene, og beskriver ansvarsfordeling og arbeidsfordeling hos 
eier i alle spørsmål om vedlikehold og tiltak på eiendommen.

Forvaltningsplanen inneholder premisser for vurdering av utviklings-
muligheter og begrensninger for eiendommen og fredede enkeltbygg. 

Forvaltningsplanen gir retningslinjer for nødvendig kontakt med  
rett kulturminnemyndighet.

3.1 Formålet med Forvaltningsplanen

3.2 Lovgrunnlag

Vernet av Realfagbygget, Allégaten 41 er hjemlet i:

• Kgl. res. «Overordna føresegner om forvaltning av statlege kulturhistoriske eigedomar». 1. september 2006

• Landsverneplan for Kunnskapsdepartementet, fredningsvedtak av 18. juni 2014

• Kulturminneloven § 22 a
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3.3 Kulturminnemyndighet

• Planen har gyldighet som forvaltningsplan for eiendommen Realfagbygget,  
Allégaten 41, som fredet bygning.

• Riksantikvaren er kulturminnemyndighet for bygg og anlegg i Statens eie som er fredet etter kulturminneloven eller  
angitt i Landsverneplanen.

• Hordaland fylkeskommune er kulturminnemyndighet for bygg og anlegg i statens eie som har verneklasse 2, jfr. brev fra  
Kunnskapsdepartementet av 16.06.2016: Statens kulturhistoriske eiendommer (SKE) – Landsverneplan for Kunnskapsdepartementet –  
VERNEKLASSE 2, utvalg byggverk og utomhusområde til bekreftelse.

• Hordaland fylkeskommune er kulturminnemyndighet for graving i fredede utomhusanlegg som er i statens eie.
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4  V E R N E B E S T E M M E L S E R

Den fredete bygningen skal vedlikeholdes og brukes slik at den ikke 
forfaller. Universitetet i Bergen har, som eier også forvalteransvar.

De særbestemmelser som det er redegjort for i dette dokumentet skal 
være førende i UiBs (Eiendomsavdelingens) ordinære styringsdokumenter 
og gjennom ordinære rutiner for  forvaltning, drift og vedlikehold. 

Det må ikke igangsettes vedlikehold eller tiltak som kan motvirke for-
målet med vernet. Større endringer/utskiftinger av ikke-vernede elemen-
ter i den vernede bygningen defineres derfor som tiltak med tilhørende 
prosedyre kap 4.3.

Vedlikehold og istandsetting skal skje med materialer og metoder til- 
passet anleggenes og bygningenes egenart og arbeidet skal utføres av 
håndverkere med riktig kompetanse til oppgaven. Arbeider i et vernet 
bygg må gjøres på en måte som ikke reduserer de arkitektoniske og  
kulturhistoriske verdiene, men derimot tilfører huset ny kvalitet.
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Med vedlikehold menes fornyelse av overflater med samme  
type materialbruk og farger som eksisterende. Endring eller større 
utskifting regnes ikke som vedlikehold. 

•  Maling/oljing  
med samme type maling/olje og farge som eksisterende

•  Små reparasjoner av murverk  
med samme type betong, tegl og mørtel

•  Utskifting av enkelttegl  
med tegl av tilsvarende farge, størrelse og overflate

•  Små reparasjonen av taktekke  
med samme materialbruk som eksisterende

Det er bedre å vedlikeholde enn å reparere, og det 
er bedre å reparere enn å skifte ut.

Ved vedlikehold og eventuell utskifting skal 
det brukes materialer  som tilsvarer opp- 

rinnelig materialbruk.

4.1 Hva er vedlikehold? Eksempel på vedlikehold

Hovedprinsipp for vedlikehold
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Alt arbeid utover vanlig vedlikehold defineres som tiltak. Tiltak skal 
dispensasjonsbehandles hos Riksantikvaren. Søknad om dispensasjon 
må inneholde beskrivelse av tiltakets omfang og konsekvenser for  
bygningen. Tillatelse må foreligge før tiltak kan iverksettes.

Hovedprinsipp innen bygningsvernet
• Mest mulig av bygningens ulike deler skal bevares.

• Skjulte deler av bygningen (konstruksjoner og bakenforliggende 
lag) er like viktige å ta vare på som synlige (overflater).  
Det er et mål å bevare helheten på best mulig måte, ikke bare  
det visuelle uttrykket.

• Hvis man må endre, er det bedre å føye noe til enn å fjerne  
originale eller gamle deler. Det beste bygningshistoriske «arkivet» 
er bygningen selv.

• Endringer skal, om mulig, være reversible. Når behovene  
endrer seg, kan de nye elementene fjernes og bygningen vil 
fremstå slik den var før endring.   

•  Inngrep i konstruksjon eller overflate ved f.eks. tilpasning til UU,  
trekking av nye kabler m.m.

•  Montering eller fjerning av lettvegger

•  Utskifting eller endring av vinduer og dører med karmer og listverk

•  Rive/skifte ut utvendige eller innvendige bygningskonstruksjoner

• Endring av overflatebehandling som f.eks. maling av umalte/oljede  
flater og detaljer, fjerning av eldre malingslag, endring av opprinnelig/ 
eksisterende fargevalg

•  Utskifting eller endring av utvendig kledning, taktekking  
eller fargevalg

•  Utskifting av himlingsplater/innvendig kledning

•  Større endringer/utskiftinger av ikke-vernede elementer    
i den vernede bygningen

• Montering av teknisk utstyr, lås og beslag, renner og nedløp

4.2 Hva er tiltak? Eksempel på tiltak – NB: listen er ikke fullstendig

4  V E R N E B E S T E M M E L S E R
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Riksantikvaren er forvaltningsmyndighet for denne fredede bygningen.  
Før tiltak iverksettes, skal det foreligge tillatelse fra Riksantikvaren.

Eiendomsdirektøren forvalter på vegne av eier, Universitetet i Bergen, denne 
fredede bygningen. Fagansvar er delegert til kulturminneansvarlig. 

Kulturminneansvarlig deltar i beslutninger og iverksettelse av strategi for 
den fredede bygningen sammen med eiendomsdirektør og lederne for Eien-
domsavdelingens driftsavdeling og prosjektavdeling. Kulturminneansvarlig 
har ansvar for kommunikasjon med Riksantikvaren, faglig skjønn knyttet 
til vernet og søknader om dispensasjon fra fredningsvedtaket. 

Driftsavdelingen utøver daglig og/eller periodisk tilsyn med bygningen 
og kvitterer på inspeksjonslister tilpasset denne fredede bygningen. Drifts- 
avdelingen skal fortløpende og i tråd med FDVU og forvaltningsplanens 
angivelser, avdekke mangler som utløser vedlikeholdstiltak. Når driftsav-
delingen avdekker mangler som utløser behov for tiltak/bygningsmessige 
endringer utover vanlig vedlikehold, skal kulturminneansvarlig varsles.  
Dokumentasjon av mangel og forslag til tiltak skal fremlegges i eget skjema 
«Vøl og vern», kapittel 6.

Prosjektavdelingen er ansvarlig for søknadspliktige tiltak og ansvar-
lig for igangsetting og gjennomføring av prosjekt i bygningen. Prosjekt- 
leder for tiltaket har ansvar for å utarbeide saksdokument som skal være  
underlag for søknaden til Riksantikvaren om ev dispensasjon fra frednings- 
vedtaket.  Prosjektleder har ved prosjektavslutning ansvar for å oppdatere kap.  
5.2 «Kronologisk endringshistorikk» i denne Forvaltningsplanen.

4.3 Hvem gjør hva? Noe må gjøres
på fredet bygning

1. Les fredningsvedtak kap. 1
2. Les forvaltningsplanens
beskrivelse kap. 5

3. Fyll ut  skjema «Vøl og vern» 
se kap. 6

Søk dispensasjon hos
Riksantikvaren

Utfør vedlikehold

Kontakt
kulturminneansvarlig

Utførelse i samsvar
med dispensasjon
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5  B E S K R I V E L S E   AV  B Y G N I N G  –  R E A L F A G B Y G G E T



Til venstre: Sett fra sidegatene føyer Realfagbygget seg fint inn mellom den eldre bolighusene. 
Over:  Fra Fløyen blir det store volumet tydelig. Realfagbygget er 163 meter langt og 43 meter bredt. 
Motsatt side: Den brede trappen knytter Realfagbygget sammen med Nygårdsparken. Foto: EIA
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5  B E S K R I V E L S E   AV  B Y G N I N G  –  R E A L F A G B Y G G E T

Realfagbygget, Allegaten 41 fra 1977 er fredet for å verne om  
bygningens høye arkitektoniske verdi. Sammen med Geofysen og Fysikk-   
bygget utgjør Realfagbygget den søndre delen av universitetsområdet 
på Nygårdshøyden. 
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5  B E S K R I V E L S E   AV  B Y G N I N G

5.1 Bygningens historie
Med sine 1127 rom og et bruttoareal på hele 47.000 
kvadratmeter var Realfagbygget i Allégaten 41  
lenge en av landets største enkeltstående bygnin-
ger. Kompaktblokken, som stod ferdig i 1977, ble  
reist som fellesbygg for Kjemisk institutt, Geologisk 
institutt avdeling A og B, Jordskjelvstasjonen, Bota-
nisk Museum og Zoologisk laboratorium med dyre- 
staller samt Zoologisk museum. Her ble bygget  
felles elektronmikroskopisk laboratorium, bibliotek 
for realfagene, rom for pedagogisk seminar og for  
husets administrasjon.

I 2015 er Kjemisk institutt, Institutt for geovitenskap, 
Matematisk institutt og Universitetsmuseet leietakere  
i Realfagbygget. 

BAKGRUNNEN
Før Universitetet i Bergen satte i gang sitt største bygge- 
prosjekt noensinne, gikk diskusjonen høyt om hvilken 
struktur som skulle velges på den videre utviklingen  
av universitetsområdet.

Arkitektene Andersson & Skjånes sin plan fra 1963 
skisserte to alternative strategier for universitetsutvikling 
på Nygårdshøyden. Enten høyblokker på 15-16 etasjer  

i sør kombinert med lavere blokker i nord, eller lav- 
blokker hele veien fra Geofysisk institutt til Muséet.  
Høyhusplanen ble droppet, blant annet av økonomiske  
årsaker. Langs Allégaten skulle det bygges ni lave 
sammenkoblede lameller på seks-sju etasjer. Matematikk/ 
Fysikkbygget kom i tråd med denne planen, og var  
ferdig 1967. Flere lameller ble det ikke.

Arkitekt Harald Ramm Østgaard, som hadde fått i opp-
drag å skaffe nye lokaler til de naturvitenskapelige fagene, 
mente at så store lameller såpass tett ville gi et temmelig 
massivt inntrykk. «Vi tok konsekvensen og fremmet et 
forslag om kompakt bebyggelse,» skriver han i Byggenytt 
nr. 9, 30. juni 1977, der arbeidet med Realfagbygget blir 
grundig omtalt. Ved å bygge kompakt under et tak, ble 
et kvartal med gammel bebyggelse spart. Det var ikke 
nødvendig å sanere bolighusene mellom Jonas Reins gate 
og Strømgaten. Men tre store villaer (Allégaten 33, 43 
og 49) med romslige hager inn mot Nygårdsparken ble 
revet. Også to sammenhengende murvillaer med stor hage 
(Parkveien 36 og 38) måtte vike for nybygget. 

«Harald Ramm Østgaard var en fagmann med beina 
plantet i sin tid, han hadde erfaring med store bygg og 
var seg bevisst formproblemene som var knyttet til dem. 
Alt i løpet av 1960-årene var lamell-rekker av den typen 
som var forslått for Nygårdshøyden, på vei til å bli gam-
meldags innenfor den internasjonale arkitekturen.» Slik 

Fasade mot vest. Foto: EIA
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Fasade mot vest. Foto: EIA Fasade mot sør. Foto: EIA
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5.1 Bygningens historie

kommenterer professor i kunsthistorie Per Jonas Nord- 
hagen den arkitektoniske kursendringen i Allégaten i boken  
«På Universitetets grunn». 

Universitetet hadde ønske om et prefabrikkert bygg med 
pusset overflate. «Vi valgte betong da det er det materia-
let som best kledde nabolaget forutsatt tilført relieff og 
skygger,» forklarer Ramm Østgaard. Han sier det kraftige 
relieffet i betongen reflekterer noen av kontrastene han fant 
i det sammensatte bygningsmiljøet på Nygårdshøyden.

STORE DIMENSJONER
Dimensjonene på Realfagbygget er svært store. Arkitektens 
utfordring ble å få huset til å se mindre ut. Den kraftig 
utkragede gesimsen skjuler de tekniske rommene i øverste 
etasje. Ramm Østgård forteller at denne gesimsen også 
har til hensikt å trykke huset ned visuelt og redusere den 
opplevde målestokken. Fasadens oppdeling med hengesøy-
ler, solskjermer og pussebalkonger som danner skygger  
i veggen, er ment å ha samme funksjon. For å dempe det 
visuelle uttrykket ytterligere, ble bygningen trukket tilbake 
fra gaten. Ved hjelp av beplantning og natursteinsmurer 
ville arkitekten trekke Realfagbygget inn i Nygårdsparken.

Huset som ligger mellom den historiske bebyggelsen 
i Allégaten og Nygårdsparken har syv etasjer mot gaten 
inklusiv kjeller. Mot parken er det fem etasjer over bakken. 
Bygningskroppen er 163 meter lang og 43 meter bred med 

fire indre lysgårder, fem trappehus og syv heiser. Under- 
etasjen og 1. etasje knyttes sammen av en bred betong- 
rampe. Denne henger i stålstag til overliggende dekke. 
De mange balkongene i fasaden har funksjon for vindus- 
pussing og som rømningsvei.

Byggesaken var stor og komplisert. Et prøvehus på seks 
ganger ni meter som ble reist på Nygårdstangen, var til stor 
nytte for utprøving av byggemetode, monteringsteknikker, 
verktøybruk og møblering.

PREFABRIKKERT OG FLEKSIBELT
Bygget er fundamentert på fjell og delt i tre like seksjoner. 
Fundamenter, søyler og dekker, samt vegger i trapperom 
og gesims er utført i plass-støpt betong. Fasader for øvrig, 
trapper og trinn i auditorier er levert som prefabrikkerte 
betongelementer. Det samme gjelder for det systemet av 
hengesøyler, solskjermer og vinduspussebalkonger som 
dekker fasadene.

Realfagbygget skulle være et fleksibelt bygg som lett 
kunne tilpasses fremtidige krav. Rom og innredning skulle 
ha muligheter for omdisponering uten for store kostnader. 
Oppgaven ble løst ved strengt gjennomført modulplan- 
legging og bruk av modulsystem. Bare der det var spesielle 
krav til innredningen, ble det gjort tilpasninger. Hver  
etasje har to korridorer i lengderetningen. Alle korridorene 
ender i sentralhallen midt i huset.

Realfagbygget reiser seg. Flyfoto av Birkhaug og Omdal, Bergens 
Tidende. Byggenytt nr. 9, 1977



UTSNITT, detalj
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Arkitekt Harald Ramm Østgaards plantegning av underetasje datert 10.08.1971.

Denne tegningen viser hovedinngangen med vindfang og det     
romslige vrimlearealet som førte lys inn i underetasjen fra sør.     
Inngangsarealet hadde husets karakteristiske røde gulvfliser 
og en lang garderobe på vestveggen.

Detalj av opprinnelig hovedinngang
mot sør 10.08.1971.
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2. verdens-krig, og han rangerer arkitekten  
blant dem som stikker ut nye veier. Realfag- 
bygget står også på den internasjonale  
listen til DOCOMOMO over modernis-
mens sentrale verk.

Med endret bruk og behov er arealer for 
kontor og laboratorier i Realfagbygget  
bygget om og til dels betydelig endret. Dette 
gjelder i liten grad rom som nå er fredet.  
I korridorer og trapperom er også opp- 
rinnelig interiør i all hovedsak bevart. 

5.1 Bygningens historie

Husets hovedinngang lå mot vest i husets søndre ende 
der de brede trappene opp fra Allégaten og et stort  
utomhusanlegg med vannbassseng orienterte huset mot  
de andre UiB-byggene her sør på Nygårdshøyden,  
Fysikkbygget og Geofysisk institutt. Dette inngangs- 
partiet med en stor garderobe i vrimlearealet innenfor, ble  
i 1986 bygget om og tatt i bruk til andre formål. Siden 
den gang har hovedinngangen ligget på husets langside 
mot øst. Arkitekten planla opprinnelig auditorier sprengt 
inn under Nygårdsparken, men dette ble ikke godkjent. 
Kommunen ønsket heller ikke direkte utgang fra lobbyen 
til Nygårdsparken mot vest. Her er de planlagte dørene 
tatt i bruk i nyere tid.

Husets tre øverste etasjer ble innredet med laboratorier. 
En såkalt hesteheis i byggets sørlige halvdel førte opp til 
zoologiske laboratorier med dyrestaller i femte etasje.   
Ellers inneholdt Realfagbygget foruten auditorier og en 
stor lesesal kalt «Hangaren», kontor, kurssaler og mange 
seminarrom. Professorene hadde doble kontor, amanuensi-
sene enkle, og stipendiatene fikk kontorplass midt i bygget 
med dagslys fra lyssjaktene det er fire av i Realfagbygget. 

Kantinen i andre etasje har plass til 400 
og det ble bygget tilfluktsrom for 650.  
Kjelleren ble garasje for 130 biler og  
lagerrom. Her ble etablert to større 
transformatorrom og et eget anlegg 

for produksjon av nitrogen. En silo for oppbevaring av 
isotoper i stålsylindre er nedsprengt i fjell. Fyrrommet  
i kjelleren har nesten 400 kvadratmeter gulvflate. 

Planleggingen av Realfagbygget startet i 1961. Arkitekten 
ble engasjert i 1964. I 1970 presenterte han planen om 
en kompakt utbygging. Grunnarbeidet tok til i desember 
1971. På grunn av pengemangel var det stillstand på 
byggeplassen fra høsten 1972 til høsten 1974. I desem-
ber 1977 overtok UiB huset som kom på 210 millioner  
kroner, en kvadratmeterpris på 4468 kroner. Harald  
Ramm Østgaards nærmeste samarbeidspartner under  
planleggingen var arkitekt Arne Gunnarsjaa. Statens  
bygge- og eiendomsdirektorat, SBE, var byggherre.  
Landskapsarkitekt Endre Vik som hadde ansvar for  
utomhusområdet, uttalte et ønske om å tilpasse  
det kompakte anlegget parken og det gamle villastrøket.

Realfagbygget representerer en tidstypisk byggestil 
preget av kraftige armerte betongkonstruksjoner. Arkitekt 
Harald Ramm Østgaard har uttalt at han fant inspirasjon 
til oppgaven hos den japanske arkitekten Kunio Maekawa 
under en studietur til Asia.

Arkitekturprofessor Christian Nordberg-Schultz har 
plassert «Harald Ramm Østgaards mektige og uttrykks- 
 fulle realfagbygg for Universitetet i Bergen (1977)»  

på listen over viktige byggverk fra tiden etter den  
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Realfagbygget – et modulbygg. Råbygg sett fra sør. 
Foto: Leiv Jordal, Ing. Thor Furuholmen A/S. Byggenytt nr. 9, 1977

Realfagbygget slik det er presentert i Byggenytt nr. 9 fra 1977. Bildet viser de opprinnelige lufteåpningene i gesimsen.
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Dagens belysning i lobby. Foto: EIA

Opprinnelig belysning i lobby, presentert i Byggenytt nr. 9 fra 1977. 

5.1. Bygningens historie
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Opprinnelig toalettanlegg i underetasjen. Foto: AV-avdelingen UiB 1977

Dagens toalettanlegg i underetasjen. Foto: EIA
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Arkitekt Harald Ramm Østgaard fikk i oppdrag å planlegge nybygg 
for de naturvitenskaplige fagene ved UiB i 1963. Etter fjorten år stod 
Realfagbygget ferdig. Før Ramm Østgaard etablerte eget arkitektkontor 
i Oslo i 1952 jobbet han hos arkitekt Knut Knutsen under oppføringen 
av den norske ambassaden i Stockholm og han var med på utformin-
gen av Hotel Viking i Oslo. Som mange andre norske arkitekter drog  
Ramm Østgaard til Finnmark en periode for å være med på gjenreisingen 
etter krigen.

Han utførte mange større oppdrag som laboratoriebygg for Statens  
institutt for folkehelse i Oslo (1967), nybygg for Institutt for arbeidsle-
delse i Asker (1974), Statens filmlaboratorium i Oslo (1960) og fylkeshus 
for Aust-Agder i Arendal (1977). Mange av hans bygninger er preget av 
kraftige, strukturerte betongkonstruksjoner.

Ramm Østgaard har uttalt at han hentet inspirasjon til Realfagbygget 
fra den japanske arkitekten Kunio Maekawa under en studiereise til Asia. 
Impulsene fra japansk trearkitektur kom også til uttrykk da han sammen 
med kollegaen Per Cappelen laget et eksperimentrom i furu i Kunstnernes 
Hus i Oslo i 1962. Denne paviljongen inspirerte andre samtidige arkitek-
ter til utstrakt bruk av tre. Fra 1985 drev han kontor sammen med sønnen 
Michael Ramm Østgaard og Arve Sørum. Dette kontoret planla blant 
annet andre byggetrinn av fylkeshuset i Aust-Agder (1985), og fylkeshus 
for Sogn og Fjordane på Hermansverk (1987).

Et eksperimentrom i furu av Harald Ramm Østgaard i samarbeid 
med Per Cappelen, 1962. Foto: Truls Teigen

Kilder: Norsk kunstnerleksikon, Store norske leksikon, Wikipedia.

Harald Ramm Østgaard 
1920-2005
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Statens institutt for folkehelse, 1967. Foto: Privat eie

Statens filmlaboratorium, 1960. Foto: Privat eie Institutt for arbeidsledelse, 1974. Foto: Privat eie

Fylkeshuset i Aust-Agder, Arendal, 1977. Foto: Harald Ramm Østgaard
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5.2 Kronologisk endringshistorie

1960 1965 1970 1975

1961 1970

1964

1963

Mars. Kleppekomiteen angir arealbehovet 
for realfagene til 39.500 m2 brutto.

September. Forprosjekt godkjent. Arki-
tekten har brutt med reguleringsplanens 
forslag til oppdelt bebyggelse. Ved å kon-
sentrere bygningen er alle samlet under et 
tak og kvartalet mellom Jonas Reins gate 
og Strømgaten blir ikke berørt.

Brutto areal:  47.500 m2

Overslag kostnader:  132 millioner kroner

Juni. Arkitekt 
Harald Ramm Østgaard 
(foto) engasjeres til å 
prosjektere hus 
for realfagene.

Juni. Forslag til reguleringsplan for uni-
versitetets interesseområde. Realfagene er 
plassert i Allégaten og det er vist 4 alter-
native utbyggingsmuligheter mellom 
Allégaten og Nygårdsparken fra Fosswin- 
ckels gate til Strømgaten med fra 50.000  
til 58.000 m2 brutto gulvflate.

1971

1977

1972

1974

Juli. Byggeprogram godkjent
av Finansdepartementet.
6. desember. Grunnarbeider 
igangsettes.

1. juni. Byggearbeidene 
avsluttes.
12. desember. Overlevering 
av bygget

1. september. 
Grunnarbeider ferdigstilles.

1. august. Byggearbeidene 
igangsettes.
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1980 1985 1990 1995

1986

1980–
Den opprinnelige hovedinngangen 
i søndre kortvegg lukkes. En nesten 
40 meter lang garderobe langs husets 
vestvegg ble avviklet. I denne enden 
av underetasjen bygges ca. 550 m2 
om til et datasenter i samarbeid 
med IBM. 

Arkitekt Michael Ramm Østgaard 
planlegger ombyggingen. Ved denne 
endringen ble det lagt flytende gulv 
i denne delen av underetasjen. 
Nye vegger rundt maskinrom ble 
murt i glassbyggestein. Originale 
dører fra inngang og vindfang mot 
sør brukes inne i denne delen av 
huset.

Tidlig i 80-årene. Smijernsgjerdet som 
står oppå muren og skiller Realfagbyg-
get fra Nygårdsparken blir forlenget for 
å hindre uønskede gjester fra parken.
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1998

1999

2010

2001

Ombygging i 1. etasje fra bibliotek til 
kontor, lesesaler og laboratorier

Noteby AS/Multi-
consult utfører til-
standsanalyse av 
fasader. Biter av betong 
har falt ned fra gesims.

BKK  
installerer  
fjernvarmeanlegg 
i fyrrommet. Dette skal betjene 
flere hus i den søndre del av av 
universitetsområdet. De to olje-
fyrene tas ut av bruk. Elektrode-
kjelen demontere.

Reparasjon av gesims. Skader ble re-
parert, ribber i ventilasjonsåpningen ble 
fjernet. Utvendig ubehandlet betong ble 
slemmet og porer fylt med Sikatop 120. 

Hele gesimsen ble så malt med: 
Sikagard-550 W Elastic 
Fargekode:  NCS S 3502-Y

2004

2009/2010

2007

Alle armaturer for belysning byttes ut 
gjennom det omfattende PCB-prosjektet. 
7000 opprinnelige armaturer erstattes 
med halvparten så mange.

Store deler av parkeringsarealet i kjeller får bruk-
sendring. Her bygges erstatningsmagasin for Institutt 
for geovitenskap. Deres gamle magasin blir utvidet 
innover i garasjen og blir nytt magasin for Bergen 
Museum sine naturhistoriske samlinger. Etter denne 
ombyggingen er det 7 frie parkeringsplasser igjen 
i kjelleren, øremerket for spesielle brukere.

Deler av tilfluktsrom i kjeller fikk 
tillatelse til fredsbruk. Ble innebygget 
og klimatisert magasin for kultur-
historiske samlinger.

2010200520001995

5.2 Kronologisk endringshistorie
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2013
2015

2011–2013 2014

April
Hærverk på «Den røde tråd» Et område i underetasjen blir sanert og om-

bygget til sosialrom med bar for studentene.

2011 For IT-avdelingen bygges ny reser-
ve datahall i et areal i sørvestre ende av 
underetasjen.

2011/2012 Dyrestallene i femte etasje 
blir fjernet og erstattet med nye laborato-
rium: En våtlab, en masarerings-/kokelab 
med slakterom og en prepareringslab.

2011/2012/2013 Alle natursteinsmurer 
og natursteinsforblendinger i uteområdet 
blir restaurert og sikret. Samtidig blir alle 
betonghellene rundt bygningen lagt 
om. Hellene lå opprinnelig løst og de 
lagde klikkelyder ved bruk som forstyrret 
arbeidsplassene innenfor blant annet på 
lesesalen. Nå ble hellene lagt på og festet 
til betongputer i hvert hjørne.

COWI leverer Miljøsaneringsbeskrivelse  
i forbindelse med ombygging av  
Allégaten 41, 4. etasje.

I 4. etasje blir ca 1400 kvadratmeter 
med laboratorium sanert og bygget 
om til kontorer og undervisningsrom 
for Matematisk institutt.

Eiendomsavdelingen lager planer for  
renovering med ny tekking av taket. 
Tiltaket blir godkjent, men settes på 
vent av økonomiske årsaker.

Realfagbygget fredes av Riksantikvaren 
som del av Landsverneplanen for Kunn-
skapsdepartementets kulturhistoriske 
bygninger. Fredningen omfatter 
eksteriøret og utvalgte interiører.

2030202520202015

= år med tekst på forrige eller neste side

= år med tekstblokker

Endring fremtid

Plass til
ny endringshistorikk

Fyll på!



34 Universitetet i Bergen  ›  Eiendomsavdelingen  ›  Forvaltningsplan UiB 10197 – Kompleks 9900488 – Realfagbygget – Allégaten 41

5.3 Kultur- og arkitekturhistorisk verdi

Realfagbyggets arkitektoniske verdi er svært høy, både materialmes-
sig, arkitekturhistorisk og funksjonelt. I interiøret har bygningen også 
høy miljøverdi fordi den er stor, fyller mange ulike funksjoner, har gode  
interne forbindelser og gir ansatte og studenter gode arbeidsforhold. 

Autentisitet i materialbruk, konstruksjonsmessig kvalitet, vedlikeholds-
standard og formålstjenlighet forsterker de ovennevnte verneverdiene. 
Arkitekturhistorisk er Realfagbygget unikt i Bergen, sjelden i Norge 
og representativt for en tydelig tendens i etterkrigstidens internasjonale  
arkitektur. DOCOMOMO vurderte også tidlig anlegget som et betydelig 
eksempel på norsk etterkrigsmodernisme.

Dette kompakte bygget viser med stor tyngde det påtenkte plangrepet 
for søndre del av Nygårdshøyden, der realfagene ved Universitetet i Bergen 
var lokalisert til lamellblokk-bebyggelse. Svært få av bygningene som var 
tegnet inn i reguleringsplanen fra 1964 ble reist i henhold til den foreslåtte 
bebyggelsesplanen. Men Realfagbygget i sør, sammen med Fysikk- og 
Matematikkbygget, og HF-bygget i nord, står igjen som vitnesbyrd om 
1960-årenes påtenkte utbygging av en arkitektonisk helhetlig campus  
i moderne formspråk. 

I Realfagbygget ser vi sentrale tendenser innen arkitekturutviklingen 
på 1970-tallet, så vel internasjonalt som lokalt. Etter at to av de planlagte 
lamellene var reist, fikk arkitekten Harald Ramm Østgaard i oppdrag å 



35Universitetet i Bergen  ›  Eiendomsavdelingen  ›  Forvaltningsplan UiB 10197 – Kompleks 9900488 – Realfagbygget – Allégaten 41

Fasade mot øst. Foto: EIA
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stå for den videre utbyggingen. Han valgte å bringe inn tendenser som var 
under utvikling i det internasjonale arkitekturmiljøet: Tydelig rammeverk 
med fleksibel og modulbasert struktur, ubehandlede materialoverflater, 
synlige konstruktive elementer og en plastisk fasade der vegglivet er truk-
ket inn bak hengesøyler og balkonger for solavskjerming og rømnings-
veier. Disse kvalitetene samsvarer både med 1950-årenes ny-brutalisme 
og den Japan-inspirerte strukturalismen, men i denne sammenhengen 
vil det være mer formålstjenlig å se på verdiene som skjuler seg bak disse 
vidtfavnende og dels uklare isme-begrepene.

Bygningshistorisk er Realfagbygget influert av japansk arkitektur i sam-
tiden, spesielt Kunio Maekawas byggekunst, som arkitekten selv uttalte 
at han var inspirert av. Ramper som formidler trafikken både utenfor og 
inne i bygningen er karakteristisk, det samme er den kraftfulle raster-
virkningen i fasaden og den tunge gesimsen som lukker bygningskrop-
pen mot himmelen. Betongens rustikke egenskaper understreker det rå, 
monumentale uttrykket. I Norge har vi svært få eksempler på denne type 
arkitektur i større skala. 

Materialteknisk og strukturelt har Realfagbygget svært høy kvalitet. 
Fasaden er slik den har vært siden bygget ble reist i 1977, noe som  
synliggjør den ubehandlede betongens arkitektoniske egenart. Også helle- 
legging, grøntanlegg, fontene og trappeføringer i naturstein som forbinder 
bygningen med nabobygningene, samt Allégaten og Nygårdsparken, er 
bevarte elementer som kompletterer anlegget og dets omgivelser. Det 
at bygningen er trukket tilbake fra Allégaten skaper rom, og utstrakt 
bruk av naturstein knytter det mektige Realfagbygget materialmessig  
til omgivelsene. Dessverre forringer et nyere sekundært, gigantisk  

vanntårn foran hovedinngangen i sør på vesentlig vis de opprinnelig flotte 
estetiske kvalitetene i dette uteområdet. 

I interiøret er materialene ubehandlet betong, stål, glass, teglstein, glass-
byggestein og teglfliser, og materialoverflatene er lite skadet. Både materi-
albruk og farger gir retning og lysinnslipp til ulike deler av bygningen, og 
en fargekoding med rødt i fellesarealer og grønt som dominerende farge på 
avdelingene hjelper brukere til å orientere seg i bygningen. Fleksibiliteten 
i interiøret har imidlertid ført til noen uheldige, men reversible endringer 
som har tilslørt denne logikken. Dette gjelder både flytting av vegger som 
overstyrer fargekodingen og flytting av hovedinngangen fra kortsiden  
i sør til langsiden mot øst. Fra den opprinnelige inngangen hadde man 
et effektfullt perspektiv gjennom bygningens lengdeakse, en veksling 
mellom lukkede, delvis åpne og helt åpne soner, et virkemiddel som bør 
gjenetableres. Visuell gjenåpning av lengdeperspektivet og tilbakeflytting 
av hovedinngangen vil forvalte bygningens verneverdi på en bedre måte.

Historisk er Realfagbygget også et karakteristisk og verneverdig eksempel 
på en tendens i etterkrigstiden da innflytelsesrike arkitekter agiterte for at  
velferdsstaten skulle investere i monumentale byggverk for den levende 
befolkningen (i motsetning til monumenter over de døde). Realfagbygget 
er et typisk eksempel på denne satsingen som vi ser over hele verden,  
i form av offentlige anlegg som undervisningsbygg, sykehus og rådhus  
i store dimensjoner. 

Da Realfagbygget kom, var det ikke lenger tvil om at UiB var etablert som 
et byuniversitet i motsetning til de nye universitetsanleggene på Blindern 
utenfor Oslo, Dragvoll utenfor Trondheim og Breivika utenfor Tromsø. 

5.3 Kultur- og arkitekturhistorisk verdi
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Inspirasjonskilde: Konserthuset Kyoto Kaikan av Kunio Maekawa, 1960, Kyoto Japan.  
Materialbruk, kraftig gesims og horisontale linjer kan finnes igjen i Realfagbygget. Bygget ligger 
ved en 1000 år gammel park i Kyotos historiske bybilde. Maekawa la stor vekt på at bygget skulle 
harmonisere med omgivelsene.  

En overdimensjonert og uttrukket gesims sammen med relieff i mursteinsvegger og be-
tongsøyler skulle referere til den omsluttende tradisjonelle bebyggelsen i tre. Bygningen er trukket 
16 meter tilbake fra gaten og gir dermed rom for en offentlig plass omgitt av trær. Trær ble plantet 
rundt hele anlegget for å knytte det sammen med parken. 

Bygningen representerer altså sentrale verdier i samfunns- 
historien og institusjonshistorien, dessuten ikke minst  
i form av bruksverdi og bærekraftige fleksibilitet.  
Bruksverdi og dermed økonomisk verdi har også vist  
seg å være høy gjennom de nesten 40 årene som er gått  
siden bygningen var ny.

Det hersker ulike oppfatninger av Realfagbyggets este-
tiske kvaliteter, både i seg selv og i forhold til omgivelsene. 
Skala og materialbruk er kontroversiell, uansett om arki-
tektens uttalte intensjon også var fysisk og arkitektonisk 
tilpasning. Det er mulig å se intensjonen, men bruddet 
med omgivelsene er vel så iøynefallende. 
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5.4 Kulturminneverdi eksteriør

Fasade mot øst. Foto: EIA

Fasadene på Realfagbygget fremstår i all hovedsak som svært autentiske 
og godt bevart. Den originale hovedkomposisjonen er uendret, og de 
originale bygningsdelene er bevart. Med sine utvendig eksponerte kon-
struktive betongelementer, er bygningen en typisk representant for sin tid.

Bygningen preges av eksponerte betongelementer i fasaden. Et uten-
påliggende raster av horisontale og vertikale lameller er festet til den 
markerte og brede gesimsen øverst. Gesimsen har en skrå underside som 
gir bygningen tyngde i uttrykket. 

Av hensyn til store korrosjonsproblemer med betong/armering, har det 
vært utført utbedringer, men bygningens eksteriør fremstår likevel mer 
eller mindre slik det var ved oppførelsen. Den største endringen er over-
maling av gesims og endring av åpninger i lufteluker i denne. Dette er 
endringer som var teknisk begrunnet.
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Fasaden har horisontale og vertikale betonglameller 
utenpå den isolerte ytterveggen. På langveggen er  
annenhver vertikal lamell festet til vegg (bilde 1, 2 og 4).  
Annenhver henger fritt fra innvendig feste i gesims  
(bilde 3).

5: Fasadens 
sørvestre 
hjørne.

1 2

4

3

5



5.4 Kulturminneverdi eksteriør

Fasader

Fasade mot vest. Foto: EIA Fasade mot nord. Foto: EIA

SÅRBARHET

SVÆRT
HØY

HØY LAV
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Selve vegglivet er bygget opp som to sjikt for å skape relieff og skygge- 
virkning i fasaden. Innerst er den isolerte veggen med tette brystninger 
i betong og horisontale vindusstriper med karmer og rammer i sort  
aluminium. Det ytre sjiktet er utført som et selvbærende utenpåliggende 
raster bestående av prefabrikkerte stående lameller og liggende elementer 
i betong. De vertikale lamellene er hengende med feste øverst i gesims. 
All betong fremstår med ubehandlet overflate. 

Husets opprinnelige hovedinngang lå i fasaden mot sør der Realfag- 
bygget ønsker velkommen med brede trapper og en stor hellelagt plass 
med vannbasseng. Denne inngangen ble lukket i forbindelse med en 
ombygging i 1986. Inngangen midt på langveggen mot øst ble ny hoved-
inngang.  Lyspunkt i utkragende overbygg over uteplass mot sør forteller 
hvor den opprinnelige hovedinngangen var plassert.



Dagens hovedinngang mot øst. Foto: EIA Fasade mot sør og øst. Foto: EIA
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Østfasaden mot Allégaten består formmessig av to hoveddeler. I bun-
nen møter bygningen Allégaten med et markant opphøyet platå utført 
som natursteinsmur. Platået understreker bygningens opphøyethet og 
monumentalitet, samtidig som det skaper en distanse til den omkring-
liggende historiske villabebyggelsen på motsatt side av gaten. Tilbake- 
trekkingen av bygget var i følge arkitektens beskrivelse et av virkemidlene  
for å redusere målestokk. Den japanske arkitekten Kunio Maekawa  

(1905-1986) benyttet seg av tilsvarende metode i konserthuset Kyoto Kaikan.  

I vest henvendte bygningen seg opprinnelig mot parken uten gjerde på 
deler av den langsgående muren. Gjerde ble satt opp i hele lengderetningen 
for å unngå uønskede gjester fra rusmiljøet i parken. Arkitektens planlagte 
dører mot parken er først tatt i bruk i nyere tid.

Det er asbest i alle betongsøyler og i alle yttervegger. 



42 Universitetet i Bergen  ›  Eiendomsavdelingen  ›  Forvaltningsplan UiB 10197 – Kompleks 9900488 – Realfagbygget – Allégaten 41

5.4 Kulturminneverdi eksteriør

Fasader
BYGNINGSDEL BESKRIVELSE VEDLIKEHOLD / TILTAK

Sokkelplatå Sokkel i en etasjes høyde, som platå, utført med konstruktiv kjerne av betong,  
 som ligger bak en forblending av naturstein (granitt). Midtre del har en rampe,  
 med tilsvarende konstruksjon/materialbruk.  

Sokkel i sør, vest, nord Sokkel ligger under forplass. Underliggende konstruksjon utført i betong.  
underetasjen Forplass er original og omfattes av vernet. Belagt med originale betongheller.

Indre sjikt av yttervegg I underetasjen er vegglivet inntrukket, slik at det står fritt fra de bærende 
1. etasje konstruksjoner. Veggen er utført som felter av glass og aluminium, tilsvarende  
 de øvrige glassfelt. Brystninger og tettefelter, er utført som tette felt i aluminium, 
 og ikke betong som ellers. Vinduer og dører er i hovedsak originale.
 NB: Asbest i yttervegg 

Indre sjikt av yttervegg I øvre del av ytterveggen er de konstruktive betongsøylene gjennomgående  
2.–4. etasje og synlige både på innsiden og på utsiden. Mellom hver søyle er det betong-
 elementer brutt av vindusbånd i glass/aluminium (mørk farge). Betongsøylene  
 er markert med felt i rustfritt stål. Veggen fremstår med original utførelse.  
 Fasaden ansees som i original utførelse. Vinduer og dører er i hovedsak originale.
 NB: Asbest i yttervegg og alle betongsøyler og bak rustfritt stål.

Konstruktive søyler –  Originale, konstruktive søyler i betong med naturutførelse i overflaten 
mellomsjikt (elementer). Felt i rustfritt stål.
 NB: Asbest i betongsøyler og bak rustfritt stål.

Mindre utbedringsarbeider er 
vedlikehold. Inngrep som berører 
opprinnelige materialer skal ut-
føres etter antikvariske prinsipper 
(kap. 4, vernebestemmelser),  
og er definert som tiltak.
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Fasader (forts.)
BYGNINGSDEL BESKRIVELSE VEDLIKEHOLD / TILTAK

Lameller – ytre sjikt Originale horisontale og vertikale lameller utført som prefabrikerte elementer  
 i naturbetong. De vertikale lamellene henger ned fra gesims med feste til bak 
 enforliggende søyler.  På husets østfasade har annenhver hengende lamell slikt  
 feste. Horisontale elementer er festet til de vertikale. Lamellene er en viktig del  
 av det originale arkitektoniske formspråket.

Gesims Original, og karakteristisk bred gesims med skrå underside, 
 utført i natur betong.
 Fasongen på lufteåpningene i gesims ble endret i forbindelse med 
 reparasjon i 2001.

Pipe i nordfasade Original pipe som var tilknyttet husets oljefyringsanlegg. Står i dag ubrukt.   
 Manglende oppvarming skaper kondens og fare for vannskade. 
 Pipen er bygget som plasstøpt betongkonstruksjon, utført med stående 
 bordforskaling, med horisontale skjøter og synlige stagpunkter. 
 Fremstår som naturbetong.

Dører  Fasaden mot nord, øst, vest og sør har originale doble svartmalte 
 ståldører med glass.

Mindre utbedringsarbeider er 
vedlikehold. Inngrep som berører 
opprinnelige materialer skal ut-
føres etter antikvariske prinsipper 
(kap. 4, vernebestemmelser),  
og er definert som tiltak.



Yttertak

Tak sett mot nordøst. Foto: b+b arkitekter Tak sett mot sør. Foto: b+b arkitekter
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5.4 Kulturminneverdi eksteriør

Bak den brede, massive gesimsen i betong, ligger tekniske rom.   
I hovedsak er den originale tekniske strukturen bevart, inkl. ventila- 
sjonsløsninger. Yttertaket er originalt og består av et støpt dekke under  
en oppbygget luftet trekonstruksjon med oppbygget fall. Falloppbyg-
gingen er utført med møne i senter og med fall ut mot en kant, ca.  
2 m inntrukket fra ytterkant. Her er etablert en langsgående renne med 
sluk rundt hele byggets rand. Vann fra møne og fra ytre del av tak mot  

gesims, renner inn mot rennen. Taket er det originale og tekket med papp 
med underliggende sutak liggende på fagverk i tre med fall. På tekkingen 
ligger et lag av grus, som i årenes løp har fått et lag med mose.



Fuglekasse på tak mot Nygårdsparken. Foto: EIA Tjeld som bygger reir på taket, filmet med UiBs web-kamera. 
Foto: Arild Breistøl

Tak sett mot nord. Foto: EIA
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Taket på Realfagbygget er hekkeplass for mange ulike fuglearter. Orni-
tologer ved Zoologisk institutt har plassert mange små fuglekasser langs 
gesimsen i håp om å få tårnseilere til å hekke her. Dette har ikke slått 
til, men spettmeis, stær og andre småfugler bruker disse kassene. Siden 
1997 har sildemåker hekket på taket, i 2014 kom ti sildemåkepar hit for 
å bygge reir i mosen. Når måkeungene skal lære å fly, ramler de ofte ned 
i lysgårdene. Da får de hjelp av driftsavdelingens ansatte for å komme 

opp igjen på taket. En tjeld med make er også faste sommergjester øverst 
på Realfagbygget. Fra 2005 til 2013 ble hekkingen til tjelden filmet med 
et webkamera. Liveoverføringen ble vanskelig da tjelden begynte å legge 
reiret på en lite synlig plass.



Lysgård med tak over 1. etasje. Foto: EIA En av Realfagbyggets fire lysgårder sett fra taket. Foto: b+b arkitekter
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5.4 Kulturminneverdi eksteriør



BYGNINGSDEL BESKRIVELSE VEDLIKEHOLD / TILTAK

Yttertak

Mindre utbedringsarbeider er 
vedlikehold. Inngrep som berører 
opprinnelige materialer skal ut-
føres etter antikvariske prinsipper 
(kap. 4, vernebestemmelser),  
og er definert som tiltak.

Takkonstruksjon (bærende) Original bærende takkontruksjon som støpt betongdekke. 
 Er dekket med 100 mm Rockwool.

Falloppbygging Original falloppbygging utført med takkonstruksjon i tre.  
 Hulrom er tilgjengelig for inspeksjon. Er utført som takstoler og sperretak.

Gesims Original gesims av betong. Malt i nyere tid.

Takoppbygg Originale takoppbygg, tekket med båndtekking.

Overlys Originale overlys utført som rektangulære kupler.

Fuglekasser Ca 13 små fuglekasser er satt opp langs gesimsen. Her hekker ulike småfugler.

Hekkeplass på taket Det store, grønne taket er hekkeplass for flere fuglearter som kommer tilbake  
 hit år etter år fordi de føler seg trygge på taket og finner mye god mat 
 i Nygårdsparken. Fuglene bygger reir på moseteppet.

Tekking Original taktekking av 3 lag med papp, på undertak av tre. Noen partier er 
 utbedret, ved overganger/bevegelsesfuger. Tekket med Bitumen.

Tekniske installasjoner på tak Tekniske installasjoner, primært for lufting av anlegg, stikker opp som separate  
 egne enheter over tak. Mye antas å være originalt.
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5.5 Kulturminneverdi interiør

Interiørfredningen omfatter inngangspartiet med vestibyle, den planfrie 
rampen opp til første etasje, lobbyen i denne etasjen og kantinen i andre 
etasje. De synlige betongkonstruksjonene, originale overflater og ditto  
bygningsdeler er med på å gi interiøret et autentisk preg. Dominerende  
materialbruk er betong som delvis er kledt med stål i bærende søyler,  
kvadratisk teglstein, glassbyggestein, keramiske gulvfliser og akustisk spile-
himling i tak. Huset har fått ny belysning, og det er tilført noe ny møblering 

i de fredede arealene. Ellers er denne delen av Realfagbygget helt uendret.

To laboratorier i fjerde etasje er fredet med original innredning og 
utstyr. Harald Ramm Østgaard beskrev selv at en strengt gjennomført 
modulplanlegging, som også omfattet innredning og installasjoner, var et 
nødvendig hjelpemiddel i planleggingen av Realfagbygget. Dette er svært 
synlig i det fredede interiøret i laboratoriene. 

Rød teglstein, røde fliser og originale røde dører med glassfelt er med på å gi Realfagbygget 
identitet og et autentisk preg. Foto: EIA
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Oversikt over lobby i 1. og kantine i 2. etasje. Foto: EIA

Rampe som fører fra underetasje til 1. etasje. Foto: EIA

Modultenking i planløsning var en naturlig følgesvenn til element-
byggeri i betong. I følge arkitekten var det nødvendig å kunne tilpasse 
undervisningsbygg nye og fremtidige utdanningsmetoder og varierende 
pedagogiske systemer, bygningen måtte med enkle midler være fleksibel.
Ved rampen som fører fra under- til 1. etasje synliggjøres modul/element-
bruken i interiøret. Her kommer det tydelig frem at betongsøylene, material-
bruk, fargebruk og dimensjoner på moduler/rom er gjennomgående i bygget. 
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Den 90 m2 store billedveven «Den røde tråd» av Else Marie Jakob-
sen som henger ved rampen, er et sentralt verk i norsk tekstilkunst.  
Tekstilen er med på å gi identitet til Realfagbygget.

Rampe med billedvev
«Den røde tråd» av
Else Marie Jakobsen. 
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Else Marie Jakobsen. Foto: Birgitte Sørensen, Vest-Agder-museet
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Beskrivelse underetasje, vernede områder

I underetasjen er det den store inngangshallen/vestibylen med naturlig 
tilhørende arealer som er fredet. I disse arealene fremstår den opprinnelige 
strukturen som intakt, men blokkering av den opprinnelige hovedinn- 
gangen i sør har skapt brudd i den planlagte logikken. 

Materialbruken på de fleste overflater er intakt og forteller om gjeldende 
trender på begynnelsen av 70-tallet da realfagbygget ble planlagt.

Underetasjen sett mot opprinnelig hovedinngang på husets søndre kortvegg. Denne inngangen er stengt, 
lysinnslippet fra sør er i dag borte  og deler av det opprinnelig åpne teglflisbelagte arealet er bygget inn.  
Dagens hovedinngang ligger på østveggen, utenfor venstre bildekant. Foto: EIA

Plantegning underetasje med opprinnelig utstrekning vrimleareal som har rød teglflis på gulv.
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Rom UF 10d vindfang

Vindfanget fremstår som svært autentisk, og preges av de karakteris-
tiske store glassfeltene med karmer og rammer i mørk farge. Dørene  
i vindfanget er originale ståldører med en særpreget og tidstypisk utførelse.  
Denne inngangen mot øst ble hovedinngang i 1986.

Vindfang sett fra vestibyle. Foto: EIA Inne fra vindfang sett mot vestibyle. Foto: EIA

SÅRBARHET

SVÆRT
HØY

HØY LAV
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE VEDLIKEHOLD / TILTAK

Rom UF 10d vindfang

Mindre utbedringsarbeider er 
vedlikehold. Inngrep som berører 
opprinnelige materialer skal ut-
føres etter antikvariske prinsipper 
(kap. 4, vernebestemmelser),  
og er definert som tiltak.

Gulv Rister i galvanisert stål. Disse er originale.

Glassvegg Omsluttende vegger er originale glassvegger med karmer og rammer 
 i lakkert aluminium, med mørk fargetone. 

Vindu Originale vinduer i glass og aluminium med mørk lakkert karm.

Himling Original spilehimling i form av lakkerte tynnplater av metall.

Dør Original glassdør med rammer og karmer i malt stål. Særpreget og 
 tidstypiske profiler. Originale og særpregede håndtak og beslag.
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Rommet fremstår som godt bevart og har svært høy antikvarisk  
verdi. Hovedstrukturen er uendret med unntak av at den opprinnelige  
hovedinngangen fra sør med tilhørende bred adkomst mot hovedtrappen 
er blokkert. Denne endringen har endret trafikkmønsteret i etasjen og 
redusert innslipp av dagslys vesentlig. Interiøret domineres av eksponert 
betong både i søyler, vegger, og tak. 

Rom U.030 vestibyle 
med garderobe

Vestibyle. Vegg mot lesesal i glassbyggestein og dører med grønn laminatfront. Foto: EIA Vestibyle sett mot nord. Dagens hovedinngang ligger 
utenfor høyre bildekant. Foto: EIA

SÅRBARHET

SVÆRT
HØY

HØY LAV

Rommet fremstår som tidstypisk, med sine eksponerte konstruksjoner og 
med materialbruken for øvrig. De eksponerte betongkonstruksjonene er 
karakteristiske, det er også det lesbare skille mellom de bærende og ikke 
bærende elementer. Den eksponerte umalte betongen danner sammen med 
kvadratisk teglstein, keramiske fliser og glassbyggesten er tidstypisk interiør. 
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‹‹Trekant» av Anne Marie Kommisar fra 1986. Foto: EIA

Korridor i vestibyle langs lesesal på husets østside, sett mot sør. Foto: EIA
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Vegg av glassbyggestein langs lesesal på husets østside, sett fra sør. 
Foto: EIA

En vegg av glassbyggestein skiller vestibylen fra en rad med grupperom mot vest. Foto: EIA
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE VEDLIKEHOLD / TILTAK

Mindre utbedringsarbeider er 
vedlikehold. Inngrep som berører 
opprinnelige materialer skal ut-
føres etter antikvariske prinsipper 
(kap. 4, vernebestemmelser),  
og er definert som tiltak.

Gulv Originale gulv, med keramiske fliser, lagt i dekke av betong.

Vegger Originale vegger med ulik materialbruk: Bærende vegger er utført i stedstøpt  
 og bordforskalt betong. Andre vegger er av teglstein eller glassbyggestein.  
 Glassvegger rundt dører med karmer av stål mot trapperom. 
 Rød eller grønn farge.

Himling Originale himlinger med eksponerte betongdragere, med mellomliggende  
 felter med lakkert spilehimling av metall. 

Kunst Else Marie Jakobsens  «Den røde tråd» – en storslagen billedvev på hele 90 m2  
 fra 1981/1982 dekker en hel vegg ved rampen som fører opp til første etasje*.  
 Tre utsmykninger av Jon Audun Hauge. En båtform, «Utvikling» del 1, står ute ved  
 dagens hovedinngang, en, «Utvikling» del 2, nede ved rampen i underetasjen og  
 en, «Utvikling» del 3, henger i 1. etasje*. Vestibylen i underetasjen er også 
 utsmykket med billedveven «Trekant» av Anne Marie Komissar.

Søyler Originale søyler av prefabrikkert stålglattet betong, i naturutførelse. 
 Felt med dekkplate i rustfritt stål.

Dører Originale glassdører mot trapperom og korridorer med rammer og karmer 
 i malt stål. Særpreget og tidstypiske profiler. 
 Originale og særpregede håndtak og beslag.
 Andre dører har kompakte dørblad med grønn laminatfront og kantlist i eik.

Rom U.030 vestibyle med garderobe

*Se omtale av kunsten
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Rom U.031 / 1.031 rampe

Sammen med billedveven ‹‹Den røde tråd» av Else Marie Jakobsen,  
utgjør den planfrie betongrampen som fører fra underetasjen opp til lobbyen 
i første etasje et markant, karakteristisk og tidstypisk trekk ved bygningen.

SÅRBARHET

SVÆRT
HØY

HØY LAV

Rampe som fører fra vestibyle i underetasje til lobby i 1. etasje. Foto: EIA
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Rampen med rekkverk er utført i stedstøpt, bordforskalt betong, i natur 
utførelse. Rampen utgjør et viktig element i det som fremstår som et av 
bygningens mest særpregede rom – åpent opp over 3 etasjer, fra inngang  
i bunn til kantinen på øverste nivå. 

Nordvegg ved rampe er utsmykket med billedveven ‹‹Den røde tråd» av Else Marie Jakobsen. Betongrampen henger fra taket i rødmalte stålstag. Foto: EIA
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE VEDLIKEHOLD / TILTAK

Mindre utbedringsarbeider er 
vedlikehold. Inngrep som berører 
opprinnelige materialer skal ut-
føres etter antikvariske prinsipper 
(kap. 4, vernebestemmelser),  
og er definert som tiltak.

Rampe Original rampe som fører fra inngangsetasjen til lobbyen i 1. etasje. 
 Rampen er utført som stedstøpt, bordforskalt betong, både i selve rampeløpet  
 og i de to sidevangene. Rampens tverrende mot øst henger i rødmalte stålstag. 

Gulv Originalt riflet gummibelegg.

Rekkverk Original håndløper i stål.

Billedvev Billedvev fra 1982, med tittelen «Den røde tråd» utført av Else Marie Jakobsen.  
 Bildet er et sentralt verk i norsk tekstilkunst, og er sterkt knyttet til bygningens  
 identitet. Verket er på 90 m2 og strekker seg over to fulle etasjehøyder.

Rom U.031 / 1.031 rampe
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Beskrivelse 1. etasje, vernede områder

Den originale hovedstrukturen er uendret. I etasjens vernede arealer er 
også materialbruken i alle overflater original. Den bærende ideen er å la 
den synlige konstruksjonen være et aktivt visuelt tilstedeværende element  
i interiørene.  De konstruktive elementene trer frem i rommene, i form 
av søyler og eksponerte konstruksjoner i himling. Mellom de bærende  
elementer er lettvegger felt inn. Der det er ønsket kontakt mellom rom og 
vrimlearealene utenfor, er det benyttet vegger av glass/glassbyggestein.

Som i underetasjen kommer modultenkingen godt til syne i vestibylen med 
synlige konstruksjoner og materialbruk over dobbel takhøyde. I vestibylen 
er det god visuell kontakt med parken utenfor gjennom store vindusflater 
med horisontal oppdeling. 

Lobbyen i 1. etasje har kontakt med Nygårdsparken gjennom en glassvegg med dobbel høyde. Foto: EIA
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Rom 1.030 lobby

Vestibylen i 1. etasje er hjertet i Realfagbygget. Rommet åpner seg opp 
mot parken i vest med dobbel takhøyde.

Arkitekten la til rette for kontakt med parken også gjennom en dobbel 
utgangsdør på lobbyens vestvegg. Det gikk mange år før denne døren  
ble tatt i bruk.

I likhet med de øvrige interiørene, er de eksponerte umalte betong- 
konstruksjonene karakteristiske. 

Sammen med teglstein, keramiske fliser i gulv, og malte stålelementer  
i glassfelt og i trapper, dannes en tidstypisk material- og fargepalett.

Deler av lobbyen i 1. etasje har dobbel takhøyde og danner et sammenhengende rom med 
kantinen i etasjen over. Foto: EIA

En rødmalt ståltrapp fører fra lobbyen opp til 
kantinen i 2. etasje. Foto: EIA

SÅRBARHET

SVÆRT
HØY

HØY LAV
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE VEDLIKEHOLD / TILTAK

Rom 1.030 lobby

Mindre utbedringsarbeider er 
vedlikehold. Inngrep som berører 
opprinnelige materialer skal ut-
føres etter antikvariske prinsipper 
(kap. 4, vernebestemmelser),  
og er definert som tiltak.

Gulv Originale gulv utført med keramisk flis, lagt i dekke av betong.

Vegger Originale vegger med ulik materialbruk: Bærende vegger er utført i stedstøpt  
 og bordforskalt betong. Andre vegger er av teglstein eller glassbyggestein.  
 Glassvegger rundt dører med karmer av stål mot trapperom. Rød eller grønn farge. 

Himling Originale himlinger med eksponerte betongdragere, med mellomliggende  
 felter med lakkert spilehimling av metall.

Rød ståltrapp til kafé Original rødmalt trapp i stål fører fra lobbyen til kantinen i andre etasje. 
 Trappetrinnene er belagt med keramiske fliser av samme type som i gulvet.

Søyler Originale søyler av prefabrikert stålglattet betong, i natur utførelse.  
 Felt med dekkplate i rustfritt stål.

Dører Originale glassdører mot trapperom og korridorer med rammer og karmer 
 i malt stål. Særpreget og tidstypiske profiler.  
 Originale og særpregede håndtak og beslag. Andre originale dører har 
 kompakte dørblad med grønn laminatfront og kantlist i eik.

63Universitetet i Bergen  ›  Eiendomsavdelingen  ›  Forvaltningsplan UiB 10197 – Kompleks 9900488 – Realfagbygget – Allégaten 41



64 Universitetet i Bergen  ›  Eiendomsavdelingen  ›  Forvaltningsplan UiB 10197 – Kompleks 9900488 – Realfagbygget – Allégaten 41

5.5 Kulturminneverdi interiør

1. Utgang fra lobby til uteareal  
ved Nygårdsparken i vest. 

2. Lobby sett mot sør.
 
3. Lobby sett mot nord. 

4. Lobby sett mot vest.
Alle foto: EIA 

1

3

2

4



Beskrivelse 2. etasje, vernede områder

I likhet med de øvrige interiørene, er de eksponerte umalte betongkon-
struksjonene karakteristiske. Sammen med teglfliser, og malte stålelementer  
i glassfelter og i trapper, dannes en tidstypisk material- og fargepalett.

Den vernede sonen i 2. etasje omfatter kantinen, med tilliggende arealer og 
er en del av det store åpne rommet som strekker seg oppover fra vestibylen 
i underetasjen. Karmer på dører og omsluttende glassvegg er originale. Rød 
farge synes å signalisere fellesarealer, mens grønn viser vei til mindre offent-
lige rom. Ståltrappen mellom lobby og kantine er også i samme rødfarge. 

Kantinen i 2.etasje krager delvis ut over lobbyen i 1. etasje. Foto: EIA Grønnmalt glassdør fra kantinen mot korridor i nord. Foto: EIA
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Rom 2.030 kantine

Kantinen fremstår i all hovedsak som godt bevart. Den viktigste      
endringen er modernisering av lysmiljøet med utskifting av originale 
lysarmaturer i nyere tid. Som i resten av bygningen  finner vi eksponerte 
betongkonstruksjoner, teglfliser og stålhimlinger som viktige element  
i interiørene.

Kantinedisken i 2. etasje. Foto: EIA Kantinen sett fra sør. Foto: EIA

SÅRBARHET

SVÆRT
HØY

HØY LAV
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BYGNINGSDEL BESKRIVELSE VEDLIKEHOLD / TILTAK

Rom 2.030 kantine

Mindre utbedringsarbeider er 
vedlikehold. Inngrep som berører 
opprinnelige materialer skal ut-
føres etter antikvariske prinsipper 
(kap. 4, vernebestemmelser),  
og er definert som tiltak.

Gulv Originale gulv utført i keramisk tegl.

Vegger Originale vegger med ulik materialbruk: Bærende vegger er utført i stedstøpt  
 og bordforskalt betong. Andre vegger er av teglstein eller glassbyggestein.  
 Glassvegger rundt dører med karmer av stål mot trapperom. 
 Rød eller grønn farge.

Himling Originale himlinger med eksponert betongkonstruksjon med mellomliggende  
 felter med lakkert spilehimling av metall.

Søyler Originale eksponerte betongsøyler, med dekkplater av rustfritt stål.

Dører Originale glassdører mot trapperom og korridorer med rammer og karmer 
 i malt stål. Særpreget og tidstypiske profiler. 
 Originale og særpregede håndtak og beslag.
 Andre originale dører har kompakte dørblad med grønn laminatfront og 
 kantlist i eik.

67Universitetet i Bergen  ›  Eiendomsavdelingen  ›  Forvaltningsplan UiB 10197 – Kompleks 9900488 – Realfagbygget – Allégaten 41



Beskrivelse 4. etasje, vernede områder

I fjerde etasje er de to laboratoriene lengst sør i bygget fredet. Her er de 
fleste overflater intakte og rommene har beholdt den originale innredningen 
og mye av utstyret fra huset var nytt. De to laboratoriene er nær identisk 
innredet, og ligger speilvendt mot hverandre.

Interiøret var en del av Ramm Østgaard sin modulplanlegging, noe som 
kommer til syne i laboratoriene. 

SÅRBARHET

SVÆRT
HØY

HØY LAV

Laboratorium 4B 1f i 4. etasje. Foto: EIA
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Rom 4F 1f laboratorium

Rommene fremstår som svært autentiske og tidstypiske, mye på grunn av at 
den originale faste laboratorieinnredningen er bevart.  Som i bygningen for 
øvrig, karakteriseres rommene også her av eksponerte betongkonstruksjoner. 
I motsetning til de andre vernede soner, er konstruksjonene her malt hvite, 
og den originale materialpaletten derav noe endret. 

SÅRBARHET

SVÆRT
HØY

HØY LAV

Laboratorium 4F 1f i 4. etasje. Foto: EIA
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Laboratorium 4F 1f i 4. etasje. 
Foto: EIA

70 Universitetet i Bergen  ›  Eiendomsavdelingen  ›  Forvaltningsplan UiB 10197 – Kompleks 9900488 – Realfagbygget – Allégaten 41

5.5 Kulturminneverdi interiør



BYGNINGSDEL BESKRIVELSE VEDLIKEHOLD / TILTAK

Rom 4F 1f laboratorium

Mindre utbedringsarbeider er 
vedlikehold. Inngrep som berører 
opprinnelige materialer skal ut-
føres etter antikvariske prinsipper 
(kap. 4, vernebestemmelser),  
og er definert som tiltak.

Gulv Originale gulvoverflater av linoleum (mønstret, grønn). 
 Trolig lagt rett på betong.

Vegger Veggoverflater kledt med malt strietapet. Trolig ikke originale.
 NB: Asbest i yttervegg.

Vinduer Originale vinduer med energiglass og med aluminiumsrammer og karmer. 
 Vindusbrett utført i heltre med solid dybde. Vindusbrett er hengslet og 
 fungerer som topp på teknisk innkassing i brystning. 
 NB: Asbest i vindusomramming.

Himling Eksponerte dragere i betong i himling. Originalt utført med umalt overflate.  
 Malt i nyere tid/siste tiår.

Fast innredning Fast innredning med konstruksjon i sortmalt stål, og med skrog, benkeplate 
 og skuffer av heltre furu.

Betongsøyler Synlige betongsøyler (eksponert hovedkonstruksjon i fasaden) utført med  
i yttervegg ubehandlet betongoverflate. Stålglattet betong. Originalt utrykk.
 NB: Asbest i betongsøyler.

Dører Karm i stål. Kompakte dørblad med laminat, grønn front, kantlist i eik.
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Rom 4B 1f laboratorium

Rommene fremstår som svært autentiske og tidstypiske, mye på grunn av 
at den originale faste laboratorieinnredningen er bevart. Som i bygningen 
for øvrig, karakteriseres rommene også her av eksponerte betongkonstruk-
sjoner. I motsetning til de andre vernede soner, er konstruksjonene her 
malt hvite, og den originale materialpaletten derav noe endret. 

Laboratorium 4B 1f i 4. etasje. Foto: EIA
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   BYGNINGSDEL BESKRIVELSE VEDLIKEHOLD / TILTAK

Rom 4B 1f laboratorium

Mindre utbedringsarbeider er 
vedlikehold. Inngrep som berører 
opprinnelige materialer skal ut-
føres etter antikvariske prinsipper 
(kap. 4, vernebestemmelser),  
og er definert som tiltak.

Gulv Originale gulvoverflater av linoleum (mønstret, grønn). 
 Trolig lagt rett på betong.

Vegg Veggoverflater kledt med malt strietapet. Trolig ikke originale.
 NB: Asbest i yttervegg. 

Vinduer Originale vinduer med energiglass og med aluminiums rammer og karmer. 
 Vindusbrett utført i heltre med solid dybde. Vindusbrett er hengslet og 
 fungerer som topp på teknisk innkassing i brystning. 
 NB: Asbest i omramming av vinduer.

Himling Eksponerte dragere i betong i himling. Originalt utført med umalt overflate.  
 Malt i nyere tid/siste tiår.

Betongsøyler Synlige betongsøyler (eksponert hovedkonstruksjon i fasaden) utført med  
 ubehandlet betongoverflate. Stålglattet betong. Originalt utrykk.
 NB: Asbest i betongsøyler

Dører Karm i stål. Kompakte dørblad med laminat, grønn front, kantlist i eik.

73Universitetet i Bergen  ›  Eiendomsavdelingen  ›  Forvaltningsplan UiB 10197 – Kompleks 9900488 – Realfagbygget – Allégaten 41



5.5 Kulturminneverdi interiør 
Beskrivelse innvendige konstruksjoner

De innvendige bærende elementene er i all hovedsak betongkonstruk-
sjoner, og disse er viktige  arkitektoniske elementer i interiørene.

Gulv på grunn og konstruktive dekker er betongdekker. Dekkene er 
utført som plasstøpte kassettdekker. Det eksponerte rutenettet i betong  
på undersidene, i Realfagbygget kalt badekar, danner ramme rundt  
lakkerte spilehimlinger av metall i taket. Oppå dekket ligger gulvoverflater  
av henholdsvis keramisk flis og linoleumsbelegg. Keramisk flis i vrimle- 
arealer, og linoleum i undervisningsrom og kontor.

Dekkene bæres av kraftige betongsøyler. I likhet med dragerne  
i himling er søylene eksponert i interiørene, også der de inngår i en vegg. 
Det konstruktive aksesystemet er 6 x 9 meter. I hver akse er det fire søyler 
på 25 x 25 cm i knipper på fire som måler 1,1 x 1,1 meter, hvert søyle- 
knippe rommer tekniske installasjoner. Mellomrommet mellom betong- 
søylene er kledt i rustfritt stål. 

Kun et fåtall av de innvendige veggene er utført i plasstøpt betong.  Disse 
ofte knyttet til heiser, trapper og inngår trolig i avstivning av huset.

Lettvegger av ulike materialer fyller inn mellom eksponerte konstruk- 
sjoner: Ikke bærende teglvegger, vegger av glassbyggestein, andre lett-
vegger.

I brutalistisk arkitektur er synliggjøring av konstruksjoner et virke- 
middel for å kommunisere styrke, åpenhet og ærlighet. De synlige kon- 
struksjonene i Realfagbygget utgjør avgjørende elementer i det arkitek- 
toniske uttrykket. 

Synlig søyle i dobbel etasjehøyde, kassettdekker med 
stålhimling. Foto: EIA

Korridor med ubehandlet betonghimling og bærende 
søyler i vegg med mulighet for fleksibilitet. Foto: EIA

SÅRBARHET
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   BYGNINGSDEL BESKRIVELSE VEDLIKEHOLD / TILTAK

Innvendige konstruksjoner

Mindre utbedringsarbeider er 
vedlikehold. Inngrep som berører 
opprinnelige materialer skal ut-
føres etter antikvariske prinsipper 
(kap. 4, vernebestemmelser),  
og er definert som tiltak.

Spilehimling Originale himlinger i form av lakkert spilehimling av metall mellom
 eksponerte kassettdekker.

Betongdekke med Original dekkekonstruksjon er utført som plass-støpte kassettdekker.
eksponerte dragere

Søyler Originale betongsøyler kledt med stålplater.
 NB: Asbest i betongsøyler og bak stålplater.

Fliser Originale keramiske teglfliser i store deler av vrimlearealene.

Linoleum Originale linoleumsgulv i undervisningsrom, laboratorier og kontor.
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Nygårdsparken er nærmeste nabo. Foto: EIA
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Landskapsarkitekt Endre Vik, som utformet utomhusarealene her,  
hadde som intensjon å trekke Nygårdsparken ned og rundt Realfagbygget 
ved hjelp av naturstein og beplantning. Vik var fra 1965 hagearkitekt 
for Universitetes nye anlegg på Nygårdshøyden. Han sier i et intervju 
(BT 3. juni 1965) at han håper universitetsutbyggingen vil medvirke til 
bedre kontakt mellom sentrum og Nygårdsparken og ønsker åpenhet og 
parkmessig kontakt også på tvers av høydedraget.

Rundt Realfagbygget er det bygget opp en en etasje høy terrasse mot 
Allégaten og på begge gavlsider. I sør fører brede trapper opp til denne 
terrassen med en hellebelagt plass foran husets opprinnelige hovedinn-
gang mot sør. Plassen smalner av langs den østre langveggen forbi dagens 
hovedinngang og avsluttes med en ny og bredere plass ved bygningens 
nordende. Også her er det trapp ned til Allégaten. En trapp fører fra 
den nedre plassen i nord til en øvre plass foran husets inngangsdør mot 
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nord. Mot sør, øst og nord er terrassen dels rammet inn av en bred natur- 
steinsmur i sittehøyde, dels av et betongbedd ut mot gate eller trapp.

I begge ender av bygningen er det forbindelse inn til Nygårdsparken. 
Langs hele vestveggen er bygningen avskåret fra parken med en tett mur 
med et smijernsgjerde oppå. Noe av dette gjerdet synes å være originalt, 
en del mot sør er nyere. Mellom bygningen og natursteinsmuren er  

dekket belagt med kvadratiske betongheller som på den øvrige terrassen 
rundt huset.

Den høye muren mot Allégaten er forblendet med naturstein. Sam-
me steinen er brukt i andre utvendige murer rundt bygningen. Dette 
er naturstein av samme type som er brukt i muren som rammer inn  
Nygårdsparken. Realfagbygget har direkte adgang fra Allégaten til dagens 

Bilde 1 og 2: Utomhusområde ved opprinnelig hovedinngang. Trapp som fører fra Allégaten 
forbi Realfagbyggets opprinnelige inngangsparti  mot sør til Nygårdsparken.

Bilde 3 og 4: Natursteinsmur ved trapp og detaljer 
i trapp.
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hovedinngang på østveggen via en planløs rampe belagt med betongheller 
og med mur av naturstein på begge sider. Det er et større overbygget 
utomhusareal både ved dagens hovedinngang og ved inngang mot vest.

På plassen ved opprinnelig hovedinngang ble det i 1990 bygget et  
høydebasseng i betong som forsyner Høyteknologisenteret på Marine-
holmen med sjøvann. Bassenget tar 350 000 liter vann.

Bilde 5 og 6: Trapp sett fra Allé- 
gaten mot Nygårdsparken. Ved bruk 
av naturstein og vegetasjon ønsket 
landskapsarkitekt Endre Vik å 
trekke Nygårdsparken ned rundt 
Realfagbygget. 

Bilde 7 og 8: Fasade med terras-
semur blendet med naturstein og 
betongbedd øverst langs Allégaten. 
Tre bartre av typen hemlokk er plan-
tet ved bygningens sørøstre hjørne.

Bilde 9 og 10: Blomsterbedd i betong som løper langs 
hele husets lengde. Hele uteområdet er dekket med 
kvadratiske betongheller. En del heller er løftet opp av 
uvedkommende og senere festet med betong i hjørnene.
Alle foto: EIA
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Bilde 1: Adkomst fra Allégaten til 
nåværende hovedinngang.

Bilde 2: Utsmykning ved dagens 
hovedinngang: Jon Audun Hauges 
«Utvikling 1». 

Bilde 5 og 6: Uteareal mot 
vest med mur mot Nygårds- 
parken og smijernsgjerde.

Bilde 3 og 4: Inntrukket yttervegg skaper overbygde 
uteplasser ved inngang mot vest og ved dagens  
hovedinngang. Foto: EIA
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Bilde 9 og 10: Oversikt over nedre terrasse mot nord 
med betongtrapp. Hellebelagt uteplass ved inngang  
til 1. etasje fra nord. Foto: EIA

Bilde 7 og 8: Uteareal mot vest med 
benker og lysarmatur. Grøntareal 
ved inngang mot nord.

Bilde 11 og 12: Trapp mellom nedre 
og øvre terrasse mot nord er belagt 
med betongstein. Nedre terrasse er 
møblert med trebenker.

12
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Terrassen langs Allégaten sett fra nord. Foto: EIA Trapp fra nord inn til nedre terrasse. Foto: EIA

   BYGNINGSDEL BESKRIVELSE VEDLIKEHOLD / TILTAK

Beskrivelse utomhus

Mindre utbedringsarbeider er 
vedlikehold. Inngrep som berører 
opprinnelige materialer skal ut-
føres etter antikvariske prinsipper 
(kap. 4, vernebestemmelser),  
og er definert som tiltak.

Murer Naturstein og betong.

Dekke Kvadratiske betongheller. Disse lå opprinnelig løst uten feste til bakken. Mange av  
 hellene var blitt ustabile og lagde klikkelyd ved bruk. For å unngå forstyrrende  
 støy i tilstøtende lesesal ble hellene festet på betongputer. Før innfestingen ble  
 også hellene brukt som gjemmested for narkotika.

Trapper Alle trapper har lave trinn belagt med betongheller av samme type som på   
 terrassen. Hovedtrapp mot sør har innlagt flere planløse felt og renne for sykkelhjul.
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   BYGNINGSDEL BESKRIVELSE VEDLIKEHOLD / TILTAK

Beskrivelse utomhus (forts.)

Mindre utbedringsarbeider er 
vedlikehold. Inngrep som berører 
opprinnelige materialer skal ut-
føres etter antikvariske prinsipper 
(kap. 4, vernebestemmelser),  
og er definert som tiltak.

Trær Tre bartre av typen hemlokk er plantet mellom betonghellene på terrassen 
 ved husets sydøstre hjørne.

Basseng På plassen mot sør ved opprinnelig hovedinngang ligger et basseng med   
 fontene, rullesteiner og en stor gråstein.

Møblering Lave, mørkbeisede trebenker med betongfundament på plass mot sør, 
 langs begge langveggene og på begge plassene mot nord.
 Sykkelstativ er plassert langs vegg mot sør og øst og på øvre plass mot nord.

Utsmykning Skulpturen «Utvikling 1» av Jon Audun Hauge fra 1984 står på terrassen mot  
 Allégaten ved dagens hovedinngang.

Kontakt med Nygårdsparken Utearelet har kontakt med Nygårdsparken i begge ender av Realfagbygget.  
 Glassveggen i vest som åpner 1. og 2. etasje mot  parken og skaper kontakt  
 med dette grøntområdet. 

Bedd I hele husets lengde løper et betongbedd som avslutning av terrassen 
 mot Allégaten.
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Formål med tiltaket:

Vernerapport for enkle tiltak i bygg. Skjema vøl og vern. UIB

Byggnavn:

Adresse:

Tegning

Bilde

Bilde

Tegning

Bilde

Bilde

Side 1

Bakgrunn for tiltak:

Objektnr. i LVP: Kompleks:

Etg.: Romnr.:

Dato:

Vernehensyn:

Vernerapport for enkle tiltak i bygg. Skjema vøl og vern. UIB

Side 2

Eksisterende forhold:

Planlagt løsning med fokus på endring:

Antikvarisk vurdering (fylles ut av kulturminneansvarlig):

Dette er skjemaet du 
bruker ved tiltak 
og endring.  
Se kap. 4.3:  
Hvem gjør hva.

6  S K J E M A :   V Ø L   O G   V E R N

84 Universitetet i Bergen  ›  Eiendomsavdelingen  ›  Forvaltningsplan UiB 10197 – Kompleks 9900488 – Realfagbygget – Allégaten 41



= Fredet
UiB hage 

= Fredet
UiB bygg

= Verneklasse 2
UiB bygg 

= Realfagbygget
Allégaten 41

= Andre
UiB bygg

Sydnesplassen

Villaveien

 

Parkveien

 

Fosswinckels gate

Nygårdsgaten

Rosenbergsgaten

Håkonsgaten

 

 

Sydnesgaten

Ivar Aasens gate

Dokkeveien

H
aa

ko
n 

Sh
et

el
ig

s p
la

ss

Lars Hilles gate

  

Øysteins gate

Thormøhlens gate

Johannes Bruns gate

Allégaten

Jo
na

s R
ei

ns
 g

at
e

Ch
ris

tie
s g

at
e

Muséplassen

N y g å r d s p a r k e n

M a r i n e h o l m e n

P
u

d
d

e
�

o
r d

s
b

r o
e

n

Geofysisk
institutt

Muséhagen

Student-
senteret

Høyteknologisenteret

Jussbygget

HF-bygget

Psykologi-

bygget

Universitetsmuseet
i Bergen

Realfagbygget

85Universitetet i Bergen  ›  Eiendomsavdelingen  ›  Forvaltningsplan UiB 10197 – Kompleks 9900488 – Realfagbygget – Allégaten 41

7  K A R T

Realfagbygget, Allégaten 41



86 Universitetet i Bergen  ›  Eiendomsavdelingen  ›  Forvaltningsplan UiB 10197 – Kompleks 9900488 – Realfagbygget – Allégaten 41

8  K I L D E R

• Andersson & Skjånes (1963) Universitetet i Bergen.  
Utbygning av Nygårdshøyden

• Bergen Tidende (1977) Diverse avisartikler

• Bergens Tidende (1965) Intervju med hagearkitekt Endre Vik. 3. juni

• Brekke, Nils Georg, Nordhagen, Per Jonas og Lexau, Siri Skjold (2008)  
Norsk arkitekturhistorie

• Byggenytt 30. juni 1977 – Temanummer om Realfagbygget

• Eiendomsavdelingen, UiB (2010) Standardløsninger for realfagbygget.  
Designmanual

• Forland, Astrid (1996) Universitetets i Bergens historie. Bind 1,  
Ekspansjonsfasen 1960-1973. s.327-s.448 

• Gjesdal, Carl O. Gram (1982) Flanerende ferd fra Florida til Dragefjellet

• Lexau, Siri Skjold (2015) Et universitetsområde for fremtiden. 1960-årenes  
ambisiøse planer for Nygårdshøyden i Bergen

• Madsen, Stephan Tschudi (1970) Et jubileumsønske for Bergen 
Nygårdshøydens fortid og fremtid

• Nordhagen, Per Jonas (2003) På universitetets grunn. Nygårdshøydens  
arkitekturhistorie 1860-2000

• Rognlien, Dag (1978) Dimensjoner. Leder i Byggekunst

• Stange, Espen (2001) Inspirert av The New Brutalism? Arkitektureksempler  
fra Bergen sett i lys av Alison og Peter Smithsons teorier. UiB

• Sveram, Tore (1978) Nygårdshøyden i Bergen, Universitetets  
interesseområde

• Tveitnes, Åse (2015) Arkitekturanalyse – Realfagbygget. UiB/AHO

• Wehus, Walter i Eltervåg og Tveitnes (2010) Nye høyder – oppdag campus.  
En arkitekturguide for UiB-studenter. UiB

• Østgaard, Harald Ramm (1977) Realfagbygget. I Byggenytt 30. juni

• Østgaard, Harald Ramm (1978) Realfagbygget, Universitetet i Bergen.  
I Byggekunst s. 70-76

Komplett byggesaksmappe. Deriblant vedtak i Bergens bygningsråd 
20.3.1972 med beskrivelse av organiseringen av Realfagbygget.  
Bergen Byarkiv

LVP, Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, 
kapittel 9, Fredede eiendommer i landsverneplan for Kunnskaps- 
departementet. Vedlegg 25

Statens bygge- og eiendomsdirektorat, Oslo 9. desember 1977:  
Ferdigmelding for Realfagbygget 

LINK til LYDIA, bygg og driftsinformasjon med tegninger og foto:
\\skuld.UiB.no\Prog\Lydia\Lydia\UiB\DOKUMENT\100 Struktur maler\Mappestruktur og forside\Forside\308\Bygg og driftsinformasjon 2016.htm



87Universitetet i Bergen  ›  Eiendomsavdelingen  ›  Forvaltningsplan UiB 10197 – Kompleks 9900488 – Realfagbygget – Allégaten 41



R
E

A
L

F
A

G
B

Y
G

G
E

T
, A

L
L

É
G

A
T

E
N

 4
1

F
O

R
V

A
L

T
N

IN
G

S
P

L
A

N

 UTGIVER UNIVERSITETET i BERGEN ved Eiendomsavdelingen (EIA)

 TEKST / FAKTA Eva Røyrane EIA UiB / Åse Tveitnes EIA UiB / Aina Lille-Langøy b+b arkitekter / Siri Skjold Lexau UiB 

 REDAKTØR Åse Tveitnes EIA UiB

 WEBANSVARLIG Svein Bjarne Langvad EIA UiB

 GRAFISK DESIGN UiB / Bente Ljones STAUT DESIGN

 FOTO / ELEMENT UiB / Thomas Vindal Christensen EIA UiB / arkiv / Colourbox

 TRYKK BODONI

 BERGEN 2018

 ISBN 

 978-82-93674-07-8 Realfagbygget – Allégaten 41  Bygg 10197 / Utomhus 9903528 / Kompleks 9900488   Forvaltningsplan UiB 2018 (digital)

MILJØMERKET

241    Trykksak    6
99


	FORSIDE
	INNHOLD
	GODKJENNING
	1.1 Fredningsvedtak

	2 BÆRENDE                     VERNEVERDIER
	3 GENERELT
	3.1 Formålet med Forvaltningsplanen
	3.2 Lovgrunnlag
	3.3 Kulturminnemyndighet

	4 VERNEBESTEMMELSER
	4.1 Hva er vedlikehold
	4.2 Hva er tiltak
	4.3 Hvem gjør hva

	5 BESKRIVELSE AV BYGNING
	5.1 Bygningens historie
	5.2 Kronologisk endringshistorie
	5.3 Kultur- og arkitekturhistorisk verdi
	5.4 Kulturminneverdi eksteriør
	Fasader
	Yttertak

	5.5 Kulturminneverdi interiør
	Beskrivelse underetasje
	Rom UF 10d vindfang
	Rom U.030 vestibyle
	Rom U.031 / 1.031 rampe

	Beskrivelse 1. etasje
	Rom 1.030 lobby

	Beskrivelse 2. etasje
	Rom 2.030 kantine

	Beskrivelse 4. etasje
	Rom 4F 1f laboratorium
	Rom 4B 1f laboratorium

	Beskrivelse innvendige konstruksjoner

	5.6 Beskrivelse utomhus

	6 SKJEMA : VØL OG VERN
	7 KART
	8 KILDER

