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EDVARD MUNCH VGS
(Kunst- og håndverksskolen)
Rehabilitering
Kunst- og håndverkskolen har vært gjennom en totalrehabilitering, og 
åpnet til skolestart i 2015. Skolen er en videregående skole for design- og 
estetiske fag. Den gir 780 skoleplasser innen dans, musikk, formgivning, 
design og håndverk, senter for små håndverksfag i tillegg til studiespesial-
isering. Å bringe disse fagene sammen vil kunne bidra til å skape inspi-
rasjon og utvikle et slagkraftig fagmiljø. Den nye skolen bygger på lange 
tradisjoner og bringer ny stolthet til fagene. Den nye videregående skolen 
er etablert i de eksisterende lokalene til tidligere Statens håndverks- og 
kunstindustriskole (SHKS) i Ullevålsvn. 5 i Oslo. Bygget er opprinnelig 
tegnet av Bredo Greve og Ingvar Magnus Olsen Hjorth. Eiendommen ble 
reist i perioden 1898-1903.
Bygningen er omfattet av både inn- og utvendig fredning.  Målet har vært 
å sørge for at eksisterende internorganisering av bygget blir videreført. Det 
er søkt å finne den mest gunstige plassering av skolens funksjoner ut fra 
ulike kriterier som arealkrav, ombyggingspotensial, lyd- og lysproblematikk, 
logistikk- kostnads- og fredningshensyn. Hovedutfordringen i prosjektet var 
å balansere mellom fredningsvedtaket og dagens forskriftskrav.  Det er og 
har vært et tett og godt samarbeid med Byantikvaren for å komme fram til 
anbefalte løsninger.
Hjellnes Consult hadde alle RI fag med Multiconsult på Geoteknikk. 
Prosjektet var svært krevende med alunskifer i grunn (med svelling), og de 
utfordringer det fører med seg. Nye bæresystemer integrert med eksister-
ende og komplett utskifting av tekniske anlegg som hensyntar og bevarer 
eksisterende himlinger. 

 ■ Oppdragsgiver
Undervisningsbygg Oslo KF

 ■ Kontaktperson for oppdragsgiver
Ragnar Helge Jacobsen, 
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Lørenveien 2, 0585 Oslo
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2011-2014          

 ■ Oppdragsfaser
Forprosjekt, Detaljprosjekt, Oppfølging i 
 byggeperioden, Garantitiden

 ■ Prosjektkostnad
740 mill NOK
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 Kjell Arne Meum, RIE
 Tore Erling Liengen, RIVA
 Kristin Aasen, LARK
 Espen Lunde, RIBR
 Geir Sandberg, RIM
 Rolf Fredrik Hansen , RIBygningsfysikk
 Bjørn Yngve K. Eriksen,  RIEnergi
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 ■ Samarbeidende firma
Futhark, Multiconsult, Brekke og Strand 
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