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Bakgrunn 
• En idé som har røtter tilbake til slutten av 1990-tallet 
• Statlige midler bevilget i 2017 
• Drevet av Fortidsminneforeningen frem til 2019 
• Nå etablert som egen organisasjon  
• Styret består av representanter fra Byantikvaren, 

Fortidsminneforeningen og byggebransjen. 
 



Hva mener vi med 
Murbyen Oslo? 

• Murbyen Kristiania – ca 1850-1900 

• Murbyen – Tradisjonelt bygde 
murgårder ca 1850- ca 1930 

• Murgårder i andre byer, for 
eksempel Trondheim, Stavanger, 
Bergen og Kristiansand 

 

 



Hvorfor trenger Oslo et 
bygningsvernsenter? 

• Murbyen er truet 

• Størsteparten av bygningsmassen er uten 
formelt vern 

• For å bevare må eiere, forvaltere og 
håndverkere se verdien av å gjøre «det 
rette» 

 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Murbyen var lenge truet av sanering, hele bydeler skulle jevnes med jorden. Dette er heldigvis ikke lenger tilfellet. I dag er det andre trusler som slett håndverk og feil materialbruk. Kortsiktige løsninger. Setningsskader som følge av bla fortettning. Riving og ombygging. Største parten av det vi kaller Murbyen Oslo er uten formelt vern, de er gul listede. Det er ingen bevaringsstatus, men en indikasjon på verneverdi. I utgangspunktet medfører det ingen retningslinjer om hva som er tillatt av inngrep. Derimot får Byantikvaren oversend tiltak/byggesaker i gårder som står på gul liste, og de skal uttale seg om tiltaket til Plan- og bygningsetaten. 



Brukernavn
Presentasjonsnotater
De fleste av bygårdene i Oslo er sameier eller borettslag der eierne i fellesskap må fatte avgjørelser om drift og vedlikehold. Dette er eiere med ulike ønsker og behov, og med mer eller mindre langsiktighet i eierforholdet. Økonomi er ofte styrende, og i tillegg er det mye å tjene på oppussing og salg i Oslo, og mange bor ikke lenge i leilighetene. Hvordan kan vi bidra til at folk får bedre forståelse for materialvalg og håndverk som gir gode resultater på lang sikt, når tidshorisontene er så korte? Og hvordan kan vi sikre at rådene kommer hele sameiet til gode? 
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Hvordan vi jobber for å møte utfordringene i Oslo:Vi har fokusert på eiere og bestillerkompetanse i starten av prosjektetMurbyen Oslo har satset på en gratis rådgvingtjeneste. Vi driver ikke oppsøkende virksomhet, alle huseiere tar kontakt på eget initiativ. Fordi det er gratis er terskelen lav for å ta kontakt. I tillegg er det tydelig for eiere at vi er nøytrale og uten myndighets rolle. I tillegg erfarer jeg at det er viktig at vi ikke fremstår som aktivister, men har evne til å være pragmatiske og se saken fra eierens side.I høst har vi igangsatt en evaluering av tjenesten. Vi bruker mye av budsjettet vårt på dette og må vite om det gir ønskede effekter og evt ha grunnlag for justeringer. 



Hvorfor tar folk 
kontakt? 
- Usikkerhet – hvor skal vi starte? 

- Gratis 

- Nøytral 

- Tips til håndverkere og materialer 

- Konkrete problemstillinger 
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Resultater
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Skape engasjement og eierskap:SeminarerSamarbeidspartnereBlant annet skal vi ha pop-up bygningsvernsenterDet er mye som skjer i Oslo og krevende å være synlige, viktig å være synlige for folk i Oslo. 



Hvem er Murbyens tradisjonshåndverker? 





Metodikk  

Håndverker 

Eier 

Murbyen 
Oslo  

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Eiernes bestillerkompetanse og håndverkernes utførelse henger sammen. Murbyen Oslo ønsker å være et nav i dette. En av målsetningene med Murbyen Oslo er å skape et marked for seriøse håndverkerbedrifter. ENKELT FORTALT: HVIS EIERNE HAR RIKTIG BESTILLER KOMPETANSE DER DET STILLES HØYE KRAV TIL HÅNDVERKERNE OM Å REHABILITERE GÅRDEN DERES MED RIKTIGE MATERIALER  - SÅ ER MYE GJORT…DE VIL DA TA KONTAKT MED DE KOMPETENTE HÅNDVERKERNE (DE FINNES NEMLIG). 



Veien videre – et permanent 
murbysenter  





www.murbyenoslo.no 
www.murbyenoslo.no/instagram 

www.facebook.com/MurbyenOslo 
 

http://www.murbyenoslo.no/
http://www.murbyenoslo.no/instagram
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