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Salg av Forsvarets eiendom «Gamle Krigsskolen», gnr. 207 bnr. 348 i 

Oslo kommune - vurdering av kommunale behov 
 

Oslo kommune (OK) har mottatt varsel fra Forsvarsbygg (FB), vedlegg 1, om at ovennevnte 

eiendom vil bli lagt ut for salg i det åpne marked, dersom ingen statlig, eller kommunal etat 

melder interesse for forvaltningsoverføring/erverv av eiendommen innen 15.01.2020. 

 

Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) har fått i oppdrag fra byrådsavdeling for byutvikling 

(BYU) å følge opp varselet, og tilskriver derfor følgende kommunale virksomheter og byråds-

avdelinger for å avklare om det foreligger kommunale behov som denne eiendommen kan være 

egnet til å dekke: 

 

- Utdanningsetaten (UDE) 

- Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap (OVK) 

- Byrådsavdeling for kultur og frivillighet (KIF) 

- Byrådsavdeling for eldre helse og arbeid (EHA) 

- Byrådsavdeling for miljø og samferdsel (MOS) 

 

Dernest mottar BYU og byrådsavdeling for næring- og eierskap (NOE) kopi av dette brev. 

 

Det bes om tilbakemelding fra ovennevnte mottakere om eventuelle kommunale behov som 

eiendommen anses egnet for med eventuelle anbefalinger om kjøp innen tirsdag 14.01.2020 av 

hensyn til FBs svarfrist 15.01.2019. 

 

Det vil trolig være mulig å melde interesse for Eiendommen med forbehold for å få mer tid til å 

befare og nærmere vurdere Eiendommens tilstand og egnethet opp mot eventuelle aktuelle 

kommunale formål og behov før man tar endelig stilling til om kjøp anbefales gjennomført.  

 

Dersom OK beslutter å kjøpe, vil OK kunne gjøre dette som et forkjøp uten at Eiendommen legges 

ut for salg i det åpne markedet. Dette forutsetter at ingen statlige interessenter melder seg, da 

disse i så fall vil gå foran OK. Kjøpesummen vil i så fall være markedsverdi fastsatt ved takst som 

Eiendoms- og byfornyelsesetaten 

Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap 
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FB har innhentet fra Veridian av 25.11.2019, og som konkluderer med en markedsverdi på MNOK 

40,7, se vedlegg 2. 

 

 

1. NÆRMERE OM EIENDOMMEN 

 

Den gamle krigsskolen (heretter kalt «Eiendommen «) har adresse Tollbugata 10 (gnr./bnr. 

207/348). Tomtearealet utgjør 1 575 m2 og eiendommen er bebygd med i alt 4 sammen-

hengende bygg på til sammen 2 268 m2 BRA/ 2 979 m2 BTA. Eiendommen er i S-2413 av 

22.08.1979 regulert til «spesialområde (bevaring) offentlig». Bygningen ble fredet etter 

bygningsfredningsloven i 1923, og fredet ved forskrift den 6. mai 2004. Forhagen er vernet etter 

PBL. Videre er bygningens eksteriør, interiør, tilbygg og miljø, inkludert gårdsrom, obelisk, hage 

og gjerder vernet. 

 

 

Hovedpalè inkludert sidefløyer 

Bygg i 3 etasjer + kjeller 

Areal:1 190 m2 BRA/1 583 m2 BTA 
 

Ordresal  

Bygg i 2 etasjer 

Areal: 145 m2 BRA/174 m2 BTA 
 

Vinkelbygning 

Bygg i 3 etasjer + kjeller 

Areal: 468 m2 BRA/648 m2 BTA 
 

Sidebygning  

Bygg i 3 etasjer + kjeller 

Areal: 465 m2 BRA/ 575 m2 BTA 

 

Bygningene har tidligere bla. vært brukt som lokale for krigsskolen, de senere år som 

undervisning, kontor og selskapslokale for Krigsskolen og Hærens avdelinger. For en nærmere 

beskrivelse av Eiendommen og de ulike bygningene, bruken av disse m.m. vises det til vedlegg 2, 

særlig side 6 - 7. 

 

Bebyggelsen er oppført i ulike trinn, hovedsakelig fra 1600-tallet til 1800-tallet, og er meget 

gammel. Arealene/byggene bærer således naturligvis preg av alder. Utvendig er det synlige 

skader/sprekkdannelser på fasade, spesielt på hovedpalèet med sidefløyer. I tillegg er det 

råteskader i takkonstruksjonen, og flere steder på hovedpalèet mangler det taktekking.  

 

Forsvarsbygg har fått utarbeidet en tilstandsrapport med kostnadsoverslag fra Arkitektskap AS 

av 04.03.2019. I rapporten står det bl.a. følgende: «For å bevare eiendommen og unngå at 

kulturverdier går tapt, vil det være behov for en fullrehabilitering utvendig. Innvendig vil det 

være behov for store tekniske oppgraderinger for å imøtekomme dagens krav til tekniske anlegg 

og universell utforming. Kostnader for teknisk oppgradering for å tilfredsstille krav i 

arbeidsmiljøloven, byggteknisk forskrift, universell utforming mv. er ikke medtatt da fremtidig 
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bruk er uavklart og løsninger avhenger av tiltenkt bruk». OK har etterspurt, men ikke mottatt 

forannevnte tilstandsrapport fra Arkitektskap AS ennå. 

I forannevnte tilstandsrapport fra Arkitektskap AS estimeres det kostnader til anbefalte tiltak på 

totalt ca. MNOK 110, fordelt på ca. MNOK 65,5 til strakstiltak og ca. MNOK 44 til vedlikehold, 

vedlegg 2 side 7 og overskriften «Vedlikehold».  

 

2. EBYs FORELØPIGE VURDERING 

 

EBY kjenner i liten grad til Eiendommen og bygningene. Utfra beskrivelsen som gis av bygningene 

i vedlegg 2, er det imidlertid vanskelig å se at bygningsmassen kan være egnet til kommunale 

formål og behov som EBY kjenner til på det nåværende tidspunkt. Det legges da særlig vekt på 

den omfattende fredningen både av eksteriør og interiør som setter betydelige grenser for 

mulighetene til å ombygge og ominnrede bygningsmassen for å tilpasse denne til eventuell 

kommunal bruk. 

 

Bygningsmassens dårlige tilstand og de betydelige antatte kostnadene for strakstiltak og 

nødvendig vedlikehold (MNOK 110) taler også klart mot et eventuelt kjøp. 

 

Basert på det ovennevnte vil EBY foreløpige anbefale at OK ikke kjøper Eiendommen, men er åpne 

for at det kan foreligge kommunale behov som EBY ikke kjenner til og som denne Eiendommen 

kan være egnet til å dekke. Derfor sendes dette brev bredt ut til ulike kommunale sektorer med 

anmodning om vurdering av om Eiendommen kan være egnet til å dekke ett eller flere kommunale 

behov og som tilsier at Oslo kommune bør vurdere kjøp av eiendommen. 

 

Vi imøteser deres tilbakemelding innen tirsdag 14.01.2020. Om dere har spørsmål til dette brev, 

om prosessen eller Eiendommen, er det bare å ta kontakt med saksbehandler. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Thomas Marthinsen 

enhetsleder, strategi- og analyse 

Allan Bøe 

seniorkonsulent 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk. 

Vedlegg: 

1. 1. Kopi_ Formelt varsel om avhending av Forsvarets eiendom «Gamle Krigsskolen», gnr. 207 bnr. 348 i Oslo 

kommune - Utvidet offentlig avklaring.pdf 

2. 2. Takst, _Gamle Krigsskolen_, Veridian Analyse AS, 25.11.2019.pdf 

 

Kopi til: 

Byrådsavdeling for byutvikling 

Byrådsavdeling for næring og eierskap 
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