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Byantikvarens vurdering
Det Rivertzke kompleks er unikt. Det er den første kjente lamellbebyggelse i Oslo, og er en
forløper for den senere lamellbebyggelsen vi kjenner godt fra 50-tallet. Etter Byantikvarens
vurdering har bebyggelsen nasjonal verdi, og Byantikvaren har allerede anbefalt at Rivertzkvartalene fredes, i forbindelse med et pågående samarbeid med Riksantikvaren. Samarbeidet
har som siktemål å sikre representasjon av ulike bygningstyper på fredningslisten.

I det Rivertzke kompleks utgjør mansardtak med oppstikkende gavlmotiv en viktig del av de
relativt enkle bygningenes arkitekturuttrykk. Mansardetasjen er videre opprinnelig innredet til
beboelse, og er utstyrt med store vinduer, som i fasaden under. Byantikvaren ser det som svært
viktig at dette områdets særpreg – og dermed også takflater – ikke endres. Bebyggelsen
karakter vil svekkes og endres dersom den tette og rolige øvre takflaten oppstykkes med
loftsvinduer. Takflaten er bygningens femte fasade, og i dette tilfellet utgjør den et bevisst
arkitekturmotiv. Vi anser at verneverdiene til området vil svekkes vesentlig ved en utbygging,
og anser at takflatene er ferdig utbygd slik de nå står. Vi har få områder i Oslo, der loftene står
urørt. Vi har valgt noen få unike områder, der vi ikke ønsker inngrep i takflate. Det gjelder
foreløpig Jessenløkken på Majorstua – og Det Rivertzke Kompleks. Det vil sikre at dette unike
og flotte området bevarer sin verdi ubeskåret også for fremtiden.
Konklusjon
Byantikvaren anser at de unike verneverdiene til Det Rivertzke Kompleks vil svekkes
betraktelig ved en utbygging av loft, og etablering av loftsvinduer i takflatenes øvre del.
Byantikvaren anser at takflatene er ferdig utbygd, slik de nå står.
Vi viser til at området etter vår vurdering har nasjonal verdi og er i fredningsklasse.
Dersom det likevel fremmes søknad om tiltak, vil Byantikvaren vurdere igangsetting av
fredningssak samt be om at det nedlegges midlertidig forbud mot tiltak for området.
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Med hilsen

Morten Stige
avdelingsleder

Cathrine Reusch
antikvar

Godkjent og ekspedert elektronisk

Kopi: Det Rivertzke Sameiet v/ Hege Laskemoen
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