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UIO Moltke Moes vei 31
BYGGESØKNAD: Ombygging og rehabilitering av utvendig østre inngangsparti til 
Eilert Sundts hus B og Harriet Holters hus. 
Søknaden omfatter utvendige arbeider i de østre adkomstpartiene til Eilert Sundts hus (B) 
og Harriet Holters hus, fra Moltke Moes vei og opp til inngangsdørene. Behovet for endring 
av dagens situasjon er utløst av at fasaden til Eilert Sundts Hus, som er på 12 etasjer, må 
kunne nås med lift for vinduspuss og annet vedlikehold. Dagens trappeanlegg bærer preg 
av ødeleggelser på grunn av kjøring med lift. Det er derfor nødvendig med rehabilitering og 
en mindre ombygging slik at liften kommer frem.

Figur 1: Dagens situasjon: Inngangsparti til Harriet Holters hus t.v. Eilerts Sundts hus t.h.

Dagens situasjon
De østre inngangene til Eilert Sundts hus (B) og Harriet Holters hus fra Moltke Moes vei har
en enhetlig og symmetrisk utforming. Inngangspartiene er brede, og høydeforskjellen 
mellom Moltke Moes vei og 1. etasje tas opp i et slakt trappeanlegg. Langs trappeanlegget 
opp til Eilert Sundts hus (B) følger en kjørerampe som adskilles fra trappeanlegget med en 
frittstående betongvange. Høyden på vangen varierer fra ca. 180 til 100 cm. I trappene opp 
til Harriet Holters hus er det smale barnevognramper.

Tiltak
Adkomsten til Harriet Holters hus:  Adkomsten skal legges til rette for gående og være 
kjøreadkomst kun for lift. Det anlegges nye ramper med bredde ca 3,5 m for liften på 
nordsiden av adkomsten. Eksisterende barnevognramper på sørsiden fjernes. Trappene 
gjenoppbygges. Det monteres demonterbare pullerter foran rampene, slik at unødig 
innkjøring forhindres. Det skal benyttes tilsvarende materiale som det er der i dag. Dvs. 
smågatestein i rettløpene og granittheller i trappene og rampene. I den grad det er mulig 
skal eksisterende stein gjenbrukes.



Adkomsten til Eilert Sundts Hus B
Adkomsten skal legges til rette for gående og være kjøreadkomst for lift og eksisterende 
handicapparkering rett sør for inngangsdøren. Det monteres skilt med innkjøring forbudt, 
slik at unødig innkjøring forhindres. Eksisterende frittstående betongvange rives slik at 
kjørerampen utvides til ca 3,5 m. Høydeforskjellen mellom rampe og trappeløp tas opp i en 
ny lav avtrappet granittkant med maks høyde på 50 cm. Inngangen på andre siden av 
bygget er universelt utformet. Rampen får stigning ca. 1:17 noe som ikke fullt ut 
tilfredsstiller universell adkomst, men likevel gir et godt trinnfritt alternativ. Som for 
adkomsten til Harriet Holters hus, skal det benyttes smågatestein i rettløpene og 
granittheller i trappene. Gjenbruk er også et mål her. Rampen er i dag lagt i SF-betongstein.
For å få det hele til å henge sammen skal den nye rampen legges i smågatestein med et 
parti med heller i midten som gir bedre fremkommelighet for rullestol
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