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MONIER
Skøyen, Oslo

a- lab

Teks t :  a- lab
Fo to :  Lu i s  Fonseca og  n i spe@mac .com 

Kontorbygget er en rasjonalisering av 
fire separate bygninger til ett sammen-
hengende volum. Løsningen gir en mer 
energieffektiv og fleksibel bygnings-
masse, høy arealeffektivitet, store 
fellesarealer, lyse etasjeflater, godt 
inneklima, moderne brukerløsninger og 
flere arbeidsplasser. 

Gjenbruk  
av eksisterende bygninger
Fundamenteringen og kjelleren fra tid-
ligere bygninger på tomten er gjenbrukt, 
mens nybygget er reist i prefabrikkert 

Kon to r- 
bygn ingene  
f ra  1986 b le  
reve t .  Fundamen te r  
og  kje l le r  e r  g jenb ruk t

stål og betong. En samlet bygnings-
kropp avtrappes i flere høyder for å 
tilpasse seg den verneverdige verksted-
bebyggelsen i området og skaper 
således flere tak terrasser.

Teglfasaden er valgt for et hånd-
verksmessig og solid fasadeuttrykk 
som harmonisere med de eksisterende 
verne verdige verkstedsbygninger på 
motsatt side av veien. Glassvegger i de 
nederste etasjene åpner bygget og gir 
en lett og moderne framtoning til det 
nye gateløpet. Store vindusflater, ter-
rasser på flere plan og indre lysgårder 
gir lyse etasjeflater og god kontakt med 
omgivelsene.
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a-lab er et ungt arkitektkontor etablert i 
2000 av Odd Klev og Geir Haaversen.

Firmaets opprinnelig fokus var å finne 
innovative arkitektoniske løsninger for 
IT-bransjen. 

Kontoret har vokst til 40+ ansatte og 
har gjennomført flere pris belønnede 
bygninger inkludert Statoilkontoret på 
Fornebu og DnB i Bjørvikas Barcode.

www.a-lab.no

Os lo  Mon ie r-  &  Cemen tva re fab r i k  A/S på  Skøyen  b le  g runn lag t  i  1 895 og  va r  lande t s  f ø r s te  be tongva re fab r i kk .  ’Mon i e r ’  e r  f ransk  og 
besk r ive r  en  tekn i kk  fo r  å  p rodusere  e lemen te r  i  a rmer t  be tong .  Bed r i f ten  p roduser te  be tong rø r  og  d rev  også  en t rep renø rv i r ksomhe t 
i nnen  damutbygg ing  og  rø r legg i ng .  Fab r i kken  b le  ned lag t  i  198 1 ,  og  i  1986 b le  de t  re i s t  f i re  kon to rbygn inger  på  tomten .  De t  e r  d i s se 
bygn ingene  som nå e r  reve t  og  e r s ta t te t  med a- labs  nybygg .

S i t uas j onsp lan

Se t t  f ra  sydøs t ,  med de  gamle  verks tedbygn ingene  i  fo rg runnen
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Teglstein
En av de viktigste arkitektoniske beslut-
ninger var valg av teglsteinen. Den har en 
lys, varm farge for å gi et visuelt løft til 
gateløpet og bakgården, som er forholds-
vis trange. Bygningen skal oppfattes som 
’lett’, selv om den er i et tungt materiale. 
Format er også viktig, dette for å skille 
Monier fra tilliggende teglbygninger, både 
de verneverdige Thune verksteder og det 
nye kontorbygget Hus 6; begge bruker tegl 
i normalformat. 

Den valgte teglsteinen, Terca Bemmels 
Blauw Light grey waterstruck fra Wiener-
berger (400x100x40mm), understreker det 
monolittiske byggevolumet. Variasjon og 
spill over teglflaten er meget viktig for å 
gi bygningen et særegent utrykk. Tegl-
steinens farge megler også mellom det 
lyse utrykket på de nye bygningene mot 
nord og de tradisjonelle verkstedbygnin-
gene mot sør.

På solutsatte flater er spillet mellom 
steinene mindre påtagelig enn det er på 
skyggeflater. Dette medfører at bygningen 
vil ha karakter både på skyggefulle dager, 
da den vil ikke bli oppfattet som mo-
noton/grå, og på solskinnsdager, da den 
fremstår noe mer homogen. 

Den valgte teglsteinen er skreddersydd 
til prosjektet. Arkitekten oppfordret tegl-
produsenten til å finne frem til en bren-
ning som ga mindre spenn i fargenyanser. 
Samarbeidet med produsenten omfattet 
også en befaring på verket i Nederland 
med en av verdens eldste ringovner hvor 
teglen var i produksjon. Dette også for 
å sikre produsentens forståelse av det 
overordnete arkitektoniske konseptet og 
teglsteinens bidrag til dette.

Fugene er i flukt med steinen, for å 
skape et mer presist og homogent uttrykk 
som understreker byggets volum og hvor 
mørtelens farge kommer frem. Den blir 
ikke påvirket av skyggevirkning, og fuge 
i liv med ytterkant stein demper også 
kontrast mellom steinene.

Terca  Bemmels  B lauw L i gh t  g rey  wa te r s t r uck  – 400x 100x40mm– unders t reker  de t  mono-
l i t t i s ke  byggevo lumet .  Teg l  s te i nens  fa rge  meg le r  også  me l lom de t  lyse  u t r ykke t  på  de 
nye  bygn ingene  mot  no rd  og  de  t rad i s j one l le  verks tedbygn ingene  mot  sø r
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Sn i t t
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P lan  1 .  e tas je

P lan  4 .  e tas je
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Ver t i ka lsn i t t : 
Vi ndus i nnse t t i ng  med skju l t  so lavskje rm ing

Rom for innovasjon
Monier skal gi rom for innovasjon. 
Planløsningene i nybygget er utformet 
med tanke på høy fleksibilitet for ulike 
kombinasjoner av åpne løsninger, lukkede 
kontorer, stillerom og felles møterom. 
Hver etasje har også mer uformelle soner 
for å gi grobunn for spontane møter og 
innovasjon.

Lobbyen på grunnplan har felles 
resepsjonstjeneste, personalrestaurant og 
møtesteder for alle ansatte. Et klimatisert 
atrium binder husets ulike deler sammen. 
Sammen med et sentralt trappe- og 
heistårn fungerer det store fellesrommet 
både som hovedkommunikasjonsåre og en 
viktig sosial arena i seg selv. 
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Takterrasser på 5., 6. og 7. plan blir 
felles møtesteder med beplanting. Øvrige 
takflater blir ’grønne’, med beplantning av 
sedum og by-økologisk matproduksjon; 
Urtehage og bikuber vil forsyne personal-
restauranten med friske urter og honning.

Nytt bymiljø
Butikker, barer og spisesteder på bakke-
plan vil gi bygningen en ’puls’ som skifter 
fremtoning gjennom døgnet og gir nytt 
liv til gaten. Byggherren sørger også for 
etablering av en ny ’aveny’ langs Verk-
stedveien, med tydelig adskilte arealer for 
myke og harde trafikanter, hvor fotgjen-
gere er prioritert. 

I et byutviklingsperspektiv vil anleg-
get styrke gangforbindelsen mellom 
Frogner  parken og Karenslyst allé/Bygdøy, 
vitalisere nærområdet og på den måten 
bidra til et levende bymiljø på Thune.  

Adresse:  Verkstedveien 1, Thune

Byggherre:  Norwegian Property ASA

Arkitekt:  A-lab (Arkitektur-laboratoriet AS)

RIB:  Rambøll Norge AS

Entreprenør: totalentreprenør: Skanska Norge AS 
murmester: Rolf Holm AS

Leverandører: fabrikkbetong: NorBetong 
betongelementer: Contiga 
tegl: Wienerberger 
murmørtel: Weber

Areal:  25 500 m2 BRA (31400 m2 BTA)

Ferdigstillelse:  april 2015

Teglfasade:  Terca Bemmels Blauw Light grey waterstruck fra Wienerberger (400x100x40mm) 
murt med Weber M10 SS murmørtel og fylte, rett avtrukne fuger.

Miljø & teknikk: Energiklasse A. Passivhus iht NS 3701 
Energibudsjett (NS 3701) =76,9 kWh/m2/år 
Levert energi til bygningen (NS 3701) = 63,5 kWh/m2/år 
Breeam: Very Good. Energikilde: Fjernvarme 
Gj.sn. U-verdier:  glassfasade/-tak & vinduer: U =0,8 W/m2K 
 yttervegg (teglfasade) : U = 0,16 W/m2K 
 tak : U = 0,10 W/m2K

Fe l lesa rea le r  i  1 .  e tas je  med g jennomgående hv i te ,  s l i p te  be tonggu lv


