OUS MORTENSRUD
Søndre Oslo DPS, BUP og RUPO
HI L LE M E L BYE ARKITE KTER
Tekst: Matt ia s K Bag er
Foto: Espen Grønli og J i ri Hav ra n
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Atkomstplass og hovedinngang

Hage i for lengelse av vestiby len

Døgnavdelinger mot fjellskjæring
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G ård s ro m døgnavde li n g
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Bæresystem:
Materialer:

Stålkonstruksjon med betongdekker.
Forblending av Petersen tegl D91 murt i viltforband. Partier av spiler i oljet eik

RI murverk:
Entreprenør:
Leverandør:

I flere år hadde OUS – Oslo universitetssykehus – planlagt å samlokalisere de
psykiatriske sentrene i Søndre Nordstrand.
Obos ble valgt som utbygger, og Hille
Melbye a rkitekter fikk i oppdrag å tegne
det nye bygget. En tomt i Helga Vaneks vei
viste seg velegnet. Nærheten til Mortens
rud senter med kollektivtransport og
naturområdet som grenser til tomta var
viktige kvaliteter.
I mai 2015 åpnet anlegget for ansatte og
pasienter. På Mortensrud er det nå sam-

lokalisert tre forskjellige enheter: Søndre
Oslo distriktspsykiatrisk senter (DPS),
Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) Oslo Syd og Ruspoliklinikken
(RUPO). Totalt er det 230 ansatte.
Programmet var komplekst og utfordrende med krav til lydisolering, sikker
hetstiltak og arealeffektivitet. Målet var å
kombinere det trygge med det åpne – å
skape trygge/intime rom for pasientene
samtidig som anlegget skal være åpent
og inviterende for allmennh eten.

ble etablert i 1955 av Harald Hille.
Kontoret har prosjektert et betydelig
antall bygninger, bl.a. omkring 30 kirker,
de fleste oppført i tegl. Harald Hille fikk
Murverksprisen i 2000. Gjennom sin
historie har kontoret hatt et spesielt
forhold til tegl som byggemateriale.
Kontoret består i dag 40 medarbeidere
med oppdrag innen nesten alle
kategorier av bygg, innredninger,
rehabiliteringer og reguleringsplaner.
www.hille-melbye.no

Organisering
Hovedbygningen er på tre etasjer. I kjelleren er det 62 p-plasser. Langs Helga Vaneks vei er bygningen oppdelt i tre bygningskropper, hver på to etasjer. Lengden
på fasadene er tilpasset nabob ebyggelsen
tvers over veien. De tre døgn e nhetene er
plassert på bakkep lan mot øst.
Hovedbygningen ligger tilbaketrukket fra
veien slik at det skapes en atkomstp lass
i forlengelse av gågata fra M ortensr ud
senter. Huset åpner seg mot plassen

1 • 2016

Ferdigstilt:
Areal:
Byggekostnad:

Helga Vaneks vei 6, 1281 Oslo
OBOS Forretningsbygg
Hille Melbye Arkitekter v/Mattias K. Bager, Claudia Tambuscio, Stefan Qvisén,
Åsne Midtgarden og Linda Kristiansen.
Sivilingeniør Finn Madsø
Betonmast Oslo
murarbeider: Mjøndalen mur og puss, betongarb.: Stenseth & RS Entreprenør
tegl: Mur Direkte – Petersen tegl D91
betongelementer: Contiga
betong: NorBetong
mai 2015
13.800 m 2
314 millioner kroner
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Adresse:
Tiltakshaver:
Arkitekt:
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Pla n 3

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N

v esti by le
ka n ti n e
va rem otta k
t ren i n g
kjø k ken / stu e
m i n i kjø k ken
v en tea rea l BUP
v en tea rea l D P S
ba r n e- og u n g dom spsy k ia tri
d i stri k tpsy k ia tri sk sen ter
DP S - dø g n
DP S – ru spol i k l i n i k k
utlei e
ga ra sje
S n i tt A A

S n i tt BB

Pla n 2

Pla n 1

og inviterer inn. Baldakinen tydeliggjør
hovedinngangen og bryter ned målestokken. Slisser av structural glazing og
hjørnevinduer deler opp fasaden. Vinduenes størrelser og plassering gir variasjon
til fasadene.
Et sentralt atrium i hovedbygningen gir
lys til kontorer og behandlingsrom.
I forlengelsen av den store, lyse vestibylen ser man ut til en liten hage. Hagen
er det første man møter – en viktig
del av opplevelsen når man kommer til
sentret.
Voksne (dps) og barn/ungdom (bup) har
hvert sitt trapperom på hver sin side av
vestibylen. Majoriteten av behandlerkontorene ligger i 2. og 3. etasje.
Hver døgnavdeling markerer seg arki
tektonisk som en enhet, og består av ti
beboerrom og kjøkken/stue plassert rundt
et gårdsrom. Mot grøntområdet avsluttes
gårdsrommet med en flott fjellskjæring.
Sollyset som faller mot fjellveggen gir et
fint spill i steinen.
Hver avdeling har inngang fra gata,
plassert i mellombyggene som er trukket
inn noen meter. Over inngangene er glasstein murt inn i et mønster.

Mellombygg med glasstein og inngang

mur +
betong

På OUS Mortensrud er det brukt en grå
tegl, svart padang-stein, glass og oljede
eikespiler. Tegl er hovedmaterialet, men
der bygningen åpnes, for eksempel ved
inngangspartier, bruker vi glass og oljet
eik.
Majoriteten av fasadene er forblendet med en grå teglstein i vilt forband.
Petersen tegl D91 ble valgt sammen
med en mørtel som gir fasaden en varm
fargetone. Teglsteinen passer meget godt
sammen med fjellskjæringen. Som kontrast mot den grå teglen er sålbenkene
i svart stein. Inngangspartier, utvendig
himling, atrium og gårdsrom i døgndelene
har oljede eikespiler.
I fasadene er det arbeidet bevisst med
ulike relieffer for å gi en subtil variasjon.
Mot atkomstplassen og over varemottaket
er det to større partier der teglen stikker
noen centimeter ut. I de tre mellombyggene er det i 2. etasje murt inn glasstein i
mønster. Alle vindussmygene er murt, og
solavskjerming er gjemt bak teglen. I skrå
hjørner er teglsteinen skåret til. På deler
av fasaden er teglen trukket noen cm inn
for å skape relieffer/linjer.
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Materialer og utførelse
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