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12 Voksenhagen har gode sol- 
og uts ikts forhold og nærhet 
t i l  fr iområde, marka, skoler , 
barnehager og forbindelse t i l 
sentrum.

Høy utnyttelse av tomten resulterer 
normalt i blokkbebyggelse, noe som ville 
ha sprengt denne tomtens nette skala. 

VOKSENHAGEN
Hovseter, Oslo

aRkitektkONtORet kaR i  N iSSeN BRODtkORB aS

teks t :  ka r i  N i ssen  B rod tko rb
Fo to :  n i spe@da tho . no

Adresse:  Voksenhagen 1-58, 0770 Oslo

Tiltakshaver:  Obos Nye Hjem AS

Arkitekt:  Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb AS  
v/ sivilarkitektene Kari Nissen Brodtkorb, faglig ansvarlig, Jeannette Wikström, 
saksbehandler, Kaja Mørk Korstvedt, medarbeider og siviling. Eilif Brodtkorb

RIB:  Sivilingeniørene Haug og Blom-Bakke AS v/ Richard Kjenslie Aas

Entreprenører:  Skanska Norge AS 
Utførende mur og flis: Mjøndalen Mur og Puss AS

Leverandører: Blokker, puss: Weber 
Betong: Unicon 
Hulldekker: Contiga

Ferdigstilt:  2012 

Areal:  7.025 m2 BRA

Konstruksjon:  Yttervegg i Leca isoblokk 35 cm. Bærende skillevegger i plasstøpt betong.  
Hulldekker

Matr./overflater: Pusset leca i eksteriør og interiør
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12to-etasjes rekkehus muliggjør en større 
ledighet i planen og bedre terrengtilpas-
ning enn store, kompakte volumer.

terrenget heller mot syd og øst. 
 Bebyggelsen ligger lavere enn landings-
veien og er rammet inn av høye bolig-
blokker i syd og vest. mot øst vender 
bebyggelsen mot friområde. Bebyggelsens 
skala er tilpasset småhusbebyggelsen øst 
for friområdet. 

Bebyggelsesstruktur
Bebyggelsen består av 50 hus i 2–2,5 
etasjer med ’loft’ og privat takterrasse. 
enkle kubiske volumer bygget over 
samme struktur for å sette leilighets-
variasjoner i system, optimalisere ulike 
romstørrelser og sammenstillinger innen-
for en geometri som samtidig er effektiv 
med hensyn til parkeringskjeller og flek-
sibel ved valg av konstruksjonssystem. 

en god systematikk i planene gir mu-
lighet for ulike planalternativer, tilpasset 
behov.

Husene har et gjennomsnittlig areal på 
140 m2.

Bebyggelsesmønsteret har differensierte  
romdannelser og tilrettelegger for beve-
gelse på kryss og tvers gjennom området. 

Enk le  kub i ske  vo lumer  t rappes  med fa l lende  te r reng
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P lan  1 .  e tas je

P lan  2 .  e tas je

P lan  3 .  e tas je

arkitektkontoret kari Nissen Brodtkorb 
aS, etablert 1985, er premiert i en 
rekke konkurranser og er tildelt en 
rekke priser, bl.a. Houens Fond, Norges 
høyeste utmerkelse innen arkitektur.
Det er i samspillet mellom rom og 
omgivelser, – mellom innside og utside 
at kontorets prosjekter formes.
tomter og program er ulike, og for 
hvert prosjekt ønsker vi å gripe ’stedets 
ånd’, forsterke kvaliteter i omgivelsene, 
forene funksjon og form for å skape 
arkitektur av høy kvalitet.
kontoret har 11 medarbeidere.

www.brodtkorb.no
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O pp r i s s  øs t

Sn i t t

Var i e r te  roml i ge  fo r l øp  me l lom husene
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To rvvo l l  som s tøyskje rm mot  Land ingsve i en

Formspråk
Formspråket er et enkelt kubisk bolig-
volum som adderes rundt stier og tun. 
tilpasning til terrengfall, forskyvninger av 
volumer i horisontal- og vertikal retning, 
gir et rikt lys- og skyggespill som visuelt 
reduserer byggingsmassen og skaper liv 
og variasjon i nær- og fjernvirkning. 

Materialer
murhus var et naturlig valg for å tydelig-
gjøre det enkle formspråket. leca 
isoblokk, pusset i interiør og eksteriør, 
er hovedmaterialet. Skillevegger er i 
plasstøpt betong og hulldekker er benyt-
tet som etasjeskiller.

Husene er miljø- og energivennlige og 
tilfredsstiller energiklasse B.  
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murhus  tyde l i gg jø r  de t  enk le  fo rmspråke t




