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Code arkitektur as vant i 2003 arkitekt-
konkurransen om å tegne student-
boliger i Pilestredet Park i Oslo, hvor 
Rikshospitalet tidligere lå. Her har 
det de siste fem årene vokst frem en 
helt ny bydel med boliger, høyskole 
og butikker, alt bundet sammen av et 
stort grøntanlegg.

Tomten ligger helt vest i parken, ut 
mot Holbergs gate. Bygningen er fritt-
liggende og innholder 129 boenheter 
med plass for 203 studenter. 

Det er utviklet en grunnmodul på  
6 x 3 meter. Gjennom ulike konfigura-
sjoner av denne – hjørnevarianter, 
livsløpsleiligheter, vertikal sammen-
slåing og to-plansløsninger – er det 

Ambisjonen har vært å skape et sosialt 
bomiljø for studentene, samtidig som 

bygningen skal bidra positivt til parkens 
og byens varierte uttrykk.

Bygningen  
sett fra nord
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Plan 5. etasje

Fra den sydvestvendte hjørneleiligheten i 5. etasje
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skapt 10 ulike leilighetstyper. Dette 
gir stor variasjon i boligtilbudet både 
for par og de som vil bo alene. Alle 
parleiligheter har eget kjøkken, mens 
en del hybler deler kjøkken (fire hybler 
pr. felleskjøkken). Alle boligene har 
eget bad.

Bygget har syv boligetasjer og to 
underetasjer med boder, parkering og 
tekniske rom. 

Universell utforming
Alle leilighetene har besøkstandard 
for bevegelseshemmede. Bygget har 
planfrie adkomster til alle fellesarealer. 

Med hensyn til synshemmede er 
det er jobbet bevisst med tydelige 
fargekontraster mellom entredører og 
vegger, gulv og vegger i fellesarealer, 
samt tydelig skilting. 

Alle overflater er lett vaskbare.

Fellesarealer
Bygget er effektivt utnyttet for å få 
plass til flest mulig boliger. Det var 
derfor viktig å skape fellesarealer hvor 
beboerne kan treffes. Dette er løst inn-
vendig ved at de to felleskjøkkenene 
i hver etasje kan slås sammen og 
brukes til etasjefester, fellesmiddager 
m.m. 

Takterrassen sett fra sydvest
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Vertikalsnitt 
fasade

Adresse:  Pilestredet Park 45, Oslo

Byggherre: Studentsamskipnaden i Oslo v/ Ketil Sand og Øistein Myhrvold

Arkitekt:  Code arkitektur as v/Henning Kaland, Bjarne Ringstad, Julian Lyng-
hjem, Gaute Stensrud, Silje Kolltveit, Halvor Ellefsen, Sverre Krefting, 
Ole Einejord

Landskap:  Multiconsult as v/ Anniken Refvem, Ole Rydningen

RIB:  Seim & Hultgreen as v/ Bjørn Østreng og Helge Seim

Konsulent murverk: Finn Madsø as v/ Finn Madsø og  
Einar Stange as v/ Arild Levernes og Knut Fjeld

Entreprenør: PEAB as (totalentreprise)

Murmester: Mjøndalen Mur og Puss as

Leverandør tegl:  Einar Stange as

Tegl/murmørtel:  Wienerberger Terca Agora Paars Hamburgerformat. Rød TM-mørtel.

Byggeperiode:  September 2005 – november 2006  

Areal: 7.300 m2

Entreprisekostnad:  93.000.000 NOK ekskl. mva

Konstruksjon:  Plasstøpte betongskiver og plattendekker. Hovedbæring i byggets 
tverr-retning ga stor fleksibilitet mht. størrelse og plassering av vinduer

Materialer: Forblending av massivtegl m/ mørtellomme, murt på flasken. 
Murmørtelen har en lysere fargenyanse enn steinen. 

Bygningen sett fra parken
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Den store, felles takhagen går over 
to plan. Her er det plantet et tre og 
avsatt plass for grill. 

På bakkeplan danner et gresskledd 
amfi overgang mellom bygget og 
parkens fellesareal. 

Miljøkrav
Statsbygg har, i egenskap av grunn-
eier, utarbeidet et miljøoppfølgnings-
program for all ubygging i parken. 
Dette stiller bl.a. krav til lavt energi-
forbruk, gjenbruk og miljødeklarasjon 
av materialer. Studentboligene har 
et beregnet energiforbruk på < 100 
kWh/m2 pr. år, og mer enn 25 % av 
byggets totale vekt består av resirku-
lert masse. Miljøkravet innebærer 
også at alle beboerne forplikter seg 
til å delta i kildesortering og kompos-
tering.

Murverk
Fasadene er kledd med rød tegl.  
Med utgangspunkt i prosjektets 
miljøkrav er tegl valgt grunnet lavt 
vedlikeholdsbehov og lang levetid.  
Ved at steinen er murt på kant reduse-
res forbruket med ca. 30 %, samtidig 
som byggets overflate får et sær-
preget relieff-mønster. Det er visse 
tekniske utfordringer knyttet til denne 
måten å mure på, ettersom fasaden 
er relativt høy. Vi har derfor jobbet tett 
sammen med spesialister på mur-
verk gjennom hele prosjektet. Særlig 
har en åpen, fordomsfri prosess i 
detaljerings- og gjennomføringsfasen 
vært viktig. Her har vi fått viktige bi-
drag i et tverrfaglig team som i tillegg 
til Code har bestått av PEAB, Einar 
Stange as, Seim & Hultgreen as og 
Finn Madsø as. Murentreprenøren 
Mjøndalen Mur og Puss må fremhe-
ves for meget godt utført arbeid og 
konstruktive innspill. 

Utsnitt fasade.  
Teglsteinen er murt på flasken,  

med mørtellommen ut.  
Pinnespekk.




