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ATEliER lillEBORG
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Den gamle linoljefabrikken

Bygningen ligger på den gamle 
fabrikk tomta til Lilleborg fabrikker i 
Oslo. 

Irma Salo Jæger og Tycho Jægers 
stiftelse har som formål å gi unge 
kunstnere mulighet for atelier for en 
kortere eller lengre periode.  
Det er i alt fem atelierer, hvorav  
ett stort og fire mindre. 

Sentralt i den gamle fabrikk byg nin
gen er det plassert en kjerne i bord
forskalet betong, inneholdende trapp 
og våtrom som toaletter og te  kjøkkener. 
Mellom denne kjerne og den eldre 
del av bygget ligger kommunikasjons
arealet som binder de ulike funksjoner 
sammen. 

I annen etasje spenner to glassbok
ser mellom kjerne og eldre del og gir 

atelierene i 2. etasje oppholds og 
spiserom. Fellesrom er lagt til under
etasje og omfatter kjøkken, møterom, 
bibliotek og studieplasser.

De gamle innvendige teglvegger er 
kun spekket og flikket, slik at de frem
står med sin opprinnelige kraft og røff
het. Dette gir en kontrast til den slette 
og presise lecavangen som er murt på 
innsiden av de gamle ytter vegger. 
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Plan  
1. etasje

Sentralt i bygget en betongkjerne  
inneholdene trapp og våtrom
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Konstruksjon:  Eksisterende yttervegger i tegl.  
En blanding av eksisterende betong dekke, nytt plasstøpt dekke og betongelementdekke.  
Nye dekker bæres langs yttervegg av stålsøyler.  
Plasstøpt midtkjerne i bordforskalt betong. Plasstøpte trapper. 

Materialer/overflater: På innsiden av de gamle ytterveggene er det murt en ny vange av 12,5 cm Leca finblokk.  
Mellom denne og eksisterende pusset teglvegg er det et hulrom på 5 cm.  
Finblokken er pusset med gjennomfarget kalkpuss.  
Gulv i slipt betong med innstøpte varmeslynger.

Tekniske anlegg:  Vannbåren gulvvarme og balansert ventilasjonsanlegg med varmegjennvinning.
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Atelier 1

Adresse:  Ivan Bjørndalsgate 27, 0472 Oslo
Byggherre:  Irma Salo Jæger og Tycho Jægers stiftelse
Arkitekt:  Hille Strandskogen AS arkitekter MNAL, www.hsark.no
RIB:  A.L. Høyer AS
Entreprenør:  Multibygg AS (inkl. betongarbeider) 

Murarbeider: Stryken og Gudbrandsen AS
Byggeår.  2006–2007
Areal:  BRA 1150 m2


