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TO 
FLERFAMILIEHUS 

Furulundsveien, Ullern, Oslo

R2 1  ARKITEKTER

Teks t :  Anders  Me lsom ,  Mar t i n  Smeds rud
Fo to :  n i spe@mac .com

Prosjektet består av en bevar ingsverdig 
vi l la fra 1962, en ny tomannsbol ig og  

en ny tremannsbol ig

De t  e r  va lg t  en  mørk  teg ls te i n  ’D96 ’ .  
Skje rmteg len  på  ba lkong  b rys tn i ngene  ha r  samme va lø r
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Se t t  f ra  no rd-øs t
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P lan  1 .  e tas je

P lan  2 .  e tas je

P lan  3 .  e tas je

Sn i t t
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Adresse:  Furulundsveien 1, 0282 Oslo

Tiltakshaver:  Black Bricks AS

Arkitekt:  R21 arkitekter AS v/ Thomas Thorsnes, Martin Smedsrud (prosjektleder),  
Bergur Briem og Anders Melsom

Entreprenør:  Ruud Entreprenør 1 AS

RIB:  Høyer Finseth AS

Leverandører:  tegl: Petersen Tegl A/S – Mur Direkte AS 
betong: Unicon

Ferdigstilt:  2015

Areal:  1500 m2 bolig, inkludert parkering og boder/fellesarealer

Konstruksjon: Plasstøpt betong i kjeller og grunnmur, stålsøyler og betongdekker, fasader med 
teglforblending. Teglen står på foamglas ned på dekkene. 
Over store vindusfelter og utkraginger ligger det prefabrikkerte tegl bjelker på 
konsoller som er forankret inn i dekkene.

Materialer: Mørk teglstein ’D96’ fra Petersen Tegl. Til balkongbrystningene er det valgt en 
skjermtegl med samme valør. 
Det er vannbåren varme i alle etasjer og det er boret én brønn til grunnvarme 
for hvert hus. Glassfeltene har passivhusstandard, utover dette følger husene 
isolasjons kravet i TEK10.

De to nye husene ligner hverandre, men 
er orientert i forhold til ulik terreng
situasjon og tilpasset nabobebyggelse . 
Plasseringen av volumene er nøye 
innpasset mellom de store furutrærne 
på tomten. Trærne gir husene en sterk 
tilknytning til stedets sammenheng. Flate 
tak sikrer lys og utsyn for bakenforlig
gende boliger. Garasjekjelleren binder 
sammen husene under terreng.

Bygningene er kompakte og utnytter 
tomtens gode utsiktsforhold og beliggen
het maksimalt. Leilighetene er organisert 
rundt en sentralt kjerne og føringsareal 
som gir fri bevegelse langs fasadene og 
utsikten. Hver leilighet har sitt eget for
hold til terrenget med egen inngang og/
eller uteplass på terreng. Dette forsterker 
boligenes kontakt med uteområdene. I 
tillegg til interne trapper er det heis med 
adkomst fra garasjeanlegget og inngangs
planet til hver etasje. 

Atkomst  langs  no rds i den Tomten  sk rå r  b ra t t  ned  mot  t r i kke t raséen  i  øs t
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Se t t  f ra  syd

Smal  g ress t r i pe  u ten fo r  
s tuev induene i  t opp le i l i ghe ten
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Materialbruk
Materialbruken på de nye volumene står 
i kontrast til eksisterende hus for å vise 
tydelig forskjell på nytt og gammelt. 
Fasadene er murte forblendingsveg
ger. Det er brukt en mørk stein, D96 fra 
Petersen. Det er murt felter med ulike 
forband og relieff for å gi husene et vari
ert skyggespill og bryte ned skalaen på 
volumene. For å betone balkongene som 
lettere elementer i fasadene er det her 
i brystningene anvendt skjermtegl med 
samme valør.

Over store vindusfelter og utkraginger 
ligger det prefabrikkerte teglbjelker på 
konsoller som er forankret inn i dekkene.

Det er vannbåren varme i alle etasjer 
og det er boret én brønn til grunnvarme 
for hvert hus.

Glassfeltene har passivhusstandard, ut
over dette følger husene isolasjons kravet 
i TEK10. 

R21 er et ungt arkitektkontor etablert i 2006 som består av seks ansatte med 2–14 års 
erfaring. Kontoret har allerede rukket å realisere en rekke prosjekter. Byggeerfaringen er 
hele tiden et viktig ledd til å utvikle kontoret i nye retninger. 

www.r21.no
 

Anders Melsom, Francisco Kocourek , Mart in Smedsrud , Thomas Thorsnes ,  Carol ine Brandt ,  Bergur Br iem 

Se t t  f ra  ves t


