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Grimelundsveien er en fredelig vei som 
snor seg opp mellom Holmenveien og 
Frognerseterveien på Vinderen/Slemdal 
i Oslo. 

Grimelundsveien 4 ligger på vestsiden 
av veien og grenser mot nord til det 
vakre, monumentale Emanuel Vigelands 
museum i tegl, med kunstnerboligen og 
atelieret i mørkbeiset panel. Herfra faller 
eiendommen ned langs Grimelundsveien 
og skråningen mot vest. Dette gir tomten 

UTSIKTSLEILIGHETER
Grimelundsveien 4, Oslo

STØRE ARKITEKTER AS

Teks t :   N i na  Tve te
Fo to :  O le  Wa l te r  Jacobsen og  a rk i tek ten  v/  Magnus  Sch ive ,  N i cho las  Os l i ng ton  og  Jon G rasda l

en av byens vakreste utsikter mot fjorden 
i syd og kveldsolen i vest. Fordi tomten 
ligger på en kolle, åpner utsikten seg 
også mot byen og soloppgangen i øst.

Tomten bestod opprinnelig av flere 
eiendommer som samlet målte ca. 
10 mål. Eiendommene var  opprinnelig 
 regulert under småhusplanen i Oslo, 
men på grunn av tomtens størrelse ble 
det gjort en detaljregulering. Et viktig 
utgangspunkt var å bygge relativt få 

enheter for å redusere trafikkbelastningen 
i Grimelundsveien. Dens karakter som en 
rolig og smal villavei skulle bevares, og 
å unngå en bredde utvidelse var en viktig 
del av reguleringsarbeidet. 

Hovedidéen var å legge seks hus som 
et perlekjede som omkranser kollen.  
Husene ligger avtrappet etter terreng fallet, 
gravd inn i terrenget. Alle husene får 
således glede av den  fantastiske utsikten 
mot syd og vest fordi de ser over og forbi 

S i tuas jon :  Tomten grenser  mot Emanuel  Vige lands museum i  nord og har 
adkomst f ra Gr imelundsve ien på øs ts iden – en ro l ig  og smal v i l lave i

I l l . :  B jø rbekk & Lindhe im landskapsark i tek ter
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Fra vest :  Husene er  lag t  som et  per lekjede rundt  en sent ra l  ko l le

Set t  f ra  nord ,  mot f jo rden :  Bygn ingene l igger  av t rappet  i  ter renget  s l i k  a t  a l le  bo l igene få r  g lede av so l  og u ts ik t
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hverandre. Det øverste huset i kjeden er 
trukket mer tilbake fra veien og åpner 
således opp for utsikten til Emanuel 
Vigelands museum fra adkomsten opp 
Grimelundsveien. 

Ved å legge husene slik bevares selve 
kolledraget til et felles grøntområde for 
hele husgruppen. Dette gir anlegget en 
samlende helhet samtidig som vi kultiver 
og fremhever eiendommens landskaps
karakter. 

Uttrykk
De seks husene har alle sitt individu
elle utrykk. Arkitekturen får likevel et 
sterkt felles formspråk, og det er valgt 
å benytte få materialer for å  forsterke 
uttrykket. Bygningene har fått et utpreget  
horisontalt utrykk med lange sammen
hengende teglbånd, balkonger og 
sammenhengende vindusbrystninger . 
Bygningselementer som rekkverk og 
utkragede tak understreker horisontali
teten.  

Organisering
De seks bygningene er i 23 etasjer, 
hovedsakelig med én leilighet i hver 
etasje. Leilighetene har store glassflater 
mot syd og vest og private terrasser. I 
tilknytning til terrassene ligger kjøkken 

STØRE ARKITEKTER

Vår ambisjon er å skape boliger av høy kvalitet med et tydelig og rent formspråk. Vi 
jobber tett med våre oppdragsgivere og legger vekt på å skape gode og personlige hjem.

Våre kunder er hovedsakelig privatpersoner som ønsker unike boliger og landsteder, men 
også utbyggere med ambisjon om å bygge eksklusive leilighetsprosjekter. I vårt arbeid 
søker vi etter de virkelig gode løsningene der både det estetiske og praktiske er ivaretatt. 

www.stoere.no

Typ isk p lan løsn ing av en le i l i ghe t  i  toppetas je med lo f ts tue og t i lbaket rukket  ta k ter rasse
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og boligens oppholdsrom. Disse oppleves 
som et fellesrom, men store skyvedører 
gjør det mulig å skille av rommene når 
det er ønskelig. Leilighetene på bakkeplan 
har tilgang til romslige private utearealer. 
Leilighetene i toppetasjen disponerer del 
av takflaten, med innvendig trapp og opp
holdsrom/takstue på taket i tilknytning til 
takterrassen.

Ved inngang til hvert hus er det en 
egen gårdsplass med mulighet for kort
tidsparkering, ellers er all parkering lagt 
under bakken i parkeringskjeller.  

Materialer – konstruksjon
Det er lagt vekt på å begrense material
bruken slik at bygningene fremstår 
stramme. Ytterveggene er kledd med tegl 
i langformat og har vindu/fasadesystem i 
aluminium og patinert Anthrazink beslag 
og tekking.

Bygningene er plassert fritt på dekket 
over parkeringskjeller. Konstruksjonen 
består av trestender klimavegger,  søyler/
bjelker i stål og plasstøpte  dekker, trapp 
og heissjakter.

Takstuene har en letttakkonstruksjon 
av isolerte TRP kanalprofiler. På takter
rasser og varme balkonger er det benyt
tet vakuumisolasjon for å optimalisere 
byggehøyde og innvendig takhøyde. 

En viktig del av estetikken er å 
understreke byggenes horisontalitet og 

Set t  f ra vest ,  mot rododendronparken

Set t  f ra nord ,  mot f jo rden
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Adresse:  Grimelundsveien 4, 0775 Oslo

Byggherre:  Pecunia AS

Arkitekt:  Støre Arkitekter AS

LARK:  Bjørbekk og Lindheim AS

RIB:  Rambøll

Entreprenør:  Vedal Entreprenør AS 
betongarbeider: Stenseth & RS 
murarbeider: Murmester Rolf Holm AS

Leverandører: betong: Unicon 
tegl: MurDirekte 
murmørtel/puss: Forsand Sandkompani

Ferdigstilt: 2018

Areal: 4000 m2 bolig

Konstruksjon: Teglforblendede yttervegger – Petersen K91 murt med titanhvit murmørtel, tre
stender klimavegger,  søyler/bjelker i stål, plasstøpte  dekker, trapp og heissjakter

begrense materialbruken.  Fasadeutrykket 
er preget av lange, sammenhengende tegl
bånd ved f.eks terrasser og balkonger.

For å oppnå dette er det utstrakt bruk 
av prefabrikkerte spesiallagde tegldragere. 
Tegldragerne er produsert i Danmark i 
moduler som kan løftes på plass for hånd 
på plassen. 

Balkonger er utkragede og søylefrie. 
Dette er løst ved at dekkene har innstøpte 
isokorbelementer i klimaskillet. 

Deta l j  av f r i t t
bærende ba lkong 

med Isokorb i 
k l imask i l le t  og 

teg ld rager

Fel lesarea le t  er  beplante t  med v in tergrønn bar l ind og rododendron ,  samt s ted l ige t rær ,  fu ru og e ik


