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SOLHEIMSLØKKEN
Infill: Byvilla i Solheimgata på Frogner i Oslo

KR ISTIN  JARMUND ARKITEKTER AS 

Teks t :  G raeme Ferguson
Fo to :  I rene  Sandved Lunde og  Mor ten  Fi d je land

Tomten var en av de siste tilgjenge-
lige infill-tomtene på Oslos vestkant, en 
hageflekk mellom et tidligere arrestfeng-
sel og en fire etasjers gavlvegg hvor gavl-
veggen representerte en boligblokk som 
aldri ble fullført på grunn av boligboblen 
som sprakk i 1890.

På vestsiden av tomten ligger en sveit-
sisk villa bygget i 1860 hvor den tidligere 
norske statsministeren Johan Sverdrup 
bodde i 13 år.

Byant ikvaren v i l le  a t  gav l veggen sku l le  bevares og fo r te l le  kommende generas joner  om bol ig krakket  i  1890 .  
Løsn ingen b le en lav t l iggende pav i l jong som eksponerer  den u fu l lendte bo l igb lokken

Kristin Jarmund Arkitekter AS 

ble etablert i 1985. Kontoret er i stor grad bygget opp gjennom seire i åpne arki-
tektkonkurranser og parallelle oppdrag. Firmaet har profilert seg gjennom bevisst og 
gjennomarbeidet design med høy arkitektonisk kvalitet, fra overordnet nivå til detaljutfor-
ming av bygg og interiører. Kontoret har i tillegg mottatt en rekke priser, bl.a. AC Houens 
Fonds Diplom (Justérvesenets nybygg på Kjeller), samt Statens Byggeskikkpris i 2010 
(Gjerdrum Ungdomsskole)

www.kj-a.no
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Utendørs mel lomrom mot 'Ar res ten '  er  u t fo rmet som overbygd logg ia ved inngangen .  
En ba lkong f ra s tuen g i r  u ts ik t  t i l  egen nedsenket  hage
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En stram kontur mot hagen med en kolonnade av regulært plasserte søyler .  Teglste inen kom ple men terer Frogner  Arrest ( t i l  venstre på b i ldet )

På p lan 0 er  de t  to soverom,  tv-rom og to bad
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Inngangspartiet på plan 1 er åpent mot 
kjøkken og stue. Et utendørs mellomrom 
mot 'Arresten' er utformet som overbygd 
loggia ved inngangen. En balkong fra stuen 
gir utsikt til egen nedsenket hage.

På plan 0 er det to soverom, tv-rom og 
to baderom. Det er direkte utgang fra opp-
holdsrommene til den private hagen.

Fra kjøkkenet , sett mot inngangspart iet . Av brannhensyn har østfasaden ingen åpninger . Over lys bringer dagslys inn i den dypeste delen av planen

Utforming – organisering
Den opprinnelige ideen var å dekke gavl-
veggen med en femetasjes bolig, men 
Byantikvaren var imot dette. Gavl veggen 
skulle bevares og fortelle kommende 
generasjoner om boligkrakket i 1890.  
I stedet ble prosjektet omformet til en 
lavtliggende paviljong som eksponerer 
den uferdige boligblokken. 

Tilbygget er utformet som en lav 
by-villa på 157 m2 over to plan, i forlen-
gelse av fasaden til den tidligere 'Frogner  
Arrest'. Sammen med eksisterende bygning 
bidrar den til å definere rommet rundt 
sveitserboligen på nabotomten. Gesims-
høyden sammenfaller med nabohusets 
sokkeletasje, og mot bakgården er høyden 
kun én meter over eksisterende mur.
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Plan 0 Plan 1 P lan tak

Fra s tue/kjøkken på p lan 1 .  G lass fasaden l igger  t i lbaket rukket  f ra  ko lonnaden og går  f ra gu lv t i l  ta k fo r  å skape god kontak t  mel lom inne og u te



20

m
ur

+
be

to
ng

 
  

2 
• 

20
19

Mater ia lpa l le t ten er  t id løs og av høy kva l i te t :  Teg l ,  s te in ,  e ik  og kobber 

med hvit grus, bortsett fra arealet under 
tak som er i granittfliser.

Hagen/parkeringsfeltene mellom 
'Arresten' og Sveitservillaen er utformet 
med armert gress. 

Adresse:  Solheimgata 4b, 0267 Oslo

Byggherre:  Bonum AS

Arkitekt:  Kristin Jarmund Arkitekter AS 

RIB:  Høyer Finseth AS

Entreprenør:  Bonum AS

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

Ferdigstilt: 2017

Areal: 157 m2 BRA

Konstruksjon: Betong forstøtningsmurer. Stål støyler/bjelker, Leca Isoblokk, limtrejelkelag

Materialer: Forblending i tegl – Petersen D46 i format 228 x 108 x 40 mm.  
Kobber gesimsdetaljer. Sedum mosetak.  
Pulverlakkert aluminium – vinduer og dører

Materialer – utførelse 
Bygningen er stram i sin ytre kontur mot 
hagen, med en kolonnade av regulært 
plasserte søyler. Glassfasaden ligger til-
baketrukket fra kolonnaden for å gi ly og 
beskyttelse. Glass og vindusflater går fra 
gulv til tak for å skape god kontakt mel-
lom inne- og uterom. Av samme årsak er 
terrasserekkverk i glass.

På grunn av brannforskriftene har den 
østlige fasaden ingen åpninger. Et overlys 
bringer dagslys inn i den dypeste delen 
av planen, over trappen.

Materialpalletten er tidløs og av høy 
kvalitet. Teglstein, stein, eik og kobber 
er konsekvente temaer i prosjektet. Valg 
av teglstein er gjort for å kom ple men-
tere ' Arresten'. Opprinnelig ble det valgt 
Petersen Kolumba K46, men på grunn av 
lang leveringstid ble den byttet til D46 i 
format 228 x 108 x 40 mm.

Det lave, flate taket er utformet som 
husets femte fasade sett fra de omkring-
liggende bygningene. Det er dekket med 
sedum-mose og 'gir tilbake' det naturlige 
dekket hagen en gang hadde.

Utomhus
Støttemurene av betong i hagen og en 
langsgående benk er kledd med tre spiler. 
Stålkonstruksjonen i enden av hagen 
fungerer som pergola og som bæring til 
terrassen på plan 1. Bakken er dekket 


