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Vi bytter navn. 
Før het vi Cemex. 
Nå heter vi SCHWENK Norge AS. 
Samme folk. Samme kvalitet.

SCHWENK Norge AS · Grønland 70 a · 3045 Drammen schwenk.no

Youngstorge t  se t t  f ra  nordves t ,  f ra  Møl lerga ta ,  Fo to :  n ispe@mac .com

Et fremtidsrettet næringsbygg på Youngstorget i Oslo , vegg i vegg med Folketeateret .  
Fem etasjer med fleksible kontorarealer l igger åpent inn mot et natur l ig belyst atr ium, og i første 
etasje åpner fasaden seg mot torget med utadvendte funksjoner .  Med sin st i l l ferdige og skulpturelle 
form uttrykker bygningen både egenart og t i lhør ighet t i l  s ine omgivelser .

YOUNGSTORGET 3
næringsbygg, Oslo

H ILLE  MELBYE ARKITEKTER

Teks t :   Joach im M id jo  Andersen
Fo to :   n i spe@mac .com og Joach im M id jo  Andersen
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Youngstorget har siden etableringen 
i 1846 vokst fram som en av Oslos 
viktigste møteplasser – et sosialt 
rom for alt fra politiske og nasjo-
nale  markeringer til kultur og fest. 
 Arkitekturen i bygningene rundt torget 
 representerer viktige historiske epo-
ker og bærer mye symbolikk. Dette 

Deta l j  
ges ims

Foto :  n ispe@mac .com

gir en helt unik kontekst å bygge i, og en 
 enestående energi å ta del i.  

Hjørnebygget fullfører den mektige og 
historiske fasadeveggen som vender ut mot 
Youngstorget. Den dominerende Folketea-
terbygningen krever en subtil tilnærming, 
mens hjørnetomten og eksponeringen mot 
Youngstorget ber om noe ekstravagant. 

Området betegnes som 'den gamle mur-
byen' der karakteristiske trekk er sym-
metriske komposisjoner og ornamenterte 
pussfasader, som med sine sokler, søyler 
og friser refererer videre tilbake til antik-
kens grunnelementer. Ved å kontrastere 
med akkurat disse omgivelsene ville det 
nye slå ihjel og utdatere det eksisterende.
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Konseptet for det nye bygget ble derfor 
å abstrahere og rendyrke de klassiske 
murgårdene i Oslo – vakre og fleksible 
bygninger som har tålt tidens tann – 
med formål å aktivere og aktualisere de 
historiske omgivelsene. Nye tolkninger av 
klassiske elementer har gitt form til unike 
tegldetaljer i gesims, hjørne og inngangs-

partier, noe som gir både tilhørighet og 
egenart. Det enkle og renskårne uttrykket 
tillater samtidig at opplevelsen av bygget 
berikes av dets brukere og funksjoner. 

Til syvende og sist er det mennesker 
som gir liv til byen, ikke bygninger. For å 
gjøre Youngstorget til et enda bedre sted, 
må det tilrette legges for et mangfold av 

Fra P løens gate .  Fo to :  n ispe@mac .com

funksjoner og tjenester. Forbi den dype 
fasaden er interiørene åpne og fleksible, 
med eksponerte betongkonstruksjoner og 
gode lysforhold. Generøse rom gir frihet, 
både til bruk og opplevelser. Slik forenes 
et skreddersydd design med en robust 
og levedyktig struktur for å imøtekomme 
fremtidens behov, teknologi og tankesett.



Plan 4

Sn i t t

Fra atr iet . Foto: JMA

HILLE MELBYE ARKITEKTER

Arkitektur i spennet mellom tradisjon 
og nytenkning kjennetegner vårt arbeid. 
Staben på 51 ansatte har en god miks av 
kompetanse og ansiennitet kombinert med 
unge krefter som utfordrer tradisjonelle 
løsninger. 

Historisk har kirker og boliger vært 
sentrale oppdrag, men etter hvert er 
porteføljen utvidet til å omfatte helsebygg, 
hoteller, kontorer, næring, idrettsbygg og 
større flerfunksjonsbygg.

Vi vektlegger god byggeskikk innenfor 
gitte økonomiske rammer. Målet er et 
solid verdiløft for byggherre, samfunn og 
sluttbruker – på kort og lang sikt.

www.hille-melbye.no

Adresse: Youngstorget 3, 0181 Oslo

Byggherre: Olav Thon Gruppen

Arkitekt: Hille Melbye Arkitekter

RIB: ConSisu 
RIBmur: Sivilingeniør Jan Wergeland

Entreprenør: JM Entreprenør 
murarbeider: Murmester Rolf Holm 

Leverandør: tegl: MurDirekte – Egernsund Tegl 
betongelementer: Con-form

Ferdigstilt:  april 2019

Areal:  ca. 7000 m2

Konstruksjon: Betongelementer i dekker og bakvegger.

Materialer:  Tegl, naturstein og betong

Energi, teknikk:  BREEAM Very good, solcellepanel på tak, sorptiv kjøling, eksponerte betongflater
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Fasade mot P løens gate Foto :  n ispe@mac .com

Materialer
Fasaden har murt forblending, med murte 
smyg og prefabrikkerte overdekninger. 
Valget falt på en teglsten i dansk format 
med grå, grønne og gule fargetoner som 
står godt mot nabobygget Folketeaterets 
røde teglfasade og forholder seg til de 
klassiske bygårdenes tegl konstruksjoner. 
Stenen får sine naturlige fargetoner fra 
dobbelbrenning av en grunnsten av både 
rød og gul leire. Sålebenker og sokler 
er i Oppdal-skifer, også de med naturlig 
grønnskjær. Mørtelens farge er  tilnærmet 
teglstenen for å gi et homogent og 
 massivt fasadeuttrykk som snakker med 
både de pussede murgårdene og det  
 voluminøse Folketeateret. 

Egernsund har spesialprodusert teglsten 
med vinkler tilpasset byggets form og 
skrå flater, noe som har gjort det mulig å 
gi vindussmyg, gesims og inngangspartier 
en massiv og skulpturell utforming. Dette 
er underbygget av en presis utførelse 
av mur-bas Khalid Hussaini og teamet 
hans fra Murmester Rolf Holm, som også 
måtte spesialskjære teglsten på stedet 
for å løse krevende geometri. Mørtelen 
er spesial pigmentert av MurDirekte for 
å gi riktig heft og farge, og entreprenør 
JM har til tross for krevende logistikk og 
tidspress gitt gode rammer for gjennom-
føringen av mur arbeidene.

Bygningen er oppført som en prefabrik-
kert betongkonstruksjon, hvor bakvegger 
mot nabobygg, himlinger og dekke-
forkanter mot atrium er eksponerte i 
interiøret.  Tekniske føringer er dermed 
synlige, og disse er pent utført i et 
system som muliggjør endringer i plan-
løsningene uten omfattende ombygging. 
Dette gir fleksible og åpne kontorarealer 
med gode lysforhold og et behagelig 
inneklima.
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Danmark og skifer  fra Oppdal – kortreiste, 
vedlikeholds frie og naturlige materialer.

Gjennomtenkte og holdbare fasade-
detaljer, med sålebenker i skifer, dype 
teglsmyg og skjulte vinduskarmer med 
tilhørende beslag og solskjerming, er 
nennsomt utført av dyktige håndverkere. 
Og dype fasadesmyg og kvalitetsrike 
materialer beriker tilstøtende byrom med 
romlighet og taktilitet. 

Ambisjonen er at dette bygget kan stå i 
100 år, og at det da vil være like vel-
fungerende og vakkert. 

Mur te smyg og pre fabr ikker te overdekn inger .  Teg ls tenen i  dansk fo rmat med grå ,  g rønne og 
gu le fa rge toner  s tå r  godt  mot Fo lke tea tere ts  røde teg l fasade .  Fo to :  JMA

Fasade i  kor t re is te ,  ved l ikeho lds  f r ie  og natur l ige mater ia ler ,  med g jennomtenkte og 
ho ldbare deta l jer .  Fo to :  JMA

For å knytte kontoretasjene sammen 
er atriet åpent inn mot sosiale soner og 
møterom. Et ekstra sett intern trapper 
for bedrer  sirkulasjonen i bygningen. 
Atriet er også terrassert for å gi bedre 
lysfordeling  nedover i etasjene. Som del 
av atriets fasade knytter   pre fabrikkerte 
betongsteng sømløst sammen den 
eksponerte betong himlingen og gulvflaten 
i etasjen over. På denne måten mulig-
gjøres trinn- og listfrie overganger som 
fremhever bygningens konstruksjon og 
forsterker opplevelsen av en flytende 
bevegelse mellom soner og etasjer.

Kvalitet og levetid
Det nye bygget innfrir aktuelle forskrifters 
miljøkrav, er BREEAM-sertifisert til Very 
Good, har solcellepaneler på taket og 
er Norges første bygg av denne størrel-
sen til å benytte seg av sorptiv kjøling. 
Men det vi mener er et enda viktigere 
miljøtiltak , er investeringen Olav Thon 
Gruppen har gjort i materialkvaliteter i 
fasade og  fleksibilitet i interiør. Åpne 
og fleksible interiører forenkler ombyg-
ginger og tåler ulike typer bruk. Teknisk 
infrastruktur er  velplanlagt og raust 
dimensjonert.  Fasaden er i tegl stein fra 


