SOFIENLUNDEN
boligblokk på Skøyen, Oslo
NSW AR KITE KTUR AS

mur +
betong

Boligbygget ved Sofienlunden er en del
av Orkla City som inneholder Orklas
hovedkontor i tillegg til boligbygget. Orkla
City ligger på nordsiden av jernbanen rett
ved Skøyen stasjon. Bygningene danner
det sørøstre hjørnet av et kvartal som
ellers består av den fredede og vernede
b ebyggelsen Sofienlund i vest og en
kontorbygning mot nord.
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Orkla City med
boligblokk mot Sofienlund
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Leverandører:
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Ferdigstilt:
Areal:
Konstruksjon:
Overflater:

Askekroken 2-4, 0276 Oslo
Orkla Eiendom
NSW Arkitektur AS
Multiconsult
Skanska Norge
murarbeider: Murmestrene Fjeldheim & Knudsen AS
fabrikkbetong: NorBetong
betongelementer: Contiga (balkonger og trapper) og BubbleDeck (dekker)
tegl: Randers (RT548)
murmørtel: BMC (sort 400 KR)
2019
1386 m 2
Plasstøpt betong med søyler i stål. Dekker: bubbledeck (prefab-elementer med
plastballer i armeringkasetter på 'betongsåle'. Ferdigstøpes på byggeplass.)
Teglforblending; teglstein RT548 murt med murmørtel sort 400 KR.
Enkelte partier er kledd med natureloksert aluminium.
All materielbruk følger krav i BREEAM Sjekkliste A20.

Orkla City er utformet på bakgrunn av
Byplangrep for Skøyen, som har gått forut
for områdereguleringen. Som ett av de
viktigste kollektivknutepunktene i Oslo,
skal området tilrettelegges for konsentrert
bymessig utvikling med høy tetthet og et
innhold som støtter opp om knutepunktet.
Skøyen skal bli et aktivt bysentrum med
et mangfold av funksjoner og et levende
bygulv.
Med sin umiddelbare nærhet til jern
banestasjonen, trikk, buss, en fremtidig
Fornebubane samt hovednettverk for
gående og syklende, er tomten primært
bygget ut med arbeidsplasser. Orkla
City inneholder Orklas hovedkontor med
950 arbeidsplasser og med publikums
funksjoner på bakkeplan som kafé, restau
rant, bakeri og frisør. Da Skøyen skal være
en mangfoldig og levende bydel hvor folk
både skal bo og jobbe, inneholder Orkla
City også en andel bolig. Boligbygget er på
syv etasjer og inneholder to leiligheter pr
plan, totalt tolv boenheter.
I fremtiden vil kvartalet kunne fullføres
med bebyggelse langs Askekroken og
mot nord (i dag også Askekroken). Denne
bebyggelsen vil danne kvartalets ytterkant,
med en serie på tre punkthus mot parken
rundt Sofienlunden. Dagens boligblokk er
således det første av tre fremtidige punkt
hus mot parken.
For å tilrettelegge området på best
mulig måte for gående og syklende, er det
lagt diagonale gangforbindelser gjennom
kvartalet. Bebyggelsen underordner seg
disse. Parken rundt Sofienlunden skal i
fremtiden inngå som del av en allmenning
og en sekvens av offentlige rom som leder
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Sett fra øst, fra gårdsrom
med Sofienlund i ba kgrunnen.
(Skulpturen 'In every lifetime I
will find you' av Michael Benisty)
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Plan ta khage
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Fasade vest

32

Typisk leilighetsplan

NSW Arkitektur har femti medarbeidere i tillegg til sytten
medarbeidere ved Studio NSW på Hamar.
Firmaet leverer komplette tjenester innenfor arkitektur og
arealplanlegging, by- og stedsutvikling og interiørdesign.
NSW Arkitektur ønsker å være et ledende firma innen
bærekraftig utvikling. Vi søker å kombinere erfaring med
innovasjon som svarer til samfunnsmessige endringer.
Blant kontorets mest kjente arbeider er Kongsberg
Rådhus, Bjørnholt skole, Teknobyen (Trondheim),
Chokoladefabrikken (Oslo) og Skatt Øst (Oslo).
www.nsw.no
Plan 1. etasje. med ba keri
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helt ned til Bestumkilen. Det er derfor en
ambisjon ikke å privatisere bakkeplanet
rundt og mellom byggene. Boligbygget
har av den grunn privat oppholdsareal
begrenset til utkragede balkonger og en
felles takterasse.
Alle tak er grønne, takhagen på bolig
bygget har opp til 80 cm vekstjordlag og
flere trær. Når vegetasjonen gror til, skal
taket være en frodig hage med varierte
soner for privat eller felles opphold.
Boligblokken er utformet som et enkelt,
monolittisk volum med utstikkende
balkonger. Hovedvolumet er utformet i
mørk tegl. Balkongene er trukket ut som
'skuffer' fra hovedvolumet og kontrasterer
den mørke, matte teglen. De utkragede
balkongene er kledd i lys, natureloksert
aluminium, og har en 'detaljløs' utfor

Sett fra nordøst, fra gårdsrom.
Orklas hovedkontor til venstre
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Inngangsparti trukket inn i teglvolum
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Hjør ne med 'fingerskjøtt' tegl

ming mot teglens struktur. For å arti
kulere teglens geometriske egenskaper,
er hjørnene 'fingerskjøtt'. Alle 'avvik' fra
hovedvolumet er artikulert i natureloksert
aluminium, som det inntrukne inngangs
partiet og oppbygg på tak. Balkongenes
plassering varierer for å skape spill og
variasjon i fasaden, men også for å skape
høyde og luftighet på balkongene og bedre
lysinnslipp i leilighetene.
For å gi boenhetene best mulig romlig
kvalitet, har alle leiligheter innvendig
himlingsh øyde på 2,7 meter, alle vinduer
går ned til gulv og har høyde 2,4 meter.
Alle leiligheter er gjennomgående og får
lys fra tre sider.

