BYGDØYNESVEIEN 15
boliganlegg, Oslo

Boliganlegget ligger på halvøya Bygdøy – et svært attraktivt område med en særegen karakter.
Området er preget av villabebyggelse med store hager og grøntarealer samt museer og landemerker.
Tomten, et seksten mål stort parkanlegg i engelsk hagestil, tilhørte en nybarokk herskapsvilla som
inntil 2012 var den kanadiske ambassadørens residens.
Både vIllaen fra 1916 og parkområdet er regulert til bevaring av kulturmiljø, mens ny bebyggelse
tillates i rekker av separate villaer på hver side av parken.
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Teks t : R eiu l f Ramstad , Chr i st ian S kram Fu g lset. Foto: ©Mariela Apollonio www.fotografadearquitectura.com
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Den nybarokke herskapsvillaen fra 1916
og parken i engelsk hagestil på sydsiden er begge regulert til bevaring av kultur miljø.
Parkhusene mot øst ligger mellom Bygdøynesveien og p arken. Hagehusene mot vest
ligger i grøntområdet mellom parken og tilgrensende eiendom mot vest

Hagehusene – D, E og F – fasader mot parken i øst

Parkhusene – fasader mot vest
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Byggherre:
Arkitekt:
RIB:
Entreprenør:
Leverandører:
Ferdigstilt:
Areal:
Byggekostnad:
Konstruksjon:
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Materialer:

Bygdøynesveien 15, 0286 OSLO
Solon Eiendom AS
Reiulf Ramstad Arkitekter AS
Ingeniørene Seim & Hultgreen AS
Kruse Smith Entreprenør AS
mur- og flisarbeider: Brafas AS
tegl: Randers Tegl/Carlsberg Bjælker
murmørtel: BMC Norge/Hmh Cement AS
2019
4 100 m 2 BTA (+ 2 600 m 2 p-kjeller)
250 MNOK
Bærende stålsøyler i innervegger og fasader. Etasjeskiller plasstøpt med plattendekker og stålbjelker. Plasstøpt kjeller.
Fasader i bløtstrøken lys tegl type RT 154 Extra hvit Ultima murt med mørtel
M&P extra hvit 050 svakt sug m15. Eikedører. Sedumtak.

Bygdøynesveien 15 er et helhetlig anlegg
som forener nybygg med et historisk
anlegg på en attraktiv og innovativ måte,
gjennom en bevisst bruk av steds- og
situasjonstilpasset arkitektur. Dette samler, forsterker og utvikler stedets identitet.
Det nye anlegget tilbyr fremtidsrettede leiligheter. Møtet mellom et nytt
boligmiljø og de ærverdige bygningene
fra tidlig 1900-tallet samt park og hage
fremhever anleggets mange kvaliteter
uten å gå på bekostning av tomtens
eksklusive særpreg. Det nye boliganlegget er tuftet på inngående kunnskap om
områdets historie, transformasjon av
hagen til en integrert boligstruktur, samt
en sammens att boligutforming.

Parkhusene – fasader mot øst, mot veien
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Hovedgrepet baserer seg på reguleringsforslaget med seks frittstående byggverk,
tre på hver side av eiendommens parkanlegg. Siden disse har noen forskjellig
karakter og orientering har vi delt dem
inn i to typologier:
• Parkhusene mot øst ligger mellom
Bygdøynesveien og parken.
• Hagehusene mot vest ligger i grønt
området mellom parken og tilg rensende
eiendom mot vest.
Begge grupper referere seg i skala og
utforming til villabebyggelsen og den
stedlige konteksten på Bygdøy. Det er viktig med en nyansert tilnærming til stedet
med de særegne og verdifulle historiske
bygningene på tomten, samtidig som
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Hovedgrep
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Innslag av gittermuring gir varierte lys- og utsynsforhold med minimalt innsyn

Hus E: Plan 2. etasje
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Hus B: Plan 2. etasje

N
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Hus B: Plan 1. etasje

Hus E: Plan 1. etasje

Parkhusene – A, B og C – fasader mot parken i vest

men er samtidig orientert mot sydvest. Bygningsgruppen henvender seg til
omgivelsene på en differensiert måte når
det gjelder leilighetstype. Leilighetene på
bakkeplan har private hageparseller mot
to himmelretninger og direkte aksess til
parken. Planløsningen er organisert slik
at dagromsonen har dagslys fra tre kanter
med henvendelse både mot park og mot
aftensol i sydvest.
de nye boligene skulle være attraktive,
med gode inne- og uterom. Derfor er det
avgjørende å definere henvendelse utad
mot omkringliggende park, hage, bygningsmiljøer og naboeiendommer.
Parkhusene henvender seg mot parken
i vest med adkomst fra østsiden mot
Bygdøynesveien. Hvert enkelt hus har en
tydelig annonsert og sentralt plassert
hovedinngang. Dette er med på å artikulere en enkel vertikal orden. I hovedsak
er planen organisert slik at dagrommene
ligger mot sydvest og parken, mens
soveromsdelen ligger mot nordøst.
Hagehusene henvender seg mot parken
i øst med adkomst fra samme side,

Materialbruk og utomhus
Fasadekledningen av lys, bløtstrøken
murstein knytter bebyggelsen til hovedhuset. Teglsteinens spesielle langformat
og unike, ujevne overflate gir et tidløst
utseende som er komplementert med
moderne detaljer og formspråk. Tegl og
mørtel er tunet i samme farge, noe som
gir et rolig og homogent preg.
Det er benyttet en svært begrenset
materialpalett i tillegg til teglfasaden;
glass i vindusåpninger, eik i inngangsdører og sortlakkerte vindusrammer og
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Et blikk mellom parkhusene, fra Bygdøynesveien
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har i mer enn tyve år produsert et bredt spekter av innovative og banebrytende prosjekter
med en eksepsjonell variasjon i skala og program. RRA er kjent for en dristig, enkel
arkitektur med en sterk tilknytning til den skandinaviske konteksten og det imponerende
skandinaviske landskapet. Kontorets dedikerte medarbeidere har allsidig arkitektonisk
erfaring og spissfaglig kompetanse. Reiulf Ramstad Arkitekter har mottatt en rekke priser
for prosjekter, bl.a. A.C. Houens fond diplom og Betongtavlen.
www.rra.no
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tekniske installasjoner. Prefabrikkerte
teglpaneler er benyttet til inntrukne himlinger, sålbenker og horisontale brystninger på takterrassene. Det er gittermuring
foran utvalgte vinduer med særlig behov
for skjerming mot innsyn, og i større felt
på terrassene mot hagen.
Sedumtak bidrar til å innpasse bebyggelsen i omgivelsene. Utomhusarealene er
karakterisert av robuste materialer som
brostein på gangstier, plasstøpt betong
i ramper og støttemurer, cortenstål til
plantekasser og sortlakkerte rekkverk,
porter og belysningselementer.
Mellom byggene er det plantet bøkehekk og mot parken er eksisterende
lindehekk tilbakeført. Slik skjermes de
private hagene, og innsyn til leilighetene
begrenses. Dype brystninger på takterrassene sørger for at det oppnås privatliv
mellom naboene. Uterommene skaper en
atmosfære av landskapsmessig nærhet og
arkitektonisk kvalitet.
Innvendig er det også benyttet tegl
på utvalgte yttervegger mot takterrasse,
eikefiner rundt kjernen i planløsningen og
eikespiler i deler av himling samt tregulv
av høy kvalitet. Øvrig vegg- og gulvoverflater, f.eks. på baderom, har vært åpen
for tilvalg av kjøperne.

