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MUNTHES GATE 29
transformasjon fra kontor til bolig  
Oslo

TRANSFORMASJON :  R2 1  ARKITEKTER

OPPR INNEL IG  ARKITEKT :  
TROND EL IASSEN OG B IRGER LAMBERTZ-N ILSSEN ,  1973

Teks t :  Thomas Thorsnes
Fo to :  Åke  E : son  L i ndman

En vakker kontorbygning i teglstein er trans formert t i l  et 
moderne byhus med ni bol iger .  E iendommen l igger mot 
en etablert gate som strekker seg fra hovedinngangen t i l 
Frognerparken og t i l  Vestkanttorget på Frogner . 
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Adresse:  Munthes gate 29, 0260 Oslo

Arkitekt:  R21 Arkitekter

Entreprenør:  Ingeniør Gunnar Johansson AS 
(Opprinnelig murarbeider v/ Kr Stensrud & Søn AS)

Leverandører:  betong: Unicon 
ny teglstein til reparasjon: RT 445 Randers Tegl levert av Einar Stange AS 
fliser: FAP model Maku fra Skógr AS

Ferdigstilt:  november 2019 

Areal:  1400 m2 inkludert garasje

Materialer:  Teglstein RT445, håndbanket, massiv, bløtstrøken tegl tilpasset den opprinne-
lige steinen fra Rakkestad (den samme som er brukt på Sjøfartsmuseet), murt 
med mørtel M5 i 9-skifts munkeforband med springende kopp og 15–20 mm 
inntrukne fuger.  
Øvrige materialer: eik, kobber, betong og granitt
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Munthes gate 29 ble opprinnelig tegnet 
av arkitektene Trond Eliassen og  Birger 
Lambertz-Nilssen i 1973. De hadde da 
allerede mottatt Sundts premie for frem-
ragende arkitektur på nabo eiendommen, 
Institutt for samfunnsforskning i Munthes 
gate 31, og nr. 29 var en klar videre-
føring av dette anlegget. 

Eiendommen er nå oppført på byanti-
kvarens gule liste på grunn av sin verdi 
som et forseggjort arkitekturanlegg 
for sin tid. Transformasjonen ivaretar 
bygningens tidløse karakter, samtidig 
som nye funksjoner gir nytt liv. Boligene Sn i t t
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Trans formas jonen ivare ta r  bygn ingens t id løse karak ter ,  samt id ig  som nye funks joner  g i r  ny t t  l iv .  
De nye bo l igene er  t i lpasse t  bygn ingens s t ruk tu r  og eks is terende fasader
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Plan 1 .  e tas je

P lan 2 .  e tas je

P lan 3 .  e tas je

Fra le i l i ghe t  7 i  2 .  e tas je  
er  de t  u tendørs t rapp t i l 
p r iva t  ta k ter rasse på p lan 3
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Fra kjøkken/s tue i  le i lghe t  2 i  2 .  e tas je
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et privat uterom med store vindusflater 
som slipper inn lys og etablerer glidende 
overganger mellom inne og ute. 

Det tidløse uttrykket er rendyrket ved 
blant annet å være tro mot natur materialer 
som eik, kobber, teglstein og granitt. 
Solide og varige materialer er brukt for å 
videreføre arkitekturarven, slik at bygnin-
gen forblir en tidløs klassiker. Entreprenø-
ren fant en teglstein som var identisk med 
eksisterende for å supplere og reparere 
der det var nødvendig. Det er ikke mulig å 
spore hvor den nye teglen er brukt.  

Fra ta k ter r

Fra tak ter rassen i  3 .  e tas je

Hver av de n i  bo l igene har  e t  pr iva t  u terom

har varierende størrelser fra 77 til 196 
kvadrat meter – alle tilpasset bygningens 
struktur og eksisterende fasader. 

Dempet og tilbaketrukket fra fortauet 
strekker bygningen seg bakover og skaper 
spennende, grønne oaser på ulike nivåer. 
Bygningens premisser og allerede eksiste-
rende kvaliteter gir muligheter til å skape 
gode rom både ute og inne. 

Ni hjem med ulik atmosfære og utfor-
ming er resultatet av å utnytte eksiste-
rende struktur for å skape funksjonelle og 
gode rom å oppholde seg i. Hver bolig har 

R21 
ble etablert i 2006 og har nå 16 ansatte. 
Vi ser alltid arkitekturen i sammenheng 
med den sosiale, kulturelle, økonomiske, 
geografiske og miljømessige konteksten. 
Vi har som mål å se etter potensialet 
i alle faktorer som påvirker resultatet, 
og å ikke være forpliktet til noen av 
dem. Våre prosjekter kan med det gi 
mere tilbake til klientene, samfunnet og 
omgivelsene. 

www.r21.no


