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LILLEAKERPARKEN
tegltorg, Oslo

GR INDAKER AS

Teks t :  Em i l  Nyu ts tumo Hor n .  Fo to :  Damian  He in i sch

Adresse:  Sponhoggveien 2

Byggherre:  Mustad Eiendom AS

Landskapsark.:  Grindaker AS

Entreprenør:  Uteanlegg AS 

Leverandører: marktegl: Wienerberger 
prefabrikkerte betongelementer: Brødrene Østbye AS

Ferdigstilt: august 2019

Areal: 1000 m2

Materialer: Marktegl; paviona, ravenna, omber, basalt, siena, nero.  
Stålglattet/rullet betong. Støpejern. Cortenstål. Pulverlakkert stål.  
Linoljeimpregnert furu.

Grindaker AS 
er et landskapsarkitektkontor med 
lang erfaring. Firmaets historie går 
helt tilbake til 1953. Med sine 39 
landskapsarkitekter er kontoret svært 
allsidig mht. kompetanse og prosjekter. 
Vi utfører oppdrag i alle faser fra 
utredning, regulering og programmering 
til oppfølging i byggeperioden. 
Kontoret er opptatt av å skape varige 
by- og landskapsrom som er godt 
stedstilpasset, har en behagelig 
atmosfære og er interessante å 
oppholde seg i.

www.grindaker.no

olav@b i rkco .noo lav@b i rkco .noo lav@b i rkco .noo lav@b i rkco .no
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Lilleakerparken er et nytt torg ved 
trikke stoppet på Lilleaker helt vest i 
Oslo.  Torget er et av de første stegene i 
en større byutviklingssatsing for 'Lil-
leakerbyen'. Målet er å skape en levende 
bydel som forbinder Oslo og Bærum. 

I en tidlig fase av planarbeidet 
gjennom  førte byggherren en bruker-
med virk nings prosess som avdekket 
en rekke ønsker fra lokalbefolkningen. 

Ønsket om å utvide tilbudet for brukerne 
av Stoppe stedet ble raskt et førende pre-
miss i konseptarbeidet.   Programmeringen 
av torget skulle være rik og variert og 
innby til allsidig bruk for folk i alle aldre, 
med lek for de små og oppholdssteder for 
både unge og gamle. Samtidig skulle det 
være en klassisk torgplass, et fleksibelt 
byrom egnet for arrangementer som ute-
konserter, teaterstykker og julemarked.

Disse ønskene ble premissgivende for 
utforming og programmering av Lille-
akerparken. 

Torget ligger i tilknytning til det 100 år 
gamle vernede stasjonsbygget på Lille-
aker, populært kalt Stoppestedet. Her er 
det i dag en svært variert og spennende 
bruk, med blant annet kafé, ungdomshus 
og aktivitetssenter som  brukes av både 
barn, ungdom og eldre.
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Materialer
Stasjonsbyggets gavlvegg i tegl er 
utgangspunktet for utforming og mate-
rialbruk på torgdekket, som har fått en 
stilisert og leken variant av mønsteret på 
fasaden. Markteglen er lagt i seks ulike 
hovedfarger, der hver farge har naturlige 
variasjoner. Dette resulterer i et varmt, 
innbydende plassdekke med menneskelige 
proporsjoner. Marktegl er et robust, men 
samtidig fleksibelt materiale som lar seg 
forme og tilpasse spesielle situasjoner. 

Selve torgplassen omsluttes av en bøl-
gende og flerfunksjonell betongkant. Den 
fungerer som sittekant med benkemoduler, 
som støttemur for å oppta terrengforskjel-
ler og som et   romdannende element. 
Kanten består av fem ulike moduler av 
prefabrikkerte spesial elementer med stål-
glattet og rullet betongoverflate.

Fontene an legget  har  nedfe l te  dyser  i  teg ls te insdekket .  Tre karak ter i s t i ske master  sørger  fo r  god be lysn ing på kve lds t id

Mark teg len med seks u l ike hovedfarger .  Lekeområdet  har  oppspente ne t t  man kan l igge i



39

m
ur

+
be

to
ng

 
  

1 
• 

20
20

Organisering
Midt på torgplassen, subtilt markert i 
beleggets mønster, ligger et fontene-
anlegg med nedfelte dyser i teglsteins-
dekket. Tre karakteristiske lysmaster står 
sammen med en drikkefontene sentralt på 
plassen og sørger for god belysning på 
kveldstid. 

Torget omsluttes av flere felt med 
løvtrær og en egen lund med frukttrær. 
Under plantefeltene er det anlagt et 
romslig magasineringssystem som både 
fordrøyer regnvann fra torget og omkring-
liggende arealer, gir vokseplass for røtter 
og forsyner trærne med vann. 

Langs betongkanten er det anlagt et 
lekeområde med nedfelte trampoliner, 
oppspente nett for å ligge i, sykkel-
parkering og spiler for klatreplanter. 

Torgp lassen omslu t tes av en bø lgende betongkant  som består  av fem u l ike moduler  av pre fabr ikker te spes ia l e lementer

Betongkanten fungerer  som s i t tekant ,  som stø t temur og som romdannende e lement


