Adkomst til samtlige leiligheter på nordsiden, i 2. etasje

Oslo
GOA AR KITE KTKONTOR AS
Teks t : Jo ha n n es G oa Lu dvi gsen. Fot o: A r ki tekten
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ARNEBRÅTVEIEN 85

Arnebråtveien 85 er lokalisert i et nabolag preget av eneboliger og rekkehus.
For å tilpasse seg omkringliggende
skala er bygningsvolumet oppdelt i tre
deler. Disse delene er forskjøvet og gir
dybdesprang i fasadene som vender mot
nord og syd. Takflaten er igjen oppdelt
i flere mindre pulttak hvor retningen på
takene skifter, med disse grepene brytes
volumet ned og henvender seg til nabobebyggelsen på en omtenksom måte.
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Tilpasset fortetting i etablert nabolag:
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Sett fra sydvest. Bygningen ligger tilba ketrukket fra veien med et stort fellesområde i forkant
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Goa Arkitektkontor
er en ung praksis, etablert i 2012 av Johannes Goa Ludvigsen.
Kontoret har pr. i dag åtte fast ansatte. Vi utfører alle typer
oppdrag innenfor arkitektur, planlegging og regulering, og har
sentral godkjenning for arkitektur i tiltaksklasse 3.
www.goaark.no

Leverandører
Ferdigstilt:
Areal:
Materialer:

Konstruksjon:

Teglstein PT 450 Jern, vannstrøken, murt med mørtel M5 i viltforband med rette
fuger.
Øvrige materialer: Eik, kobber, betong.
Bærende stålsøyler i innervegger og fasader.
Etasjeskiller plasstøpt med plattendekker og stålbjelker. Plasstøpt kjeller.
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For å tydeliggjøre bygningens sprang og
oppdeling er det valgt en rolig materialpalett av høy kvalitet. Hovedmaterialene
er murstein, eik og kobber. Det er valgt
tegl og mørtel i samme farge for en
homogen overflate, vinduer og dører i
fasade er eik og alt av beslag er kobber.
For å unngå elementer som et tillegg på
fasaden er det valgt å legge taknedløpene
inn i yttervegg for så å dekke dem med
beslag. Nedløpene fungerer også som
dilatasjonsfuger i teglsteinsveggene.

Arnebråtveien 85, 0771 Oslo
Bonum
Goa Arkitektkontor AS
KF Gruppen
murarbeider: Murercompaniet AS
tegl: Wienerberger
2018
ca. 1400 BRA inkl. kjeller

mur +
betong

Materialer

Adresse:
Byggherre:
Arkitekt:
Entreprenør:
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Plan 3. etasje
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Plan 2. etasje – med felles inngang til leilighetene i 1. og 3. etasje samt til duplex-
leilighetene i midts eksjonen. Endeleilighetene i 2. etasje har separat inngang utenfra
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Plan 1. etasje

Det er valgt en rolig materialpalett av høy kvalitet – teglstein, eik og kobber

Organisering

Bygningen ligger tilbaketrukket fra veien
med et stort fellesområde i forkant. Man
har prøvd å bevare så mange av trærne
som mulig, og det er opparbeidet et
grøntareal med gressplen, trær og hekker.
I tillegg har hver leilighet tilgang på
privat balkong eller terrasse.
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Utomhus
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Resultatet av bygningsvolumets oppbygging er ni leiligheter med ulik størrelse,
karakter og atmosfære. Av de ni enhetene
er det to duplex-leiligheter, én gjennomgående leilighet og seks endeleiligheter.
Med mange og store vindusflater gir dette
mye lys og luft inne, uansett hvilken del
av huset man bor i.
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