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Set t  f ra nord

Kafeen har  inngang f ra h jør net  Fagerborggata/Pi les tedet
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PILESTREDET 77/79
byboliger og kafé ved Stensparken, Oslo

RE IULF  RAMSTAD ARKITEKTER

Teks t :  Re i u l f  Ramstad
Fo to :  Iva r  Kvaa l
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Adresse: Pilestredet 77/79, 0354 Oslo

Byggherre:  Aspelin Ramm Eiendom AS

Arkitekt:  Reiulf Ramstad Arkitekter

RIB:  Haug og Blom-Bakke AS

Entreprenør:  BundeBygg AS 
betongarbeider: BundeBygg AS 
murarbeider: Mjøndalen Mur & Puss AS

Leverandører: betong: Isachsen anlegg AS 
tegl: MurDirekte, produsent: Steenfabriek Klinkers 
murmørtel/puss: Forsand Sandkompani og Weber 
fliser: FagFlis

Ferdigstilt: 2020

Areal: 7,100 m2 (59 leiligheter, kafé, parkeringskjeller)

Konstruksjon: Betongdekker og stålvegger

Overflater: Håndbanket teglstein og glass utvendig – plasstøpt betong og eik innvendig

Set t  f ra sydvest ,  f ra Fagerborggata
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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 skandi-
naviske 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

Konseptsn i t t

Pilestredet 77-79 er utviklet for å forene  
nybygg med et historisk miljø på en 
attraktiv og innovativ måte gjennom 
bevisst bruk av steds- og situasjons-
tilpasset arkitektur. 

Tomten befinner seg i et boligområde på 
Fagerborg omgitt av historiske bygninger 
fra 1800- og 1900-tallet.

Boligkomplekset består at tre blokker 
som øker fra fire til fem etasjer. De to 
mindre blokkene mot nord og med utsyn 
mot parken, har samme fotavtrykk og et 
prinsipp med fire leiligheter per etasje. Den 
større blokken mot sør er mer kompleks 
med seks til åtte enheter per etasje av 
ulik størrelse. 

Fellesarealene er utformet for å være 
robuste og skaper en positiv og verdig 
fellesramme for beboerne. Alle takene 

R ingeklokkepanele t  er  p lasser t  i  en s tøpt  søy le ved s iden av inngangen
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Plan 5 .  De s tø rs te le i l i ghe tene har  in ter n t rapp opp t i l  ta k ter rassen

Plan 3

Plan 1 .  De to mindre b lokkene mot nord har  samme fo tav t rykk ,  med f i re  le i l i ghe ter  i  1 .  e tas je  og to i  de øv r ige e tas jene . 
Den s tø r re b lokken mot sør  er  mer kompleks med seks t i l  å t te  enheter  per  e tas je  p luss ka fé på h jø r ne t
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Plan 6 .  Takene er  oppde l t  i  hageparse l ler

Fe l lesarea lene har  vegger  i  eksponer t  p lass tøp t  be tong .  På inngangsp lanet  er  gu lve t  i  s l ip t  be tong .  Trapper ,  dører  og gu lv i  øv r ige e tas jer  er  i  e ik
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har hageparseller og benyttes som aktive 
uterom, med utsikt over parken og Oslo. 

Boligkomplekset gir et  variert tilbud 
med leiligheter av  forskjellig  størrelse og 
identitet som sikrer et sammen satt, mang-
foldig bofellesskap og gode bosituasjoner 
for ulike   mennesker i ulike livssituasjoner.

Materialbruk
Valget av håndbanket teglstein var det 
viktigste grepet i dette prosjektet.

Teglmurverk har lange tradisjoner. 
Håndverket, det at fasaden bygges sten for 

sten, gir prosjektet et skulpturelt uttrykk 
som definerer dets identitet. 

Den valgte håndbankede steinen har 
en egenartet, røff struktur. Fargen er lys, 
men varierer i stor grad med vær og 
fuktighet; steinen får et rødskjær når den 
er våt. 

Vi ønsket at fasaden skulle ha et 
tydelig håndverkspreg, i motsetning til 
industriell masseproduksjon. Håndverket 
skulle være tydelig lesbart for publikum 
på gatenivå. 

De tre husene er murt på samme måte, 
med samme stein, forband og fuge-
tykkelser, men uttrykket er differensiert  

ved å benytte litt ulike grånyanser 
på murmørtelen. Dette er gjort meget 
skånsomt, for ikke å svekke det felles 
fasade uttrykket.

Fasadene er en hyllest til gamle hånd-
verkstradisjoner, med håndbanket stein 
i samspill med moderne linjer og store, 
vegghøye vinduer. 

Fellesarealene har også et moderne, 
men tidløst uttrykk. Her er det plasstøpte, 
plateforskalte betongvegger i kombina-
sjon med lun eik i trapper, himlinger og 
dører. Inngangsetasjen har gulv i slipt 
betong med nedfelte kokosmatter, mens 
de øvrige etasjene har eikegulv.  

Set t  f ra øs t ,  f ra Stensparken


