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SaMSpill på TjUvhOlMEN
aRkiTEkTkONTORET kaRi NiSSEN BROdTkORB aS

Tekst: kari Nissen Brodtkorb 

Foto: nispe@datho.no

hus 23, lille Stranden 3

i enhver by finnes overordnede elementer som har preget byens fysiske utvikling og struktur.  

det spesielle i situasjonen danner grunnlag for byggets formgivning og identitet.  

For hvert prosjekt forsøker vi å gripe «stedets ånd» og forsterke kvaliteter i omgivelsene.

Tjuvholmen er en ny bydel under oppføring; midt i Oslo 
og på et av de mest synlige områdene ved innseilingen 
i Piper vika i forlengelsen av Aker Brygge. Området har 
i over to hundre år vært benyttet som havn og industri
område.  Den nye bydelen vil etter planene inneholde 
boliger,  kontorer, hotell, kunstsenter, parker og badeplass,  
butikker og restauranter.

Lille Stranden 3 er ett av tre hjørne-
bygg i det første kvartalet som ble 
bygget på Tjuvholmen. Det er det høy-
este (11 etg.) og største hjørnebygget i 
kvartalet. Huset fronter Olav Selvaags 
plass mot sydvest og har fasader 
langs Tjuvholmen Allé og Lille Stran-
den, samt mot innvendige gårdsrom.

Bygningen skal være et relevant 
svar på en vital, urban situasjon, og 
på et møte med fjordens landskaps-
rom, – med sjøens liv og bevegelser.

Kvartalet har høy tetthet. Kvaliteten 
på gårdsrommet er av avgjørende 
betydning for kvartalets kvalitet som 
helhet. Kvartalet trenger «pustehull», 
det vil si at sol og lys må trenge inn, 
samtidig som utsikt til omgivelsene 
må ivaretas.

Hus 23 er derfor gjennombrutt 
som en snøballykt. Åpninger av ulik 
karakter skaper variasjon og kontakt 
mellom kvartalets indre rom og omgi-
velsene. 

Som renninger i byveven vil romlige 
overganger, bevegelseslinjer, siktlinjer 
og linjer av lys mellom bygg og om-
givelser føre til gjensidig vitalisering. 
Slik forankres bygget i situasjonen, 
og slik ivaretas det intime aspekt i det 
storslagne. Kontrastene gir bygget 
karakter.

På tegnebordet fikk bygget arbeids
tittelen «complexus», som kan over-
settes til «omfavnelsen». To  lameller 
møtes i en romlig  komposisjon, 
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Kunstner Bente 
Tønnesens skisse 
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Plan 6. etasje
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en «flette» som tilrettelegger for 
gjennom gående åpninger, portaler og 
terrasser. Arkitektur oppstår i dialog 
med bevegelsen, – vandringen i en 
sekvens av rom med ulike propor-
sjoner med variasjoner i lys, skygge, 
materialer og detaljer. Vandringen blir 
en opplevelsesrik fortelling om stedet 

– samtidig som pendlingen mellom 
innside og utside på de ulike plan 
knytter byggets liv til Olav Selvaags 
plass.

Omsluttende fasader har en repre-
sentativ karakter, og vegger i snittfla-
tene mot åpningens portaler og felles 
terrasser er av mer interiør karakter.

Adresse:  Lille Stranden 3, Tjuvholmen, 0252 Oslo
Byggherre: Tjuvholmen KS
Arkitekt:  Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb AS  

v/ Kari Nissen Brodtkorb, sivilark. MNAL 
Kristin Aasbø, sivilark. MNAL

RIB:  Dr. techn. Olav Olsen as
Totalentreprenør:  AS Selvaagbygg 

Utførende pussfasader: Fasadeteknikk AS
Fargesetting fasader: kunstner Bente Tønnesen
Ferdigstilt:  2007 
Areal:  5 850 m2 BTA fordelt på elleve etasjer  

63 leiligheter (46–103 m2)

Bæresystem:  Stålsøyler/plasstøpte betongdekker
Yttervegger: Isolert bindingsverk med utlektede, pussede plater

De omsluttende fasadene (vegger 
som definerer kvartalets ytterflater), er 
dekomponert i ulike flater og sjikt med 
referanse til byggets volummessige 
oppbygging og komposisjon. 

Fasadene er pusset og fargesatt 
i ulike valører knyttet til de ulike 
sjiktene. «Foret» i snittflatene er kledd 
med beiset brannimpregnert sedertre. 

Hjørnebygget rommer 63 leiligheter 
fordelt på 10 etasjer. 1. etg benyttes til 
næring. Hovedadkomst til boligene er 
lagt til et representativt inngangsparti i 
Lille Stranden. 

Herfra byr vandringen frem til leilig-
hetene på ulike typer romlige opple-
velser gjennom felles gårdsrom, over 
broer med sikt til Dokken, til plassen 
med fontene, til kanalen eller sikt til 
fjorden. 

Vandringen er en fortelling som 
synliggjør stedskvalitetenes variasjon 
og mangfold. 

Fra takterrassen og terrassene i 
gårdsrom og portalåpninger kan bebo-
erne observere byens trivsel eller bare 
nyte soloppgang over speilblank fjord.
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hus 25, Bolette brygge 1

Det er i samspillet mellom rom og 
omgivelser, mellom innside og utside 
at prosjektene vi tegner blir til.

Tomter er ulike. For hvert prosjekt 
forsøker vi å gripe «stedets ånd» og 
forsterke kvaliteter i omgivelsene. 

Nærheten til sjøen og tomtens ro-
buste historie danner grunnlag for vår 
formgivning. Kontakten med sjøens 
liv og bevegelse, lyder og lukter, – og 
ikke minst sjøens lys og refleksenes 
spill gir stedet en unik atmosfære som 
preger alle boligene.

Bebyggelsen på Tjuvholmen løfter 
Dokken frem som et viktig byrom og 
et industrihistorisk element – til påmin-

Adresse:  Bolette Brygge 1, Tjuvholmen, 0252 Oslo
Byggherre:  Tjuvholmen KS
Arkitekt:  Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb AS  

v/ Kari Nissen Brodtkorb, sivilark. MNAL 
Jeannette Wikstrøm, sivilark. MNAL

RIB:  Dr. techn. Olav Olsen as
Totalentreprenør:  AS Selvaagbygg 

Murarbeider: Fjeldheim & Knudsen Murermesterene AS
Ferdigstilt:  2007 
Areal:  2 750 m2 BTA fordelt på seks etasjer  

20 leiligheter (44–114 m2)

Bæresystem:  Stålsøyler/plasstøpte betongdekker
Yttervegger: Isolert bindingsverk med teglforblending
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Plan 3. etasje

Fasade mot Dokken

Fasade mot fjorden
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nelse om tidligere aktiviteter, og til beri-
kelse for den nye bydelen.

Betraktningene vi gjorde om stedet og 
forholdet til dokken da vi tegnet Stran-
den på Aker brygge, er fortsatt gyldige.

Det nye hjørnebygget Hus 25 fun-
gerer, sammen med Stranden, som en 
portal til Dokken og bidrar til å forsterke 
dette historiske byrommet. Byggene 
spiller sammen med et slektskap i 
proporsjoner og robust og varig materi-
albruk. Håndbanket tegl, lakkert stål og 
oljet tre understreker samspillet.

Hus 25 er spesielt fordi det forhol-
der seg til flere situasjoner samtidig: 
Dokkens rom, fjordens rom, gårdsrom-
met og de store åpningene i kvartalet. 
Dette gir boliger med uvanlige kvaliteter 
og stor variasjon i romforløp, lys- og 
siktforhold.

Mot fjorden har hjørnebygget en let-
tere karakter. Sol og fjord speiler seg i 
store glasspartier. Sjenerøse balkonger 
henger fra kraftige stag. 

1. etg benyttes til næring. Hovedad-
komst fra Dokksiden via en tre etasjer 
høy portal. Enkelte leiligheter har 
adkomst over egen bro med sikt ned i 
Dokken. Flere boliger har tre fasader, 
alle har sjøutsikt.  


