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Om prosjektet

Dagens regelverk skaper store utfordringer i forbindelse med oppføring av større 
bygg i tre. Brann og lydkrav er hovedproblemene, og dette blir i dag løst med midler 
som, tildekking med gips, påføring av betong og innføring av stål. Vi har gått i dybden 
i denne problemstillingen og prøvd å takle disse problemene med særlig fokus på å 
utforske treets egenskaper, både konstruktivt og estetisk.

Prosjektet vårt er et infill-prosjekt i Nordre gate 20-22 Grünerløkka. Kvartalet tomten er en 
del av, slutter om en indre bakgård med noe spredt indre bebyggelse. Mot gaten på vests-
iden av tomten ligger en gammel klassisk bygning som opprinnelig var tegnet som kino. På 
østsiden er et typisk hjørnebygg, og trukket litt inn fra gaten ligger det i dag en liten smal gul-
listet bygning med okerfarget fasade og et lite sykkelverksted.

Vi ser for oss at det gullistede bygget kan rustes opp og gjøres mer tilgjengelig, gjerne med 
en annen funksjon, så vi valgte tidlig i prosessen å inkludere den i prosjektet. Måten vi gjorde 
dette på var å ikke legge oss inntil den gamle kinoen, men å gjøre kinoen til et frittliggen-
de bygg med passasje på begge sider. Vi har også lagt en fløy innover på skrå i kvartalet. 
Denne fløyen deler tomten mellom det offentlige og den mer private bakgården. Prosjektet 
danner, sammen med den gamle kinoen et brudd i den kontinuerlige kvatalstrukturen.

Inndelingen av offentlig og privat bakgård gjorde at bygningen alltid hadde en offentlig side. 
Programmet på bakkeplan består da fullstendig av næringsvirksomheter, og som et prinsipp 
valgte vi å gjøre alle øvre etasjer så fleksible som mulig. De er tenkt enten som kontorlokaler 
eller boliger, alt etter lysforhold eller behov.

Soneinndelingen i bygget kan skje på strategiske punkter gjennom hele bygget. Leiligheter 
og kontorer kan utvides, eller krympes innenfor gitte rammer. Tanken er at bygget kan, om 
ønskelig, bestå av bare kontorer, eller bare leiligheter. Dette er mulig fordi vi valgte å dele 
konstruksjonen i to med tanke på lydsmitte. Vi satt da igjen med to konstruksjonsakser der vi 
tidligere hadde en, og vi valgte å kalle dette “mellomrommet” en funksjonsvegg. Funksjons-
veggen betjener leilighetene og kontorene, og består av:
 
- Lydvegg
- Den nedsenkede himlingen for horisontale føringer
- Ventilasjonssjaktene
- Avløpssjaktene
- Skap og hyller
- Kjøkken
- Toalett og dusj

Alle disse funksjonene legges altså til sides for å gi rom for et åpent areale mellom hver kon-
struksjonsakse. Dette gir mulighet for gjennomlysning av lokalet, og alle visuelt obstruktive 
funksjoner kommer i bakkant av en konstruksjon i limtre.

Å ha en synlig konstruksjon var alltid et mål for oss. Det var derfor viktig å legge særlig fokus 
på estetikk i sammenføyningene. Man kunne gjort dette i stål, men desto mer interresant, 
syntes vi, var å se på mulighetene for å gjøre de fullstendig i tre. Virket blir med dagens krav 
til brannsikkerhet uansett svært lubne om de skal vere eksponerte, så vi så dette som en 
gylden mulighet til å se tilbake på gamle trebyggeteknikker, fra bla. Englad, Japan, og Norge 
selvsagt. Eldre typer sammenføyninger er nokså dimensjonskrevende på grunn av treets 
konstruktive egenskaper.

Med et nokså strengt søyle- og dekkekonstruksjon valgte vi i fasade og gi rom for individual-
isering og fleksibilitet. Ved å lage dype “kasser” som på lik linje med funksjonsveggen, inne-
holder funksjoner og kan etter behov endre både fasadeutrykk og speile bruk av bygget med 
enkle grep. Der er også en tanke om en løsning med naturlig ventliasjon i den ene modulen, 
som både frigjør areal ved bortgang av sjakter, og som kan gi bygget en lengre levetid.

Diagrammer

1 - Inngrepet i kvartalet
2 - Gradering av offentlighet
3 - Sirkulasjon
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U. etg kjeller 1. etg næring

Konstruksjonen bak glassetNæringslokal mot Nordre gate
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2. etg kontor og leil. 3. etg kontor og leil.

TrappeoppgangenEn leilighet
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4. etg kontor og leil. 5. etg leil.

Fasade mot bakgården



Den offentlige uteplassen med Nordre gate i bakgrunnen
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Langsnitt

Tverrsnitt

Nordre gate



Virke for vertikal vektoverføring

Virke for motvirking av bøying

Offervirke for brann

Total søyledimensjon 350x350mm

kjellerfundament  og avstivende trappekjerner i betong Limtrekonstruksjon

Massivtredekker Massivtrevegger

Vindusnisjer og balkonger i massivtre Isolasjon, glass og kledning



100mm

500mm

Tak balkong

+
20-30mm luftet kledning
20-50mm utlekting
Takpapp
12mm finerplate
20-50mm lekting
75mm massivtre
-

Gulv balkong

+
20-30mm terrassegulv
20-50mm utlekting
Takpapp
12mm finerplate
20-50mm lekting
75mm massivtre
20-50mm utlekting
20-30mm luftet kledning
-

Vindu utkrag/karm

+
75mm massivtre
Dampsperre
50mm vakumisolasjon
Vindsperre
20-50mm utlekting
20-30mm luftet kledning
-

3 4

1 2



100mm

500mm

Yttervegg

+
100mm massivtre
Dampsperre
250mm trykkfast trefiberisolasjon
Vindsperre
Armeringsnett
2x10mm elastisk diffusjonsåpen kalkpuss
-

Dekke

+
80mm betong
Folie for støp
70mm trykkfast isolasjon
150mm massivtre
-

Vegg mot grunn

+
350mm betong
Dampsperre
250mm trykkfast isolasjon
Plast
-

Lydvegg

+
12mm gips
100mm isolasjon
50mm mellomrom
100mm isolasjon
12mm gips
-

3 4

1 2



Fasade mot Nordregate, sett mot Schous plass



Alternative løsningerVindusnisje med møbleringsmulighet

Fransk balkong

Balkong

Vindusnisje med naturlig ventilasjon gir økt fleksibilitet 

Alternativ fasade

Kontorer Leiligheter

Snitt Plan


