
“Jeg bor i rekkehus.” - Ikke noe man nevner for å skryte.

Grefsen i dag består for det meste av eneboliger. Disse boligene har på 
grunn av områdets beliggenhet og tilknytting til Oslo sentrum, en svært 
høy pris. Beboerene har som regel bodd der lenge, arvet eller skilt ut tomt 
for ny enebolig. Sistnevnte er interresant i forhold til en fortetningsstrategi 
innenfor småhusplanen, men gir ikke noe endelig svar med tanke på en 
langsiktig strategi. Derimot er det en liten pekepinn på at området med 
fordel kan fortettes.

Det ligger nokså strenge regler innenfor småhusplanen. Disse gjelder bl.a: byggehøyde, byggegrenser 
og plassering på tomt for å nevne noen. Men kan noe av Grefsens karakter iveratas ved å bryte 
noen av dem, så vil gevinsten være at flere folk kan ta del av de godene som er på stedet. Når 
boligetterspørselen er stor, og den store diskusjonen er; om en skal bygge ut over markagrensen 
eller ikke, så er det også viktig å se på mulighetene for en tettere bygningstypologi. 

Det er en del kostlige goder som automatisk følger ved kjøp av enebolig. Disse er bl.a.: Egen hage, 
garasje og ikke minst en liten avstand til nærmeste nabo, men spørsmålet dette prosjektet prøver 
å svare på, er om disse kan ivaretas selv om boligstrukturen blir tettere. Rekkehustypologien gir 
mulighet for å tøye disse kvalitetene til et minimum. Det er en fin måte å fortette på, men desverre 
også en god måte å tjene penger på for en utbygger. Typen bærer ofte preg av dårlig gjennomføring 
i forhold til planløsninger, og innehar gjerne kostbesparende detaljering og materialvalg. Dette har 
ført til en del negativitet rundt typen. For å understreke, så er setningen: “Jeg bor i rekkehus.” -  ikke 
noe man nevner for å skryte.

Jeg har lagt særlig vekt på måten å bo på i et rekkehus i mitt prosjekt.  Ved å gi beboeren noen 
spesifikke kvaliteter som egen takterrasse, bakhage, forhage, ekstra takhøyde og store lysåpninger 
(uten å gå på kompromiss med innsyn), vil noen av de kvalitetene man finner i en enebolig være 
ivaretatt. Jeg har derimot ikke lagt opp til mulighet for parkering av egen bil. Dette er grunnet den 
korte veien til kollektiv trafikk, og en tanke om at det er mulig å bo nokså urbant i et sub-urbant 
område som Grefsen. Parkering er nokså arealkrevende på bakkeplan, og kan dette arealet kan heller 
brukes på mer bo-vennlige ting som f.eks. hage.

Materialvalg og sammensettingen av dem har også vært viktig. Materialer endrer opplevelsen av 
rom, både med tanke på lys, taktilitet og estetikk. Samtidig mener jeg ærlighet i materialer er viktig. 
Enhetenes konstruksjon bør ikke være noe man pakker inn/gjemmer med gips eller lignende, men 
heller noe som bidrar ut over sin funksjon. Det er viktig for meg at beboeren skal kunne forstå bygget, 
og se hva som holder vær og vind ute. Det skal oppleves som trygt og solid. Dette håper jeg skal gi 
beboeren en ekstra følelse av eierskap og kontroll over eget hus.

I konstruksjonen er det valgt krysslimte massivtreskiver som hovedelement. Disse er stablet oppå 
hverandre i et lett leselig konstruksjonsprinsipp. Noen på langs, og noen på tverrs. Dette spiller på 
en grunnleggende forståelse for konstruksjoner, og er i hovedsak også med på å definere rommene 
i enhetene. Det gir noen tydelige romlige kvaliteter med tanke på ut- og innsyn, romretning og 
lysåpninger.

For at det hele skal fungere er det valgt å konstruere en del av hver enhet i betong. Disse betongkassene 
fungerer avstivende og fører alle krefter gjennom dekkene i enhetene og ned i bakken. Betongkassen 
inneholder også i hovedsak de mer lukkede programmene som: soverom, entrè, bad og vaskerom. 
Om en ser på hver enhet utgjør betongkassen èn del av tre langsgående sjikt i plan: Ett fullstendig 
gjennomlyst sjikt, ett nærmest lukket sjikt (betongkassen) og ett åpent, men mer sjermet sjikt i 
midten. En slags “tressis” av rom å oppholde seg i.
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Prinsippdiagram for lys og eksponering

Eskil Frøyen Nybø



Endeenhet sett fra Glads vei



Enhet sett fra vest







Interiør sett fra stue mot kjøkken, atrium og spis


