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ARKITEKTU
R Tekst: Bente Frøytlog Foto: Elisabeth Sperre Alnes

Trange tider:Mellom to bygårder i Parkveien har Infill AS bygget en ny boligblokk med ni leiligheter på en tidligere parkeringsplass.
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V i tar i bruk arealer som blir til
overs når de store utbyggerne
har tatt sitt.
Yngve Bruksås, daglig leder i ei-

endomsutviklingsfirmaet Infill AS, står
smilende i oppgangen til hovedstadens
første rendyrkede «infill»-boligprosjekt.
«Infill» betegner byggeprosjekter på små
tomter og hull i bybildet, for eksempel
mellom to bygårder.

Trikken dundrer forbi få meter utenfor
den skinnende nye kobberfasaden mot
Parkveien. Her, på ei smal, dyp tomt – ba-

re sju meter bred og 28 meter dyp – har
utbyggeren fått plass til ni eksklusive lei-
ligheter. Den minste er en hybel på 18
kvadratmeter, den største er en såkalt
«New York-leilighet» på 136 kvadratme-
ter over to plan med privat takterrasse.

Infill AS har spesialisert seg på å utvik-
le de minste og vanskeligste tomtene i
tett bystruktur.

– Vi mener vi driver byreparasjon ved å
fylle igjen uhensiktsmessige hull i kvar-
talene, sier Yngve Bruksås.

OSLO OG ANDRE STORBYER har et skriken-
de behov for flere boliger. Bare i hovedsta-
den trengs det ifølge kommunale anslag
rundt 70 000 nye boliger de neste 20 åra.
Infill AS er blant aktørene som mener at
fortetting er både nødvendig og ønskelig.

– Folk vil bo sentralt, og innfill-pro-
sjekter er en ansvarlig måte å møte ut-
fordringene med økt tilflytting til byene
på. Det er ikke snakk om å ta grøntarealer,
men å bruke det som er «til overs» i bybil-
det. Småarealer som ikke er lønnsomme
for de store utbyggerne. Vi har registrert 

Små og vanskelige tomter gir plass til en ny type urban arkitektur, og sårt til-
trengte kvadratmeter i storbyene. I Oslo står de første «infill»-prosjektene klare.

Null hull
Svimlende: Luftig under taket i toetasjers-leiligheten.

Utbygger: Yngve Bruksås i Infill AS.

Historisk: Utsikt mot Oda Kroghs barndomshjem.

PARKVEIEN
h Nyoppført boligblokk i Oslo sent-
rum.
h Utbygger: Infill AS.
h Arkitekter: Kima Arkitketur
h Ni boenheter med felles takter-
rasse.
h Bygget på en smal tomt mellom
to bygårder hvor det tidligere lå en
parkeringsplass.

Salgsklart: En av leilighetene stylet for visning.



Samlingspunkt: Bibliotek, kjøkken og langbord i første etasje i de nye lokalene til div.A. Innredningen er også tegnet
av arkitektene bak bygget. 
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over 300 slike «restarealer» innenfor ring
2 i Oslo som er egnet for fortetting. Det
betyr et potensial på 3000 til 5000 boli-
ger, sier Bruksås.

PARKVEIEN ER FØRST ut, og Infill AS har
en rekke liknende prosjekter på tegnebor-
det. Selskapet har kjøpt seks småtomter
av Oslo kommune. Neste vår blir det byg-
gestart på 22 leiligheter og ett nærings-
bygg på Dælenenga i Oslo. Deretter står ti
leiligheter i Iladalen for tur, og lenger
fram i tid har utbyggeren planer om by-
barnehager med utearealer på taket.

– Slike barnehager finnes allerede i Kø-
benhavn, og i Oslo ser jeg for meg både
skiløyper og skøytebaner på taket for bar-
na, sier Bruksås.

Barnehageplanene vil nok bli omstridt,
og er ennå ikke godkjent i Oslo. Ellers
opplever Bruksås at infill-prosjektene
møtes med velvilje i kommunen, både
faglig og politisk. 

– Men dette er fortsatt en ny måte å
tenke og bygge på, så det tar tid, sier han.

For at infill-prosjektene skal være mu-
lige og lønnsomme å gjennomføre, trengs
ofte unntak fra vanlige byggenormer. I
Parkveien er det blant annet gitt dispen-
sasjon for ordinære parkeringskrav, og
byantikvaren har godkjent en totalhøyde
på bygget som overstiger gesimshøyden
på nabogårdene.

LEILIGHETENE ER TEGNET AV Kima arki-
tektur, og ble ferdigstilte i mai. Så langt er
to av dem solgt. 

Prisene er stive. Treromsleiligheten på
90 kvadratmeter med privat takterrasse
gikk for åtte millioner. Kjøperne får en
frodiggrønn, vestvendt utsikt mot frede-
de Lassonløkken, Oda Kroghs barndoms-
hjem. Den dyreste «New York-leilighe-
ten» på 136 kvadratmeter er priset til 10,5
millioner, og fortsatt usolgt. Den rimelig-
ste boligen i bygget er «hybelen» på 18

kvadratmeter til 1,8 millioner. Beboerne
får en felles takterrasse på 100 kvadrat-
meter.

– Marginene er små, men vi skal gå i
pluss, mener Yngve Bruksås, og viser
rundt i de ubebodde boligene.

Et par av leilighetene er stylet for vis-
ning, og takterrassen er allerede beplantet
og innredet. Infill-lederen understreker
at Parkveien er et prosjekt hvor arkitek-
tur, design og kvalitetsmaterialer har
vært viktige. Gulvene er i bred eikepar-
kett, takhøyden er høyere enn normalt,
vindusflatene større og karmene dype
nok til å sitte i. Byggekostnadene per
kvadratmeter overstiger salgssummen på
mange ordinære nybygg hvor det er valgt
standardløsninger.

I NORSK FORMS LOKALER ved Akerselva i
Oslo følger rådgiver Guro Voss Gabriel-
sen utviklingen. Hun er samfunnsgeo-
graf og spesialist på byutvikling, og øns-

ker de små infill-prosjektene velkom-
men.

– I forhold til å bygge boliger er det nyt-
tig – selv om det ikke er på denne måten vi
tar unna for den store veksten, sier hun.

Voss Gabrielsen mener infill-prosjekt-
er kan skape positiv variasjon i et byom-
råde.

– De blir som små overraskelser du
plutselig oppdager når du går rundt i by-
en.

En utfordring med en slik fortetting er
ifølge Voss Gabrielsen at den legger større
press på grøntarealene i byen.

– Som regel er det ikke plass til å anleg-
ge for eksempel bakgårder når hele tomta
blir utnyttet til boliger, og dermed må
man lene seg på det som finnes av grønt-
arealer i nærheten. Takterrasser, som ofte
er eneste uteromsløsning, er ikke fullgo-
de erstatninger, mener hun.

Likevel understreker rådgiveren at alle
utearealene i storbyer kanskje ikke kan

Materialer: Betong, glass og varmebehandlet ask
går igjen i hele bygget.

Designteam: Henriette Salvesen, Kirstin Bartels
og Christopher Adams i div.A.

Naturnært: Store vindusflater mot Ola Haug Hagen og de andre arkitektenes arbeidsplasser. To av tre etasjer brukes
til åpne landskap.
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fylle de samme kriteriene i åra som kom-
mer. En annen problemstilling er at infill-
prosjektene gjerne blir nok et tilbud til 

dem som har mye penger.
– Det er en utfordring for bykjernen

dersom det bare er de rikeste som kan bo
der, sier hun.

Voss Gabrielsen skulle gjerne sett et
større prøveprosjekt med infill i Oslo, et
«perlekjede» av eksperimentbygg i tett
samarbeid mellom utbyggere og alle in-
volverte instanser kommunen – hvor
man fikk vist fram resultatene for folk
flest. 

– Før folk får sett de nye mulighetene,
vet de ikke hva de skal spørre etter.

ET PAR TRIKKESTOPP fra Parkveien ligger
arkitektkontoret div. A. Med infill som
bærende idé har de bygget seg nytt ho-
vedkontor i en trang bakgård i travle In-
dustrigata på Majorstua.

– Vi har fått plass til et 150 kvadratme-
ters nybygg på en 50 kvadratmeters tomt,
sier Henriette Salvesen, arkitekt og part-
ner i arkitektkontoret.

Industrigata: Nybygget fyller nesten hele bakgården og skimtes bak den originale
bygningen mot gata. 

INDUSTRIGATA 52
h Kontorbygg for arkitektkontoret
div.A.
h Partner- og arkitektteamet be-
står av Henriette Salvesen, Christo-
pher Adams og Kirstin Bartels.
h Arkitektene div.A er spesielt
kjent for skolearkitektur.
h Har tegnet blant annet:
Skøyen skole, Oslo
Kastellet skole, Oslo
Marienlyst skole, Drammen
Askim skole, byggestart til høsten
h Har også tegnet kulturbygg,
blant annet:
Aust-Agder Kulturhistoriske 
Senter, Arendal, under bygging

«Det vil være en stor ressurs for de fleste 
byer å tenke på denne måten.»

Henriette Salvesen, arkitekt.
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Det nye hovedkvarteret er et treetasjes
moderne betongbygg inne i en bitte liten
bakgård. Den nye bygningen er bundet
sammen med et gammelt toetasjes bygg
fra 1879, som sammen med den opprin-
nelige portalbuen utgjør fasaden mot ga-
teplan. Fra fortauet kan forbipasserende
skimte de store glassflatene som strekker
seg over hele fasaden på nybygget i bak-
gården.

– Det vil være en stor ressurs for de
fleste byer å tenke på denne måten, mener
Henriette Salvesen.

Heller ikke hun er i tvil om at norske
byer må utnytte det som finnes av ledige
kvadratmeter og «hull» i bybildet.

– I byer som London har de holdt på
med dette i årevis. Der bygger de seg ut-
over og bakover i bakgårder og bakhager,
sier Salvesen, som fant inspirasjon til
prosjektet nettopp i London.

DESIGNTEAMET BAK NYBYGGET er de fire
arkitektene i div. A, Christopher Adams,
Kirstin Bartels, Ola Haug Hagen og Hen-
riette Salvesen.

– Men hvorfor i det hele tatt krongle
seg på plass i en trang bakgård i stedet for
å begynne fra scratch på en enklere tomt ?

– Vi ville være i byen, og i urbane strøk
er det ikke så mange tomter tilgjengelige,
sier Henriette Salvesen.

Sammen med sin arkitektpartner og
ektemann Christopher Adams kom hun
tilfeldigvis over salgsannonsen for det
gamle huset i Industrigata. De slo til, og
planen var klar. 

De originale bygningene, det lille huset
mot gata, samt et anneks i bakgården,
skulle rives, helt eller delvis. Det skulle gå
fire år før de fikk rive- og byggetillatelse. 

Til slutt sa bevaringsmyndighetene ja
mot at de beholdt den gamle hovedbyg-
ningene og buen mot gata.

– Vi tar ikke alltid minste motstands
vei. Vi liker å utfordre og teste ut grense-
ne. Kanskje fordi vi er konkurransemen-
nesker, sier hun.

– Området er regulert til bolig, men det
har alltid vært en blanding av bolig og næ-
ringsvirksomhet her. Det ligger jo i nav-
net – Industrigata, sier hun.

– I et bærekraftig perspektiv er det et
tankekors at reguleringsmyndighetene
ikke er mer liberale til blandet bruk i byen.
Det kan ikke være sånn at alle bor ett sted,
for så å flytte seg til et helt annet sted for å
jobbe.

DE SEKS ANSATTE i arkitektkontoret syk-
ler til de fleste møter i byen, og bakeri og
matbutikker ligger i såpass kort avstand at
matposene til felleslunsjen kan bæres fra
butikken til kontoret.

– Det handler om å være en del av byen
på ordentlig, sier den erfarne arkitekten.

Designteamet i div. A har gått for en
stram estetikk både innendørs og uten-
dørs. Linjene er rene og enkle, rommene
er åpne og luftige. Materialvalget er gjen-
nomført. Nybygget er oppført i betong,
glass, stål og tre; varmebehandlet ask. Det

brunlige treverket går igjen i alle de tre
etasjene, hvor de ansatte jobber i små, åp-
ne landskap.

– Vi liker kontrasten mellom betongen
og det varme treverket, sier Henriette
Salvesen.

I det gamle, originale bygget mot gata
ligger møterom og modellverksted. I inn-
gangspartiet mellom den gamle og den
nye bygningen strekker en slank, hardfør
Himalaya-bjørk med kritthvit stamme
seg mot himmelen. Den er nyplantet i to
kubikkmeter jord, og har vannet fra taket
som sitt eget vanningsanlegg.

I INDUSTRIGATA har verken naboer eller
forbipasserende reagert negativt på ny-
bygget.

– Vi får tvert imot mange positive reak-
sjoner. Folk stopper opp, titter inn og sy-
nes det er spennende, sier Henriette Sal-
vesen.

Hun smiler fornøyd.
– Bygget vårt er blitt et lite visittkort.
Også Yngve Bruksås i Parkveien er

opptatt av at infill-prosjektene skal tilføre
byen en estetisk kvalitet.

– Vi skal etterlate små smykker i bybil-
det, sier han. bfro@dagbladet.no

«Vi skal etterlate små smykker i bybildet.» Yngve Bruksås, Infill AS 

Bakgårdstre: Arkitektene i div.A er glade i trær. Kontorets nyplantede Himalaya-
bjørk i Industrigata får vann fra taket på nybygget.

Byhage: Beboerne i Parkveien får en felles takterrasse innredet med forskjellige
soner – og utedusj. 

INFILL
h Prosjekter på små tomter og hull
i bybildet, for eksempel små res-
tområder mellom eksisterende by-
gårder. Mye brukt i storbyer som
London, New York og København.
h I Norge har utbyggeren Infill AS,
datterselskap i Aspelin Ramm, spe-
sialisert seg på slike prosjekter.
h Infill AS bygger leiligheter på
Dælenenga og i Iladalen i Oslo.


