
Flott start på
en tettere by

BYUTVIKLING. «Urban infill» kalles den fortetningsstrategien
som har fått et foregangseksempel i Oslo. Endelig.

Arkitektur infill
Byggherre: Infill AS.
Adresse: Parkveien 5 b og c, Oslo.
Arkitekt: KIMA arkitektur as. 

Oslo behøver 100 000 nye boliger de nes-
te 20 årene. Prognosene sier så, men det
er nok ikke bare meg som lurer på hvor-
dan og hvor disse skal få plass. 

Byen kan saktens fortsette å ese ut-
over; det såkalte Stor-Oslo inkluderer
både regioner og sovebyer. I tillegg til
denne byveksten kommer de urbane
strategiene transformasjon, revitalise-
ring og infill. I Oslo kan både Aker Bryg-
ge, Bjørvika, Tjuvholmen og Filipstad-
kaia stå som eksempler på transforma-
sjon – nye boliger og kulturbygg inntar
plasser som har vært forbeholdt aktivite-
ter for industri og havn. Kvadraturen et
typisk revitaliseringsprosjekt, der man
vil bringe nytt liv i en bydel som opple-
ves øde og forlatt etter arbeidstid. 

Eneboliger finnes det nok av, leilighe-
ter er mangelvare. I et slikt perspektiv
blir «urban infill» stadig viktigere, ikke
minst fordi det innebærer en utvilsomt
smart fortetning av det eksisterende by-
rommet: Byens restarealer utnyttes. Me-
toden åpner dessuten for en tiltrengt ny-
tenkning ved at arkitekter kan teste nye

planløsninger og nye materialer. 
Flere av verdens storbyer, deriblant

London og New York, har kommet ad-
skillig lengre enn Oslo i å bruke «infill»-
strategien. Nå har Oslo fått et fascine-
rende prosjekt i Parkveien som gir vikti-
ge føringer.

Infill. Det er omtrent 350 «infill»-eien-
dommer i Oslo – de fleste er eid av pri-
vate sameier. Det lille norske eiendoms-
utviklingsfirmaet Infill AS har imidlertid
kjøpt seks slike eiendommer av Oslo
kommune. På en av disse ligger deres
første prosjekt. Inneklemt mellom de to
gårdene Parkveien 5 og 7, der det tidli-
gere var parkeringsplass, fortoner det
vellykkede nybygget seg som et bevis på
at byens rare, små tomter både bør og
kan benyttes til fortetting. Dette er byre-
parasjon i praksis.

Parkveien 5 b og c er tegnet av KIMA
arkitektur. Og i den 7 meter brede spal-
ten og 28 meter dype nisjen fremstår den
urbane bygningen som særdeles velgjort
og innovativ. KIMAs bygning inkluderer
hele ni leiligheter, inkludert to hybler.
Den største leiligheten er ca. 135 kvm,
den minste hybelen er 18 kvm. Fem av
leilighetene er på rundt 70 kvm. 

De mest benyttede materialene er kob-
ber, tre (varmebehandlet furu, eik), glass
og betong. Interiøret er smart og fleksi-
belt løst. Eksempelvis kan badet entres
fra to sider i de største leilighetene, sky-
vedører foran boder er både plassbespa-
rende og gjør at boder lett kan brukes til
noe annet enn oppbevaring. Glassbal-
konger gir fasaden et skjørt preg, samti-

dig som materialet øker inntrykket av
grønne omgivelser. En rolig fargebruk –
beige, lysegrått og hvitt – understreker
lys, luft og rom. Etterhvert skal gjen-
nomkjøringens yttervegg dekkes av
grønne planter, mens trapperommet i
betong med eikedører er glasskledd. 

Smal spalte. På «infill»-vis benyttes
taket til felles takhage samt to private
takterrasser for toppleilighetene på hen-
holdsvis 135 og 91 kvm. Den urbane tak-
bruken er fremtidsrettet, og skillet mel-
lom de to øverste leilighetenes private
del, som er godt avskjermet, samt den
delen som kan brukes av alle i huset.
Herfra er utsikten formidabel – man ser
byens tak, himmelen og toppene av
grønne trær. Og med langbord, grill-
benk, private avlukker, dusj, planteveg-
ger og pergolaer er taket helt rått – og
grønt. Derfra kan man se ned på gatens
yrende liv. 

Utbyggerens sympatiske målsetning
om å tilføre byen estetisk kvalitet gjelder
også gateplan. I det store vinduet tar gal-
leri Infill, Norges minste galleri, plass.
Publikum er alle som daglig passerer til

fots, i bil eller med trikk, og handelen fo-
regår selvsagt via nettet.

Resteiendommer, som denne, er gjer-
ne klausulert. I dette tilfellet er det bak-
gårdens trafo som krever gjennomkjø-
ring. KIMA snur «ulempen» til bygnin-
gens store styrke ved å la gjennomkjø-
ringens høyde følge både det
transparente trapperommet og den eks-
terne lysgården. Og i løpet av relativt
kort tid (forhåpentlig) vil en plantedek-
ket vegg nærmest trekke det frodig-
stramme uterommet inn i bygningen.

I kontrast til forsidens buldrende tra-
fikk fortoner bygningens oppjusterte
bakgård seg «helt på landet». Og på bak-
sidens nabotomt ligger Oda Kroghs
barndomshjem, Grønnegata nr. 19 – som
Christian Krohg skildret i 1893. 

Bokvalitet. Nå er naboens baktrapp i
Parkveien også inngang for nybyggets
hybler. Foruten å fremdeles være røm-
ningsvei for naboleilighetene, viser den
at de to bygningene er svært lekkert
«sydd sammen». 

Boligkvaliteten er svært høy i dette
«infill»-prosjektet. Her er ingen leilig-
heter solgt på forhånd via prospekter –
en metode som er blitt vanlig. Ved å ven-
te til hele bygningen er ferdigstilt gis
publikum en helt annen kontrollmulig-
het: Utbygger tvinges til å gjøre en bedre
jobb, til å bygge kvalitet. Strategien er
sympatisk i en tid der kommersiell bolig-
bygging inkluderer så ymse. 

Parkveien 5 b og c viser til fulle hvor-
dan en bevisst bruk av byrommet frem-
mer utvikling gjennom fortetning. 

KOMMENTAR
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De to toppleilighetene har private 
takhager, mens det resterende taket 
er viet en felles hage for de andre 
leilighetene. FOTO: TRYGVE INDRELID

Nabobygningen speiler seg i den interne trappen i bygnin-
gens toppleilighet – og viser hvordan glass brukes sam-
men med tre (varmebehandlet furu, eik). I tillegg er kob-
ber og betong fotretrukne materialer. FOTO: TRYGVE INDRELID

Kontrasten er stor mellom Parkveienes bulderende trafikk
og baksidens grønne ro. Nærmeste nabo er Oda Kroghs
barndomshjem i Grønnegata, som Christian Krohg skildret
og som ble besøkt av mange kunstnere. FOTO: TRYGVE INDRELID
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Inneklemt mellom to gårder ligger det «infill»-prosjektet KIMA arkitektur har tegnet – fremtidsrettet og kvalitetspreget:
Fasadeplater i kobber, galleri på gateplan og hage på taket. FOTO: TRYGVE INDRELID PÅ TV

Guilty
pleasures
Amerikanerne har begynt å gjø-
re sommeren til sesong for stor-
satsinger, på TV som på kino. I
år starter HBO opp nye sesong-
er av tre av sine mest populære
dramaserier, True Blood, Entou-
rage og Curb Your Enthusiasm i
juni og juli. 

Her hjemme? Nja. TV-kanale-
ne har så smått begynt å slippe
sine sommernyheter. Mye av det
er «nyheter», siden sommeren
knapt er høysesong på norske
TV-skjermer. Kurt Nilsen og
doktor Alban skal allsynge på
Grensen for TV 2. NRKs pro-
gramlederdamer skal ta på seg
søte sommerkjoler og pludre i
Sommeråpent fra Operaen. Nok
til å kjenne sommerdøsen sige
innover som et mykt teppe over
tankene, lenge før ferien er et
faktum.

Debatter kan vente. Det kan
man kanskje hisse seg ørlite
grann opp for. Lisenspenger og
samfunnsoppdrag og alt det
der. Men skal vi være ærlige, er
det kanskje få som tørster etter
kvasse debatter, smarte drama-
serier eller nyskapende fortel-
lerkunst etter å ha marinert
kropp og sjel i parkliv, sol og ha-
gekos en hverdagskveld i juli. 

Derimot er sommeren den
perfekte sesong for å kjøle seg
ned med hjernedød underhold-
ning av edleste merke. Serier
som aldri ville vært aktuelle en
torsdagskveld i oktober, frem-
står plutselig som fristende stu-
efyll en sen sommerkveld. 

For enhver smak. Den årlige
omgangen med Sykkelpolitiet
er allerede i gang, og blant det
ypperste innen solstikkunder-
holdning. Skulle man kjenne
slitasje, etter mer enn ti år med
solsvidde strandryttere, kan
man variere litt selv. En repri-
serunde av sykehusdrama fra
1990-tallet gjennom én sommer.
En krimserie av siste sortering
den neste, eller en passe puber-
tal fjortisserie av typen Gossip
Girl om det kniper. Har du rik-
tig flaks, disker en av kanalene
opp med politihunden Rex eller
årgangsetterforskning fra Quin-
cy etter midnatt. 

Patina. For ferskvarefølelse er
ikke noe fortrinn i denne TV-
konkurransen. Heller er det pa-
tinaen av utdaterte fortellertek-
nikker og flaue rollefigurer som
tillater oss å unnskylde dypdyk-
ket i dårlig smak og tvilsom un-
derholdning med et ørlite, iron-
isk sideblikk.

Dumt? Ja, så klart. Det er det
som er så deilig. 

KJERSTI 
NIPEN
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