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BOLIGPROSJEKT 
UTENOM DET 

VANLIGE

Green House i Oslo er litt annerledes: takhøyden litt større, rommene litt lysere, 
byggherre og arkitekt litt mer ambisiøse enn det som ofte er tilfelle i dagens 

markedsstyrte boligutvikling. Men hva med menneskene som bor der? Ble livet 
litt bedre for dem også? Kristina Ketola Bore har snakket med noen av dem 

som flyttet inn da det grønne huset sto ferdig for to år siden.
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I Dælenenggata 36 har Element 
arkitekter reist et høyhus med 21 
boenheter og ett næringslokale. 
Infill har vært oppdragsgiver for 
det prisbelønte bygget, som har 
fått navnet D36-Green House. 
Fasaden er satt sammen av et 
system med opptil åtte lag glass 
preget med grønt keramisk trykk, 
som perforeres av balkonger og 
franske vinduer. Alle de franske 
balkongvinduene kan åpnes opp, 
og den grønne fasaden fungerer 
også som rekkverk.

– Det grønne erstatter trærne 
som sto her før, og knytter bygget 
til parken som er ved siden av, 
mener Vidar Knutsen i Element. 

Prosjekteringen startet allerede 
i 2002, men først i oktober 2013 
stod bygget ferdig. 

Ambisjonen har vært å få mest 
mulig areal ut av tomteflaten, 
og mest mulig luft og volum, 
forteller Knutsen. Noe han mener 
er grunnen til at beboere forteller 
at de opplever leilighetene som 
større enn de egentlig er.

– Jeg er overbevist om at 
grunnen er de ekstra verdiene vi 
har lagt inn: at du i leilighetene 
alltid beveger deg mot dagslyset, 
at det er én til to balkonger i alle 
leiligheter, at takhøyden er 2,7 
meter og at vinduer og balkong-
dører er like høye, sier Knutsen.

Volum og dagslys
– Det er noe med volumet her. 
Arealeffektivitet, volum og mye 

Leilighetene har fått en del 
Laila-løsninger på soverommene, 
for å knipe ned på arealet. Både 
soverommene og kjøkkenet har 
innebyggede skap. I tillegg har 
alle rommene, inkludert badet, 
skyvedører. 

– Det er ganske lytt når man 
bruker skyvedører overalt. Men 
vi får skilt funksjoner og brukt 
leiligheten på forskjellige måter 
samtidig. Det var veldig attraktivt 
for oss, forteller Smørgrav.

Planen legger også opp til å ha 
to oppholdsområder, og Smørgrav 
forteller at de setter stor pris på å 
kunne skille ut TVen i et eget om-
råde, noe også Øygarden påpeker 
som positivt.

– Det fungerer helt optimalt. 
Rommet er akkurat stort nok til 
å kunne være en TV-stue, sier 
Smørgrav.

– Det kan være gjester her og 
man kan fremdeles bruke andre 
deler av leiligheten. Vi kan for 
eksempel ha barn på besøk som 
leker i den ene enden, mens vok-
sne prater i den andre. Her er det 
skapt rom for mange scenarioer 
innenfor få kvadratmeter. 

Veggene har blitt malt i en grå 
farge med en grønn undertone 
som peker tilbake på fasaden. 

– Det er en litt spesiell farge-
tone på kjøkkenløsningen og i 
rommene, men vi syns det passer 
veldig bra og ser fint ut, sier Øy-
garden. – Bygget og romfordelin-
gen er nytenkende, når det gjelder 

dagslys er noen nøkkelord for 
leiligheten.

Det forteller beboer i Green 
House, Mari Smørgrav, som selv 
er arkitekt i firmaet Tuvalu Arki-
tekter. Hun og samboeren kjøpte 
leilighet i sjette etasje i januar 
2014. Her bor de sammen på 74 
kvadratmeter. 

– Vi opplever det som Element 
snakker om, at du får dagslyset 
langt inn i leiligheten. Det syns vi 
er en veldig god kvalitet.

– Det føles også bra å bo et 
sted der rommene er så store som 
de trenger å være, og ikke noe 
mer enn det.

Rett før jul i 2013 kjøpte Silje 
Øygarden og hennes samboer 
en leilighet på 68 kvadratmeter i 

fjerde etasje.
– Da vi så bygget og rom-

fordelingen i leiligheten virket 
det mye større enn det som stod i 
prospektet. Vi falt veldig for arki-
tekturen, selve bygget, og at det 
var så mange smarte løsninger, 
forteller hun.

– Vi har ikke endret noen 
ting. Når man ser en sånn type 
leilighet, tror jeg at man enten 
faller pladask eller så tenker man, 
nei, dette er ikke helt oss.

ARTIKKEL  KRISTINA KETOLA BORE
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– Den grønne fasaden erstatter trærne som sto her før, sier Vidar Knutsen, Element Arkitekter. Takhagene er både fellesområder og private, grønne rom i byen.  
– The green facade replaces the trees that used to be here, says Vidar Knutsen, Element Arkitekter. The roof gardens offer both private and communal green space.

“Ambisjonen har vært å få mest 
mulig areal ut av tomteflaten, og mest 
mulig luft og volum.”

KRISTINE 
 KETOLA BORE 
HAR EN MASTER 
I DESIGNKRITIKK 
OG ARBEIDER 
FRILANS 
SOM DESIGN-
SKRIBENT. 
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maksimal plassutnyttelse. Men 
skyvedøra på badet ville jeg ha 
endret. Det er et lite minus, legger 
hun til.

– På soverommet syntes vi det 
ble litt vel låst med de ferdige gard-
erobeløsningene. Jeg tror folk flest 
er fornøyd med det, men som arki-
tekt så synes man det blir litt låst, 
sier Smørgrav. – Men det er noe 
man tenker på når man vurderer 
å kjøpe eller ikke, så vi lever godt 
med det nå, legger hun til.

Én ting Smørgrav trekker frem 
er betydningen av oppfølging på 
byggeplass i denne type prosjekter.

– Når man bygger så kom-
pakt, krever det tett oppfølging 
på byggeplass. Eksempelvis er 
det planlagt et 60 cm skap bak 
inngangsdøren, men døren er satt 
feil, og dermed er det ikke lenger 
plass til 60-skapet. Jeg kjenner til 
hvor hektiske byggeprosesser kan 
være, men dette er viktige detaljer 
i kompakte løsninger.

Hage, ikke terrasse
I Green House er det ikke bare 
fasaden som er grønn – også taket 
har blitt en grønn plett. Nærmere 
bestemt en takhage – men ikke en 
takterrasse, påpeker Vidar Knut-
sen. I takhagen til Dælenenggata 
36 bugner det av vekster, planlagt 
av landskapsarkitekt Gullik Gul-
liksen. Halvparten av beboerne 
har også fått mulighet til å kjøpe 
egne parsellhager, der noen har 
valgt å dyrke grønnsaker, mens 
andre – slik som for eksempel 
Øygarden og samboeren – har 
valgt å møblere med sittegruppe 
og gassgrill. 

I tillegg til å sikre byggets 
beboere meget kortreiste grønn-
saker, har også parsellhagene 
fungert som en måte å dele opp 
taket i private soner på, forteller 
Knutsen. På sør- og nordsiden er 
det i tillegg små fellesområder.

– Vi visste vi ikke om takhagen 
kom til å fungere når vi kjøpte, 

Planen er organisert slik at du hele tiden ser ut, og bak glassfasaden er det franske vinduer og balkonger. Takhøy
den er på sjenerøse 2,7 meter. The plan is organised so that all circulation routes terminate in a view through one of 
the French windows. The ceiling height is a generous 2,7 metres.

Mari Smørgrav, selv arkitekt i Tuvalu 
Arkitekter, beboer i Green House. Mari 
Smørgrav, a Green House resident.

Vidar Knutsen, Element Arkitekter. Vidar 
Knutsen, Element Arkitekter.

Planen legger også opp til at hver leilighet har to oppholdsområder. – Her er det skapt rom for mange scenarioer innenfor få kvadratmeter, sier Mari Smørgrav.  
Each of the apartments has two living zones. – There is room for many scenarios within very few square metres, says Mari Smørgrav. Scale 1:140.

– Dette er takhager, ikke takterrasser, presiserer Vidar Knutsen, Element Arkitekter. Taket er delt opp i små private parsellhager der man for eksempel kan dyrke 
grønnsaker, og fellesområder. – These are roof gardens, not roof terraces, says Vidar Knutsen, Element Arkitekter. The soil is good enough for vegetables. The roof is 
divided into private allotments and communal areas.

forteller Smørgrav. – Men den har 
virket bedre enn forventet.

Også Øygarden snakker om 
takhagen i positive vendinger. 
Det har blitt et sted å treffe andre 
beboere. Både Øygarden og 
Smørgrav forteller om hyggelige 
hagefester og 17. mai-frokoster. 
Og dersom man ønsker privatliv, 
kan parsellen benyttes.

– Når vi har mange gjester 
bruker vi fellesterrassen, men hvis 
vi ønsker privatliv er vi i parsellen, 
sier Øygarden.

Akvariet
For Infill har det vært ønskelig å 
også ha næringslokaler i bolig-
byggene sine. I første etasje i 
Dælenenggata holder Dundas til, 
en skobutikk med egenproduserte 
modeller. 

– Det funker veldig bra med 
skobutikken. De har blitt en form 
for resepsjonister, forteller Knut-
sen. Det kan Smørgrav bekrefte:

INTERIØR INTERIØR
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I varmen bak den grønne fasaden trives potteplantene. Fasaden virker som en oppvarmende jakke rundt bygget. Det trengs ikke mye sollys om våren før det blir 

veldig varmt inne, forklarer beboerne.  The glass facade shelters the building. It doesn’t take much sun before it gets substantially warmer inside, say the residents.
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– Det er ett samlingspunkt på 
taket, og i tillegg er det ett hos 
Dundas. Man stikker innom og 
slår av en prat.

Selve næringslokalet er ikke 
stort, og dersom det er mer enn 
fem kunder inne i butikken blir 
det raskt trangt, forteller Helge 
Mamen som er deleier i Dundas. 
Men Dundas har kun én sko-
modell, så han mener at størrelsen 
er optimal. Resepsjonist-rollen 
virker det som om de har et 
 avslappet forhold til.

– Det er mange av beboerne 
som kommer inn og tar en kaffe 
eller slår av en prat. Vi tar den 
porter-rollen med en god porsjon 
humor, forteller Mamen.

 For fasaden til butikken har 
Element spesialbestilt storformat 
glass.

– Vi kaller det ”akvariet”. Vi 
ville gjøre det motsatte her av 
den grønne fasaden, og sette inn 

så store fasadeglass som mulig, 
uten noen form for inndeling, sier 
Knutsen.

Men akkurat refleksen i disse 
glassflatene er den ene tingen 
 Mamen mener trekker ned.

– De store glassflatene reflek-
terer så kraftig at det kan være 
vanskelig å se inn, sier butikk-
eieren. Han forteller at de nå også 
har fått et skilt som Element har 
tilpasset til fasaden.

Tre-enigheten
Den spesielle fasaden som dekker 
bygget ble utviklet av Element 
Arkitekter. Fasadens grønne 
glassplater skal blant annet fun-
gere som relieff, og er inspirert av 

arkitektens tanke om bygget som 
et tre. Balkongenes trevegger hen-
spiller på en trestamme, mens den 
gule fellesgangen der heisen går er 
«solen som går opp og ned», sier 
Knutsen. 

– I fasaden ønsket vi å jobbe 
med noe som kunne gi relieffet 
tilbake til byen. Moderne bypro-
sjekter er fattige på det som har 
med ornament og relieff å gjøre, 
sier han videre. 

Ifølge Øygarden fungerer den 
grønne kledningen bra gjen-
nom årstidene – fargen kommer 
tydeligere frem om vinteren, mens 
den i sommerhalvåret blandes inn 
i utsikten.

– Fasaden virker litt avskrek-
kende på noen. Naboene har jo 
kommentert den, sier hun.

– Men jeg synes det er veldig 
stilig med glasset og det grønne 
trykket. Utenfra virker det nok 
mer prangende enn når man 

er inni, for da går det i ett med 
naturen. 

– Fasaden var ikke noe som 
bikka oss inn i prosjektet, sier 
Smørgrav.

– Vi synes den er fin, men vi dis-
kuterte om det var noe man kom 
til å trøtne på. Du ser hele tiden 
skyggen fra fasadens ruter inne på 
gulvet. Men vi har ikke blitt lei, og 
det er tross alt fasaden som mulig-
gjør de franske vinduene. 

Hun legger til at fasaden har 
skapt en uventet bieffekt – den 
virker som en oppvarmende jakke 
rundt bygget. Det trengs ikke mye 
sollys om våren før det blir veldig 
varmt inne. Samtidig har det vært 
utfordringer med ventilasjonen.

En annen utfordring er det 
Knutsen som peker på: I første 
etasje har det vist seg at det ikke 
er noen tydelig grense mellom det 
private og det offentlige. Som en 
følge av det har uinviterte gjester 
overnattet inne på terrasseområ-
det til beboere i første etasje. 

– Bygget skal gi noe tilbake til 
byen, og det er veldig fint å sitte 

her og spise eller ta seg en øl, sier 
han. – Men denne overgangen 
mellom det som er privat og of-
fentlig er ikke tydelig nok. 

Nyetablerte på sikt
Selv om flertallet av beboere i 
Dælenenggata 36 er unge men-
nesker, mener Element at det er et 
sted man skal kunne bo hele livet. 

– Hvis du får en eller to unger 
kan du bruke disse skyvedørene 
til å endre rommene, forteller 
Knutsen.

For Øygarden og samboeren 
har dette blitt aktuelt. Når vi 

prater sammen har de sitt første 
barn på vei. 

– Siden vi har et gjesterom 
er det perfekt å gjøre det om til 
barnerom. Heisen gjør det også 

lettvint de første årene. Så her kan 
vi bo til barnet blir større og det 
eventuelt kommer flere.

Hun mener det er veldig mange 
som er i samme situasjon i bygget, 
som enten er nyetablerte eller 
par som har sin første leilighet 
sammen. 

– Du ser at dette er en type 
leiligheter som appellerer til en 
viss type folk. Det er veldig mange 
kreative sjeler i dette bygget, sier 
Øygarden, som selv er teknisk 
designer for Helly Hansen.

Tilbake til byen
Å gi tilbake til byen har vært 
viktig i planleggingen. Men D36-
Green House ligger i et område 
som er under utvikling, og har 
leiligheter med en høy kvadrat-
meterpris. 

– Vi har ikke tenkt så mye på 
hvem beboerne skulle være, sier 
Vidar Knutsen. – Det har vært en 
dialog med Infill, og de har hatt 
et helt tydelig bilde av hvem som 
skal flytte inn. 

– Det ser du på måten de pre-

“–Da vi så bygget og leiligheten virket 
det mye større enn det som stod i 
 prospektet, sier beboer Silje Øygarden.”

“– Bygget skal gi noe tilbake til byen, 
men overgangen mellom det private 
og offentlige på gateplan er ikke blitt 
tydelig nok, sier Vidar Knutsen.”

Helge Mamen, deleier i Dundas skobutikk i første etasje, er komfortabel med at butikken er blitt et samlingssted for beboerne i huset. Helge Mamen, one of the 
owners of Dundas, is comfortable with the Green House residents using his ground floor shoe shop as a common room.

Green House er planlagt for å gi noe tilbake til omgivelsene, men beboerne i første etasje har hatt en utfordring med at folk overnatter på terrassene deres. – Over
gangen mellom det som er privat og offentlig er ikke tydelig nok, sier Vidar Knutsen. Green House is designed to offer something back to its surroundings, but the 
ground floor residents have had people sleeping rough on their terraces. – The border between public and private is not clear enough, says Vidar Knutsen.

INTERIØR INTERIØR
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senterer det på, sier han, og viser 
til prospektavisen som ble trykket 
opp til salget. Her vektlegges 
nærheten til Grünerløkka, og man 
får inntrykk av at målgruppen er 
kreative mennesker med en fleksi-
bel økonomi. 

Smørgrav sier hun oppfatter 
bygget som normalfordelt. 

– Det er en variasjon av 
mennesker her, men kanskje en 
overvekt av unge mellom 30-40 år, 
legger hun til.

– Det er relativt høye kvadrat-
meterpriser, men man burde 
innføre et nytt begrep som var pris 
per kvadratmeterkvalitet. Du be-
taler for at noen har brukt tid på 
å planlegge og tenke, og får mye 
kvalitet per kvadratmeter.

Kristina Ketola Bore

A bit more
Article by Kristina Ketola Bore

By a small flap of parkland in the 
eastern centre of Oslo, Element 
Arkitekter have designed a 21-unit 
housing block for Infill, a com-
mercial developer with above 
average ambitions. The project 
was completed two years ago, and 
in this article, Kristina Ketola Bore 
talks to the people who live her as 
well as to the architect – has the 
project lived up to expectations? 

– Yes, says Mari Smørgrav, who 
lives on the fifth floor, herself 
an architect. – As the architects 
intended, daylight reaches a long 
way in, the rooms are just as big 
as they need to be, and there are 
a lot of smart solutions. – The 
roof gardens work better than we 
thought, says Silje Øygarden who 
lives on the third floor. The roof, 
as well as the ground floor shop, 

has become a place to meet your 
neighbours.

The article examines the 
functional mix of the building, its 
relationship to the street, and the 
effect of the decorated glass skin 
façade, which strikes up an active 
relationship with the surround-
ings. – These flats obviously appeal 
to a certain type of people, says 
Øygarden. The target group has 
been younger people in a stable 
financial situation, the prices per 
square metre are relatively high. 
– You pay for the thought the 
architects have put into it, says 
Mari Smørgrav. – The time taken 
to think through it all.

INTERIØR

Ifølge beboer Silje Øygarden fungerer den grønne fasadekledningen bra gjennom årstidene – fargen kommer tydeligere frem om vinteren, mens den i sommer
halvåret blandes inn i utsikten.– Utenfra virker det nok mer prangende enn når man er inne, for da går det i ett med naturen, sier hun. – The green facade works well 
all year round, says resident Silje Øygarden. – It probably looks more dominating from the outside than from the inside, where it blends with the natural view.

GREEN HOUSE - D36, OSLO 
ELEMENT ARKITEKTER AS 

 
ARKITEKTENS BESKRIVELSE

D36, 21 kompakte leiligheter og 
en liten skobutikk på Oslos øst-
kant, er et innspill i debatten om 
bo- og boligkvalitet i tett by. De 
viktigste kvalitetene i leilighetene 
handler om lys og luft: takhøyden 
er på 2,7 meter, i kombinasjon 
med franske balkonger; i tillegg 
ser du ut når du kommer inn i 
leiligheten, istedenfor “å møte 
veggen” eller døra til toalettet. 
Takhagen er det grønne møteste-
det hvor du kan dyrke dine egne 
grønnsaker og se utover byens tak.

En vellykket totalentreprise
D36 ble gjennomført som en 
totalentreprise, en “farlig” og ofte 
fordyrende entrepriseform. I en 
typisk norsk totalentreprise 

legges det til grunn en enkel 
funksjonsbeskrivelse med store 
rom for tolkninger med hensyn til 
kvalitetsnivå. Arkitekt tiltranspor-
teres entreprenør, og de tekniske 
rådgiverne skiftes ut etter god-
kjent rammesøknad. Tverrfaglig 
kunnskap og eierskap – og ikke 
minst ansvar for løsninger og 
 kvalitet – går tapt. 

Det var to grunner til at 
totalentrepriseformen likevel ble 
vellykket i D36. Det ene var at 
arkitekt ble værende på bygg-
herresiden, etter vår mening helt 
avgjørende for å sikre at beskrevet 
kvalitet ble levert. Det andre var 
at Eide-entreprenør fra Årnes i 
 Romerike hadde satt seg grundig 
inn i tegningene og faktisk tilbudt 
det som var beskrevet – det kan 
man påstå er unorsk. Sunn fornuft 
og gjensidig respekt gjorde sam-
arbeidet forbilledlig.

Krisen
Det grunnleggende konseptet 
var at huset skulle fremstå som 
et “eviggrønt tre”, og slik ble det 
også godkjent av PBE. Ønsket var 
å gi noe tilbake til byen – noe som 
kunne glede forbipasserende og 
gi prosjektet en identitet i form 
av både relieff og fargevalg. Det 
ble lagt stor vekt på å tegne et så 
rasjonelt prosjekt som mulig – det 
er dyrt å bygge smått. Tydelige 
strategier for brann, konstruksjon, 
horisontale og vertikale førin-
ger, et aksesystem på 2,4 meter, 
balkonger over hverandre, fire 
leiligheter pr. plan og gjentakelse 
av formater var viktige grep for 
å oppnå dette. Krisen kom da det 
ble klart at det ikke lenger var 
økonomi i prosjektet til å bygge 
den godkjente fasaden.

Veien videre
Det var bare én vei ut av krisen: 

Glassfasaden er utviklet som et FOUsamarbeid mellom arkitekten og leverandørene. Lagene i fasaden gir mulighet for åpninger, relieffvirkninger og energifordeler. 
The glass facade is developed as a researchanddevelopment collaboration between the architect and the manufacturers.
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å tenke nytt. “Gi oss tre uker på 
å finne samarbeidspartnere som 
kan prosjektere, levere og montere 
den utvendige fasaden i samarbeid 
med oss, innenfor den reviderte 
budsjettrammen”, sa vi. Forutset-
ningen var at byggherren gikk 
med på at “det indre huset” skulle 
leveres av totalentreprenør, og den 
utvendige fasaden skulle leveres 
av Element. Innen treukersfris-
ten ble det inngått en solidarisk 
samarbeidsavtale mellom Element 
Arkitekter AS, Modum Glassindus-
tri AS og Uppe Ltd for levering av 
den grønne fasaden. En risikabel 
strategi, men krisen ble brukt som 
en slags protest: hva med å utvikle 
et nytt fasadesystem på egen tid, 
som et forsknings- og utviklings-
prosjekt? Er ikke det en vel så god 

bruk av økonomiske ressurser og 
kompetanse som for eksempel å 
delta i en åpen arkitektkonkur-
ranse? Våre samarbeidspartnere 

leverte sine produkter og tjenester 
til kostpris, og gikk dermed “break 
even”. Fasaden ble levert og mon-
tert til avtalt pris til avtalt tid. 

Smekk på fingrene
For å få til fire leiligheter per 
plan, som var en forutsetning for 
å realisere prosjektet, utviklet 
Element en lavbudsjett-innovasjon 
for å løse vinkelsmitteproblema-
tikken, godkjent av to uavhengige 
og anerkjente brannrådgivingssel-
skap. To uker før innflytting varslet 
PBE tilsyn på brann og person-
sikkerhet. Innovasjonen ble ikke 
godkjent, heller ikke av brann- og 
redningsetaten. Krise nummer 
to; brukstillatelsen stod i fare. 
Det endte med at både arkitekt 
og brannkonsulenter måtte legge 
inn utallige arbeidstimer, blant 
annet for å utarbeide en strålings-
beregning. Resultatet var at den 
opprinnelige innovasjonen var 
vesentlig bedre enn en preaksep-

“Det var to grunner til at totalentre-
priseformen ble vellykket i D36. Det 
ene var at arkitekt ble værende på 
byggherresiden, det andre var at entre-
prenøren hadde satt seg grundig inn i 
tegningene og faktisk tilbudt det som 
var beskrevet.”

tert løsning. Kunne ikke tilsynet 
ha stolt på kompetansen når tre 
firmaer legger sine ansvarsretter 
bak en løsning? Verken byggherre 
eller entreprenør ville betale for 
disse timene. PBEs tilsynsavdeling 
burde fått hele regningen. 

Det ferdige bygget
Infill AS er en visjonær og kva-
litetsbevisst byggherre som tar 
ansvar i byutviklingen. Byggherren 
tjente penger på dette prosjektet, 
det er viktig, ellers forsvinner det 
forretningsmessige grunnlaget. 
At arkitekthonoraret kunne vært 
høyere i forbindelse med utvikling 
av fasaden betyr lite; arkitektho-
noraret utgjør uansett en forsvin-
nende liten del av den totale 
investeringen i et byggeprosjekt. 
D36 har nå snart stått ferdig i to 
år. Kombinasjonen av dagslys og 
kubikkmeter ser ut til å virke po-
sitivt for opplevelsen og trivselen 
i leilighetene. Dundas Footwear 
melder at de trives på hjørnet i 
første etasje, og butikken gir liv til 
gaten. De tre fuglekassene på fasa-
dene er innflyttet av byens fugler 

og takhagene blir frodigere og fro-
digere. Det mest overraskende er 
likevel hvordag takhagen ser ut til 
å fungere i forhold til det sosiale 
samholdet. De private balkongene 
brukes mindre enn forventet, 
til fordel for gode stunder med 
naboer og venner på taket. Utover 
det sosiale er takets viktigste funk-
sjon at den sjenerøse jorddybden 
fordrøyer regnvannet. Styrtregn er 
et økende problem i byer, et større 
samfunnsøkonomisk problem enn 
flom og en stor klimautfordring 
også globalt.

Byene våre vokser og fortet-
ting med kvalitet er avgjørende. 
Håpet er at D36 kan bidra til en 
konstruktiv diskusjon omkring 
bo- og boligkvalitet, og være en 
påminnelse om viktigheten av 
økonomisk støtte til innovasjon, 
forskning og utvikling også innen 
arkitekturfeltet.

Cathrine Vigander, Element 
 Arkitekter AS

Green House – D36, Oslo
Architects: Element Arkitekter AS

D36 is a contribution to the discus-
sions about quality of life in the 
dense city. With French windows 
and a ceiling height of 2,7 metres, 
the views of the surroundings 
are part of the plan. The project 
was realised through a design-
and-build contract, a model that 
worked because the architect re-
mained on the client side through-
out, and because of a conscien-
tious contractor who actually read 
(and priced) the specification. The 
façade was developed as a research 
project by the architect and the 
specialist contractors. The project 
has a sound commercial basis.

The building is intended as an 
“evergreen tree” in the city. In ad-
dition to the water retaining func-
tion of the green roof, the most 
surprising element has been that 
the communal areas of the roof 
garden are actually used more 
than the private plots.

Fellesområdene på taket brukes overraskende mye, kan beboerne fortelle. De private balkongene og parsellene brukes mindre, til fordel for det sosiale samværet 
med de andre i huset. The biggest surprise has been how much the communal areas on the roof are actually used, according to the residents.

REI M 120 stålkonstruksjon
Kledd med stålplater ute
og fibersementplater inne

Pusset REI M 120 vegg

Betongelemeneter
behandlet med epoxy

Termotrekledning

500 mm oppforet dekke av termotre

500 mm jord

Fasadelement tak og vegg i herdet glass

Dør i 3lags isoleringsglass 

Lprofil av stål
Fasadeelement av herdet og
laminert stål

Trestavs eikeparkett
Plasstøpt dekke
Eksponert betonghimling

Termotre gulv
Balkongelement av stål
Termotre himling

Tekniske føringer

Detaljsnitt. Målestokk 1:100.
Detail section. Scale 1:100.
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PROSJEKTOPPLYSNINGER
 
Byggets navn: D36-Green House  
Adresse: Dælenenggata 36, Oslo 
Ferdigstilt: 2013 
Oppdragsgiver: Infill AS 
Arkitekt: Element Arkitekter AS 
Arkitektmedarbeidere: Cathrine Vigander, 
Vidar Knutsen, Hallvard Huse, alle arkitekter 
MNAL, Quentin Le Guen-Geffroy, arkitekt  
Utvikling av glassfasadesystem: Element 
Arkitekter AS 
Kunstner glassfasade: Element Arkitekter 
AS v/Hallvard Huse (nå Studio Hallvard 
Huse) 
Konsulenter og leverandører glassfasade: 
Uppe LTD v/Ivars Zagarins; Modum Glass-
industri AS v/Henning Austad 
Interiørarkitekt: At Sturk AS, v/Annett Sturk  
Landskapsarkitekt: Gullik Gulliksen 
Landskapsarkitekter AS v/Gullik Gulliksen, 
landskapsark. MNLA og Veronica Cheann 
Konsulenter: Sweco AS (RIB, RIBR); AJL AS 
og GK AS (RIV) 
Brutto areal: 1745 kvm 
Kostnader: Entreprisekost pr. kvm i 2013: 
BTA: 20 904 NOK eks. mva / BRA-S: 31 
214 NOK eks. mva 
Foto: Finn Ståle Felberg, Adam Stirling

MILJØOPPLYSNINGER
 
Beregnet energiforbruk: 111 kWh/kvm 
BTA/år 
U-verdier: yttervegger: 0,17 W/kvmK; tak: 
0,10 W/kvmK; gulv: 0,12 W/kvmK; vinduer: 
0,97 W/kvmK 
Energikilder: fjernvarme og elektrisitet 
Ventilasjon: mekanisk  
Materialbruk: Det er brukt svanemerket 
Lunawood i all utvendig trekledning, samt 
i terrassedekker på tak og i 1. etasje. Glass-
fasaden med keramisk trykk krever ikke 
vedlikehold utover periodevis rengjøring. 
Dekkene er plasstøpte. Trapperommet er 
oppført i betongelementer og heisen er 
utført i glass og perforert stål. Taket med 
takhagen isolerer mer enn et ordinært 
tak på grunn av 50 cm ekstra jord, og det 
fordrøyer nedbørsvann. Vegetasjonen 
binder svevestøv, og blomstene bidrar til 
pollinering. Innredningene er utført med 
tanke på at de skal være holdbare over 
lang tid. Gulv er i en stavs eikeparkett og 
kjøkkeninnredningene er av solid kvalitet. 
Bygget er prosjektert etter TEK07.

Grunnplan, 1. et. Målestokk 1:250.
Ground floor plan. Scale 1:250.

5.6. etasje. Målestokk 1:250.
4th5th floor. Scale 1:250.

Takplan, takhager. Målestokk 1:250.
Plan of roof gardens. Scale 1:250.

1.  Hovedinngang
2.  Dekke
3.  Avfall
4.  Gangsti
5.  Næring (Dundas   
 Footwere)
6.  Lager næring
7.  Nabohus
1.  Main entrance
2.  Terrace
3.  Refuse store
4.  Pathway
5.  Commercial
6.  Storage
7.  Next door building

8.  Leilighetsparseller
9.  Fellesområde
10.  Dusj
8.  Private allotments
9.  Communal areas
10.  Shower
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Lengdesnitt. Målestokk 1:250.
Long section. Scale 1:250.

Situasjonsplan. Målestokk 1:3000.
Location plan. Scale 1:3000.
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