
God planløsninG, variGe vakre materialer 
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Urban oasehvem? Bjørnar Johnsen, 
sivil arkitekt og utviklingsleder i infill.

hva? felles takterrasse i 
parkveien 5, som består av ni bo-
enheter bygget på en smal tomt 
mellom to bygårder i oslo.

hvorfor? dette er en 
terrasse til inspirasjon, uansett hvor 
høyt eller lavt terrassen din ligger. 
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tema  uteliv

Spise ute. Maten inntas under 
den frodige pergolaen. Den 
lange sittebenken fungerer 

også som plantekasse, den er 
fylt med jord slik at plantene 

får best mulig forhold. Putene 
er fra Anouska. Bak treveggen 
rett frem skjuler oppgangen til 

terrassen seg, bak veggen til 
høyre er det en utedusj.



Hvordan oppsto ideen 
til denne terrassen?
– selve bygget parkveien 5 
var infills testprosjekt. vi 
ønsket å vise hva som var 
mulig å gjøre på et lite og 
utfordrende byggeareal. det 
var ikke mulig å lage uterom 
på bakkeplan, dermed måt-
te vi gjøre det på taket. vi 
ønsket en terrasse som 
beboerne ville bruke med 
glede og dro til new york for 
å gjøre research, der har de 
lang erfaring med å skape 
grønne oaser i høyden. 
Hva er viktigst når man 
planlegger takterrasse?
– vi kom opp med en del 
kriterier vi anså som viktige: 
ventilasjonstekniske rom må 
flyttes eller planlegges et 
annet sted, de lager for mye 
lyd. deretter må man dele 
opp taket i ulike soner, slik 
at flere kan bruke terrassen samtidig. man må også ta hensyn 
til vær og vind – tenke muligheter for  
å skape skygge. ikke minst må man beskytte membran og  
isolasjon. i dette prosjektet har vi lagt betong over membranen. 
alle sluk og avrenning er skjult.
Hva med det grønne?
– hele poenget med en slik terrasse er at den må være grønn 
og frodig. vi ønsket planter som skulle klatre og etter hvert 
dekke vegger og lage «tak» til pergolaen. man må dimensjone-
re for røtter, vi løste det ved å lage kombinerte plantekasser og 
sittebenker eller sidebord. vi har også lagt til rette for «panne-
lugger» av grønt ut mot gaten, noe som gir en fin effekt når man 
ser opp fra gateplan.
Hvilke materialer har dere brukt?
– alt treverk er varmebehandlet furu, som er mer miljøvennlig 
enn trykkimpregnert. den blir vakkert sølvgrå med tiden. for 
oss er miljøaspektet en vesentlig del av vår tankegang. vi har 
brukt glass i skilleveggene, gulvet er av betong. 
Hva er det beste ved å ha takterrasse?
– på taket er det gode solforhold hele dagen og masse lys og 
luft. det er også stille og rolig. du har privatliv, noe som ikke  
alltid er gitt når man bor midt i byen. 
Er det noe du savner?
– det hadde vært flott om en av sonene hadde et glasstak over 
seg, slik at man kunne ligge på en loungeseng og lese bøker 
selv om det regnet. det hadde i hvert fall jeg likt.
Har du en favoritt blant takterrasser?
– Jeg vil anbefale alle et besøk på takterrassen hotellet 
hudson i new york. den har store krukker, hengekøyer, trær  
og hvilesenger. fantastisk!

Hentet inspirasjon. Sivilarkitekt 
Bjørnar Johnsen reiste til New 
York for å gjøre research før  
takterassen ble tegnet.

Ta et tak
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Sveve over byen. Bruken av glass er praktisk for å beskytte mot vind, 
men letter også inntrykket og blir en fin kontrast til det sølvgrå treverket. 

Sofa og bord fra norske Sundays. 

I det grønne. Alle plantene er valgt med tanke på at de skal 
klatre og dekke. For å gi dem luft og rom har man laget  

plantekasser som samtidig er sitteplasser. 
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Gode lysforhold. terrassen har en 
egen sone med plass for solsenger, 
stol fra Sundays. Skilleveggene i 
glass har dobbel funksjon, de gir 
le for vinden og sikrer fri sikt til 
nabolagets grønne gleder. Plantene 
i kassen bak solsengen forsterker 
den frodige hagefølelsen.

«Hele poenget med en slik terrasse er at 
den må være grønn og frodig.»

bjørnar johnsen, arkitekt og utbygger



«Mange byggherrer lager takterrasser, men fordi de  
er dårlig planlagt blir de ikke brukt. Nå ser vi at flere er 
blitt inspirert av vår tankegang.» bjørnar johnsen, arkitekt og utbygger           
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Ren nytelse. Utedusjen blir et svalende 
alternativ når været tillater det. Avrenning 
og sluk er skjult under og inne i treverket. 
Selve membranen er beskyttet av betong. 


