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Grenseveien 69, Ensjø, Oslo

Etablering av byboliger opp mot Østre Bekkedrag.

Planområdet ligger i transformasjonsområdet Ensjø, 
hvor det satses på boligutvikling i tråd med intens-
jonene i planleggingsprogrammet for Ensjø. Detalj-
reguleringsplanen legger til rette for tre boligblokker. 
Mot Malerhaugveien og Grenseveien er byggene 
foreslått i 3 og 7 etasjer. Gårdshuset er på 4 etasjer.
Byggene tar opp i seg variasjon i høyder/etasjetall i 
nærområdet. Den høyere delen er med på å markere 
Malehaugveien og overgangen til det øvre platået på 
Ensjø. Den lavere delen tar opp temaet fra lager-
hallene og viderefører denne høydedimensjonen. 
Planområdet er en del av et større landskapsrom 
som strekker seg helt opp mot Hovindammen. Et 
fremtidig frodig Østre Parkdrag med Lillebergbekken 

er et vesentlig motiv i dette landskapsrommet. Mot 
bekkedraget er bebyggelsen åpen og det gis plass 
til store grønne gårdshager. Disse gårdshagene skal 
gi plass for aktivitet og lek og vil være en del av den 
store grønne byen. På den lavere delen mot Maler-
haugveien og Grenseveien vil store felles takhager gi 
mer intime felles uterom for beboerne. Hver boenhet 
gis en liten hage med blomsterbokser på balkonger 
og under vinduet. 
De store volumene møter byens rom med tyngde og 
enkelthet i tegl. Med inntrekk og skjæringer styrkes 
et skulpturelt utrykk. I gaterommet mot bakken 
markeres innganger med trebokser som inviterer inn. 
Balkonger og blomsterbokser understreker den men-
neskelige skala og er med på å gi de store volumene 
et levende mangfoldig utrykk.

Prosjektdata: Planområde 6.120 m2, 9.100 m2 BRA over
  terreng, ca. 102 boliger, parkering

Medarbeidere
Plansak : Yvonne Gunntveit, Dag Andersson 
Prosjektering: Yvonne Gunntveit, Dag Andersson, Hanne Moske

Oppdragsgiver: Grenseveien 69 AS

Kontaktinfo: Hans Dahl, 957 25 946
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