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Bygdøy allé 4, Oslo
Ombygging og standardheving av kontorbygg

Bygdøy Allè 4 er tegnet av arkitekt Magnus Poulsson og oppført i 1921 som et 
kontorbygg. Nye eiere ønsket i 2013 en innvendig ombygging og standardheving 
av de eksisterende kontorlokalene. Multiconsult ble engasjert i arbeidet med 
tilstandsanalyse, forprosjektering og detaljprosjektering, samt uavhengig kontroll 
(RIB). Byggets fasade og deler av interiøret er vernet. 

NØKKELTALL
Areal: 3.200 m2

PERIODE
2012 - 2014

BYGGHERRE
MøllerGruppen 
Eiendom

PROSJEKT
Bygdøy allé 4, Oslo 

STED
Solli, Oslo

PROSJEKTTYPE
Ombygging

Bygdøy allé 4 | Foto: Roberto Di Trani/Møller eiendom
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VÅRE TJENESTER
• Tilstandsanalyse nivå 1 etter NS 

3424 og ihht. NS-EN 16096
• Tverrfaglig forprosjekt
• Tverrfaglig detaljprosjekt
• Uavhengig kontroll (RIB) 
 
FAGDISIPLINER
• PGL – prosjekteringsgruppeleder
• RIB – byggeteknikk
• RIV – VVS-teknikk
• RIE – elektroteknikk og automa-

sjon
• RIBr – brannteknikk
• RIA – akustikk
• RIEn – energi
• RIM – miljø

LØSNING AV OPPDRAG

Fasadene i Bygdøy allé 4 består av mønstermurt slemmet 
tegl med detaljer av labradorstein. Byggets bære-
konstruksjonen er av armert betong. Da nye eiere tok 
over bygget i 2013 ble Multiconsult engasjert til å utføre 
blant annet tilstandsanalyse, for- og detaljprosjektering i 
forbindelse med ombygging og standardheving. Bygningen 
er bevaringsverdig, og vernet omfatter fasader og enkelte 
deler av interiøret (styrerom og kontor, samt en freske i 
sentralhallen av Dagfin Werenskiold).

Multiconsults forprosjekt tok utgangspunkt i et skisse-
prosjekt utarbeidet av Hille Strandskogen arkitekter.
Prosjektet innebar åpning av bygningens indre, 
gjenoppretting av opprinnelig overlys og vesentlig heving 
av standarden uten å endre bygningen utvendig. 
Størrelsen på kontorarealene ble økt ved å ta i bruk 
underjordiske arealer. Arbeidet innebar nye utvekslings-
konstruksjoner i stål for å åpne opp eksisterende bære-
konstruksjon, komplett utskifting av VVS-, el- og auto-
masjonsanlegg, tilkobling til fjernvarme og etablering av 
nye funksjoner i kjeller herunder trimrom med garderobe-
anlegg, klimatisert rom for malerisamling og nytt teknisk 
rom. Det er utført miljøkartlegging, brann- og akustisk 
prosjektering, energiberegninger og videokontroll av 
opprinnelig overvannskulvert som ligger under bygget. I 
dette tverrfaglige prosjektet har Multiconsult også hatt 
rollen som prosjekteringsgruppeleder.

www.multiconsult.no
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