
Urbane uterom på tak 

Multiblokk: 

• Rune Egeland, daglig leder 

 

Multiconsult: 

• Lisa Emilie Hoven, Siv.ing. VA-teknikk 

• Merete Stokke Hestvedt, 
Landskapsarkitekt 



Teknisk skisse oppbygning 

 



Multiconsult sin henvendelse 

• Ønsket å bruke løsning Urbane uterom i prosjekt NCC 



 



 





VA-tekniske utfordringer 

• Hele tomta bygges ut 

• Krav om at overvann skal håndteres 

på egen tomt, fortrinnsvis i åpne 

løsninger 



Muligheter – tekniske VA-
løsninger 

• Bakgård med mulighet for 

fordrøyningsbasseng 

• Takterrasse over tredje etasje – 

fordrøyende tak 
– «Kassetter» på tak 

– Urbane uterom på tak 



Valgt teknisk løsning 

• Takvann fra omkringliggende 
fordrøyes i takhage – knust 
Leca 

• Fordeles ut på hele takhagen i 
perforerte rør 

• Tilrettelagt for at takvann kan 
føres rett ut på gata 



Landskapsarkitekt sin 

oppgave i prosjektet 

• Hovedmål var å designe et attraktiv 

uterom med gode kvaliteter 

• Tverrfaglig koordinator 

• En plan i hht. rammesøknad lå til 

grunn 

 

Kilde: Pinterest/Yvonne Voermans 

Kilde: Mayla Gospodarstwo  

Roslin Ozdobnych 

Kilde: mmcite Kilde: Rampline 

Kilde:Multiblokk 

Kilde:Multiblokk Kilde:Bergknapp 



Utfordringer for landskapsarkitekt 

• Utfordring – stor grad av tverrfaglighet for å få til gode løsninger 

• Koordinere alle fag og alle krav i forhold til ønsket design 

• Begrenset høyde tilgjengelig mellom takkonstruksjon og innganger, 

mange formål som alle krever en viss tykkelse 

 



Fagområder rundt bordet 

• Arkitekt 

• Utbygger 

• VA-rådgiver 

• VVS-rådgiver 

• Landskapsarkitekt 

• Bygningsfysiker 

• Landskapsingeniør 

 

• Anleggsgartner 

• Entreprenør 

• Innkjøpere 

• Materialleverandør 

• Branningeniør 

• Lysdesigner 



Startet ”nedenfra” 

• Høyder dører, heis, forskjellige plan 

• Fall på tak og plassering av sluk 

• Membran, isolasjon, krav til brannsikkerhet 

• Fordrøyningsvolum med knust leca 

• Oppbygning for planter, gress/sedum 

• Gangsoner og opphold, universell utforming 

• Lekeplass, sikkerhet 

• Belysning 

 



Utomhusplan 

• Plantekasser 

med busker 

• Gress 

• Sedum 

• Lek 

• Opphold 

• Adkomstveier 



Utomhusplan. Snitt 



Mange fag påvirket prosjektet 

• Alle fag har en viktig rolle. Behov for at noen (LARK) satte 

sammen alle behovene 

• Avgjørende for å få til en løsning som ivaretok alle hensyn 

• Anleggsgartner sin deltakelse i prosjektering viktig for 

praktiske og enkle løsninger 



Læring fra prosjektet 

• Stort behov for denne type løsning framover, blågrønn faktor 

• Fortetting og arealknapphet – takarealer må tas i bruk for 

uterom og fordrøyning 

• Viktig med god planlegging – alle fag kommer inn tidligst mulig 

i prosjektet 



oversiktsbilde av takhage 

 


