
FARGER I INNGANGSPARTIENE 
Vedr. dette temaet skrev daværende styre et innlegg i Terrasseposten (02./06.12.2011), basert 
på følgende tekst av 24.11.2011:   
 
”FORNYELSE AV INNGANGSPARTIENE 
Orientering fra styret om det pågående planarbeidet – og veien videre 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Overordnet mål 

• å gjøre inngangspartiene penere 
• å gjøre det lettere å finne frem i boliganlegget. 

 
Bakgrunn  
Saken har lang forhistorie. For fire år siden, i 2007, fikk daværende styre utarbeidet en 
Mulighetsstudie fra arkitektfirma Askim Lantto om fornyelse av inngangspartiene. Styret 
ønsket en bredere vurdering, og ba også arkitektfirma Hille-Melbye utarbeide en slik 
Mulighetsstudie året etter, i 2008.  
Det er store likhetstrekk mellom de to forslagene. Begge firmaer foreslår 

• lyse farger på veggene 
• tydelige oppgangsfarger (rødt, gult, grønt, blått) 
• tydelig skilting og god belysning.  

 
Det interessante er at begge firmaer foreslår fargene rød, gul, grønn, blå som markering av 
hver inngang – med noe variasjon i plassering og utføring. Forslagene viser også noe ulik 
utforming av skilt og farge/mørkhet på gulvene. Men ellers er de påfallende like. 
Arkitektfirmaet Hille-Melbye (som i sin tid tegnet bygningene) fikk oppdraget å utarbeide en 
Helhetlig plan for fornyelse av inngangspartiene. Skisseprosjekt forelå i januar 2010. Dette 
ligger til grunn for styrets pågående arbeid med materiale til anbudsinnbydelse. 
Det har vært avholdt to beboermøter underveis i planarbeidet, høsten 2009 og 2011. 
 
Bebyggelsen 
Grefsen Terrassehus ble planlagt og bygget i slutten av 60- og begynnelsen av 70-årene.  Et 
forbilde har vært den franske arkitekten le Corbusier, kjent for sine store betongbygg i grønne 
omgivelser (”lys og luft”), i lys betong og primærfargene rød-gul-grønn-blå som innslag. 
 
Vårt terrassehus med sine fem 10-etasjes blokker med ”hengende hager” ble oppført i nøktern 
standard, i hvitt/ grått og med oker-brune vinduer.  I hovedinngang DE ble det murt benker og 
blomsterkasse. Etter svensk mønster var det lagt opp til servicefunksjoner som barnehage, 
beboerhotell, og mange fellesrom – uvanlig på den tiden i et privat boligprosjekt. Ikke alt 
fungerte etter hensikten (beboerhotellet ble senere omgjort til butikk).  
 
I årenes løp er det gjort en del endringer/ vedlikehold. Ganske raskt kom blå markiser på 
plass, etter hvert sykkelboder og garasjedører. På begynnelsen av 90-tallet ble det satt opp 
lyseblå veggfliser samt gulvfliser i vestibylene, korridorene ble malt gule med blå dører, det 
ble teppe på gulvene. I garasjeinngangene fikk veggen mørk teglsten .  



Styrets forslag 
I tråd med arkitektfirmaenes anbefaling foreslås følgende: 
Garasjeetasjen: Ute slemmes de mørke teglveggene lyse, på gulvet legges nye fliser i mørk 
farge. Innvendig byttes de lyseblå veggflisene med nye hvite fliser (store, på høykant), på 
gulvet nye fliser i mørk farge. Hvite himlinger. 
1. etasje: De lyseblå veggflisene erstattes med ”hvit” maling (som i dag). AB, BC og CD 
beholder gulvflisene, i DE erstattes teppegulvet av nye mørke fliser. Hvite himlinger. 
2. etasje/baksiden: De lyseblå veggflisene erstattes med ”hvit” maling. På gulvet nye mørke 
fliser. Over inngangsdørene settes en enkel baldakin. 
Trapperommene: Males med ”hvite” vegger (som reposene i dag) og grå gulv. 
Oppgangfargene: Brukes på branndørene/ trapperomsdørene (disse får rundt vindu i de tre 
nederste etasjene), videre søppelromsdørene, i 1. etasje en ”skråvegg” samt søylene, i DE på 
en av veggflatene, på baksiden ute det lille feltet over inngangsdøren.  
Generelt: Garasjeetasjen skal vaskes, ny belysning monteres, nye skilt og oppslagstavler. 
Skilting: Foran hver inngang og på baksiden skal det settes opp tydelig bokstav-skilt i 
oppgangfarge, med belysning bak (som vist på beboermøtet).” 
     
På bakgrunn av innspill fra beboerne skrev styret bl.a.: 
” …..  Vårt store boliganlegg fra 70-årene bør forholde seg til den tids arkitektur og nøkterne 
standard, men gjerne ”spritet opp” med moderne skilt og belysning. De fire markerings-
fargene understreker dette, og vil sammen med god belysning gjøre det lettere å finne frem, 
spesielt i garasjeetasjen.   
 
Når det gjelder selve fargenyansene er styret enig i at flere av fargeprøvene ikke er gode. Vi 
ønsker en klarere blå (mindre lilla), en klarere rød og evt. grønn. Disse fargene går ikke godt 
sammen med 90-tallets gule korridor og blå dører. På sikt (2014?) ønsker styret å endre dette 
mer i tråd med opprinnelig arkitektur, eks. til ”hvit” korridor og mørk grå inngangsdører/ lys 
grå boddører. I 2012 tar vi tar sikte på å skifte de oker-brune korridorvinduene til nye hvite.. ” 
 
     -------------------- 
 
Sluttkommentar 
Branndørene i trapperommene fikk dessverre ikke inngangsfarge, men ble grå. For øvrig ble 
fargeforslaget gjennomført.  
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