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INNKALLING 01/13 
 

Det innkalles til møte i byutviklingskomiteen i Bydel Grünerløkka 28. januar 2013 kl. 
18:00 i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57, inngang Korsgata. 
 
Åpen halvtime 
Opprop 
Godkjenning av innkalling 
Godkjenning av sakskart 
Informasjon 

• Fossveien 19 - Varsel om oppstart av reguleringsarbeid jf. plan- og bygningslovens 
§ 12-8  

• Område- og prosessavklaring Lørenveien 51 og Lørenvangen 14 
• Utbyggingsavtale mellom Veidekke Eiendom AS og Oslo kommune Bymiljøetaten 

i forbindelse med reguleringsplan for bygging av del av Johan Throne Holstplass 1 
(Freiatomten) 

• Fagerheimgata 11 
• Varsel om igangsatt arbeid med reguleringsplan Sinsenveien 51- 53 
• Rammetillatelse Thorvald Meyers gate 36a, Hotel Havana 
 

 
Innmeldte spørsmål 
Eventuelt 
Saker til behandling: 
 
SAK 01/13 PROTOKOLL FRA MØTE I BYUTVIKLINGSKOMITEEN 26. 
NOVEMBER 2012 
 
Protokollen er tidligere utsendt og er lagt ut på bydelens nettside. 
 
Vedtak: 
 
SAK 02/13 ANMODNING OM NAVNSETTING AV VEIER PÅ HASLE 
Saksnr. 201291645 
 
Saksdokumentene er lagt ved og legges ut på bydelens nettside. Store dokumenter vil kun bli 
lagt ut på nettsidene.   
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak:  
Bydelen annonserer offentlig i to aviser og på bydelens nettsider etter forslag til navn på to nye 
gater i bydelen som skal navnsettes. Annonsen sendes også Höegh Eiendom, den lokale 
velforeningen og det lokale historielaget. 
 
Byutviklingskomiteen setter ned en gruppe som får ansvar for å gå gjennom og lage en 
innstilling, som etter behandling i byutviklingskomiteen sendes ut på høring til de som etter 
Lov om stadnamn § 6, har rett til å uttale seg.  
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Bydelsutvalget vedtar navnene. 
 
Vedtak: 
 
SAK 03/13 KUNNGJØRING OM OFFENTLIG ETTERSYN. FORSLAG TIL 
DETALJREGULERING THORVALD MEYERS GATE 61.  
Saksnr. 201291627 
 
Saksdokumentene er lagt ved og legges ut på bydelens nettside. Store dokumenter vil kun bli 
lagt ut på nettsidene.   
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Byutviklingskomiteen i Bydel Grünerløkka anbefaler planforslaget. 
 
Byutviklingskomiteen anbefaler at bakgårdsbygningen tillates oppført. 
 
Selv om fasaden med den høye pipen framstår om karakteristisk, og passasjen er et historisk 
spor som sier noe om kvartalets struktur, framstår det i dag som slitent. Innfill-bygget blir smalt 
og er tenkt oppført i et moderne uttrykk, som skiller seg ut fra murgårdene og skaper en 
spennende kontrast. Innfill-bygget vil ikke stenge passasjen. Byutviklingskomiteen anbefaler at 
infill-bygget tillates oppført. 
 
Bydelsoverlegen forutsetter at alle nybygg skal ha en stille side. Dette er vanskelig forenelig 
med servering i bakgårdsbygninger. Selv om en eventuell uteservering stenger tidlig, vil støy 
fra gjester som er på vei inn eller ut, eller som står utenfor serveringsstedet og røyker, være 
sjenerende. Videre kan røyk under soveromsvinduer være et problem. Det bør derfor presiseres 
at pub/ serveringssted ikke tillates i bakgårdsbygningen.  
 
Det bør presiseres i reguleringsbestemmelsene at (hele innfill-bygningen,) bakgårdsbygningens 
andre etasje, andre etasje i murgården og begge takterrassene reguleres til bolig. 
 
Bydel Grünerløkka forutsetter at tilgjengelighet for bevegelseshemmede ivaretas.  
 
Som høringsinstans i bygge- og reguleringssaker ønsker Bydel Grünerløkka å vektlegge 
miljøhensyn. Bydel Grünerløkka oppfordrer utbygger til å velge miljøvennlige løsninger.  
 
Bydel Grünerløkka forutsetter at alle tekniske installasjoner, herunder vifte- og 
ventilasjonsanlegg og lyd- og musikkanlegg, tilfredsstiller gjeldende tekniske forskrifter. 
 
Bydel Grünerløkka viser for øvrig til tidligere oversendte medisinskfaglige uttalelse. 
 
Vedtak: 
 
SAK 04/13 SCHOUS PLASS – PROSPEKT OVER FERDIG PROSJEKT 
Saksnr. 201300071 
 
Saksdokumentene ettersendes og legges ut på bydelens nettside. Store dokumenter vil kun bli 
lagt ut på nettsidene.   
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SAK 05/13 DETALJREGULERING MED KONSEKVENSUTREDNING INNSPURTEN 
VALLE HOVIN, VÅLERENGA STADION MM. PLANFORSLAG TIL OFFENTLIG 
ETTERSYN. 
Saksnr. 201300034 
 
Saksdokumentene er lagt ved og legges ut på bydelens nettside. Store dokumenter vil kun bli 
lagt ut på nettsidene.   
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Byutviklingskomiteen i Bydel Grünerløkka ønsker å bevare byens grøntområder. 
Byutviklingskomiteen kan ikke støtte et planforslag som innebærer en omregulering og 
nedbygging av et større friområde til byggeområde i strid med overordnede planer. 
 
Vedtak: 
 
SAK 6/13 KØBENHAVNGATA 11 - ANMODNING OM UTTALELSE TIL SØKNAD 
OM Å RIVE GATEFASADE  
Saksnr. 201291033 
 
Saksdokumentene er lagt ved og legges ut på bydelens nettside. Store dokumenter vil kun bli 
lagt ut på nettsidene.   
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Byutviklingskomiteen i Bydel Grünerløkka finner det problematisk å behandle en sak som er 
under politietterforskning. Bydelen vil avvente både politiets etterforskning og Plan- og 
bygningsetatens vurdering før vi behandler saken. 
 
Vedtak: 
 
SAK 07/13 ANMODNING OM NAVNSETTING AV OMRÅDE I BYDELEN 
 
Saksdokumentene er lagt ved og legges ut på bydelens nettside. Store dokumenter vil kun bli 
lagt ut på nettsidene.   
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak:  
Byutviklingskomiteen ønsker at området rundt Maridalsveien 13- 17 får navnet Vulkan. 
Bydelsadministrasjonen setter i gang en navnsettingsprosess etter gjeldende regler. 
 
Vedtak: 
 
  
Oslo 21. januar 2013  
 
Heidi Larssen 
bydelsdirektør 



Oslo kommune
Byantikvaren 01,C,

531
Til adressater ifølge vedlagt liste

Dato:03.12.12

Deresref: Vårref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode:

12/1294 EvenSmithWergeland 512228140

Varsel om oppstart av reguleringsarbeidjf. plan- og bygningslovens §§ 12-8
for Fossveien 19, gnr. 228, bnr. 40, Oslo kommune.

Byantikvaren varsler med dette om oppstart av arbeid med reguleringsplan for ovennevnte
område. Eiendommen søkes omregulert til Hensynssone —bevaring av kulturmiljø (H570).
Hensikten med arbeidet er å sikre bevaring av en av Granerløkkas eldste murbygninger,
hjørnegården med adresse Fossveien 19. Denne ble oppført i 3 etasjer med kjeller og loft tidlig
i 1870-årene, som leiegård i tilknyting til Seilduksfabrikken. Et tilliggende bygg i én etasje
aksepteres erstattet av nybygg med størrelse tilsvarende det øvrige kvartalet. Bruksformål bolig
opprettholdes. Sammenkobling av eldre og nytt bygg vil bli utredet i planarbeidet.

Byantikvaren Postadresse: Besøksadresse: Sentralbord: 02 180
Postboks2094- Granerlokka Maridalsveien3 Publikumsservice:23460295
0505Oslo 0178Oslo Telefaks: 23460251

E-post:postmottak@
bya.oslo.kommune.no



Kommentarer og merknader til det igangsatteplanarbeidet kan sendes Byantikvaren i Oslo,
innen 02.01.13

Med hilsen

Hogne Langset, Even Smith Wergeland
Avd.leder planansvarlig antikvar
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Varsel om oppstart av reguleringsarbeid (jf. Plan- og bygningslovens §§ 12-1 og

12-8). Fossveien 19, Gnr. 228, Bnr. 40 reguleringsplan

Listeovergrunnelere,berørtenaboerogetatersommottarvarselomplanoppstart

SteffanA.Antonsen

Helgesensgate 3B

0355 Oslo

ElinMøinichenBollandsås

Helgesensgate 3B

0355 Oslo

ArvidNymoen

Helgesensgate 3

0355 Oslo

EvaSørhus

Helgesensgate 3

0355 Oslo

JanChristianBjørnskjold

Helgesensgate 3B

0355 Oslo

XuYuansong

GamlePukervei3

3048 Drammen

LinnBrox

Helgesensgate 3

0355 Oslo

ÅshildSelsås

Helgesensgate 3B

0355 Oslo

LinnCarinaNilsen

Helgesensgate 3

0355 Oslo

AmalieSkovlundLones

Helgesensgate 3

0355 Oslo

AtleGrøhn

Helgesensgate 3

0355 Oslo

TorilRailo

Ekelyveien1B

0374 Oslo

ArveseneiendomAS

Nadderudveien6

1357 Bekkestua

GeirFellingAndersen

Vollsveien70

1358 Jar

LisbetBjørkeloAndersen

Wesselsvei 8

1412 Sofiemyr

SigmundAndreasA.Ringdal

Helgesensgate 3B

0355 Oslo

Hanne Irene A.Ringdal

Helgesensgate 3B

0355 Oslo

Artur Nilsen

Helgesensgate 3B

0355 Oslo

MyrleIngvildB.Benestad

Helgesensgate 3B

0355 Oslo

Christer LindahlKrogh

Helgesensgate 3

0355 Oslo

RuneWiggoHviding

Fossveien17

0551 Oslo

KurtOveØstrem

Stokkaveien35

4024 Stavanger

Eiendomsinnehaver

Mono AS

østerdalsgata 1

0658 Oslo

Hjemmelshavendenaboer og andre berørte parter

BergslandeiendomAS ØyvindOrvedal

ProfessorDahlsgate7 Helgesensgate 3B

0355 Oslo 0355 Oslo



Vera Felshowsky

Helgesens gate 3B

0355 Oslo

Odd Arild Netland

Blokkhusveien 8

3290 Stavern

Karl Bernhof Malnes

Fossveien 17

0551 Oslo

Joakim Gjerde

Fossveien 17

0551 Oslo

Bjørn A.Winsnes Sundsbarm

Fossveien 17

0551 Oslo

Elin Winsnes Sundsbarm

Fossveien 17

0551 Oslo

Ragnhild M.Eliassen

Fossveien 17

0551 Oslo

Jessie L.Go Hovlandsdal

Fossveien 17

0551 Oslo

Eidsberg Bildemontering

Haug Eidsberg

1850 Mysen

Thor Olav Solbjør

Geitmyrsveien 15B

0171 Oslo

Ole Andreas Thomasgaard

Idrettsveien 6

2500 Tynset

Stian Skirstad Drageset

Bergsliens gate 9A

0354 Oslo

Tom LeifThoresen

Halvor Flodens veg 14

2407 Elverum

Ragnhild L.A.Thoresen

Halvor Flodens veg 14

2407 Elverum

Puime Antonio Gomez

Høybråtenveien 5B

1055 Oslo

Berit Bjøntegaard

Vingolfveien 20A

1170 Oslo

Lars Bæverfjord

Vingolfveien 20A

1170 Oslo

Eivind Mathinsen

Fossveien 17

0551 Oslo

Siv Osen Ostermann

Furuliveien 12

4810 Eydehavn

Steinar Ostermann

Furuliveien 12

4810 Eydehavn

Gabriella Margherita Chow

Jongsåsveien 2J

1337 Sandvika

Hedvig E. Beuzelin

Steenstrups gate 8

0554 Oslo

Trond Kortner

Drasundveien 5

3189 Horten

Lars M.Heikkonen Hansen

Fossveien 17

0551 Oslo

Bruno Philippe Beuzelin

Kierschows gate 7A

0464 Oslo

Øyvind Svein Skauge

Königsbergerstr. 23

35457

Lollar/Giessen

Germany

Olav Hjorteset

Årvollveien 32B

0590 Oslo

Mette Martinsen Stensaa

Fossveien 17

0551 Oslo

Asbjørn Arnestad

Steenstrups gate 8

0554 Oslo

Marius Larsen Jøhndal

Steenstrups gate 8

0554 Oslo

Benedicte Høyland Rabben

Steenstrups gate 8

0554 Oslo

Bente Gunn Fylling

Per Bolstads veg 3A

6008 Ålesund



Vestfold Invest AS Per Otto Garsjø Martin Bendheim

Herstadåsen 7 Steenstrups gate 8 Steenstrups gate 8

3140 Nøtterøy 0554 Oslo 0554 Oslo

Arne Marius Setså Arne Skogheim Bernt Almar Selstad

Steenstrups gate 8 Øvre Heddebruvegen 32 Steenstrups gate 8

0554 Oslo 3895 Edland 0554 Oslo

Knut Anders Mørk Sigurd Kallåk Merete Rønning

Heggelibakken 13 Håkonskastet 1 Steenstrups gate 6

0375 Oslo 1453 Bjørnemyr 0554 Oslo

Marte Bentzen Bonus Invest AS Vegard Vang

Brekkeveien 16 Høvikveien 2 Fugleliveien 27A

0884 Oslo 1363 Høvik 0682 Oslo

Fossveien 16 Borettslag Olav Hjorteset ELog IT Forbundet

Postboks 8944 Youngstorget Årvollveien 32B Youngsgaten 11

0028 Oslo 0590 Oslo 0181 Oslo

Magnus Oleiv Hjorteset Blindeforbundet Bergverksgaten Borettslag AL

Hauketosvingen 30 v/ Halvor Gaustadnes Postboks 6668 St. Olavs Plass

1266 Oslo Postboks 5900 Majorstuen 0129 Oslo

0308 Oslo

Steenstrupsgt 12 Borettslaget PJS Invest AS

v/ Ellen Hustad Sameiet Fossveien 21 Postboks 1369 Vika

Stortingsgata 12 Postboks 4301 Nydalen 0114 Oslo

0161 Oslo 0402 Oslo

Tandberg Arkitekter

Ingrid Denstad Helena Mockallo Maridalsveien 3

Tåsen AU 28 Conradis gate 2A 0178 Oslo

0853 Oslo Leil. 3001

0559 Oslo

Offentlige etater

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Eiendoms- og byfornyelsesetaten Plan- og bygningsetaten

Postboks 8111 Dep. Postboks 491 Sentrum Postboks 364 Sentrum

0032 Oslo 0105 Oslo 0102 Oslo

Vann- og avløpsetaten Det sentrale eldreråd, Helse- og Natur og ungdom

Postboks 4704 Sofienberg velferdsetaten Postboks 4783 Sofienberg

0506 Oslo Postboks 30 Sentrum 0506 Oslo

0101 Oslo



Bymiljøetaten Oslo og Omland Friluftsråd Gravferdsetaten

Postboks 9336 Grønland Postboks 8896 Youngstorget Postboks 2674 St. Hanshaugen

0135 Oslo 0028 Oslo 0131 Oslo

Fylkesrådet for funksjonshemmede Hafslund Nett ASDrammensveien Naturvernforbundet i Oslo og

Postboks 30 Sentrum 144 Akershus

0101 Oslo 0247 OSLO Maridalsveien 120

0461 Oslo

Bydel Grilnerløkka Beredskapsetaten

Postboks 2128 Grünerløkka Arne Garborgs plass 1 Norsk botanisk forening

0505 Oslo 0179 Oslo Østlandsavdelingen cjo

Naturhistorisk museum

Renovasjonsetaten Kontaktutvalget for velforeninger i Postboks 1172 Blindern

Postboks 4533 Nydalen Oslo 0318 Oslo

0404 Oslo v/Per Brandsdal

Vetlandsveien 98 A tJndervisningsbygg Oslo KE

Utdanningsetaten 0685 Oslo Postboks 6473 Etterstad

Postboks 6127 Etterstad 0663 Oslo

0602 Oslo Ruter AS,Kollektivtrafikk for Oslo og

Akershus Boligbygg Oslo KF

Kulturetaten Postboks 1030 Sentrum Postboks 1192 Sentrum

Postboks 1453 Vika 0104 Oslo 0107 Oslo

0116 Oslo

Brann- og redningsetaten Hafslund Fjernvarme AS

Oslo Havn KF Arne Garborgs plass 1 Drammensveien 144

Postboks 230 Sentrum 0179 Oslo 0247 Oslo

0103 Oslo

Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Omsorgsbygg Oslo KFPostboks Postboks 491 Sentrum

2773 Solli 0105 Oslo

0201 Oslo

Energigjenvinningsetaten

Postboks 54 Mortensrud

1215 Oslo



 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Grünerløkka 

  Bydelsadministrasjonen 
 
 

 
 

    
Bydel Grünerløkka Postadresse: Telefon: 02180 Bank: 1315 01 00 326 
Bydelsadministrasjonen Postboks 2128 Grünerløkka Telefaks: 23 42 26 01 Orgnr: 870 534 612 
 0505 Oslo  Internett: 
 E-post:  www.bga.oslo.kommune.no 

 
 postmottak@bga.oslo.kommune.no   

 

 

Plan- og bygningsetaten 
Boks 364 Sentrum 
postmottak@pbe.oslo.kommune.no 
0102 OSLO 
Norge 

 
 

   Dato:  08.01.2013 

Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 

201215384-6 201291567-2 Gro Borgersrud, 23 42 26 36 512 

 

 
 
 
OMRÅDE- OG PROSESSAVKLARING LØRENVEIEN 51 OG LØRENVANGEN 14 - 
KOMMENTARER FRA BYDEL GRÜNERLØKKA 
Vi beklager sent svar. Saken har ikke vært behandlet i byutviklingskomiteen i bydelen.   
 
Bydel Grünerløkka har følgende bemerkning:  
 
Bydel Grünerløkka er positive til planforslaget.  
 
Bydelen anbefaler at det i utearealene legges til rette for fysisk utfoldelse av typen lek og ballspill, 
og evt. med muligheter for islegging om vinteren. Bydelen anbefaler også anlegging av en 
idrettslekeplass av typen Oslo kommune har anlagt på Jordal. En idrettslekeplass av denne typen, 
kan lages stor eller liten, kan lett kombineres men annet uteareal og er attraktiv for barn- ungdom og 
voksne.  
 
I henhold til Bydel Grünerløkkas handlingsplan for reduksjon av klimagasser vil vi anbefale 
utbygger å velge miljøvennlige løsninger.  
 
Bydel Grünerløkka er positiv til at prosjektet blir universelt utformet. 
 
Bydelsoverlegen i Bydel Grünerløkka forutsetter at det gjøres en støyfaglig utredning, i henhold til 
T-1442 pkt. 3.2 retningslinjer i støysoner, ved søknad om rammetillatelse. 
 
Bydelen blir bedt om å kommentere tomtas egnethet til og behov for barnehage. Størrelsesmessig 
ser tomta ut til å være egnet til barnehage. Bydelen anbefaler å ta kontakt med den sentrale 
bestillerenheten for avklaring vedrørende barnehagebehovet i kommunen. 
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Med hilsen 
 
 
 
Heidi Larssen 
bydelsdirektør 

Gro Borgersrud 
sekretær 
byutviklingskomiteen 

  
Dokumentet er godkjent og ekspedert elektronisk  

 

 

Kopi: Enerhaugen Arkitektkontor AS 

 

 

 



 Oslo kommune 
 Plan- og bygningsetaten 

  
 
 

    
Plan- og bygningsetaten 
 
Boks 364 Sentrum 
0102 Oslo 

 
Besøksadresse: 
Vahls gate 1, 0187 Oslo 
 

 
Sentralbord: 02 180 
Kundesenteret: 23 49 10 00 
Telefaks: 23 49 10 01  

 
Bankgiro: 1315.01.01357 
Org.nr.: 971 040 823 MVA

www.pbe.oslo.kommune.no E-post: postmottak@pbe.oslo.kommune.no  

 

                                                
 
 
 
 

 
 

  Dato: 26.11.2012 

Deres ref:  Vår ref (saksnr): 201215384-6
Oppgis alltid ved henvendelse 

Saksbeh: Marthe Stiansen Arkivkode: 512.1 

 
 

LØRENVEIEN 51 OG LØRENVANGEN 14 –  
INVITASJON TIL INNSPILL FRA BYDELEN –  

OMRÅDE- OG PROSESSAVKLARING 
. 

 
Plan- og bygningsetaten har mottatt et planinitiativ for ovennevnte eiendom. Planinitiativ for saker fra og 
med 2008 er i sin helhet tilgjengelig gjennom Plan- og bygningsetatens Saksinnsyn på intranett eller 
internett (valgfritt). 
 
• http://terra.pbe.oslo.kommune.no:8080/saksinnsyn/main.asp (intranett) 
• http://www.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/ (internett) 
 
Planinitiativet har saks- og dokumentnummer 201215384 – 1 og 4. 
Planinitiativet vil få en område- og prosessavklaring i Plan- og bygningsetatens Planforum. Område- og 
prosessavklaringen skal avdekke eventuelle problemstillinger i området, fastsette utredningsbehov og gi 
Plan- og bygningsetatens føringer for området. 
 
Vi ber bydelen spesielt om å kommentere tomtas egnethet til og behov for barnehage.  
 
Som svar på denne e-posten ber vi om tilbakemelding – 2 alternativer: 
 
• ”Ingen kjente forhold som har betydning for planinitiativ i dette området” 
• ”Har følgende bemerkning”: Dersom planinitiativet kan anbefales videreført gis en kort redegjørelse 

av forhold som det bør tas hensyn til i planarbeidet, forhold som bør utredes osv. Dersom 
planinitiativet ikke kan anbefales videreført gis en kort redegjørelse for hvordan planinitiativet 
vurderes i forhold til overordnete planer (kommuneplanens arealdel, kommunedelplaner, 
områderegulering) og eventuelt andre relevante bystyrevedtak. 

 
 
Tilbakemelding sendes innen 08.12.2012. Plan- og bygningsetaten kan ikke avvente uttalelser som ikke 
overholder fristen. Sene uttalelser vil derfor ikke være del av beslutningsgrunnlaget ved område- og 
prosessavklaringen, men vil bli overlevert forslagsstiller i oppstartsmøtet. 
 
Ved tilbakemelding må saksnummer oppgis i emnefeltet. Svaret må sendes per e-post til: 
postmottak@pbe.oslo.kommune.no.  

Bydel Grünerløkka 
Postboks 2129 Grünerløkka 
0505 OSLO 



Saksnr: 201215384-6 
 

Side 2 av 2

 
 
 
 
 
PLAN- OG BYGNINGSETATEN 
Avdeling for områdeutvikling 
Områdeplaner 2, tett by 
 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 26.11.2012 av: 
 
Marthe Stiansen - Saksbehandler 
 
 
 



PLANFORSLAG
FAKTAARK

Lørenveien 51 /Lørenvangen 14 - Oslo kommune
Forslagsstillers planbeskrivelse Side 1 av

Lørenveien 51 /Lørenvangen 14
Lørenveien 51 / Lørenvangen 14 - Løren

FAKTAARK

Detaljregulering

Forslagsstiller:
Oppdragsgiver:
NYE LØRENVEIEN NÆRINGSBYGG KS
891989652
c/o Auris Forvaltning AS, Skuteviksbodene 22
0535 BERGEN
ved: c/o Auris Forvaltning AS v/ Jon-Helge Norseth
tlf: 23245740
mobil: 97736660
fax: 23245741
epost: jhn@auris.as

Fagkyndig:
Enerhaugen Arkitektkontor AS
937009984
Fjellgata 30 J
0566 OSLO
ved: Rune Slaastad / Helge Aarstad
tlf: 22 80 63 81
mobil: 91519632
epost: post@enerhaugen.com

Eieropplysninger:
Gnr: 124  Bnr: 32  Eier: Nye Lørenveien næringsbygg AS
Gnr: 124  Bnr: 72  Eier: Lørenvangen 14  ANS

Planområde:
Planområdet totalt: 13,5 dekar.
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PLANINITIATIV

Lørenveien 51 /Lørenvangen 14 - Oslo kommune
Forslagsstillers planinitiativ Side 1 av

Detaljregulering

Lørenveien 51 /Lørenvangen 14
Lørenveien 51 / Lørenvangen 14 - Løren

Forslagsstiller: Enerhaugen Arkitektkontor AS for NYE LØRENVEIEN NÆRINGSBYGG KS

1. BAKGRUNN
1.1 Hva utløser planbehov
Vedtatt kommunedelplan for Økernområdet opphever gjeldende reguleringsplan fra før 01.12.2001. Reguleringsplan for
planområdet(S-2864)er fra 1986, hvor tomtene er avsatt til industri.
Kommunedelplan for Økernområdet er bindende for fremtidig arealbruk, og stiller krav regulering før området kan utbygges.

I KDP 15 inngår tomtene som del av område Bn - transformasjonsområde til boliger hvor det i tillegg kan innpasses næring og
allmennyttige formål.

1.2 Intensjon med planforslaget
Hensikten med planarbeidet et å tilrettelegge for en helhetlig utvikling for hele kvartalet med innpassing av
leilighetsbebyggelse med servicetilbud/forretninger mot gateplan.
Eksisterende bebyggelse innenfor planområdet forutsettes revet, da den anses som lite egnet for ombygging til boliger.
Målsettingen er å skape et attraktivt boligområde med høy kvalitet, store og sammenhengende utearealer, variert
leilighetssammensetning, leiligheter og uteoppholdsareal med gode lys og solforhold, felles parkeringsløsning, mv.

1.3 Hovedpunkter i planforslaget
I utarbeidet mulighetsstudie som ønskes lagt til grunn for forsetsående regulering er det lagt til grunn følgende hovedpunkter:
- Regulering til bebyggelse og anlegg for boligbebyggelse i 7-8 etasjer. Lokaler for forretning/service ut mot tilliggende
hovedgater i 1 etg-2 etg.
- Planområdet har gode forutsetninger for å kunne legge til grunn høy grad av utnyttelse samtidig som foreslått utvikling vil
sikre overordnete krav til bokvaliteter, leilighetssammensetning, størrelse på felles uteoppholdsareal, sol- og lysforhold, mv.
Grad av utnyttelse %BRA=235% med bebyggelse i 7-8 etasjer anses å være i samsvar med utvikling av tilliggende områder og
overordnet målsetting for utbygging av sentrale områder med gode kollektivtilbud.
- I utgangspunktet er det bli lagt opp til en leilighetssammensetning tilsv: 20% 40-50m2, 30% 50-80 m2 og 50% over 80 m2.
- Prinsipper for universell utforming vil bli ivaretatt ved utforming av bebyggelse, uteoppholdsareal, tilliggende fortau, plasser
og gangforbindelser.
- Fremtidig utbygging er aktuelt å dele opp i 2 byggetrinn.
For nærmere redegjørelse av ønsket utvikling innenfor planområdet vises det til vedlagt redegjørelse/mulighetsstudie.

2. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER
2.1 Statlige planretningslinjer og statlige planbestemmelser
Planforslaget berøres av statlige planretningslinjer og statlige planbestemmelser.
Følgende rikspolitiske retningslinjer vil bli lagt til grunn og ivaretatt ved regulering/utvikling av boligkvartalet Lørenveien
51/Lørenvangen 14:
- T-5/93 Samordnet areal- og transportplanlegging
- T-2/08 Barn og unges interesser i planleggingen
- Universell utforming - høringsutkast
- T-1442 Støy i arealplanlegging, 2012

2.2 Rikspolitiske retningslinjer (RPR) og bestemmelser (RPB)
Følgende rikspolititske retningslinjer og bestemmelser berører planforslaget:
        ·  T-5/93 Areal- og transportplanlegging
        ·  T-1442 Støy i arealplanlegging

Lørenveien utgjør en trafikkert sentrumsgate og sett i forhold til støyvurderinger knyttet til tilliggende områder vil fasade mot
Lørenveien og deler av Lørenvangen overstige anbefalte grenseverdier (rød og gul sone).
Som et ledd i planprosessen vil det bli gjennomført støyberegninger knyttet til mest støyutsatte fasadene.
Sett i forhold til utarbeidet mulighetsstudie vil uteoppholdsareal bli liggende avskjermet for trafikkstøy.
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Påkrevde tiltak for å sikre ivaretakelse av føringer gitt i T-1442 vil bli tatt inn i bestemmelsene.

Lørenområdet har god kollektivdekning som vil bli ytterligere styrket ved etablering av Løren stasjon i 2017.
Områdets sentrale beliggenhet vil kunne bidra til redusert bilbruk og styrke bruk av kollektivtilbud og sykkel.
Barne og unges interesser vil bli ivaretatt ved tilretteleggelse for et større sammenhengende avskjermet uteoppholdsareal med
mulighet for variert bruk/opparbeidelse.
I tilknytning til kvartalet vil en også se på mulighetene for å innpasse en barnehage, hvor deler av uteoppholdsarealet
tilrettelegges for kombinert bruk.

2.3 Regionale føringer
Planforslaget berører følgende regionale føringer:
I nasjonale og regionale oerordnete planer/strategier er det en målsetting om å tilrettelegge for økt foretting i sentrale områder
med god kollektivdekning, nærhet til servicefunksjoner, mv. for å ivareta en bærekraftig utvikling, begrense privat bilbruk, økt
bruk av kollektivtilbud, begrense nedbygging av naturressurser og utvidelse av byggesonen.
Planområdet og Lørenområdet utgjør et viktig byutviklingsområde for utbygging av boliger i Oslo og dagens og forventet
eterspørsel.

Oslopakke 3 er sentral i forhold til omlegging av Ringveien, bedre trafikksituasjon Løren-/ Økernområdet og begrense
forurensning og støy fra veitrafikk.
Etablering av Løren stasjon ligger også inne i Oslopakke 3 og vil trolig ha vesentlig betydning for redusering av privat bilbruk.
Ønskes utvikling av planområdet anses å være i samsvar med nasjonale/regionale føringer for bærekraftig byutvikling.

2.4 Føringer i kommuneplanens arealdel
Planforslaget samsvarer med kommuneplanens arealdel:
Skissert utvikling av Lørenveien 51/ Lørenvangen 14 mht. primært boligutbygging er i samsvar med gjeldende kommunale
planer, herunder
- Kommuneplan 2009, juridisk bindende arealdel for Oslo, vedtatt 16.12.2009
- Kommuneplan 2008 Oslo mot 2025, vedtatt 11.06.2008.
- KDP 15 - Kommunedelplan for Økernområdet, vedtatt 26.05.04

Ved utvikling av området ville det også være naturlig å begrense bilbruk i Lørenvangen, og tilrettelegge for en miljøgate/torg
hvor gående og syklende er prioritert. Som det fremgår av illustrasjonsmaterialet vil det kunne anlegges en plass i nedre del av
Lørenvangen samt at det i tilknytning til et større gårdsrom vil kunne innpasses torg/møteplasser for beboerne og de som evt.
ferdses gjennom kvartalet. Innpassing av møteplasser/torg i det offentlige byrom er i samsvar med KDP 17 - Kommunedelplan
for torg og møteplasser, vedtatt 22.04.2009

2.5 Gjeldende reguleringsplaner
Gjeldende områderegulering for foreslått planområde:
Det foreligger ingen områdereguleringsplan for området, men derimot vedtatt kommunedelplan med føringer for utvikling av

området.

Kommunedelplan for Økernområdet av 26.05.04 er bindende for arealbruken innenfor Lørenområdet. Planen legger til grunn

at det ved utvikling av Lørenområdet skal tilrettelegges for et velfungerende og attraktivt nærings- og boligområde, samt gode

kollektivløsninger slik at bilbruken reduseres. Viktigste infrastrukturtiltak er pågående utbygging av  tunnel for ring 3 mellom

Økern og Sinsen.

Løren er utpekt viktig transformasjonsområde for boligutvikling. Planområdet for Lørenveien 51/Lørenvangen 14 ligger

innenfor Bn- områdene avsatt til byggeområde for bolig/næring, allmennyttig formål. TU = 100 ? 150 % og ca 8 etasjer eller

28 meters gesmis/mønehøyde. Ny bebyggelse skal gis et bymessig uttrykk med fasader orientert mot vei/gate, og følge

orienterings- og akseretninger som vist i kommunedelplanen.

Alle offentlige veier (herunder Lørenveien og Lørenvangen) skal planlegges med tosidig fortau.

Gjeldende regulering for foreslått planområde:
Planområdet omfattes av reguleringsplan S-2864, 14.05.86, hvor området er avsatt til industri og offentlig trafikkareal.

I kommunedelplanen for Økernområdet er det derimot vedtatt at KDP 15 skal gjelde foran reguleringsplaner vedtatt før

01.12.2001.

Gjeldende regulering for tilgrensende planområde:
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Vedtatt regulering for oppføring av to boligkvartaler med forretning mot gate/underetasje nord for planområdet. Bebyggelse i 6

etasjer mot Lørenveien, T-BRA=39.370 m2, Tomt 15,7 daa

Siste byggetrinn er under oppføring.

- Haslevangen 16-18 S-4597, 24.08.11.

I tilknytning til Vinmonopoltomta sør for planområdet foreligger det en vedtatt regulering for bolig, kontor og

næringsutvikling.

I tilknytning til felt K8 beliggende inn mot Alnabanen/Petter Møllers vei åpnes det for oppføring frittliggende punkthus, med

BRA =19.000 m2. Skissert bebyggelse i utarbeidet planforslag er angitt oppført i 8 etg.

- Lørenveien 35-39 og Petter Møllers vei 1-5, S-4129, 15.12.2004,

Vedtatt regulering gjelder for utbygd felt D, H og I vest for planområdet, og omfatter bolig og kombinert

bolig/næringsbebyggelse med byggehøyder fra 4-7 etasjer.

- Frydenbergv, S 4084, 26.05.2004

I tilknytning til felt E beliggende inn mot Alnabanen/Frydenbergveien er det regulert til boliger hvor det er oppført tre

punkthus i 8 etasjer.

- Lørenbanen, S 4632 14.12.2011

I sydvest grenser planområdet inn mot regulert sikringssone for anlegg i grunn, herunder for etablering av Lørenbanen med

stasjonsområde vest for bru over Alnabanen.

Følgende annet planarbeid av betydning er i gang i området:
        ·  Annen plan

På tilliggende naboområder i øst og nordøst er det pågående reguleringarbeid som i hovedsak legger opp til boligutvikling, og

som vil bidra til å styrke Lørenområdet som boligområde samt sikre et befolkningsgrunnlag som bør kunne gi grunnlag for et

varig lokalt service- og tjeneste tilbud.

- Lørenvangen 19-21/Lørenveien 54

Nordøst for planområdet er det fremsatt et planforslag for politisk behandling som tilrettelegger for oppføring av et større

boligkvartal med bebyggelse i 7-10 etasjer + underliggende garasjeanlegg/forretning.

- Lørenveien 55-65, planskisse

Øst for planområdet er det innsendt en planskisse hvor det i hovedsak søkes innpasset boligbebyggelse i vestre del av området.

Foreløpig planskisse viser illustret boligbebyggelse(felt B-D) i 5-8 etasjer.

2.6 Konsekvensutredning
Planforslaget kommer ikke inn under forskrift om konsekvensutredning § 2, Vedlegg1.
Planforslaget kommer ikke inn under forskrift om konsekvensutredning §§ 3 og 4.

Forslagstiller er usikker på om det er behov for utbyggingsavtale.

3. EKSISTERENDE FORHOLD
3.1 Beliggenhet, størrelse og bruk
Stedangivelse: Lørenveien 51 / Lørenvangen 14 - Løren.
Planområdets størrelse: 13,5 dekar.
Dagens bruk av området: Lørenveien 51 : Kontorlokaler DNB
Lørenvangen 14: Lager/ kontor.

3.2 Planfaglige tema i relasjon til eksisterende forhold
Følgende planfaglige tema vil påvirke forslaget:
Risiko og sårbarhet
Trafikkforhold
Stedsutvikling

4. KONSEKVENSER AV FORSLAGET
Det foreligger ikke interessemotsetninger innen planområdet.
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UTBYGGINGSAVTALE

mellom

Oslo Kommune Bymiljøetaten (BYM)

og

Veldekke Eiendom AS

Rammevilkår

Reguleringsplanfor del avJohanThrone Holstplass1 (Freia)vedtatt i Bystyret11.11.2009 (5-4482),

omfatter blant annet følgenderekkefølgebestemmelseom offentlige samferdselsanlegg/trafikk -

tekniske tiltak (§ 10):

«Gøteborggata,kjøreveiog fortau skalvære opparbeidet før midlertidigbrukstillatelsegisfor

noen del av bebyggelsen...»

I forhold til ovennevntebestemmelseer det gitt dispensasjonfor byggetrinn1 og2. Denne
utbyggingsavtalenomhandlerprosjekteringog byggingav de ovennevnte tiltakene, heretter omtalt som
"Veianlegget",se kartskissei vedlegg1, utsnitt fra reguleringskart.Velanleggetskalvære ferdigfør det gis
midlertidig brukstillatelsefor byggetrinn3.

Prosjekteringogbygging

2.1 Byggeplanen

Veidekke EiendomAShar ansvaretfor å utarbeide byggeplanfor Veianlegget.Byggeplanenskalutarbeides

I henhold til Statensvegvesenshåndboknr. 139 (2007) og ha en standardsomfølger "Gate- og

veiutformingfor Oslokommune,juni 2011" og OsloKommune/BYMsinenormalersamt Statensvegvesens

håndbok018. Veianleggetskalha en universellutformingsom betyr at de skalvære attraktive,

tilgjengeligeog brukbarefor alle, herunder personermed nedsatt funksjonsevne.

Materialbruk skalangisi byggeplanen.

I forbindelsemed prosjekteringav gatebelysningskaI kriteriene i "Gate- ogveiutformingfor Oslo
kommune, juni 2011" og Statensvegvesenshåndboknr.0264 følges.

Byggeplanen skal baseres på eksisterende kantsteinslinje påmotsatt side av Gøteborggata.
Byggeplanen skal inkludere tilpasning mot eksisterende vei utenfor reguleringsområdet.

ByggeplanenskaloversendesBYMtil godkjenning.Anleggsarbeideneskalikkestarte før

byggeplanener godkjent.

2.2 Utførelse

Veidekke EiendomASskalvære ansvarligfor:



gjennomføringogfinansieringav Veianleggetsomangitt i pkt. 1, inklusivnødvendigbelysningi

samsvarmed godkjentbyggeplan.

innhentingav nødvendigetillatelser fra Plan-og Bygningsetatenom byggingav de nevnte

tiltakene i henholdtil plan- og bygningsloven

innhentingav tillatelserfra BYMved eventuellgravingi offentligvei ogarbeidsvarsling

3. Eiendomsforhold

Veianleggetsomopparbeidesliggerpå kommunalgrunn.

4. Gjennomføringavtiltakene

Opparbeidelsenav Veianleggetskalskje i henholdtil godkjentbyggeplan.Eventuelle avvik fra

byggeplanen må ha vært forelagt og godkjent av BYM før endringene gjennomføres.

Det skalvære gjennomførtovertakelsesforretning,jf punkt5 nedenfor, for Veianleggetfør det gis

midlertidig brukstillatelsefor byggetrinn3.

Veidekke EiendomASskalinformere BYMom tidspunktetfor anleggsstart.BYM skalha rett til å

foreta kontroller under anleggsperiodenfor å påseat de enkelte tiltakene opparbeidesi samsvar

med byggeplanen.

ErVeidekke EiendomASs utførelsei byggetideni stridmed avtalen,eller det oppstårfeil eller skadersom

Veidekke EiendomAShar risikoenfor, skalVeidekkeEiendomASvarsleBYMsåsnart VeldekkeEiendom

ASblir klar over dette. VeidekkeEiendomASplikter deretter å rette feilene og utbedre skadeneuten

ugrunnetopphold.

5. Overtakelse

Drift ogvedlikeholdbesørgesav Veidekke EiendomASinntil overtakelsehar funnet sted.

Veianlegget overtas av BYM ved overtakelsesforretning. VeidekkeEiendomASskal skriftlig innkalle
BYM til overtakelsesforretning senest &%(1) måned før overtakelsesforretningen finner sted.

FørVeianleggetovertasav BYMfor drift ogvedlikehold,skalopparbeidelsenha vært gjennomført i
henholdtil godkjentebyggeplanerog prosessen med overskjøtelse av veigrunn skal være ferdig

eller sikret gjennomført. GrunnenskaI være fri for heftelser.

Senest7 dagerfør overtakelsesforretning,skalBYMha mottatt en komplett ogsystematisert

dokumentasjonfor Veianlegget.Dokumentasjonenskalinneholde:

alle kontroll-,prøve-og testrapporter somer utarbeidet,

spesifikasjonerav ferdigopparbeidedetiltak,

tegningeravferdig opparbeidedetiltak og

bruker-,drifts-og systemdokumentasjonfor tekniskeanlegg.

Overtakelsesforretningengjennomføresved en besiktigelseav Veianlegget.Det skalføres protokollved
overtakelsesforretningen.ProtokollenskaI signeresav beggeparter.

BYMkan nekte å overta Veianleggethvisdet ved overtakelsesforretningenikkeer i samsvarmed
godkjent byggeplanogde betingelsersomstillesi avtalen.
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BYMkan ogsånekte overtakelsehvisdet ikke foreliggerprøving,innreguleringeller dokumentasjon av
veilysenei henholdtil kriteriene i "Gate- ogveiutformingfor Oslokommune,juni 2011" og Statens
vegvesenshåndboknr. 0264 , eller somer forutsatt å skulleforeliggeved overtakelsesforretningen,og
somer nødvendigfor at BYMskalkunnevurdere om avtalenskravpå vesentligepunkter er oppfylt.

Veidekke EiendomASplikterå utbedre påvistefeil ogmangler uten ugrunnetopphold.

Feilog manglersom førstvisersegetter overtakelsenplikter Veidekke EiendomASå utbedre såfremt de
er påberopt innen 3 år etter overtakelsen.Innen utløpet av denne reklamasjonsfristenkan hverav
partene kreve at det skalholdesen fellesreklamasjonsbesiktigelseav tiltaket.

Når BYM har overtatt Veianlegget,skalVeidekke EiendomASlikevelbekosteeventuelle skaderpå
veilegemet somforårsakesav Veidekke EiendomASsanleggstrafikketter overtakelsen.

Veidekke EiendomASer ansvarligfor alle overdragelsesomkostningene,herunder
dokumentavgift,tinglysingsgebyrog fradelingskostnader.

Gatebelysning

Gatebelysningeni henholdtil normene nevnt i pkt. 2.1, er et offentlig anlegg.BYMbesørgerdrift og
vedlikeholdav belysningsanleggene.

Garantier/On demand

Veidekke EiendomAShar i forbindelsemed dispensasjonfor byggetrinn1 og2 stilt garanti (on demand)
pålydendekr.4.000.000 millioner (Garantibeløpetomfatter prosjektering,administrasjonog
anleggskostnader)til sikkerhetfor ferdigstillelseav Veianlegget.Garantien nedskrivestil 3 % når BYM har
godkjent, overtatt og alle påtegningerved overtakelsesforretningener utbedret. Garantienfrigishelt når
reklamasjonstidener utløpt.

Erstatning

Spørsmålom ansvarfor skadepå veiareal og møblement eller ansvarfor tap og ulempe påført den
annen part eller tredjeperson,skalløsespå bakgrunnav de alminneligeerstatningsregler.

Tvist

Dersomdet oppstår tvistom fortolkningereller rettsvirkningav denne avtalen, skaldenne søkesløstmed
forhandlinger.Førerforhandlingerikkefrem skalsakenavgjøresav ordinæredomstoleretter alminnelige
regler. I tilfelle søksmåler Oslovernetingfor partene i kontrakten,ogvarselskalgissomfor
innenbysboendebestemt.Ved løsningav tvisterved søksmåleller voldgiftskalnorskrett leggestil grunn.

Ikrafttreden

Avtalentrer i kraft når avtalen er signert.

Overdragelse

Veidekke EiendomASskalvære berettiget til å overdrasine rettigheter og forpliktelseretter denne
avtalen.

Tinglysing m.v.

DenneAvtalen skaltinglysespå eiendommengnr. 227 bnr. 185 VeidekkeEiendomASbesørgerog
bekostertinglysingen.DersomStatenskartverkavviserå tinglyseavtalen,endrer dette ikke partenes



posisjoner.Avtalenløper i såfall videre uavhengigav om tinglysingfinner sted.

Signatur

Denne Avtalener undertegnet l 3 eksemplarer,ett til hver av partene samt ett somgår til tinglysninghos
StatensKartverk,Hønefoss.

Politiskgodkjennelse

Avtalen er ikkebindendefor kommunenfør den er godkjentav Oslobystyre.

Osloden . 2

Åvatim 4f.x./
Veidekke EiendordAS
Org.nr. 936 946 348

ittitts

Vedlegg:Kartskissesomviserområdet somomfattes av avtalen

Osloden 0, 2012

OsloKommuneBymiljøetaten
Org. nr. 996 922 766

s _,•Qtt£hJSe..t.



STEINAR MOE EIENDOM AS

Tlf: 48 08 3000
E-post: moe@steinarmoe.no

Adr.: Sverres gate 14, 0652 Oslo
Foretaksnr,: 933 089 118

www.steinarmoe.no

Bydel Grünerløkka
v/Bydelsdirektør Heidi Larssen
Postboks 2128 Gr0nerløkka
0505 Oslo

Oslo, den 24.11.12

Vedr. Fa erheim ata 11 —o førin av utleieboli er

Vi viser til vårt brev av den 6.7.d.å. i forbindelse med vår forespørsel til Oslo kommune om kjøp
av ovennevnte tomt for oppføring av utleieboliger.

Da kommunen ønsker å selge bl.a. denne tomten til selskapet Infill AS, har vi i dag informert
kommunen om at vi ikke ønsker å konkurrere med dette selskapet om kjøp av tomten. Kopi av
vårt brev til byrådsavdelingen vedlegges til orientering.

Vi vil nå i stedet søke etter andre alternative tomter sentralt i Oslo, for om mulig å få oppført
utleieboliger for ungdom og vanskeligstilte.

Dette til deres orientering.

ed vennli ilsen
Sfe tnarMoe WndoM as

nar



STEINAR MOE EIENDOM AS

Tlf: 48 08 3000
E-post: moe@steinarmoe.no

Adr.: Sverres gate 14, 0652 Oslo
Foretaksnr.: 933 089 118

www.steinarmoe.no

Oslo kommune
Byrådsavdeling for byutvikling
Rådhuset
0037 Oslo

KOPI

Oslo, den 24.11.12
Deres ref; 201203319
Saksbehandler: Marianne Berg

Vedr. k"ra av kommunal tomt - Fa erheim ata 11

Vi viser til tidligere korrespondanse i forbindelse med vår forespørsel om kjøp av eiendommen
Fagerheimgata 11 for oppføring av utleieboliger.

Med bakgrunn i deres informasjon om at det er avtalt salg av tomten til selskapet Infill AS, har
vi gjennomført møter med dette selskapet. Gjennom samtaler med selskapet har vi forstått at
de har arbeidet lenge med å få til avtale om bl.a. kjøp av denne tomten fra kommunen,
hvoretter vi ikke ønsker å legge hindringer i veien for at Infill AS skal lykkes i å få overtatt denne
tomten.

Vi kan således informere om at vi trekker tilbake vår henvendelse om kjøp av tomten i
Fagerheimgata 11.

Vi vil i stedet nå finne frem til en annet egnet tomt i kommunal eie for oppføring av utleieboliger
for ungdom og vanskeligstilte, og har i den anledning en dialog på gang med Eiendoms- og
byfornyelsesetaten.

Med vennlig hilsen
Steinar Moe Eiendom as

Steinar Moe
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Spir arkitekter AS 
P.B 18 
3119 TØNSBERG 

 
 

   Dato:  08.01.2013 

Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 

AB/kot 201291601-2 Gro Borgersrud, 23 42 26 36 512 

 

 
 
 
MERKNAD TIL VARSEL OM IGANGSATT ARBEID MED REGULERINGSPLAN 
FOR 83/501 SINSENVEIEN 51 - 53 
Saken har ikke vært behandlet i byutviklingskomiteen i Bydel Grünerløkka. 
 
Bydel Grünerløkka ber om at prinsipper for universell utforming blir ivaretatt.  
 
I henhold til Bydel Grünerløkka handlingsplan for reduksjon av klimagasser vil vi anbefale 
utbygger å velge miljøvennlige løsninger. 
 
Bydelsoverlegen i Bydel Grünerløkka forutsetter at det gjøres en støyfaglig utredning, i 
henhold til T-1442 pkt. 3.2 retningslinjer i støysoner, ved søknad om rammetillatelse. 
 
Utover dette har Bydel Grünerløkka i denne omgangen ingen merknader. 
 
Med hilsen 
 
 
 
Gro Borgersrud 
sekretær byutviklingskomiteen 

 

  
Dokumentet er godkjent og ekspedert elektronisk  

 

 

 



Adressater i henhold til liste Tønsberg, 30.11.2012

Vår ref. Dok.ref.
AB/kot 4670 Varsel plarb2012

Varsel om igangsatt arbeid med reguleringsplan for gbnr. 83/501 m.fl. i bydel
Grünerløkka 1Oslo kommune.

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8, kunngjøres herved at det igangsettes
reguleringsarbeid for gbnr. 83/501 og del av gbnr. 83/399 og 250/15 i Oslo.
Planområdet omfatter parkeringshuset i krysset Sinsenveien - Dag Hammarskjølds vei.

Eiendommene er regulert til bla. forretning, kontor, industri, beplantningsbelte og
parkeringsareal. I kommunedelplan for Økernområdet er området avsatt til kombinert formål
bolig og næring (forretning, kontor) med hovedvekt på bolig. Kommunedelplan åpner for en
utnyttelsesgrad på 100 —150 % og 8 etasjer.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av studentboliger på det området
hvor parkeringshuset ligger i dag. Kjøreatkomst til parkeringskjeller er tenkt opprettholdt fra
Sinsenveien via adkomstveien mellom Sinsenveien 51 og 53.

Planarbeidet blir gjennomført av Spir Arkitekter AS pva. Sinsenveien 51 AS.

Eventuelle spørsmål knyttet til arbeidet kan rettes til Spir Arkitekter AS v/ Arthur Botten
tlf: 97680328, e-post.: arthurspir.no 


Merknader til planarbeidet sendes til:
Spir Arkitekter AS postboks 398, 3101 Tønsberg v/ Arthur Botten innen 14. januar 2013.

Med vennlig hilsen
SPIR ARKITEKTER AS

Arthur Botten

Vedlegg: Kart som viser omtrentlig planavgrensning
Adresseliste

SPIR ARKITEKTER AS Postboks 18, 3119 Tønsberg ITIf. 33381880 I postspir.no I Foretaksnr. NO 982 182 174 MVA



Kartutsnitt som viser området som omfattes av varslet planarbeid.
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Adresseliste: 

Grunneiere:

Gnr: 250 Bnr: 15: STATENS VEGVESEN REGION ØST Postboks 1010, 2605 LILLEHAMMER
Gnr: 83 Bnr: 1: SINSEN NÆRINGSBYGG ANS Postboks 1421 VIKA, Co/ Fazenda Forvaltning AS 0115 OSLO
Gnr: 83 Bnr: 32: SKOGSTAD PER THORMOD, HVALSODDEN 29 1394 NESBRU
Gnr: 83 Bnr: 33: SINSENVEIEN 47A 49 AS, Postboks 1421 Vika Fazenda Forv. AS, 0115 OSLO
Gnr: 83 Bnr: 397: OSLO KOMMUNE, Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Postboks 491 Sentrum, 0105 Oslo
Gnr: 83 Bnr: 399: SINSENVEIEN 53 AS, Pb 6993 St Olavs Plass, 0166 OSLO
Gnr: 83 Bnr: 465: SINSENVEIEN 51 AS, Pb 6993 St Olavs Plass, 0166 OSLO
Gnr: 83 Bnr: 517: SINSEN NÆRINGSBYGG ANS, Pb 1421 VIKA, Co/ Fazenda Forvaltning AS 0115 OSLO
Gnr: 83 Bnr: 518: SINSEN NÆRINGSBYGG ANS, Pb 1421 VIKA, Co/ Fazenda Forvaltning AS 0115 OSLO
Gnr: 83 Bnr: 61: SINSENVEIEN 51 AS, Postboks 6993 St Olavs Plass, 0166 OSLO
Gnr: 83 Bnr: 94: EGGE KIRSTI METTE, Tråkka 1 0774 OSLO

Andrehøringsinstanser:

Oslo politidistrikt Trafikkseksjonen Trafikkplan, Postboks 8101 Dep. 2, 0030 Oslo
Statens vegvesen Region Øst, Postboks 1010 Skurva 2605, Lillehammer
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Postboks 8111 Dep. 0032 Oslo
Akershus fylkeskommune, Galleri Oslo Schweigaards gate 4, 0185 Oslo
Telenor AS Servicesenter for nettutbygging, Pb. 7150, 5020 Bergen
Beredskapsetaten, Arne Garborgs plass 1, 0179 Oslo - INTERNPOST
Brann- og redningsetaten, Arne Garborgs plass 1, 0179 Oslo - INTERNPOST
Byantikvaren, Pb. 2094 Grünerløkka, 0505 Oslo - INTERNPOST
Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Christian Kroghs gate 16, 0186 Oslo - INTERNPOST
Bymiljøetaten, Divisjon friluft, Sommerogata 1, Pb. 1443 Vika, 0115 Oslo - INTERNPOST
Gravferdsetaten Akersbakken 32, Pb. 2674 St.H.haugen, 0131 Oslo
Hafslund Fjernvarme AS ,0247 Oslo
Hafslund Nett, 0247 Oslo
Helse og Velferdsetaten, Stenersgate 1 D, Pb. 30 Sentrum, 0101 Oslo - INTERNPOST
Renovasjonsetaten, Gjerdrums vei 10 B, Pb. 4533 Nydalen, 0404 Oslo
Ruter AS, Plandirektøren, Pb. 1030 Sentrum, 0104 Oslo
Bymiljøetaten, Divisjon samferdsel, Pb. 6703 Etterstad, 0609 Oslo - INTERNPOST
Bymiljøetaten, Divisjon trafikk, Pb. 9336 Grønland, 0135 Oslo - INTERNPOST
Undervisningsbygg Oslo KF, Pb. 6473 Etterstad, 0605 Oslo - INTERNPOST
Vann- og avløpsetaten, Herslebs gate 5, 0560 Oslo - INTERNPOST
Fylkesrådet for funksjonshemmede, Helse- og velferdsetaten Pb. 30 Sentrum, 0101 Oslo
Det sentrale eldreråd, Helse- og velferdsetaten Pb. 30 Sentrum, 0101 Oslo - INTERNPOST
Sentralt ungdomsråd i Oslo c/o BURO, Møllergata 3, 0179 Oslo
Bydelsutvalget i Bydel Granerløkka v/bydelsadm., Markveien 57, 0550 Oslo - INTERNPOST
Opplysningstjenesten i Bydel Granerløkka, Markveien 57, 0550 Oslo - INTERNPOST
Bydelsadm. Bydel Griinerløkka v/ barnas repr. i plansaker, Markveien 57, 0550 Oslo - INTERNPOST
Funksjonshemmedes Fellesorg.FFO, Rådet for funksjonshemmende i bydelen
v/ BU sekretær Bydel —GriMerløkka, 0550 Oslo - INTERNPOST
Norges Handikapforbund Oslo, Folke Bernadottes v. 2, 0862 Oslo
Norges Blindeforbund V/Hege Korsmo Henrichsen, Pb. 5900 Majorstuen, 0308 Oslo
Fellesrådet for historielagene i Oslo v/ Hans A. Grimelund Kjelsen, Nordberg Hovedgård,
Nordbergveien 42, 0875 Oslo
Syklistenes Landsforening, Pb. 8883 Youngstorget, 0028 Oslo
Kontaktutvalget for velforeninger i Oslo v/ Per Brandsdal, Vetlandsveien 98 A, 0685 Oslo
Selskapet for Oslo Byes Vel, Grev Wedels plass 1, 0151 Oslo
Fortidsminneforeningen Avd. Oslo og Akershus, Vøienvolden Gård, Maridalsveien 120, 0461 Oslo
Foreningen Byfolk Oslo Sentrum v/Glenn Eikbråten, Postboks1350 Vika, 0113 Oslo
Norsk forening mot støy, Akersgata 34, 0180 Oslo
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 Oslo kommune 
 Plan- og bygningsetaten 

  
 
 

    

Plan- og bygningsetaten 
 
Boks 364 Sentrum 
0102 Oslo 

 

Besøksadresse: 
Vahls gate 1, 0187 Oslo 
 

 

Sentralbord: 02 180 
Kundesenteret: 23 49 10 00 
Telefaks: 23 49 10 01  

 

Bankgiro: 1315.01.01357 
Org.nr.: 971 040 823 MVA

www.pbe.oslo.kommune.no E-post: postmottak@pbe.oslo.kommune.no  

 

 
 
 
 
 

 
 

  Dato: 19.12.2012 

Deres ref:  Vår ref (saksnr): 201206716-5
Oppgis alltid ved henvendelse 

Saksbeh: Tanja Charlotte Båst Mork Arkivkode: 531 

 
 
 
Byggeplass: THORVALD MEYERS GATE 

36A 
Eiendom: 228/478/0/0 

Tiltakshaver: VIVA ZAPATA AS / Hotel 
Havana 

Adresse: Thorvald Meyers gate 36, 0555 OSLO 

Søker: Kima arkitektur AS Adresse: Postboks 5940 Majorstuen, 0308 
OSLO 

Tiltakstype: Forretning/salgslokaler Tiltaksart: Bruksendring 
 

RAMMETILLATELSE - THORVALD MEYERS GATE 36 A 
Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-1. 

Vilkår for igangsetting. 
 

 
Det søkes om bruksendring og utvidelse av lokaler i 1.etasje som skal benyttes av eksisterende 
delikatesseutslag/forretning for Hotel Havana som endres til restaurant/servering.   
 
I medhold av plan- og bygningslovens (heretter pbl.) § 20-1 første ledd bokstav d godkjennes 
søknaden, mottatt Plan- og bygningsetaten den 23.05.2012. Det vises for øvrig til søknadens vedlagte 
tegninger, situasjonskart og ansvarsretter. 
 
I medhold av pbl. § 19-2 gis det dispensasjon for å benytte areal regulert til bolig til 
bevertning/servering.  
 
Det foreligger en protest til søknaden. 
 
Plan- og bygningsetaten behandler denne sak etter myndighet tildelt etaten i Byrådens sak 08/2010 av 
29.06.2010. 
 
Søknaden 
Eiendommen ligger ved Olaf Ryes plass i Grünerløkka bydel. 
 
Søknaden omfatter bruksendring og utvidelse av lokaler i 1.etasje som skal benyttes av eksisterende 
delikatesseutslag/forretning for Hotel Havana som endres til restaurant/servering. Tiltaket medfører ingen 
fasadeendringer. Det er søkt om dispensasjon for å avvike fra regulert formål bolig til formål 
beverting/servering.  
 
Tiltaket er prosjektert i henhold til Byggteknisk forskrift av 2010 (TEK10).  
 
 

Kima arkitektur AS 
Postboks 5940 Majorstuen 
0308 OSLO 
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Gjeldende plangrunnlag 
Eiendommen er regulert til byggeområde for boliger gjennom reguleringsplan for Oslo sentrum og indre 
sone, S-2255, vedtatt 28.08.1977, og disp. plan bystyret vedtak  11.03.1981 (Grunerløkka).  
 
Uttalelser fra annen myndighet 
Det foreligger uttalelse fra Bydel Grünerløkka datert 05.07.2012. Bydelsadministrasjonen har ingen 
innsigelser til å godkjenne bruksendringen fra forretning til bevertning. Det forutsettes at tilgjengelighet 
for bevegelseshemmede ivaretas, og at alle tekniske installasjoner, herunder vifte- og ventilasjonsanlegg 
og lyd- og musikkanlegg, tilfredsstiller teknisk forskrift. Bydelsadministrasjonen gjør oppmerksom på at 
bydelens Helse- og sosialkomité ikke har anbefalt at stedet får skjenkebevilling.  
 
Protester/bemerkninger 
Det er innkommet bemerkning fra nabo Eierseksjonssameiet Helgesensgate 17 representert ved Ian 
Johnsen fra Brækhus Dege datert 15.05.2012. De bemerker følgende: 

• Sameiet kan ikke akseptere at ombyggingen i lokalet mot bakgård medfører støy som følge av 
utvidet åpningstid.  

• Sameiet kan ikke akseptere at uteområdet mot bakgård benyttes som røykerom eller annet opphold 
for Deres gjester.  

• Bakgårder på Grunerløkka er vårt ”stille område”, og sameiet ønsker ikke at dette blir endret.  
 
Ansvarlig søkers/tiltakshavers tilsvar til bemerkning: 

• Søknaden omfatter kun innvendige og bruksmessige endringer som ikke påvirker bakgården.  
• Hotel Havanas gjester vil ikke ha adgang til bakgården. Det skal ikke forekomme røyking i 

bakgården, verken fra gjester eller ansatte.  
• Bakgården skal opprettholdes som et stille område, og publikum skal ikke ha adgang på denne. 

Driften av Hotel Havana skal fortsette som i dag. Den eneste vesenlige forskjellen er at halvparten 
av butikken omgjøres til lettere servering. Det er ikke vår intensjon å lage et ”utested” med den 
støyen det medfører. Kundene kommer til å bruke butikken som før, med inn- og utgang kun fra 
Thorvald Meyers gate.  

 
Plan- og bygningsetatens vurdering 
Tiltakets visuelle kvalitet i forhold til omgivelsene og seg selv 
Tiltaket medfører ingen fasadeendringer. Tiltaket medfører ingen endringer mot bakgård, slik at det ikke 
påvirker utearealet for boligene i kvartalet. Det etableres HC toalett i lokalet, og en av inngangsdørene fra 
Thorvald Meyers gate gjør at hele virksomheten blir  tilgjenglig utformet.  
  
Dispensasjon 
Tiltaket er i strid med reguleringsplan fra regulert formål bolig til bevertning/servering, og er avhengig av 
dispensasjon for å kunne få rammetillatelse.  
 
Plan og bygningsloven § 19-2 åpner for at det kan gis dispensasjon dersom ikke hensynet bak 
bestemmelsen det dispenseres fra tilsidesettes vesentlig. Videre er det et vilkår at fordelene ved å gi 
dispensasjon skal være vesentlig større enn ulempene etter en samlet vurdering.  
 
Det er søkt om dispensasjon fra formål bolig til bevertning/servering.  
 
Søker begrunner søknaden med at arealet har i generasjoner vært brukt til matproduksjon og butikkutsalg 
på gateplan. Tilbygget i bakgården ble opprinnelig bygget som produksjonslokale for pølsemaker i 1930. 
Tiltakshaver ønsker å videreføre matproduksjon i lokalet, men har behov for å moderniser driften for å 
tilpasse seg dagens marked. Lokalene vil bedre tilgjengeligheten for eksisterende serveringssted.  
Hensynet bak formålet er å sikre en forutsigbar planlegging av områdets utvikling, og i formålet bolig er 
hensikten å sikre gode forhold for et boligmiljø. 
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Det omsøkte arealet ligger i 1.etasje, og er knyttet til arealene mot gate som allerede benyttes til forretning 
med eksisterende situasjon. Virksomhetens kunder vil ikke ha tilgang til bakgården. Av den grunn vil en 
utvidelse og endring av et etablert forretning til serveringssted/restaurant neppe skape store problemer for 
bomiljøet med hensyn til støy fra drift og de besøkende. Det omsøkte lokalets beliggenhet gjør også at det 
ikke egner seg til beboelse. Det forutsettes at det sørges for en forskriftsmessig støyisolering mot naboer i 
etasjene over. Etaten vurderer at hensynet ikke blir vesentlig tilsidesatt.  
 
Fordeler med å gi dispensasjon er at virksomheten blir mer tilgjenglig utformet, skaper liv på gateplan og 
er en hensiktsmessig bruk av lokalene i 1. etasjen. Ulemper kan være at aktiviteten er uheldig for boligene 
her ved kundeaktivitet, varelevering og eventuell luktproblematikk fra tilberedening av mat. Det kreves at 
avfall organiseres slik at dette ikke gir ulempe, og at ventilasjon etableres over tak etter dagens TEK10. 
Varelevering i en gjennomfartsåre med betydelig trafikk vurderes til å være ubetydelig i sammenhengen. 
 
Plan- og bygningsetaten mener etter ovennevnte at vilkårene for dispensasjon etter plan- og bygningsloven 
§ 19-2 er oppfylt, og søknaden om dispensasjon innvilges.   
 
Konklusjon  
Under henvisning til det som for øvrig er anført under respektive avsnitt, finner Plan- og bygningsetaten at 
det omsøkte tiltaket tilfredsstiller plan- og bygningslovens bestemmelser, og kan godkjennes.  
 
Godkjenning 
Følgende tegninger og kart er lagt til grunn for tillatelsen, sak 201206716  

Beskrivelse Tegningsnr Dato PBE-id 

Situasjonsplan D2 25.04.2012 1/8 

Plan 1 etasje A1101 08.10.2012 7/3 
 
Følgende foretak har fått godkjent ansvarsrett i tiltaket, sak 201206716  

Organisasjonsnr  
Navn 

Beskrivelse 

991897666 KIMA 
ARKITEKTUR AS 

SØK, hele tiltaket, tiltaksklasse 1 PRO arkitektur, 
tiltaksklasse 1 

 
Igangsettingstillatelse 
Tiltaket tillates ikke igangsatt før ansvarlig søker har fått igangsettingstillatelse. Før igangsettingstillatelse 
kan gis må følgende dokumentasjon innsendes:   
 

1. Resterende søknader om ansvarsretter for prosjektering og utførelse må være innsendt og 
godkjent. 

2. Oppdatert gjennomføringsplan 
 
Klageadgang 
Dette vedtaket kan påklages. Frist for å klage er satt til tre uker etter mottakelse av dette brevet. Se 
vedlagte orientering om klageadgang. 
 
 
Bortfall av tillatelse 
En tillatelse gjelder i 3 år. Tiltaket må være satt i gang innen 3 år, ellers faller tillatelsen bort. Fristen 
begynner å løpe fra vedtaksdato. Det må søkes om igangsettingstillatelse i god tid før fristen går ut.Ved 
eventuell klage på vedtaket begynner fristen å løpe fra dato for det endelige vedtaket i klagesaken. 
 
PLAN- OG BYGNINGSETATEN 
Avdeling for byggeprosjekter 
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Enhet for Bolig og næring - Tett by 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 12.10.2012 av: 
 
Tanja Charlotte Båst Mork - Saksbehandler 
Per-Arne Horne - Enhetsleder 
 
 
Kopi til: 
VIVA ZAPATA AS / Hotel Havana, Thorvald Meyers gate 36, 0555 OSLO, j-vard@online.no 
Bydel Grünerløkka, Postboks 2129 Grünerløkka, 0505 OSLO, postmottak@bga.oslo.kommune.no 
 
Vedlegg  
Orientering om klageadgang 
 
 



 

 

  
 Oslo kommune 

 Bydel Grünerløkka 
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Protokoll BUK 08/12 
 

Protokoll fra møte i byutviklingskomiteen i Bydel Grünerløkka 26. november 2012 kl. 
18.00 i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57, inngang Korsgata. 
 
Åpen halvtime: 
Knut Halvor Hansen tok ordet, på vegne av Aspelin Ramm AS og Anthon B Nilsen Eiendom 
AS, og informerte om sine ønsker for Brenneriveien. De ønsker en utvikling mot en bymiljøgate 
tilrettelagt for kulturmarked. De ønsker å bevare de eksisterende kreative miljøene i området og 
ønsker flere inn, og de ser X-ray som en naturlig del av dette miljøet. 
 
Opprop: Jarl W. Alnæs (V) leder, Henny-Wanda Paulsen (A), Ane Elida Fonneløp (A), 
Karianne Hansen Heien (SV), Thomas Nygreen (R), Eivind Nitter (MDG), Ted Heen (F) 
 
Forfall: Fredrik Bjerch-Andresen (H), André Munkvold (A), 
 
I stedet møtte: Knut Tvedten (H), Torstein Linstad (A) 
 
I nestleder Fredrik Bjerch-Andresens fravær foreslo Jarl W. Alnæs Henny-Wanda Paulsen som 
settenestleder. Paulsen ble enstemmig valgt som settenestleder. 
 
Fra administrasjonen møtte: Bydelsdirektør Heidi Larssen og sekretær Gro Borgersrud 
 
Godkjenning av innkalling: Innkallingen ble godkjent 
 
Godkjenning av sakskart: Sakskartet ble godkjent 
 
Saker til informasjon: 

• Københavngata 11 tillatelse til riving  
• Uttalelse om barnehagebehov - Lille Tøyen sykehjem, Hovinveien 4-6  

• Kommuneplan 2013 planstrategi og planprogram – vedtatt 26.09.12 

• Brev til byråd Bård Folke Fredriksen om forfall av Halléngården 

• Rammetillatelse Thorvald Meyers gate 27 

• Utbyggingsavtale Hasle Linje - Haslevangen 16 – 18 

• Reguleringsbestemmelser for Brugata 1- 11 og Storgata 34- 36 
 
Eventuelt: 
Brenneriveien ble satt opp som diskusjonspunkt under eventuelt.  
 
Saker til behandling: 
 
SAK 41/12 PROTOKOLL FRA MØTE I BYUTVIKLINGSKOMITEEN 15. OKTOBER 
2012 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Protokollen godkjennes. 
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Vedtak:  
Protokollen godkjennes. 
 
SAK 42/12 HANDLINGSPLAN FOR MENNESKER MED 
FUNKSJONSNEDSETTELSER 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser anbefales vedtatt av bydelsutvalget. 
 
Votering: Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser anbefales vedtatt av bydelsutvalget. 
 
43/12 KLAGE OVER PLAN- OG BYGNINGSETATENS AVSLAG PÅ SØKNAD OM 
TILLATELSE TIL UTESERVERING. DISPENSASJON FRA REGULERINGSFORMÅL 
DÆLENENGGATA 23 
Saksnr. 201291426 
 
Plan og bygningsetatens forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget i Bydel Grünerløkka finner ikke grunn til å omgjøre Plan- og bygningsetatens 
avslag 07.05.2012 om i medhold av plan- og bygningsloven § 19-2 å gi dispensasjon fra 
gjeldende reguleringsformål bolig for bruk av areal til uteservering. 
Klagen fra Monsun v/daglig leder Jana Le anbefales ikke tatt til følge. 
 
Votering: Plan- og bygningsetatens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget i Bydel Grünerløkka finner ikke grunn til å omgjøre Plan- og bygningsetatens 
avslag 07.05.2012 om i medhold av plan- og bygningsloven § 19-2 å gi dispensasjon fra 
gjeldende reguleringsformål bolig for bruk av areal til uteservering. 
Klagen fra Monsun v/daglig leder Jana Le anbefales ikke tatt til følge. 
 
 
44/12 BEBOERPARKERING  
Saksnr. 201291150 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget ønsker ikke å innføre beboerparkering i Bydel Grünerløkka.  
 
SVs forslag til vedtak: 
Byutviklingskomiteen anbefaler bydelsutvalget å vedta innføring av beboerparkering i Bydel 
Grünerløkka. 
 
Voteringsorden: Bydelsdirektørens forslag til vedtak og SVs forslag til vedtak ble satt opp mot 
hverandre.  
 
Votering: Bydelsdirektørens forslag til vedtak falt med 4 stemmer (2A, 1H, 1F) mot 5 stemmer 
(1V, 1A, 1, SV, 1R, 1 MDG) for SVs forslag.  
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Omforent forslag:  
BU gir BUK fullmakt til å utforme det konkrete forslaget i møte 29. januar 2013.  
 
Votering: 
Omforent forslag enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Byutviklingskomiteen anbefaler bydelsutvalget å vedta innføring av beboerparkering i Bydel 
Grünerløkka. BU gir BUK fullmakt til å utforme forslaget i møte 29. januar 2013.  
 
Arbeiderpartiets flertall vil opprettholde mindretallets forslag til BU. 
 
45/12 BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2013  
 
Bydelsdirektørens budsjettforslag 2013 offentliggjøres onsdag 21. november og vil da være 
tilgjenglig på nettsidene fra ca. 09.00. Trykte eksemplarer av budsjettforslaget vil ikke bli sendt 
ut per post, men kan avhentes på Servicekontoret her i Markveien 57. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til budsjett anbefales vedtatt av bydelsutvalget. 
 
Vedtak: 
Byutviklingskomiteen tar bydelsdirektørens forslag til budsjett til orientering. 
 
46/12 PLANINITIATIV FOSSVEIEN 19 - INVITASJON TIL INNSPILL FRA BYDELEN  
Saksnr. 201290534 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Planinitiativet anbefales videreført med de premissene Byantikvaren legger til grunn. 
Byutviklingskomiteen er positiv til at prosjektet blir universelt utformet. 
 
Tomtas størrelse gjør at den ikke anses egnet til barnehageformål. Bydelen anbefaler Plan- og 
bygningsetaten å ta kontakt med den sentrale bestillerenheten for avklaring vedrørende 
barnehagebehovet i kommunen. 
 
Votering: Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak:  
Planinitiativet anbefales videreført med de premissene Byantikvaren legger til grunn. 
Byutviklingskomiteen er positiv til at prosjektet blir universelt utformet. 
 
Tomtas størrelse gjør at den ikke anses egnet til barnehageformål. Bydelen anbefaler Plan- og 
bygningsetaten å ta kontakt med den sentrale bestillerenheten for avklaring vedrørende 
barnehagebehovet i kommunen. 
 
47/12 BRUKSENDRING TIL BEVERTNING – KORSGATA 25 - BAKGÅRDSBYGNING 
OG BAKGÅRD – AVKLARING FRA BYDELEN 
Saksnr: 201291336 
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Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Søker ønsker servering i bakgårdsbygningen og på gårdsplassen i Korsgata 25. Bygården mot 
Korsgata har soveromsvinduer som vender ut mot bakgården. Avstanden mellom 
forgårdsbygningen og bakgårdsbygningen er i underkant av 15 meter og det er her 
uteserveringen er tenkt plassert. Adkomsten til lokalet er gjennom bakgården. I vedlagte 
medisinskfaglige uttalelse fra bydelsoverlegen står det blant annet: "Bydelsoverlegen vurderer 
at etablering av uteservering i bakgården i Korsgata 25 vil kunne medføre helseskadelig støy, 
jf. forskrift om begrensning av støy§ 1, punkt1 og2, for berørte naboer, samt at boligene i 
nærområdet vil kunne miste en stille side og tilgang til egne uteareal med tilfredsstillende 
støyforhold.” 
 
På bakgrunn av den medisinskfaglige vurderingen vil bydelen ikke anbefale at det etableres 
serveringssted i bakgårdsbygningen og bakgården i Korsgata 25. 
 
Helse- og sosialkomiteen hadde søknad om skjenkebevilling i Korsgata 25 til behandling 
05.09.12. På bakgrunn av bydelsoverlegens medisinskfaglige uttalelse anbefalte helse og 
sosialkomiteen at skjenkebevilling ikke gis.   
 
Dersom Plan- og bygningsetaten likevel skulle godkjenne en bruksendring, ønsker bydelen at 
bruksendringen ses som en dispensasjon med vilkår fra gjeldende regulering, som gjelder kun 
for dette spesifikke konseptet. Dersom dette konseptet opphører, vil dispensasjonen opphøre. 
 
Votering: Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Søker ønsker servering i bakgårdsbygningen og på gårdsplassen i Korsgata 25. Bygården mot 
Korsgata har soveromsvinduer som vender ut mot bakgården. Avstanden mellom 
forgårdsbygningen og bakgårdsbygningen er i underkant av 15 meter og det er her 
uteserveringen er tenkt plassert. Adkomsten til lokalet er gjennom bakgården. I vedlagte 
medisinskfaglige uttalelse fra bydelsoverlegen står det blant annet: "Bydelsoverlegen vurderer 
at etablering av uteservering i bakgården i Korsgata 25 vil kunne medføre helseskadelig støy, 
jf. forskrift om begrensning av støy§ 1, punkt1 og2, for berørte naboer, samt at boligene i 
nærområdet vil kunne miste en stille side og tilgang til egne uteareal med tilfredsstillende 
støyforhold.” 
 
På bakgrunn av den medisinskfaglige vurderingen vil bydelen ikke anbefale at det etableres 
serveringssted i bakgårdsbygningen og bakgården i Korsgata 25. 
 
Helse- og sosialkomiteen hadde søknad om skjenkebevilling i Korsgata 25 til behandling 
05.09.12. På bakgrunn av bydelsoverlegens medisinskfaglige uttalelse anbefalte helse og 
sosialkomiteen at skjenkebevilling ikke gis.   
 
Dersom Plan- og bygningsetaten likevel skulle godkjenne en bruksendring, ønsker bydelen at 
bruksendringen ses som en dispensasjon med vilkår fra gjeldende regulering, som gjelder kun 
for dette spesifikke konseptet. Dersom dette konseptet opphører, vil dispensasjonen opphøre. 
 
Oslo 06. desember 2012 
Gro Borgersrud 
sekretær byutviklingskomiteen 
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Saksframlegg BUK 
Sak 02/13 

 

 
Arkivsak: 201291645  
Arkivkode:   

Saksbeh:  Gro Borgersrud  

   
Saksgang Møtedato  
byutviklingskomiteen 28.01.2013  
 

SAK 02/13 ANMODNING OM NAVNSETTING AV VEIER PÅ HASLE 
Saksnr. 201291645 
 
Bakgrunn:  
I den nye reguleringsplanen for den gamle Vinmomopolet- / Arcustomta på Hasle, (s-4597, vedtatt 
i august 2011), er det vedtatt to nye gater. Oslo bystyre har delegert avgjørelsesmyndigheten 
myndigheten i navnesaker til bydelene. Plan- og bygningsetaten har bedt Bydel Grünerløkka starte 
en navnsettingsprosess for å få navnsatt de nye gatene.  
 
Innkomne forslag: 
Höegh Eiendom, som eier og utvikler tomta, har kontaktet bydelen i forbindelse med navnsetting 
av gatene og ber om at gatene får navn som har en historisk forbindelse til tomta. Dette er i tråd 
med gjeldende lovverk for navnsetting av gater. Höegh Eiendom bruker navnet HasleLinje for 
hele prosjektet.   
 
Den ene veien er gjennomgående og går i vinkel gjennom området. Den strekker seg fra 
Haslevangen, går nordover tvers gjennom området opp til toglinja, og følger toglinja mot vest til 
den treffer Frydenbergveien/ Peter Møllers vei. Höegh Eiendom foreslår å kalle denne veien Hasle 
Linje. 
  
Den andre veien går fra den nye rundkjøringa i Økernveien og vestover før den går 90 grader mot 
sør og gjennom/ under det Höegh Eiendom kaller Portalbygget, til den munner ut i en plass/ et 
torg. Denne veien er altså ikke gjennomgående. Höegh Eiendom foreslår å kalle denne veien 
Bødker Xxxs vei, for eksempel etter den første bødkeren på Vinmonopolet. 
 
At annet forslag fra Höegh Eiendom er å gi gatene navn etter urter fra den store urtehagen 
Vinmonopolet anla på området. 
 
Navnsettingsprosessen: 
I følge Lov om stadnamn § 6, første ledd har eier rett til å uttale seg når det gjelder gårdsnavn og 
når det gjelder bruksnavn. Lokale organisasjoner har rett til å uttale seg i saker som gjelder 
stedsnavn organisasjonen har en særlig tilknytning til. I følge Forskrift om skrivemåten av 
stadnamn § 8, andre ledd, skal det settes av to måneder til høring for de som etter Lov om 
stadnamn § 6 har rett til å uttale seg. Så skal det settes to måneder til saksbehandlingen hos 
navnekonsulentene i kommunen, før bydelen gjør det endelige vedtaket. 



2 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak:  
Bydelen annonserer offentlig i to aviser og på bydelens nettsider etter forslag til navn på to nye 
gater i bydelen som skal navnsettes. Annonsen sendes også Höegh Eiendom, den lokale 
velforeningen og det lokale historielaget. 
 
Byutviklingskomiteen setter ned en gruppe som får ansvar for å gå gjennom og lage en innstilling, 
som etter behandling i byutviklingskomiteen sendes ut på høring til de som etter Lov om 
stadnamn § 6, har rett til å uttale seg.  
 
Bydelsutvalget vedtar navnene. 
 
Vedtak: 



 Oslo kommune 
 Plan- og bygningsetaten 

  
 
 

    

Plan- og bygningsetaten 
 
Boks 364 Sentrum 
0102 Oslo 

 

Besøksadresse: 
Vahls gate 1, 0187 Oslo 
 

 

Sentralbord: 02 180 
Kundesenteret: 23 49 10 00 
Telefaks: 23 49 10 01  

 

Bankgiro: 1315.01.01357 
Org.nr.: 971 040 823 MVA

www.pbe.oslo.kommune.no E-post: postmottak@pbe.oslo.kommune.no  

 

                                                
 
 
 
 

 
 

  Dato: 17.12.2012 

Deres ref:  Vår ref (saksnr): 201215908-1
Oppgis alltid ved henvendelse 

Saksbeh: Stig Knutsen Arkivkode: 521.3 

 
 

ANMODNING OM NAVNSETTING AV VEIER 
. 

 
August 2011 ble reguleringsplanen S-4597 (sak 200714277) for deler av Haslevangen vedtatt. 
 
Utbyggingsområdet kommer til å medføre utstrakt endring av bygningssammensetning og infrastruktur i 
området. Matrikkelenheten ved Plan- og bygningsetaten har ansvaret for adressering av den nye 
bebyggelsen. 
 
I reguleringsplanen er det vedtatt en nye gater , merket som S1 – S4 ”Felles kjøreveg,”. En gate (S1-S2) 
går fra Peter Møllers vei, langs Alna-banen for så å svinge inn til Haslevangen. En annen gate (S3-S4) 
strekker seg fra avkjørselen fra Økernveien til en snuplass ved felt K1 sørvest i utbyggingsområdet. Vi 
anmoder herved om at bydel Grünerløkka starter en navnsettingsprosess for å få navnsatt disse nye gatene. 
Vi ber om at arbeidet startes så snart som mulig da det er begynt å gi tillatelse til bygging innenfor 
utbyggingsområdet. Til orientering opplyses det at eksisterende veitrase Anders Winsvolds vei opphører å 
eksistere. Veinavnet kan vurderes som alternativ for gate S3-S4. 
 
 
PLAN- OG BYGNINGSETATEN 
Avdeling for Geodata 
Matrikkelenheten 
 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 17.12.2012 av: 
 
Stig Knutsen - Saksbehandler 
Kristin Tveit - Enhetsleder 
 
 
 
Vedlegg: 
Utskrift av reguleringskart 
 
Kopi til: 
HASLE LINJE INFRASTRUKTUR AS, Postboks 2416 Solli, 0201 OSLO 

Bydel Grünerløkka 
Postboks 2129 Grünerløkka 
0505 OSLO 



Saksnr: 201215908-1 
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Saksframlegg BUK 
Sak 03/13 

 

 
Arkivsak: 201291627  
Arkivkode:   

Saksbeh:  Gro Borgersrud  

   
Saksgang Møtedato  
Byutviklingskomiteen 26.01.2013  
 

 
KUNNGJØRING OM OFFENTLIG ETTERSYN. FORSLAG TIL 
DETALJREGULERING THORVALD MEYERS GATE 61.  
Saksnr. 201291627 
 
Bakgrunn:  
Planområdet foreslås regulert til bebyggelse og anlegg: bolig/ forretninger/ annen offentlig eller 
privat tjenesteyting/ gårdsplass og hensynssone bevaring kulturmiljø. Hensikten med reguleringen 
er å legge til rette for oppføring av to nye bygg på eiendommen. Forslaget er utarbeidet av Moseng 
Poulsen Arkitektur for Thorvald Meyers gate 61 AS. 
Plan- og bygningsetaten anbefaler planforslaget. 
 
Thorvald Meyers gate 61 består av en to etasjers murgård, oppført rundt 1869 og en bakgård med 
lager/ skur og garasje. Murgården står på Byantikvarens gule liste som bevaringsverdig. 
Restauranten/ butikken Foodstory holder til i murgården og har uteservering i bakgården. I 
murgårdens andre etasje er det i dag bolig/ boliger. Bakgården er en del av en større bakgård for 
hele kvartalet. Riving av garasjen vil åpne til den store bakgården, i tråd med hvordan bakgården 
opprinnelig var planlagt. Skurene i bakgården er tenkt revet, og erstattet av en ny bakgårdsbygning 
for kultur/ bevertning i 1. etasje, og bolig i 2. etasje. BRA for bolig i bakgårdsbygningen er 50-80 
kvm. 
 
Mellom bygningene i Thorvald Meyers gate 61 og 63 er det en passasje. Det andre bygget som er 
planlagt oppført på tomta, er et infill-bygg over to etasjer. Innfill-bygget er plassert over pasasjen, 
og er planlagt for bolig. BRA for innfill-bygget er40-50 kvm. Bygget vil ikke hindre innkjøring i 
bakgården.  
 
Begge nybyggene er planlagt med takterrasse. Høyden på bakgårdshuset skal, inkludert rekkverk 
på takterrassen, ikke overstige høyden på stallbygningen ved siden av. Innfill-byggets høyde vil 
ligge mellom høyden på de to byggene det ligger mellom. Eksteriørene vil være beslektet på de to 
nybyggene, og vil skille seg fra de gamle bygningene ved valg av materialer og utforming.  
 
Forhåndsuttalelser:  
Nabouttalelse: 
Det foreligger en uttalelse fra nabo i Olaf Ryes plass 1 som er positiv, da han mener byggene vil 
være effektiv støyskjerming mot Thorvald Meyers gate. Han er også positiv til utformingen av 
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byggene og til en mer aktiv bruk av bakgården. Det kan her bemerkes at naboen, i følge 
forslagsstillers planbeskrivelse s. 21, er tiltenkt en takterrasse på 12 kvm på bakgårdsbygningen. 
 
Bevaringshensyn: 
Byantikvaren er positiv til oppføring av bakgårdsbygningen, men fraråder innfill-bygningen. 
Murgårdene i Thorvald Meyers gate 61 og 63 har bevaringsverdige fasader, dette gjelder også for 
gavlfasadene med vinduer og pipe. Videre poengterer Byantikvaren at passasjen en del av 
kvartalets struktur og typologi som det er viktig å opprettholde.   
 
Tidligere behandling: 
Saken har ikke tidligere vært til politisk behandling i bydelen, men administrasjonen har svart på 
en invitasjon til innspill - område- og prosessavklaring 13.05.2011 og det ble sendt en 
medisinskfaglig vurdering 05.12.2011 som svar på varsel om oppstart av arbeid med forslag til 
privat reguleringsplan. Den medisinskfaglige uttalelsen er spesielt rettet mot støy fra et eventuelt 
serveringssted i bakgården. Bydelsoverlegen skriver blant annet at han forutsetter at alle nye 
boenheter får en stille side.  
 
Universell utforming: 
Nybyggenes andre etasje vil være med trapp, og vil ikke være tilgjengelige for rullestolbrukere. 
Restaurantlokalene i murgården skal være tilgjengelige for rullestolbrukere. Forslagsstiller har 
ikke redegjort for om bakgårdsbyggets første etasje vil bli universelt utformet med tanke på 
adkomst og toalett tilrettelagt for rullestolbrukere. 
 
Miljøhensyn: 
Det søkes ikke om fravik fra teknisk forskrift. Forslagsstiller uttaler at de vil gjøre 
bygningsmessige tiltak for støyreduksjon. Bygningene vil svare til tekniske krav i forhold til lyd, 
og grenseverdier fra folkehelseinstituttet vil imøtekommes. Det er ikke planlagt matproduksjon i 
bygningene.  
 
Vurdering: 
Avveiningen om innfill-bygget skal anbefales, står mellom hensynet til bevaringsverdige fasader 
og lesbar historisk kvartalsstruktur og behovet for flere boliger. Selv om fasaden med den høye 
pipen fremstår om karakteristisk, og passasjen er et historisk spor som sier noe om kvartalets 
struktur, fremstår det i dag som slitent. Innfill-bygget blir smalt og er tenkt oppført i et moderne 
uttrykk, som skiller seg ut fra murgårdene og skaper en spennende kontrast. Innfill-bygget vil ikke 
stenge passasjen. 
 
Skurene og garasjen i bakgården kan i følge Byantikvaren rives og erstattes med 
bakgårdsbygningen.  
 
Mens de nye boenhetenes uteareal ser ut til å være ivaretatt med takterrasser, har eksisterende 
bolig(er) kun tilgang på bakgården, som oppgitt å være 35/ 41 kvm. Dette arealet bør ikke 
reduseres.  
 
I Reguleringsbestemmelser for Thorvald Meyers gate 61, er det ikke spesifisert hva innenfor 
planområdet som reguleres til bolig, hva som reguleres til forretning og hva som reguleres til 
annen offentlig eller privat tjenesteyting. I en av skissene i forslagsstillers planbeskrivelse, er det 
på bakgårdsbygningens takterrasse skrevet kultur/ bevertning (s. 24). Det bør derfor presiseres i 
reguleringsbestemmelsene at hele innfill-bygningen, bakgårdsbygningens andre etasje, andre 
etasje i murgården og begge takterrassene reguleres til bolig. 
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Bydelsoverlegen forutsetter at alle nybygg skal ha en stille side. Dette er vanskelig forenelig med 
servering i bakgårdsbygninger. Selv om en eventuell uteservering stenger tidlig, vil støy fra gjester 
som er på vei inn eller ut, eller som står utenfor serveringsstedet og røyker, være sjenerende. 
Videre kan røyk under soveromsvinduer være et problem. 
 
Gården har allerede et serveringssted og uteservering i bakgården. Foodstory framstår som et 
seriøst og rolig konsept og det er ikke kommet klager på støy derfra. Adkomsten til Foodstory er 
fra Thorvald Meyers gate og ikke fra bakgården. Den overnevnte problematikken dermed ikke like 
aktuell som ved servering i en bakgårdsbygning.  
 
Reguleringsbetegnelsen annen offentlig eller privat tjenesteyting kan omfatte det meste. Det bør 
derfor presiseres at pub/ serveringssted ikke er ønskelig i bakgårdsbygningen.  
 
Forslagsstiller har ikke redegjort for om bakgårdsbyggets første etasje vil bli universelt utformet 
med tanke på adkomst og toalett tilrettelagt for rullestolbrukere. I forslagsstillers planbeskrivelse 
er det kun redegjort for situasjonen i eksisterende murgård, i bakgården, innfill-bygget og for 
andre etasje i bakgårdsbygningen. Bydel Grünerløkka forutsetter at tilgjengelighet for 
bevegelseshemmede ivaretas.  
 
Bydel Grünerløkka forutsetter at alle tekniske installasjoner, herunder vifte- og ventilasjonsanlegg 
og lyd- og musikkanlegg, tilfredsstiller gjeldende tekniske forskrifter. 
 
Som høringsinstans i bygge- og reguleringssaker ønsker Bydel Grünerløkka å vektlegge 
miljøhensyn. Derfor oppfordrer Bydel Grünerløkka utbygger til å velge miljøvennlige løsninger.  
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Byutviklingskomiteen i Bydel Grünerløkka anbefaler planforslaget. 
 
Byutviklingskomiteen anbefaler at bakgårdsbygningen tillates oppført. 
 
Selv om fasaden med den høye pipen framstår om karakteristisk, og passasjen er et historisk spor 
som sier noe om kvartalets struktur, framstår det i dag som slitent. Innfill-bygget blir smalt og er 
tenkt oppført i et moderne uttrykk, som skiller seg ut fra murgårdene og skaper en spennende 
kontrast. Innfill-bygget vil ikke stenge passasjen. Byutviklingskomiteen anbefaler at infill-bygget 
tillates oppført. 
 
Bydelsoverlegen forutsetter at alle nybygg skal ha en stille side. Dette er vanskelig forenelig med 
servering i bakgårdsbygninger. Selv om en eventuell uteservering stenger tidlig, vil støy fra gjester 
som er på vei inn eller ut, eller som står utenfor serveringsstedet og røyker, være sjenerende. 
Videre kan røyk under soveromsvinduer være et problem. Det bør derfor presiseres at pub/ 
serveringssted ikke tillates i bakgårdsbygningen.  
 
Det bør presiseres i reguleringsbestemmelsene at (hele innfill-bygningen,) bakgårdsbygningens 
andre etasje, andre etasje i murgården og begge takterrassene reguleres til bolig. 
 
Bydel Grünerløkka forutsetter at tilgjengelighet for bevegelseshemmede ivaretas.  
 
Som høringsinstans i bygge- og reguleringssaker ønsker Bydel Grünerløkka å vektlegge 
miljøhensyn. Bydel Grünerløkka oppfordrer utbygger til å velge miljøvennlige løsninger.  
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Bydel Grünerløkka forutsetter at alle tekniske installasjoner, herunder vifte- og ventilasjonsanlegg 
og lyd- og musikkanlegg, tilfredsstiller gjeldende tekniske forskrifter. 
 
Bydel Grünerløkka viser for øvrig til tidligere oversendte medisinskfaglige uttalelse. 
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Thorvald Meyers gate 61, Grünerløkka 
Planforslag til offentlig ettersyn 
Detaljregulering 
 
Området foreslås regulert til bebyggelse og anlegg: bolig/forretninger/annen offentlig eller privat 
tjenesteyting (kulturlokale/galleri/ bevertning)/ gårdsplass og henssynssone bevaring kulturmiljø. 
Hensikten med planen er å legge til rette for fortetting. Eiendommen vil få økt utnyttelse, men 
høydene vil tilpasse seg eksisternde bebyggelse i området. Plan- og bygningsetaten anbefaler 
planforslaget.  
Plan- og bygningsetaten ber om bemerkninger til forslaget i løpet av høringsperioden som er oppgitt 
i varslingsbrev.   
 
Utarbeidet av: Moseng Poulsen Arkitektur for Thorvald Meyers gate 61 AS. 
 

 
 
Bydel: Grünerløkka Saksnummer: 201105809  
Gnr./bnr.: 228/502 Dokumentnummer: 39 
Saksnummer oppgis alltid ved henvendelse 
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INNHOLD 
Plan- og bygningsetatens saksfremstilling 
Faktaark side 3 
Saksgang side 3 
Sammendrag side 4 
Plan- og bygningsetatens kommentarer til forhåndsuttalelser side  5 
Plan- og bygningsetatens foreløpige vurdering side  7 
Forminsket plankart side 11 
Planbestemmelser side 12 
Vedtak om offentlig ettersyn side 13 
 
Trykte vedlegg 
1. Forslagsstillers planbeskrivelse 
2. Samrådsinnspill 
3. Forhåndsuttalelser 
 
Utrykte vedlegg kan sees på saksinnsyn på Plan- og bygningsetatens nettside som vedlegg til 
Planforslag til offentlig ettersyn:  
 
1. Plankart i målestokk 1:500  
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FAKTAARK 
Forslagsstiller: Thorvald Meyers gate 61 AS v/ Rasmus Os, Postboks 2582 Solli, 0203 Oslo 
mob. 911 05 111 
mail: rasmus@faunaeiendom.no. 
 
Konsulent: moseng poulsen arkitektur as v/Kaja Bergliot Poulsen, Odinsgate 32, 0260 Oslo 
mob. 970 47 477 
mail: kaja@mopo.no 
 
Eieropplysninger 
Gnr. 228 bnr.502 Thorvald Meyers gate 61 AS 
 
Arealstørrelse – planområde 
Planområdet totalt: 496m2 (totalt tomteareal for Gnr./Bnr. 228/502) 
Areal for hvert formål: 
Bolig/forretning/annen offentlig eller privat tjenesteyting: 420m² 
Bolig/gårdsplass: 35m²  
Gårdsplass: 41m2 
 
Arealstørrelse – ny bebyggelse 
Over terreng: BRA=200 m² 
 
Arealstørrelse – eksisterende bebyggelse som opprettholdes 
Over terreng: BRA= 335 m² 
 
Utnyttelse m. m. 
Bebygd areal BYA= 311 m² (kulturstallen 82 m² + infill 35 m² + eksisterende 194 m²) 
Prosent bebygd areal % - BYA=63 % (eksisterende %-BYA=39) 
Antatt boligenheter: 2 stk. + 1 stk eksisterende  
Antatt boligtype: blokk / bygård 
Antatt leilighetsfordeling: 1 små 40-50 m2 BRA, 1 middels 50-80 m2 BRA 
 
Vurdering av forskrift om konsekvensutredning. 
Planforslaget er vurdert i henhold til plan- og bygningsloven § 12-11, jf. § 12-10 første ledd, og § 4-2 jf. 
Forskrift om konsekvensutredninger. Oslo kommune har som ansvarlig planmyndighet etter en konkret 
vurdering kommet til at planforslaget ikke utløser krav om konsekvensutredning etter pbl. § 4-2 annet 
ledd, og at forslaget heller ikke faller inn under virkeområdet til Forskrift om konsekvensutredninger.  
 
Kunngjøring og varsling/Varsling 
Igangsetting av planarbeidet ble kunngjort 07.12.11 i Aftenposten Aften bydel Grünerløkka og 08.12.11 i 
Østkantavisa/Grünerløkka og gamle Oslo. 
Grunneiere og andre rettighetshavere er varslet ved brev datert 29.11.11 
 

SAKSGANG 
Etter offentlig ettersyn vil innkomne bemerkninger bli referert, kommentert og eventuelle endringer 
innarbeidet. Saken er planlagt oversendt rådhuset for politisk behandling 2 tertial. 
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SAMMENDRAG 
 
Bakgrunn 
Planområdet er regulert til bolig/fellesareal og ligger sentralt på Grünerløkka med god kollektivdekning. 
Å fortette eiendommen med flere boliger er i tråd med retningslinjer for samordnet areal- og 

transportplanlegging. 
Planinitiativet består av to deler: én bakgårdsbygning for kultur/bevertning/bolig, og én infill-bygning for 
bolig. Eiendommen er regulert til bolig med mulighet for forretning i 1.etg ut mot gata. I gjeldende 
regulering ligger byggegrensen i vegglivet på eksisterende bygning inn mot bakgården. Oppføring av en 
ny bygning i bakgården forutsetter endring av byggelinjen. Kultur/bevertning i 1.etg i den nye 
bakgårdsbygningen er ikke i tråd med gjeldende regulering og planforslaget krever derfor endring av 
formål. Området omfattes av norm for leilighetsfordeling.  
 
Beskrivelse av planforslaget 
Planforslaget skal legge til rette for å oppføre to nye separate bygg på eiendommen. En bygning i 
bakgården der eksisterende lager står, og en infill-bygning mellom eksisterende bygning på eiendommen 
og nabobygget ut mot gata. Bygningen i bakgården skal inneholde kulturfunksjoner/ bevertning i 1.etg og 
bolig i 2.etasje. Infill-bygget skal inneholde en bolig over to plan. Det skal fortsatt være passasje under 
infill-bygningen. Det er i dag flere lager / skur  på eiendommen, disse skal rives og det skal oppføres ny 
bebyggelse på samme sted. Eksisterende bebyggelse som skal beholdes utgjør et bebygd areal på 194 m2. 
Ny bebyggelse har et bebygd areal  på  88 m2 for kulturstallen og 35 m2 for infill-bygget. Dette øker 
utnyttelsen fra 39 %BYA på til 64 %BYA. Den nye bygningen i bakgården ”kulturstallen” skal 
underordne seg eksisterende bevaringsverdige bebyggelse i området og ikke være høyere enn den 
eksiterende ”stallen” på nabo-eiendommen. Infill-bygget skal være løsrevet fra de to eksisterende 
bygningene ut mot gata i høyde og formuttrykk.  Eksisterende bygning i Thorvald Meyers gate 61 skal 
reguleres til hensynssone bevaring. 
 
Forhåndsuttalelser  
Det er innkommet 5 forhåndsuttalelser.  
 
Sammendrag av forhåndsuttalelsene 
Bydelsadministrasjonen (1.) har kommentarer fra bydelsoverlegen som omhandler støy og erfaringer 
med dette. Det vises til situasjoner der boliger er tilstøtende bygninger med tekniske installasjoner som 
forårsaker støy. Det vises også til sjenanse fra steder der det lages og serveres mat. Det henvises til at 
virksomheter som har levende musikk eller musikkanlegg bør lukke vinduer og dører. Grenseverdier 
fra Folkehelseinstituttet er vedlagt. Videre forutsetter bydelsoverlegen at det skal gjennomføres støyfaglig 
utredning på naboeiendommene, og at krav skal tilfredsstilles før det gis ferdigattest til tiltaket. Det 
anbefales utarbeidelse av støysonekart, og at planmyndighetene stiller juridisk bindende støykrav til 
tiltakshaver. Det anbefales at det utarbeides prognosesituasjoner. Det forutsettes at alle boliger har en 
stille side, uteareal med tilfredsstillende støyforhold og at støytiltak iverksettes senest samtidig med 
igangsettingstillatelse. 
Byantikvaren (2.) bemerker bevaringsverdige hus som vil bli berørt av tiltaket. De er positive til 
oppføring av Kulturstallen. Det skrives at forslag til byggelinjer og bestemmelser må sikre forholdet til 
eksisterende bevaringsverdig miljø og den fredete Hallèngården. Videre gjentas uttalelsen til 
planinitiativet der det frarådes å bygge i passasjen mellom Thorvald Meyers gate og bakgården. Det 
bemerkes også at bevaringsformålet opprettholdes, og at bestemmelser sikrer at bevaringsverdier 
opprettholdes. 
Bymiljøetaten, divisjon samferdsel, (3.) viser til brevet sendt ifbm. samrådsinnspill, og kommenterer 
videre at det må viser hvordan parkering, varelevering og sykkelparkering tenkes løst. Det stå at 
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avkjøringsforhold skal være i henhold til kommunale normer, fortauet forbi avkjørsel skal ha 
nedsenket kantstein, og være markert med pil på plankartet. Utsnittet som vist på det mottatte 
kartutsnittet kommenteres at skal ligge i fasadelinjen, og ikke i fortauet. 
Vann- og avløpsetaten (4.) orienterer om at håndtering av overvann skal tas med i forbindelse med 
detaljplanleggingen, at det skal søkes løst ved lokal overvannshåndtering, og at det skal tas med i 
planbestemmelsene. 
Nabouttalelse (5.) fra beboer og eier av Olaf Ryes pl.1b, Gnr. 228/ Bnr. 245, eiendommen som ligger 
med blindgavl mot tiltaket, som tidligere har vært en stall, og er nærmeste nabo. Det vises til forelagte 
tegninger av tiltaket. For naboen begrunnes tiltaket kun positivt med bakgrunn i støy reduksjon, 
spennende arkitektonisk tilskudd i området, og mer aktiv bruk av bakgården. 
 
Forslagsstillers kommentarer til forhåndsuttalelsene 
Bydelsadministrasjonen ( 1.): Når bygningene prosjekteres med tanke på bygging vil det innarbeides 
tiltak for støyreduksjon i den grad det blir behov for dette. Bygningene vil svare til tekniske krav ifht. 
lyd, og om nødvendig vil akustiker bringes inn som konsulent. Grenseverdier fra folkehelseinstituttet 
vil møtekommes. Det er ikke planlagt matproduksjon i bygningene (mulig et enkelt te-kjøkken), og 
servering av mat kan evt. skje fra allerede eksisterende kafé. Arealet som er lite vil begrense type 
arrangement. Rigging av store konserter vil ikke bli mulig. Bygningen vil bli planlagt slik at vinduer 
og dører kan lukkes. De to boligene som er planlagt vil ha utearealer på takterrassene. Dette arealet vil ha 
tilfredsstillende støyforhold. Programmet og skalaen på prosjektet ansees som for lite til at det er 
nødvendig å utarbeide støysonekart og prognosesituasjoner. 
Byantikvaren (2): Byggelinjer og bestemmelser kan utformes slik at det sikrer forholdet til 
eksisterende bevaringsverdig miljø og den fredete Hallèngården. Bevaringsformålet kan opprettholdes. 
Infill-bygningen har klart slektskap med Kulturstallen, og bygningene er tenkt som et 
par i situasjonen de står. Infill-bygningen synliggjør oppgraderingen av bakgården mot Thorvald 
Meyers gate, og "inviterer" forbipasserende inn. Bygningene er tenkt like i materialitet, og så langt det 
lar seg gjøre i utforming. Men fordi bygningene står i forskjellig situasjon oppstår et interessant 
arkitektonisk samspill. 
Bymiljøetaten (3.): Avkjøringsforhold vil være uendret fra dagens situasjon, og slik det er i 
dag er fortauskantstein nedsenket. Se kapittel 7, pkt. trafikkforhold 
Vann- og avløpsetaten (4.): Innspill vil ivaretas når det blir aktuelt. Håndteringen av overvann kan tas 
med i planbestemmelsene dersom ikke tiltaket er for lite til at det er relevant. 
Kommentar til nabouttalelse (5.): Uttalelsen er svært viktig og positiv for tiltaket. Det har senere vært 
kontakt med naboen, der det er orientert om status i prosessen, og flere illustrasjoner har blitt fremlagt. 
På informasjonsmøtet som ble avholdt den 06.01.12 stilte naboen, og bekreftet sin tidligere uttalelse. 
Videre vil kontakten med naboen opprettholdes. 
 

PLAN- OG BYGNINGSETATENS KOMMENTARER TIL  
FORHÅNDSUTTALELSER 
 
Bydelsadministrasjonen. Planforslaget legger opp til å oppføre ett nytt bakgårdsbygg, ”kulturstallen”, i 
bakgården til eksisterende bygning i Thorvald Meyers gate 61. Bygningen er tenkt med publikumsrettede 
funksjoner i første etasje og med bolig i 2.etasje. Alle boliger skal ha en stille side, og i en bysituasjon med 
trafikkstøy og støy fra mennesker på gatene blir soverom oftest lagt til  bakgården. Å legge 
serveringssteder eller andre publikumsrettede funksjoner i bakgården med tilstøtende boliger krever derfor 
at en gjør visse tiltak for at en slik ”samlokalisering” ikke skal skape konflikter. Hensynet  til støy og 
støyreduserende tiltak er derfor innarbeidet i reguleringsbestemmelsene. 
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Byantikvaren. I forbindelse med  oppføring av nybygg i bakgården i Thorvald Meyers gate 61, vil plankart 
og reguleringsbestemmelser ivareta nybyggets høyde og utstrekning. Planarbeidet vil opprettholde 
gjeldende bevaringsformål for eksisterende bygning i Thorvald Meyers gate 61.  
 
Byantikvaren fraråder at det bygges en infill-bygning  over 1.etasjeplan i passasjen mellom bygningen ut 
mot gaten. De fremhever at passasjen er en del av kvartalets struktur og typologi det er viktig å 
opprettholde. Det er uklart for Plan- og bygningsetaten om vinduene i gavlfasaden er originale, men siden 
fasaden er oppført som en branngavl er de mest sannsynlig satt inn senere. Selv om fasaden med den høye 
pipen fremstår som karakteristisk, og passasjen er et historisk spor som sier noe om kvartalets struktur, 
fremstår det i dag som slitent. At både bygningene i nr 61 og  nr 63 er oppført med høye branngavler mot 
hverandre, gir passasjen et noe midlertidig preg, som om det mangler et bygg der. Det er stor høyde-
forskjell mellom de eksisterende bygningene ut mot gata. Det foreslåtte innfillbygget vil få en tredje høyde 
og fungere som megler mellom de to bygningene. Det nye bygget blir smalt, og er tenkt med et 
fasadeuttrykk og en materialbruk som skiller seg ut fra eksisterende bebyggelse og skaper en spennende 
kontrast. Plan- og bygningsetaten anbefaler at planen åpner for et innfillbygg som skissert.   
 
Bymiljøetaten. Planforslaget omhandler et begrenset areal sentralt på Grünerløkka. Eiendommen er 
bebygd og det er ikke ønskelig å bruke bakgården til bilparkering. Planområdet har god kollektiv dekning. 
I tillegg til et lite forretningsareal i 1.etg og  hybler på loftet i eksisterende bygning, skal det oppføres to 
leiligheter. Plan- og bygningsetaten mener at planområdet kan reguleres uten krav til bilparkering på egen 
tomt. 
 
Det er i dag varelevering med mindre biler inne i gårdsrommet. Større biler parkerer i tilstøtende gate og 
triller varer inn til bygningen. Trikken går i Thorvald Meyers gate og det er ikke plass til å parkere i gaten 
uten at en kommer i konflikt med trikketraseen. Vareleveringen vil derfor også i fremtiden basere seg på å 
trille varer inn med tralle fra nabogata i nord, Sofienberggata. Omfanget av varelevring til eiendommen er 
begrenset, noe som gjør dette til en akseptabel løsning i en sentrumsgate på Grünerløkka. Avkjøring og 
eksisterende forhold til vei vil være uendret. 
 
Vann- og avløpsetaten. Kravet om lokal overvannshåndtering vil bli innarbeidet i 
reguleringsbestemmelsene. 
 
Nabo. Uttalelse kommenteres ikke. 
 
 
 
 
For øvrig vises det til etatens foreløpige vurdering. 
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PLAN- OG BYGNINGSETATENS FORELØPIGE VURDERING  
 
Overordnede mål 
Planforslaget er i samsvar med overordnede planer og politiske retningslinjer. Kommuneplan 2008 Oslo 
mot 2025, vedtatt 11.06.2008 viser til at det skal tilrettelegges for et konsentrert og knutepunktbasert 
utbyggingsmønster. Ny bebyggelse søkes tilpasset eksisterende miljø slik at Oslos utforming, estetiske og 
visuelle karaktertrekk tas vare på og videreutvikles. Videre at Oslo skal framstå som en attraktiv kultur- og 
idrettsby preget av kvalitet, tradisjon og mangfold, og at det skal tilrettelegges for tilstrekkelig og variert 
boligbygging. I kommunedelplanen for indre by, vedtatt 02.12.1998, er planområdet vist som en del av 
”boligbyen”, og definert som oppgraderingsområde bolig. Planforslaget legger opp til oppføring av to nye 
bygninger på eiendommen. Ett bygg i bakgården med kulturfunksjoner i 1.etg og boliger i andre etasje. 
Infill-bygningen ut mot gaten inneholder en leilighet over to plan. 
 
Planområdet omfattes av Normer for leilighetsfordeling i indre Oslo, vedtatt 26.09.2007 med endringer 

22.04.2009. Planforslaget legger opp til at det oppføres to nye leiligheter på eiendommen. En leilighet på 
75m2 og en på ca 50m2. Dette oppfyller ikke kravene i normen for boligsammensetning. Da planforslaget 
bare omhandler to leiligheter og det er de fysiske rammene som begrenser leilighetsstørrelsen, blir det 
vanskelig å kreve større leiligheter uten at dette kommer i konflikt med andre føringer for planforslaget.  
 
Naturmangfold  
Oslo kommune har gjennom mange år kartlagt områder som er viktige for bevaring av biologisk mangfold 
i kommunen. Dette er såkalte vilt- og naturtypeområder, kartlagt etter metoder fastsatt av Direktoratet for 
naturforvaltning. Opplysningene er systematisert i kommunens naturdatabase. I arbeidet med 
reguleringsplanen har man forholdt seg til informasjonen fra kommunens naturdatabase. 
Kunnskapsgrunnlaget ansees derfor som tilstrekkelig for offentlig beslutningstaking, jf. nml §§ 8 og 9. 
 
Det er ikke registrert verdifullt naturmangfold i eller i umiddelbar nærhet til planområdet. Det er ikke kjent 
at det er andre forhold vedrørende naturmangfoldet som burde vært bedre undersøkt. Etter Plan- og 
bygningsetatens vurdering, vil ikke gjennomføring av planen medføre at forvaltningsmålene i nml §§ 4 og 
5 fravikes. Da det ikke er registrert naturmangfold innenfor planområdet eller relevante tilgrensede 
områder, vil ikke §§ 10,11 og 12 komme til anvendelse.  
 
Kulturminner 
Bebyggelsen på eiendommen består av en toetasjes murbygning mot gate hvor kafé/ butikken ”Foodstory” 
holder til. Bygningen kan være oppført så tidlig som i 1869. I kjelleren var det innredet lokaler for et 
bakeri, og i bakgården lå en uthusbygning med tre boder, vognskur og stall for tre hester. Videre har det 
vært boligfunksjon og diverse forretninger i bygningen opp gjennom årene. Den opprinnelige uthus- 
bygningen lå på samme sted i bakgården som det i dag står to skur. Murbygningen mot gata representerer 
en tidlig utbyggingsfase i området, og har høy kulturhistorisk verdi og høy miljøverdi som del av 
gatebildet. Murgården mot gata er del av Oslos unike murgårdsbebyggelse fra slutten av 1800-tallet og er 
oppført på Byantikvarens gule liste som bevaringsverdig. Planforslaget legger opp til to nye bygninger 
som forholder seg til eksisterende bevaringsverdige bebyggelse med tanke på volum, høyder og 
utstrekning. Bygningene vil få en materialbruk i glass og metall, og enkelt og lett fasadeuttrykk som 
skaper kontrast og spenning mellom bygningene. De nye bygningene skal ikke forsøke å kopiere 
eksisterende bebyggelse i området. Plasseringen av  bakgårdsbygningen  følger bebyggelsesstrukturen i 
kvartalet og plasseres på samme sted som tidligere uthusbebyggelse. Infill-bygget vil ligge i forlengelsen 
av eksisterende bygning på eiendommen langs Thorvald Meyers gate. Plassering og høyder vil følge 
eksisterende bebyggelse, men bygningen vil få et moderne og kontrasterende fasadeuttrykk. 
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Miljøfaglige forhold 
Planforslaget legger opp til oppføring av en bakgårdsbebyggelse med tjenesteyting (kultur) i første etasje 
og boliger i 2.etasje, og en infill-bygning med boligformål ut mot Thorvald Meyers gate. Begge de nye 
boligene vil ligge i 2.etasje med takterrasse, og vil få gode sol og lysforhold. Planområdet ligger i sentrum. 
Bygningen i bakgården vil være godt skjermet fra trafikkstøy, men boligen i 2.etg vil kunne bli berørt av 
støy fra eventuelle kulturarrangement i 1.etasje. Infill-bygningen ligger mot gaten og vil bli eksponert for 
gatestøy. Det er planlagt en leilighet over to plan i infill-bygningen  med soverom bort fra gate. Det anses 
som uproblematisk å oppfylle kravene til støyisolering mellom oppholdsrom og gate i dette området. 
 
Trafikkforhold 
Det skisserte tiltaket det søkes planendring for, ligger i bakgården til en eldre murgårdsbebyggelse i Oslo 
sentrum. Planforslaget ligger til etablert gatenett med gode kollektivforbindelser, og vil ikke endre 
forholdet til kjøreatkomst eller offentlige veier. Planforslaget påvirker ikke gang- og sykkelveier i området. 
Det er i dag varelevering men mindre varebiler inne i gårdsrommet. Større biler parkerer i tilstøtende gate, 
Sofienberggata, og triller varer inn til bygningen. Trikken går i Thorvald Meyers gate og det er ikke plass 
til å parkere i gaten uten at en kommer i konflikt med trikketraseen. Vareleveringen vil derfor også i 
fremtiden basere seg på å trille varer inn med tralle fra Sofienberggata. Varelevringens begrensede omfang 
til eiendommen gjør dette til en akseptabel løsning i en sentrumsgate på Grünerløkka. Det er i dag regulert 
et fellesareal (snarvei) fra Thorvald Meyers gate gjennom eiendommen og inn til fellesareal i bakgården. 
Planforslaget legger opp til å bygge et infill- prosjekt fra andre etasje og oppover. Planforslaget vil derfor 
ikke endre tilgjengeligheten til fellesarealene i bakgården.  
 
Risiko- og sårbarhet 
Det er ikke avdekket forhold gjennom ROS-sjekklisten som påvirker planforslagets risiko- og sårbarhet, 
eller som krever ytterligere ROS-analyse. 
 
Sosial infrastruktur 
Planforslaget ligger sentralt og har tilgang på et bredt offentlig servicetilbud. Forslaget inngår i 
kommunens norm for leilighetsfordeling i indre Oslo. Planforslaget slik det foreligger omfatter bare to 
leiligheter. Den største leiligheten er 75m2 mens den minste er på ca 50m2. Dette oppfyller ikke kravene 
til leilighetsfordeling. Da planforslaget bare omhandler to leiligheter og det er de fysiske rammene som 
begrenser leilighetsstørrelsen, blir det vanskelig å kreve større leiligheter uten at dette kommer i konflikt 
med andre føringer for planforslaget.  
 
Planforslaget mangler uteareal og er derfor ikke egnet til barnehageformål. 
 
Teknisk infrastruktur 
Tiltak på eiendommen vil tilknyttes eksisterende tekniske infrastruktur. 
 
Estetikk og byggeskikk 
Planforslaget legger opp til to nye bygninger som forholder seg til eksisterende bebyggelse med tanke på 
volum, høyder og utstrekning. Bygningene vil få en materialbruk i glass og metall, og gis et enkelt og lett 
fasadeuttrykk som skaper kontrast og spenning mellom bygningene. De nye bygningene skal ikke forsøke 
å kopiere eksisterende bebyggelse i området. Plasseringen av bakgårdsbygningen følger bebyggelses-
strukturen i kvartalet og plasseres på samme sted som tidligere uthusbebyggelse. Infill-bygget 
vil ligge i forlengelsen av eksisterende bygning på eiendommen langs Thorvald Meyers gate. Plassering og 
høyder vil følge eksisterende bebyggelse, men bygningen vil får et moderne og kontrasterende 
fasadeuttrykk.  
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Stedsutvikling 
Planområdet er lite, men godt egnet til bolig. Det legges opp til oppføring av to boliger i 2.etasje. 
Første etasje av bygningen inne i gården skal inneholde kulturfunksjoner / bevertning. Det er uteservering 
inne i gårdsplassen i dag og boliger i første etasje vil komme i konflikt med dette. Det er også 
hensiktsmessig å løfte boligene i innfill- bygget ut mot Thorvald Meyers gate opp fra gateplan.  
En utvidelse av servicetilbudet i området med et lite bygg for kultur og bevertning i bakgården, vil kunne 
styrke Grünerløkkas karakter som et sted med mange små og egenartede ute/ spisesteder mm. 
 
Barns interesser 
Planforslaget beslaglegger ikke eksisterende leke- og oppholdsarealer for barn. Den delen av planområdet 
som skal bebygges er i dag brukt til uteservering, varelevering, parkering og renovasjon. De nye boligene 
vil få uteoppholdsarealer på taket. Planområdet ligger i nærheten av flere parker, herunder Olav Ryes 
plass, Sofienbergparken og Grünerhaven park med ballbaner og lekeplasser for barn. 
 
Universell utforming 
Bakgården er planfri og tilgjengelig for alle. Kafeen i første etasje i det eksisterende huset er godt 
tilrettelagt med rampe fra bakhagen, og er terskelløst fra Thorvald Meyers gate i dag. Den nye bygningen i 
bakgården, ”kulturstallen”, vil ligge i plan med utearealet og være tilgjengelig for alle. Boligen i 2.etasje i 
bakgårdsbygningen og boligene i infill-bygget vil ikke bli universelt tilgjengelige. De fremstår som 
fortettinger i eksisterende bygningsmasse og utgjør relativt små boenheter fordelt på to bygg. Det vil 
medføre uhensiktsmessige store utgifter å installere heis i begge byggene. 
 
Interessemotsetninger 
Vi kan ikke se at plansaken skal føre til interessekonflikter i området. 
 
Foreløpig konklusjon 
Planforslaget består av to deler: én bakgårdsbygning med kultur/bevertning og boligformål, og én infill-
bygning med bolig. Det  planlegges to nye leiligheter, en i hver av de nye byggene. Plan- og 
bygningsetaten er positive til planforslaget, og ser at dette kan heve kvaliteten og skape aktivitet i området. 
Planforslaget legger opp til to nye bygninger som forholder seg til eksisterende bevaringsverdige 
bebyggelse med tanke på volum, høyder og utstrekning. Bygningene vil få en materialbruk i glass og 
metall, og et enkelt og lett fasadeuttrykk som skaper kontrast og spenning mellom nye og eksisterende 
bygninger i planområdet. De nye bygningene skal ikke forsøke å kopiere eksisterende bebyggelse i 
området men fremstå som tidsmessige. Plasseringen av  bakgårdsbygningen  følger bebyggelsesstrukturen 
i kvartalet og plasseres på samme sted som tidligere uthusbebyggelse. Infill-bygget vil ligge i forlengelsen 
av eksisterende bygning på eiendommen langs Thorvald Meyers gate. Plassering og høyder vil følge 
eksisterende bebyggelse, men bygningen vil få et moderne og kontrasterende fasadeuttrykk. Det er 
foreslått reguleringsbestemmelser som sikrer at hensynet til omkringliggende bevaringsverdier 
opprettholdes. Høyden på nybygget i bakgården skal ikke være høyere enn tilliggende uthus / ”stallen” 
mot vest, inkludert eventuelt rekkverk. 
 
Byantikvaren frarådet at det bygges i passasjen mellom Thorvald Meyers gate 61 og 63. Byantikvaren 
mener at passasjen mellom bygningen ut mot gaten er en del av kvartalets struktur og typologi det er viktig 
å opprettholde, og at gavlfasaden med vinduer og pipe ikke bør endres. Plan- og bygningsetaten mener at 
det er uklart om vinduene i gavlfasaden er originale, og at fasaden er oppført som en branngavl indikerer at 
de mest sannsynlig er satt inn senere. Selv om fasaden med den høye pipen fremstår som karakteristisk 
fremstår passasjen i dag som et slitent. At både bygningene i nr 61 og  nr 63 er oppført med høye 
branngavler mot hverandre, gir passasjen et noe midlertidig preg, som om det mangler et bygg der. Det er 
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stor høydeforskjell mellom de eksisterende bygningene ut mot gata. Det foreslåtte innfillbygget vil få en 
tredje høyde og fungere som megler mellom de to bygningene. Gesims på nybygget inkludert rekkverk blir 
ca 1meter over gesimsen til Thorvald Meyers gate 63. Det nye bygget blir smalt og får et fasadeuttrykk og 
en materialbruk som skiller seg ut fra eksisterende bebyggelse og skaper en spennende kontrast. Plan- og 
bygningsetaten anbefaler at planen åpner for et innfillbygg som skissert.   
 
Planforslaget legger opp til at det oppføres to nye leiligheter på eiendommen. En leilighet på 75m2 og en 
på ca 50m2. Dette oppfyller ikke kravene i normen for boligsammensetning. Da planforslaget bare 
omhandler to leiligheter og det er de fysiske rammene som begrenser leilighetsstørrelsen, blir det vanskelig 
å kreve større leiligheter uten at dette kommer i konflikt med andre føringer for planforslaget.  
 
Planforslaget illustrer hvordan de offentlige arealene i første etasje, både i eksisterende bygning på 
eiendommen og i nybygget er tenkt universelt tilgjengelige. De nye boligene ligger i 2.etg i to forskjellige 
bygg, og det vil medføre uhensiktsmessig store investeringer for å oppfylle kravene til universell 
utforming for boligene. 
 
Planområdet har begrenset med uteareal og derfor ikke egnet til barnehageformål. 
 
Planområdet ligger sentralt på Grünerløkka og har god kollektiv dekning. Planområdet kan reguleres uten 
krav til parkering på egen tomt. 
 
Plan- og bygningsetaten anbefaler planforslaget.  
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REGULERINGSBESTEMMELSER FOR THORVALD MEYERS GATE 61 
Gnr. 228, bnr. 502 
 
§ 1. Avgrensning 
Det regulerte området er vist på plankart merket ABPN-201105809 og datert dato 14.11.2012 
 
§ 2. Arealformål og hensynssoner 
Området reguleres til følgende formål: 
Bebyggelse og anlegg:  
• Boligbebyggelse/forretning/ annen offentlig eller privat tjenesteyting. 
• Boligbebyggelse/ gårdsplass. 
• Gårdsplass. 
 
Hensynssone - bevaring av kulturmiljø       

- Sone med angitte særlige hensyn - bevaring kulturmiljø   H570 
 
§3. Hensynssone- bevaring kulturmiljø 
Hensynssonen gjelder eksisterende bygning. Eksisterende bygning tillates ikke revet. 
Eksteriøret skal beholdes uendret eller føres tilbake til det opprinnelige utseendet. Bygningen kan bygges 
om innvendig. 
 
Ved restaurering eller reparasjon av eksteriøret skal opprinnelig eller karakteristiske materialer og 
elementer, som vinduer, taktegl og murdetaljer, bevares i sin opprinnelige sammenheng. Mindre 
fasadeendringer, som oppgradering av inngangspartiet og utskifting/ endring av takvinduene, kan tillates, 
forutsatt at bygningens historiske og estetiske kvaliteter blir ivaretatt. 
 
Hvis bygningen må rives på grunn av brann eller annen uopprettelig skade, tillates det oppført ny 
bebyggelse med samme dimensjoner og høyde. 
 
Alle søknadspliktige fasadeendringer må avklares i samråd med Byantikvaren. Dette gjelder også 
plassering og utforming av tekniske installasjoner på fasaden.  
 
§ 4. Utnyttelse 
Tillat grad av utnytting for planområdet skal ikke overstige: 
Maksimal BRA= 550 m2.  
 
§ 5.  Plassering og høyder 
Ny bakgårdsbebyggelse: 
Bebyggelsen skal plasseres innenfor byggegrensen. Bebyggelsen tillates oppført i inntil to etasjer. 
Bakgårdsbygningen inkl rekkverk skal være lavere enn tilliggende bakgårdsbebyggelse (stallen) i gnr/bnr 
228/245: maks kote + 22,90 inkludert rekkverk. 
 
Ny infill-bygning: 
Det skal være åpen passasje under bygget i hele byggets bredde. Passasjen skal ha en fri høyde på   
minimum 3 meters høyde over terreng.  
Bebyggelsen tillates oppført med to boligetasjer over passasjen i første etasje. 
Maksimal tillatt gesimshøyde: maks kote + 28,00 inkludert rekkverk. 
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Det tillates oppført trappehus i begge nybyggene med maksimal høyde 3 meter over ferdig gulv på 
takterrasse. Trappehusene skal ha maksimalt BRA på 8m2. 
 
 
§ 6. Utforming 
Bebyggelsen skal bestå av to bygninger i tillegg til den eksisterende. Den nye bebyggelsen skal tilpasse 
seg eksisterende bebyggelse i høyde og utstrekning. Ny bebyggelse skal utformes slik at den fremhever 
den bevaringsverdige bebyggelsen.  
 
§ 7.  Utomhusplan 
Ved innsendelse av søknad om tillatelse til tiltak skal det sendes inn detaljert utomhusplan i 1:200. Planen 
skal vise utforming av alle ubebygde arealer i planområdet. Utomhusplanen skal vise bruk av arealer, 
belegning, vegetasjon, beplantning, område for uteopphold samt eventuelle trapper og ramper. 
Utomhusarealene skal være ferdig opparbeidet før det kan gis ferdigattest. 
 
§ 8. Parkering 
Parkering reguleres ikke. 
 
§ 9.  Avkjørsel 
Avkjørsel til eiendommen skal være som eksisterende og er vist med pil på reguleringskartet. 
 
§ 10.  Støy og forurensing 
Det må foreligge støyvurderinger før tillatelse kan gis. Krav til støyskjerming skal tilfredsstille T-
1442/2012 eller senere vedtatte forskrifter. Dette gjelder også støy fra aktiviteter i nybygget til 
omgivelsene. 
 
§ 11. Overvannshåndtering 
Overvann, takvann og vann fra tette flater må behandles ved lokal overvannshåndtering. 
 
§ 12.  Fjernvarme 
Bygninger som oppføres innenfor de områder i Oslo som omfattes av konsesjon gitt etter energiloven 
kap.5, skal tilknyttes fjernvarmeanlegget. De til enhver tid gjeldende retningslinjer for bruk av fjernvarme i 
Oslo skal legges til grunn. Tiltakshaver kan anvende likeverdige alternative energikilder dersom det 
dokumenteres at bruk av disse energimessig og miljømessig er likeverdige med fjernvarme. 
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VEDTAK OM OFFENTLIG ETTERSYN 
 
Plan- og bygningsetaten vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 og i henhold til delegert 
myndighet vedtatt av bystyret 17.06.2009, lagt ut til offentlig ettersyn. 
 
Forslag til detaljregulering med reguleringsbestemmelser for Thorvald Meyers gate 61/Grünerløkka som 
omreguleres fra byggeområde for bolig og spesialområde (bevaring) – bolig, forretning i 1.etg til 
 
Bebyggelse og anlegg:  
• Boligbebyggelse/forretning/ annen offentlig eller privat tjenesteyting. 
• Boligbebyggelse/ gårdsplass. 
• Gårdsplass. 
 
Hensynssone: bevaring kulturmiljø     H570 
 
som foreslått av Thorvald Meyers gate 61 AS vist på kart merket Plan- og bygningsetaten, ABPN-
201105809 datert 14.11.2012. 
 

 

Forslaget innebærer endring av kommuneplanens arealdel fra byggeområde for bolig /felles lekeareal og 
spesialområde (bevaring) – bolig, forretning i 1.etg  til bebyggelse og anlegg -  bolig/ forretning/ annen 
offentlig eller privat tjenesteyting/gårdsplass og hensynssone: bevaring kulturmiljø H570. 
 
 
 
 
 
 
PLAN- OG BYGNINGSETATEN 
 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 29.11.2012 av: 

 

Monica Lilloe-Salvesen - Enhetsleder 

Karen Marie Glad Visnes - Avdelingsdirektør 

 
 





Vedlegg: 5.2 
forhåndsuttalelse 

FORHÅNDSUTTALELSER 

 

1. Bydelsadministrasjonen, bydel Grünerløkka 05.12.2011 

2. Byantikvaren 08.11.2011 

3. Bymiljøetaten, divisjon samferdsel 20.12.2011 

4. Vann- og avløpsetaten 19.05.2011 

5. Nabouttalelse (bekreftet på info.møte 06.01.12) 07.12.2010 



 

  
 Oslo kommune 

 Bydel Grünerløkka 

 
 Bydelsadministrasjonen 

 
 
 
 

 
 

    
Bydel Grünerløkka  Postadresse: Telefon:  02 180 
Bydelsadministrasjonen  Postboks 2128 Grünerløkka Telefaks: 23 42 26 01 
http://www.bga.oslo.kommune.no  0505 Oslo 
  e-post: postmottak@bga.oslo.kommune.no 

     

 

 
 

    
Bydel Grünerlø kka    

By delsadministrasjonen    

    
    

 

    
 

 

Mopo 
v/Kaja Bergljot Poulsen  
post@mopo.no 

 
 

   Dato:  05.12.2011 

Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 

 201100595-4 Lasse Elden, 23 42 26 75 512 
 

 
 
GNR 228 BNR 502 - THORVALD MEYERS GATE 61 - VARSEL OM OPPSTART AV 

ARBEID MED FORSLAG TIL PRIVAT REGULERINGSPLAN - 

MEDISINSKFAGLIG UTTALELSE 

 
Det vises til mottatt brev av 29.11.11 i forbindelse med ovennevnte. 
 
Bydelsoverlegen viser til at saken også vil kunne bli behandlet politisk og at Bydel 
Grünerløkka således også vil kunne avgi uttalelse på bakgrunn av politisk behandling. Det vises 
i den forbindelse til bydelens samarbeidsavtale med Plan- og bygningsetaten. 
 
Vurdering 
 
Bydelsoverlegen har erfaring med at det i forbindelse med virksomheter som benytter tekniske 
installasjoner, som musikk-, vifte- og/eller ventilasjonsanlegg eller lignende innretninger, lett 
kan forårsake sjenerende støy for nærliggende boliger. 
 
For virksomhet hvor det finnes boliger i samme eller tilstøtende bygg anbefales det at 
virksomheten kontakter akustisk konsulent for å finne gode og varig løsninger som ikke 
medfører sjenerende støy, utover grenseverdiene i teknisk forskrift og NS 8175, for 
omkringliggende boliger. Der det også vil lages og serveres mat, bør det etableres vifte- eller 
ventilasjonsanlegg som sikrer at lukt (matos og lignende) ikke blir til sjenanse for berørte 
naboer. 
 
Der virksomheten har levende musikk og/eller benytter musikkanlegg i lokalene bør dører og 
vinduer holdes lukket for å unngå unødvendige støyplager. Avbøtende tiltak bør baseres på 
støyfaglige vurderinger. 
  
Lydnivået på publikumsområder må ikke overskride Folkehelseinstituttets anbefalte 
grenseverdier, se under: 
 

 
 



 
 

 2 

Lovverk 
 
Det vises til lov om helsetjenesten i kommunene § 3-5 (Medisinsk-faglig rådgivning), som sier 
at bydelsoverlegens tilråding og begrunnelse alltid skal følge saken når kommunen behandler 
saker om miljørettet helsevern med videre. 
 
Medisinskfaglig uttalelse 
 
Bydelsoverlegen forutsetter at støyforholdene (innendørs og utendørs) for boligene i Thorvald 
Meyers gate 61 og berørte naboeiendommer dokumenteres gjennom en støyfaglig utredning og 
at tilfredsstillelse av støykravene i teknisk forskrift (Norsk Standard 8175) kan dokumenteres 
før disse tas i bruk og det gis ferdigattest. 
 
Videre forutsettes det at Folkehelseinstituttets anbefalte grenseverdier (se over) i lokaler og 
publikumsområder overholdes, se over.  
 
Bydelsoverlegen anbefaler videre at det utarbeides støysonekart og at planmyndigheten stiller 
juridisk bindende støykrav til tiltakshaver etter pbl § 26. Bydelsoverlegen anbefaler at det 
utarbeides en prognosesituasjon for 1) dagens situasjon og aktivitetsnivå og 2) en 
prognosesituasjon. 
 
Bydelsoverlegen forutsetter at alle nye boenheter får en stille side og at boenhetene har tilgang 
til et egnet uteareal med tilfredsstillende støyforhold. 
 
Bydelsoverlegen forutsetter videre at det i forbindelse med bygge- og anleggsarbeider 
iverksettes støytiltak, jf. Retningslinjene for støy fra bygg- og anleggsvirksomhet. Støytiltakene 
bør iverksettes seinest samtidig med at det gis igangsettelsestillatelsen. 
 
Bydelsoverlegen anmoder utbygger om å utarbeide: 

• støyprognoser for alle aktuelle bygge- og anleggsaktiviteter. 

• informasjon om avbøtende tiltak (for eksempel valg av støysvak metode/maskin, 
eventuell skjerming, eventuell redusert driftstid, mv.)  

• rutiner for varsling av berørte naboer.  

• miljøoppfølgingsprogram for oppfølging av støyende bygge- og anleggsaktiviteter. 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Finn Bovim 
bydelsoverlege 

Lasse Elden 
helsekonsulent 

  
Godkjent og ekspedert elektronisk uten underskrift.  

 

 

Kopi til: Plan- og bygningsetaten (postmottak@pbe.oslo.kommune.no). 
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moseng poulsen arkitektur as 
Odins gate 32  
0260 OSLO 
 
v/ Kaja Bergliot Poulsen 

 

   

   

  

 

   Dato:  20.12.2011 

Deres ref.:    Vår ref.: 11/01720-7 Saksbeh.: Janina Frahm Kringstad 

Org. enhet: Utredning 

Arkivkode: 512 

  Tlf: 23493192  

    
    
    

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED FORSLAG TIL PRIVAT 

REGULERINGSPLAN - THORVALD MEYERS GATE 61 
 
Vi viser til mottatt varsel om oppstart av planarbeid for Thorvald Meyers gate 61.  
 
Bymiljøetaten divisjon samferdsel gav innspill i forbindelse med planinitiativ for eiendommen. 
Vi viser til vårt brev av 30.05.2011, som ligger vedlagt. Ut over dette har vi følgende 
kommentarer som det må tas hensyn til i det videre planarbeidet:  
 

• I det videre planarbeidet må det vises hvordan parkering og varelevering tenkes løst. 
Parkering skal være i henhold til den til en hver tid gjeldende parkeringsnorm for Oslo 
kommune. Dette gjelder også for sykkelparkering.  

• Avkjørsel skal ha sikt- og stigningsforhold i henhold til gjeldende kommunale normer 
og må i størst mulig grad anlegges vinkelrett på offentlig vei. Fortauet forbi avkjørsel 
skal være gjennomgående med nedsenket kantstein. Avkjørsel skal markeres med pil på 
plankartet.  

 

• I kartutsnittet vedlagt varselet ser det ut til at planavgrensningen er lagt i fortauet mot 
Thorvald Meyers gate. Avgrensningen må legges i fasadelinjen, slik at fortauet ikke 
omfattes av reguleringsplanen. 

 
Vi vil komme tilbake med utdypende kommentarer når det foreligger mer materiale i saken. 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
Arne Hvamstad Janina Frahm Kringstad 
seksjonssjef overingeniør 

Godkjent elektronisk 

 

Vedlegg: 1 – Brev fra Bymiljøetaten av 30.05.2011 
 









Vedlegg: 5.1 
samrådsinnspill 

SAMRÅDSINNSPILL 

 

1. Bydelsadministrasjonen, bydel Grünerløkka 13.05.2011 

2. Byantikvaren 07.06.2011 

3. Bymiljøetaten, divisjon trafikk 12.05.2011 

4.    Renovasjonsetaten       19.05.2011 

5.    Vann- og avløpsetaten      19.05.2011 

6.    Eiendoms- og byfornyelsesetaten     25.05.2011 

7.    Bymiljøetaten, divisjon samferdsel     30.05.2011 

8.    Undervisningsbygg       23.05.2011 

9.    Hafslund Nett       13.05.2011 

10.  Nabouttalelse       07.12.2010 



 

 Oslo kommune 

 Bydel Grünerløkka 

 Bydelsadministrasjonen 
 

 

 
 

 

 

 

    

Bydel Grünerløkka  Postadresse: Telefon:  02 180 

Bydelsadministrasjonen  Postboks 2128 Grünerløkka Telefaks: 23 42 26 01 

http://www.bga.oslo.kommune  0505 Oslo 

  e-post: postmottak@bga.oslo.kommune.no 
    

 
 
 

 

    
Bydel Grünerløkka    
Bydelsadministrasjonen    
    
    
    

 

 

Plan- og bygningsetaten 

Boks 364 Sentrum 

postmottak@pbe.oslo.kommune.no 

0102 OSLO 

Norge 

 
 

   Dato:  13.05.2011 

Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 

201105809-5 201100595-2 Karl Arthur Giverholt, 23 42 26 53 512 
 

 

 

GNR 228 BNR 502 - THORVALD MEYERSGATE 61 - INVITASJON TIL INNSPILL I 
OMRÅDE OG PROSESSAVKLARING 
 

Det vises til ovenevnte, mottatt av bydel Grünerløkka 10.05.2011. Det er i utgangspunktet 

ingen kjente forhold som har betydning for planinitiativ i dette området, men bydelen 

registrerer at planlagte boliger vil bli liggende rett over bakgårdshuset, hvor det formodentlig 

vil foregå en del aktiviteter. Det forutsettes derfor at eventuell støyproblematikk vil bli forsøkt 

motvirket ved støyisolering av boligene og at det ved fremtidig innflyttning gjøres oppmerksom 

på dette forhold.  

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Karl Arthur Giverholt 

konsulent 

 

  

  

 











 

 

  
 Oslo kommune 
 Vann- og avløpsetaten 

  
  

 

 
 

 

Vann- og avløpsetaten Postadresse: Telefon: 02 180 Bankgiro: 6045.05.20643 

 Postboks 4704 Sofienberg Telefaks:  23 43 70 80 Org.nr.:971 185 589 MVA 

 0506 Oslo E-post: postmottak@vav.oslo.kommune.no 

 Besøksadresse: Internett: www.vav.oslo.kommune.no 
 Herslebs gate 5   

    
 

 

 

Plan- og bygningsetaten 

   

Postboks 364, Sentrum 

0102 OSLO 
 

 

  
   

   Dato: 19.05.2011 

Deres ref.: Vår ref. (saksnr.): Saksbeh.: Arkivkode: 

201105809-4 11/02332-2 Svein Oddvar Korsvik, 47354226 512.1 

 

GNR 228 BNR 502 - THORVALD MEYERS GATE 61 - INVITASJON TIL SAMRÅD, 
OMRÅDE- OG PROSESSAVKLARING 
 

Vi viser til Deres brev datert 10.05.2011 angående Thorvald Meyers gate 61. Invitasjon til 

samråd, område- og prosessavklaring.  

 

Vann- og avløpsetaten har følgende bemerkning: 

 

Overflatevann, takvann og drensvann skal behandles ved lokal overvannshåndtering. 

Dette skal fremgå av reguleringsbestemmelsene. 

 

Vann- og avløpsledninger ligger tilgjengelig i Thorvald Meyers gate. Til orientering har 

vi lagt ved utsnitt av VA-ledningskartet i området. 

 

Spesielt om utbyggingsavtaler/gjennomføring: 

  

 Gjennomføring av tiltak i planinitiativet utløser ikke behov for utbyggingsavtale. 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Jan Aksøy Svein Oddvar Korsvik 

prosjektutvikler byutvikling konsulent 

Avdeling plan og prosjekt  

 

Godkjent og ekspedert elektronisk 

 

 

 

 

    



Oslo kommune

Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Eiendoms- og 
byfornyelsesetaten

Besøksadresse:  
Christian Krohgs gate 16  
Postadresse:

Fakturaadresse:            
Eiendoms- og byfornyelsesetaten  
Oslo kommune, Fakturasentral

Telefon: 02 180
Telefaks: 22 17 33 16

Org.nr.: 874 780 782
Giro: 6004.06.34153

Postboks 491 Sentrum Postboks 6532 Etterstad E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no
0105 OSLO 0606 OSLO www.eby.oslo.kommune.no

   

Plan- og bygningsetaten     

Postboks 364 Sentrum

0102  OSLO

Dato: 25.05.2011

Deres ref.: Vår ref.: Saksbeh: Arkivkode:

201105809 11/1260- Ivar Julsrud, 982 68 925 512

11/14334 (Oppgis ved henv.)

201105809/4 - Invitasjon til samråd - Thorvald Meyers gate 61

Det vises til Plan- og bygningsetatens oversendelse av 10.05.2011 vedrørende innsendt 

planinitiativ for Thorvald Meyers gate 61.

Eiendoms- og byfornyelsesetaten har ingen bemerkninger til planinitiativet. Det antas at 

allmennhetens tilgang til bakgården og ”Kulturstallen” sikres ved bruksrettigheter.

Gjennomføring av tiltak i planinitiativet utløser ikke behov for utbyggingsavtale.

Med vennlig hilsen

Eierseksjonen

Allan Bøe Ivar Julsrud

seksjonsleder spesialarkitekt

Dette dokumentet er godkjent elektronisk.



   

  Oslo kommune  
 Bymiljøetaten 

Divisjon samferdsel 
 

 
 

 

Bymiljøetaten Besøksadresse: Telefon: 02 180 Bankgiro: 6004.06.55045 
Divisjon samferdsel Strømsveien 102 Telefaks: 23 49 30 09 Org.nr: NO 976 062 035 
 Postadresse:   
 Postboks 6703 Etterstad E-post: postmottak@sam.oslo.kommune.no 
 0609 OSLO Internett: www.sam.oslo.kommune.no 
   

 

 
 
 
 

Plan- og bygningsetaten 
postmottak@pbe.oslo.kommune.no 
   

 

   

   

  

 

   Dato:  30.05.2011 

Deres ref.: 

201105809/4 
Vår ref.: 11/01720-2 Saksbeh.: Yuri Sangueza 

Org. enhet: Utredning 

Arkivkode: 512 

  Tlf: 23493082  

    

THORVALD MEYERS GATE 61, GRÜNERLØKKA - INVITASJON TIL SAMRÅD, 

OMRÅDE- OG PROSESSAVKLARING 
 
Bymiljøetaten viser til ovennevnte planinitiativ og følgende kommentarer til saken: 
 
All parkering og varelevering må anordnes på egen eiendom med tilstrekkelig snumulighet. 
Løsning for parkering og varelevering må ikke legge opp til rygging ut mot offentlig vei. 
 
Ut over dette har vi foreløpig ingen andre kommentarer. Vi vil eventuelt komme med mer 
utdypende kommentarer når det foreligger mer materiale i saken. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
 
Arne Hvamstad Yuri Sangueza 
fung. seksjonsjef overingeniør 

Godkjent elektronisk 



Undervisningsbygg Oslo KF

- et foretak i Oslo kommune

www.undervisningsbygg.oslo.kommune.no

e-post : postmottak@ubf.oslo.kommune.no

Postadresse:

Pb 6473 Etterstad

0605 Oslo 

Besøksadresse:

Fredrik Selmers vei 2

0663 Oslo  

Tlf: 23 06 09 70

Faks: 23 06 09 98

Org.nr: 984 070 659

Bank: 6004.06.67027 

100954 - 2.5

  

Plan- og bygningsetaten   

Postboks 364 Sentrum

0102  OSLO

Deres ref.: Vår ref. (journal ID): Saksbehandler: Dato:

201105809 11/3326 (11/13319) Geir Cranner 23.05.2011

Svar på invitasjon til samråd - Thorvald meyers gate 61.

Undervisningsbygg viser til oversendelse av 10.05.2011, vedrørende invitasjon til samråd for Thorvald 

Meyers gate 61. Planinintiativet ønsker å legge til rette for å utvikle bakgården med et lite bakgårdshus 

samt etablere en 2-etasjes infill mot Thorvald Meyers gate, forslaget til endring av reguleringsplan 

omfatter endring av byggegrense, samt endring av formålsgrense for bolig for deler av fellesareal.

Undervisningsbygg har følgende merknader: Det antas at det planlegges for 1 - 3 nye boenheter. 

Skolekapasiteten i området er kritisk da alle alternativ vedrørende skoler for eventuelle barn i 

reguleringsområdet vil være fulle fra skolestart 2012.

Undervisningsbygg ber videre om at det tas hensyn til barn og barns skoleveier i planleggings- og 

anleggs-/byggeperioden.

Med vennlig hilsen

Undervisningsbygg

  

Vidar Lie

utviklingsdirektør

Geir Cranner

byplanlegger

Dette dokument er elektronisk godkjent og trenger derfor ikke underskrift
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Postadresse 

Hafslund Nett AS 

N-0247 OSLO 

 
Hovedkontor 

Drammensvn. 144, Skøyen 

N-0247 OSLO 

 

Internett 
www.hafslund.no 
firmapost@hafslund.no 

Telefon 

22 43 58 00 

Telefaks 

23 01 43 60 

 
Bankkonto 

7058.06.52407 

Foretaksregisteret 

NO 980 489 698 MVA 

    

 

Til Kopi til 

Oslo Kommune 

Plan og bygningsetaten 

 

 

 

 

Uttalelse fra Hafslund Nett til forslag til reguleringsplan for Th. Meyersgate 61. 

Ref.nr. 201105809-4. 
 

Det vises til Deres oversendelse av 2011-05-10. 

 

Situasjon 

Hafslund Nett som nettselskap har elektriske anlegg i det omtalte reguleringsområdet. Bebyggelse eller 

tiltak som kommer i konflikt med våre anlegg må tas hensyn til i det videre planarbeidet.  

Det vedlegges ikke kartunderlag ved informasjon om oppstart av reguleringsplaner. Ved oppstart av 

prosjektering kan aktøren som skal utføre prosjekteringen ta kontakt med Hafslund Nett for bestilling av 

digitalt kartunderlag, ref. nettdok@Hafslund.no 

For kabelpåvisning kontakt med Geomatikk tlf. 09146. 

 

Avstand og andre forhold til eksisterende anlegg.  

Generelt  

Det må ikke iverksettes tiltak som medfører redusert adkomst til Hafslund Nett sine anlegg på området. Det 

må heller ikke gjøres inngrep i terrenget som medfører endring av overdekningen over kabler. Oppfylling 

av terreng under kraftledninger og tiltak som reduserer stabiliteten til fundamenteringen av 

kraftledningsmaster eller andre aktiviteter for øvrig som medfører brudd på gjeldende forskrifter om 

elektriske anlegg. 

 

Støy fra transformator- og nettstasjoner 

Dersom det finnes transformator- eller nettstasjoner på eller nær ved reguleringsområdet, kan disse medføre 

noe støy. Eventuelle ulemper og skjermingstiltak for planlagt bebyggelse, er i denne forbindelse, ikke 

netteiers ansvar. 

 

Omlegging av nett, kostnader 

Bebyggelse eller andre tiltak som planlegges/etableres slik at de kommer i konflikt med eksisterende 

elanlegg generer tiltak. Dersom elanlegg må endres, legges om eller flyttes, utføres dette etter nærmere 

avtale. Tiltakshaver må dekke alle kostnader i forbindelse med slike tiltak. Omlegg av elektrisk anlegg 

krever at Hafslund Nett varsles på et tidlig tidspunkt. Tiltakshaver skaffer rettigheter til fremføring av 

nettanleggene i ny trasé. Rettigheter til fremføring av nettanleggene foretas etter de standardvilkår 

Nettselskapet til enhver tid benytter. 

 

Kapasitet på eksisterende strømnett 

For planlegging av strømforsyning til nye anlegg, må det tas tidlig kontakt med Nettselskapet slik at 

nødvendige tiltak kan planlegges, for deretter å igangsettes. Det presiseres at det på nåværende tidspunkt 
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ikke er tatt stilling til hvilke tiltak som må iverksettes eller om det er kapasitet i eksisterende nett. Dette 

gjøres først etter at konkrete effektbehov er meldt inn til Nettselskapet. Effektbehovets størrelse vil være 

avgjørende for om effekten kan hentes fra eksisterende nett eller om det er behov for avsettelse av 

plass/areal til ny nettstasjon eller nye lednings-/kabelanlegg.  

  

Nye strømforsyningsanlegg 

Generelt 

Alle nye, eller endring av eksisterende elanlegg skal bygges iht. gjeldende forskrifter, bransjepublikasjoner 

og Nettselskapets spesifikasjoner. Nettselskapet bestemmer plassering/sted for utbyggers tilknytningspunkt 

for strømforsyningen.  

 

Nettstasjoner 

Dersom det er behov for ny(e) nettstasjon(er) ifm. tiltaket vil størrelse på nettstasjon(er) og 

transformator(er) dimensjoneres etter utbyggers dokumenterte behov. Om nettstasjon(er) kan plasseres som 

en frittstående enhet eller i et rom i bygning, er bl.a. avhengig av de stedlige forhold/begrensninger i plass 

og størrelsen på den effekt som skal leveres.  

 

For bygg med et effektbehov større enn 800 kW ref. spenning 400V og 500 kW ref. spenning 230V, skal 

nettstasjonen som hovedregel plasseres i bygget med hovedtavle ved siden av. Det tas forbehold om mulige 

endringer i byggkrav, frem til det tidspunkt strømtilknytningen bestilles av Nettselskapet. 

 

Dersom ny nettstasjon etableres som en frittstående nettstasjon er nødvendig areal normalt 10m
2
. Arealets 

lengste side skal ikke være mindre enn 4m. Nettstasjonen skal ikke plasseres mindre enn 5m fra nærmeste 

bygning, og det skal være mulig å komme til nettstasjonen med kranbil (med støttebein).  

 

Ved etablering av nettstasjon(er) forutsettes det at Nettselskapet gis permanente rettigheter til drift, 

vedlikehold og adkomst. Dette i henhold til de standardvilkår Nettselskapet til enhver tid benytter. 

Rettighetene skal kunne tinglyses på aktuelle eiendom. 

 

Luftlednings- og kabelanlegg 

For strømforsyning av ny bebyggelse i området, må det etableres nytt strømforsyningsnett. En forutsetning 

for etablering av strømforsyningsanlegg er at disse anleggene gis fullt rettsvern på den grunn der de 

etableres. 

Høyspennings luftledningsanlegg kan bare etableres på arealer der det er mulig å erverve stetsevarige 

rettigheter til Nettselskapet for plassering, bygging, drift og vedlikehold av anleggene. Rettighetene skal 

dokumenteres i egne overenskomster som tinglyses. 

Lavspennings luftledningsanlegg og lavspennings kabelanlegg krever kun fremføringsrett.  

 

Normalt blir veigrunn brukt til fremføring av strømnettet til de enkelte kunders bygg. Dersom Nettselskapet 

ikke kan erverve rettigheter på veigrunn må det avsettes egne arealer, parallelt med veier, for fremføring av 

lednings- eller kabelanlegg for strømforsyningen. Disse rettighetene skal ha fullt rettsvern.  
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Anleggsbidrag  

Den eller de som utløser tiltaket i strømforsyningsnettet, både flytting, nyanlegg og forsterkning, må dekke 

kostnadene med tiltaket iht. kontrollforskriftens § 17-5 og iht. Nettselskapets gjeldende retningslinjer for 

praktiseringen av anleggsbidrag. Tiltak iverksettes ikke, uten bestilling fra tiltakshaver. 

 

Med hilsen 

Hafslund Nett AS 

 

Eldar Østbakken 
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Thorvald Meyers gate 61, Oslo. 
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Detaljregulering  
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1. FORENKLET ILLUSTRASJON  

1.1 Skisse – eksisterende situasjon  

      Tverrsnitt A-A Kulturstallen  

1.2 Skisse - mulig fremtidig situasjon 

       Tverrsnitt A-A Kulturstallen   
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1.3 Skisse – eksisterende situasjon  

      Tverrsnitt B-B Kulturstallen  

1.4 Skisse - mulig fremtidig situasjon 

Tverrsnitt B-B Kulturstallen  
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1.5 Skisse - mulig fremtidig situasjon 

       Langsnitt Infillbygningen  

1.6 Skisse - mulig fremtidig situasjon 

      Oppriss fra Thorvald Meyers gate  Infillbygningen  
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2. BAKGRUNN 

For Thorvald Meyers gate 61 ønsker eier å utvikle bakgården med et lite bakgårdshus, samt å etablere 
en 2-etasjes infill mot Thorvald Meyers gate. Det er gjennomført en idèskisse for å utrede og 
synliggjøre utbyggingsmuligheter for eiendommen. 

Plan og bygningsetaten har tidligere mottatt en henvendelse på vegne av tiltakshaver vedrørende ønske 
om tiltak på eiendommen. I brev fra PBE (saksnummer 200904875-2, datert 19.05.2009) anbefalte 
saksbehandler planinitiativ i den videre prosessen, da det ble vurdert at tiltaket er for omfattende til at 
det kan søkes som dispensasjon fra reguleringsplan. Det ble innsendt planinitiativ som er bekreftet 
mottatt, og gitt saksnummer 201105809. Idéskissen/planinitiativet, "kulturstallen", har også vært 
presentert i planforum. 

3. EKSISTERENDE FORHOLD 

Det berørte kvartalet er preget av sammenhengende bygningsrekke mot gatene, hovedsaklig i 3-4 
etasjer. Kvartalets bakgård er oppdelt i flere mindre områder, adskilt med gjerder eller bygninger av 
varierende størrelser. Deler av bakgården er opparbeidet som grøntarealer, hovedsaklig kun 
tilgjengelig for eiendommens beboere via avlåste portrom. Flere av kvartalets eiendommer består av 
èn bygning mot gaten og èn ”bakgårdsbygning”. I kvartalets sydlige del er bakgårdsrommene preget 
av store asfalterte parkeringsområder, garasjer og lagerskur, utilgjengelig for bydelens beboere. 

3.1 Lokalisering og bruk  

Eiendommen er på 496 m2. Eiendommen er i dag regulert til spesialområde. På eiendommen er det i 
dag et 2-etasjes bygg mot gaten, med innkjøring til bakgården langs eiendomsgrense i vest. Bygningen 
står på Byantikvarens gule liste og er fra perioden 1870-1900. Bygningen er i dag benyttet som Cafè i 
1.etasje (FoodStory) og leiligheter/hybler i 2.etasje. Leilighetene har felles adkomst fra bakgården. 
Bakgården grenser i nord mot naboeiendommens 2-etasjes blindgavl, i vest delvis mot en lav bolig 
(tidligere stall, omfattet av Byantikvarens gule liste) og delvis mot privat grøntområde. Mot syd 
grenser eiendommen mot en 5-etasjes bygning, hvor 1.etasjes næringsareal har etablert utendørs 
terrasse/servering i bakgården. 
Eiendommens bakgård er i dag preget av lite helhetlige løsninger, med avfallshåndtering og 
brakker/garasjeskur i et uavklart forhold til naboeiendommene. Planene er forelagt eier (Pål Rogg) av 
stallen som grenser mot vest, som er udelt positiv til planene. 
(Se nabouttalelse vedlegg forhåndsuttalelse 05) 

3.2 Planområdet og forholdet til tilliggende arealer 

Verneinteresser
Bygningen på tomten Thorvald Meyers gate 61 står oppført i Byantikvarens gule liste med 
vernestatus;  spes.bev. Pbl § 25.6 med vernedato 12/9-1985. Nabobygningen i nord og i vest står også 
oppført på den gule listen.

Miljøfaglige forhold
I bebyggelsen langs med Thorvald Meyers gate kan det oppleves trafikk og støy. Det er ikke registrert 
biologisk mangfold på tomten. Bakgården slik den fremstår i dag er ikke beplantet. Planområdet har 
gode solforhold. 

Trafikkforhold
Planområdet ligger i Thorvald Meyers gate som er en av hovedfartsårene på Grünerløkka. Gaten har 
ikke gang- og sykkelvei, men fortau er opparbeidet på begge sider av gaten. Da gaten ble bygget om 
på '90 tallet ble sykkelfelt flyttet til Toftes gate. I Thorvald Meyers gate går det trikk og buss. Plan-
området har gangavstand til de fleste tilbud. 

Risiko- og sårbarhet
Det kan ikke sees noen fare for uønskede hendelser som berører samfunnssikkerhet knyttet til 
planområdet. Planområdet og området rundt fremstår som plant, og det kan derfor ikke være fare i 
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forbindelse med ras. Tiltaket vil prosjekteres med radonforebyggende tiltak i henhold til byggteknisk 
forskrift §13-5. Se vedlagt ROS-sjekkliste. 

Sosial infrastruktur
Planområdet ligger sentralt på Grünerløkka, og har nærhet til allerede bredt eksisterende offentlige 
servicetilbudet. Skoler og barnehager finnes i nærheten. Flere trikkelinjer og busser stopper på Olaf 
Ryes plass som ligger svært nært. 

Teknisk infrastruktur
All teknisk infrastruktur ligger allerede til planområdet. 

Estetikk og byggeskikk
Den eksisterende bygningen på tomten er en toetasjes murbygning fra ca1870.  Bygningen skiller seg 
ut som eneste lave bygning i nærmeste område, og typologien minner mer om et enkeltstående hus enn 
en bygård. Fasaden mot Thorvald Meyers gate er den primære fasaden. Fasaden er detaljert mer enn 
de øvrige, og er malt lys gul på fin puss. Fasadene mot bakgården og i passasjen, er grovt pusset med 
enkel eller ingen detaljering. I nord deler bygningen gavl med nabobygningen, Hallén gården. 

Barns interesser
Planområde ligger med nærhet til grøntarealer, lekeplasser og parker. I området bor det mange 
barnefamilier.  

Universell utforming
Bakgårdsrommet er planfritt og tilgjengelig for alle. Det eksisterende husets første etasje som rommer 
en kafé er godt tilrettelagt med rampe fra bakhagen, og er terskelløst fra Thorvald Meyers gate i dag. 
Den eksisterendes bygnings 2.etg og loft oppfyller ikke krav til universell utforming. For å 
tilfredsstille kravene vil inngrep / installasjoner komme i konflikt med bevaringshensynet. 

Interessemotsetninger
Det er ikke registrert interessemotsetninger i forbindelse med utarbeidelsen av planskissen. 

4. PLANSTATUS 

4.1 Overordnede føringer og gjeldende planstatus

Gjeldende overordnede planer
Kommunedelplan for indre by, vedtatt 1998, og Kommuneplan vedtatt 11.06.2008. 
Planområdet er regulert til bolig/fellesareal. 
Området omfattes av norm for leilighetsfordeling. 

Gjeldende regulering
Thorvald Meyersgate 61 er omfattet av reguleringsplan S-2803 (vedtatt 12.09.1985), og ligger i 
kvartalet avgrenset av Nordre gate - Markveien – Sofienberggaten – Thorvald Meyers gate. 
Eiendommen er regulert hovedsaklig til Byggeområde for bolig, samt Fellesareal langs eiendommens 
sydlige grense, i en bredde på ca 3 m. Byggegrense mot bakgården følger eksisterende bebyggelse ut 
mot gaten. Eiendommen omfattes av spesialområde / bevaring-bolig, der det innenfor spesialområdet 
tillates forretninger i 1.etasje mot Thorvald Meyers gate. 

5. MEDVIRKNING 

5.1 Innspill ved kommunalt samråd  

Gjennom kommunalt samråd kan fagetater, bydelen og barnas representant i bydelen gi innspill til 
forslagsstiller i starten av planarbeidet i forbindelse med innsendelse av et planinitiativ. 
Samrådsinnspillene følger som eget vedlegg 02.  

Liste over samrådsinnspill
1. Bydelsadministrasjonen, bydel Grünerløkka 13.05.2011 
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2. Byantikvaren 07.06.2011 
3. Bymiljøetaten, divisjon trafikk 12.05.2011 
4.    Renovasjonsetaten       19.05.2011 
5.    Vann- og avløpsetaten      19.05.2011 
6.    Eiendoms- og byfornyelsesetaten     25.05.2011 
7.    Bymiljøetaten, divisjon samferdsel     30.05.2011 
8.    Undervisningsbygg       23.05.2011 
9.    Hafslund Nett       13.05.2011 

Sammendrag av samrådsinnspill
Bydelsadministrasjonen (1.) har ingen innvendinger til det planlagte forslaget utover eventuell 
støyproblematikk for leiligheten i Kulturstallen. Bydelsadministrasjonen forutsetter at støyreduserende 
tiltak tas i bruk, og at fremtidige beboere gjøres oppmerksom på situasjonen.  
Byantikvaren (2.) bemerker bevaringsverdige hus som vil bli berørt av tiltaket. De er positive til 
oppføring av Kulturstallen, men har kommentarer til høyde og utstrekning som ønskes redusert. 
Høyden tilrådes at korresponderer med nabobygningen, og bredden redusert med hensyn til 
bevaringsverdig miljø. Kulturstallen ønskes som en lang bygningskropp, ikke i vinkel som en "L-
form". Videre frarådes det å bygge i passasjen mellom Thorvald Meyers gate og bakgården. Det 
ønskes ikke å dekke til gavlen på den bevaringsverdige bygningen. Byantikvaren ønsker å 
opprettholde passasjen som en del av kvartalets struktur og typologi.  
Bymiljøetaten, divisjon trafikk (3.), bemerker at tiltaket ikke må føre til økt parkering på kommunale 
veier i nærområdet. Videre bemerkes det at oppføring av nye boliger i "den tette byen" utløser krav om 
parkeringsdekning som må etableres på egen tomt.  
Renovasjonsetaten  (4.) viser til renovasjonsforskrifter for Oslo samt krav og anbefalninger som må 
tas til følge når nye boliger bygges. Det presiseres at husholdningsavfall og næringsavfall ikke skal 
blandes sammen. Det påpekes også at det må tas hensyn til adkomst for etatens biler til 
boligeiendommene i området under og etter bygging.  
Vann- og avløpsetaten (5.) bemerker at overflatevann, takvann og drensvann skal bahandles ved lokal 
overvannshåndtering. Videre bemerkes det at vann- og avløpsledninger ligger tilgjengelig i Thorvald 
Meyers gate, og at planene ikke utløser behov for utbyggingsavtale.  
Eiendoms- og byfornyelsesetaten (6.) har ingen bemerkninger til planene. Det kommenteres at 
allmennhetens tilgang til bakgården og Kulturstallen sikres ved bruksrettigheter, og at gjennomføring 
av planene ikke utløser utbyggingsavtale.  
Bymiljøetaten, divisjon samferdsel, (7.) kommenterer at all parkering og varelevering må anordnes på 
egen eiendom med tilstrekkelig snumulighet, og det ikke legger opp til rygging mot offentlig vei.  
Undervisningsbygg (8.), orienterer om at skolekapasiteten i området er kritisk og at alle skoler i 
reguleringsområdet vil være fulle ved skolestart 2012. De ber videre om at det tas hensyn til barn, og 
barns skolevei i anleggs- og byggeperiode.  
Hafslund Nett (9.), orienterer generelt om hvordan tiltak skal forholde seg til Hafslund Netts 
forskjellige installasjoner.

Forslagsstillers kommentarer til samrådsinnspill
Kommentar til innspill ( 1.): Når bygningene prosjekteres med tanke på bygging vil det innarbeides 
tiltak for støyreduksjon i den grad det blir behov for dette. Bygningene vil svare til tekniske krav ifht. 
lyd, og om nødvendig vil akustiker bringes inn som konsulent. I forslaget er det tatt høyde for et mulig 
tillegg i dekket mellom 1. (kultur/bevertning ) og 2. etasje (bolig) i Kulturstallen.  
Kommentar til innspill (2): I vedlagte tegninger er Kulturstallen vist med gesims lik nabobygning 
(stallen), en enkel lang bygningskropp i nord syd retning, og en redusert bredde. Tegningene har blitt 
presentert i møte med Byantikvaren, og fått positive tilbakemeldinger. Tiltaket fremstår usvekket etter 
endringene. Infillbygningen har klart slektskap med Kulturstallen, og bygningene er tenkt som et par i 
situasjonen de står. Infillbygningen synliggjør oppgraderingen av bakgården mot Thorvald Meyers 
gate, og "inviterer" forbipasserende inn. Bygningene er tenkt like i materialitet, og så langt det lar seg 
gjøre i utforming. Men fordi bygningene står i forskjellig situasjon oppstår et interessant arkitektonisk 
samspill, den ene kan ikke være den andre foruten. Infillbygningen har dessuten fått god mottakelse av 
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nabo i den store bakgården fordi åpningen ønskes tettet mot Thorvald Meyers gate. Å tette åpningen 
over 1.etasjeplan svekker ikke gateløpet, forringer ikke bakenforliggende arealer, reduserer ikke 
lysforhold, og dekker kun delvis gavl som tilsynelatende ikke virker viktige å bevare.  
Kommentar til innspill (3.): se kapittel 7, pkt. trafikkforhold 
Kommentar til innspill (4.) - (6.) og (9.): Innspill vil ivaretas når det blir aktuelt.  
Kommentar til innspill (7.): se kapittel 7, pkt. trafikkforhold  
Kommentar til innspill (8.): Tiltaket vil ikke stå ferdig ved skolestart 2012. Dessuten omfatter planene 
kun to stk leiligheter, og leilighetsstørrelsene kan hende ikke tiltaler familier med skolebarn. 

5.2 Forhåndsuttalelser 

Innkomne forhåndsuttalelser følger som eget vedlegg. 

Liste over forhåndsuttalelser
1. Bydelsadministrasjonen, bydel Grünerløkka 05.12.2011 
2. Byantikvaren 08.11.2011 
3. Bymiljøetaten, divisjon samferdsel 20.12.2011 
4. Vann- og avløpsetaten 19.05.2011 
5. Nabouttalelse (bekreftet på info.møte 06.01.12) 07.12.2010 

Sammendrag av forhåndsuttalelsene
Bydelsadministrasjonen (1.) har kommentarer fra bydelsoverlegen som omhandler støy og erfaringer 
med dette. Det vises til situasjoner der boliger er tilstøtende bygninger med tekniske installasjoner som 
forårsaker støy. Det vises også til sjenanse fra steder der det lages og serveres mat. Det henvises til at 
virksomheter som har levende musikk eller musikkanlegg bør lukke vinduer og dører. Grenseverdier 
fra Folkehelseinstituttet er vedlagt. Videre forutsetter bydelslegen at det skal gjennomføres støyfaglig 
utredning på naboeiendommene, og at krav skal tilfredsstilles før det gis ferdigattest til tiltaket. Det 
anbefales utarbeidelse av støysonekart, og at planmyndighetene stiller juridisk bindende støykrav til 
tiltakshaver. Det anbefales at det utarbeides prognosesituasjoner. Det forutsettes at alle boliger har en 
stille side, uteareal med tilfredsstillende støyforhold og at støytiltak iverksettes senest samtidig med ig 
tillatelse. 
Byantikvaren (2.) bemerker bevaringsverdige hus som vil bli berørt av tiltaket. De er positive til 
oppføring av Kulturstallen. Det skrives at forslag til byggelinjer og bestemmelser må sikre forholdet til 
eksisterende bevaringsverdig miljø og den fredete Hallèn gården. Videre gjentas uttalelsen til 
planinitiativet der det  frarådes å bygge i passasjen mellom Thorvald Meyers gate og bakgården. Det
bemerkes også at bevaringsformålet opprettholdes, og at bestemmelser sikrer at bevaringsverdier 
opprettholdes.
Bymiljøetaten, divisjon samferdsel, (3.) viser til brevet sendt ifbm. samrådsinnspill, og kommenterer 
videre at det må viser hvordan parkering, varelevering og sykkelparkering tenkes løst. Det stå at 
avkjøringsforhold skal være i henhold til kommunale normer, fortauet forbi avkjørsel skal ha 
nedsenket kantstein, og være markert med pil på plankartet. Utsnittet som vist på det mottatte 
kartutsnittet kommenteres at skal ligge i fasadelinjen, og ikke i fortauet.  
Vann- og avløpsetaten (4.) orienterer om at håndtering av overvann skal tas med i forbindelse med 
detaljplanleggingen, at det skal søkes løst ved lokal overvannshåndtering, og at det skal tas med i 
planbestemmelsene. 
Nabouttalelse (5.) fra beboer og eier av Olaf Ryes pl.1b, Gnr. 228/ Bnr. 245, eiendommen som ligger 
med blindgavl mot tiltaket, som tidligere har vært en stall, og er nærmeste nabo. Det vises til forelagte 
tegninger av tiltaket. For naboen begrunnes tiltaket kun positivt med bakgrunn i støy reduksjon, 
spennende arkitektonisk tilskudd i området, og mer aktiv bruk av bakgården.   

Forslagsstillers kommentarer til forhåndsuttalelsene
Kommentar til innspill ( 1.): Når bygningene prosjekteres med tanke på bygging vil det innarbeides 
tiltak for støyreduksjon i den grad det blir behov for dette. Bygningene vil svare til tekniske krav ifht. 
lyd, og om nødvendig vil akustiker bringes inn som konsulent. Grenseverdier fra folkehelseinstituttet 
vil møtekommes. Det er ikke planlagt matproduksjon i bygningene (mulig et enkelt te-kjøkken), og 
servering av mat kan evt. skje fra allerede eksisterende kafé. Arealet som er lite vil begrense type 
arrangement. Rigging av store konserter vil ikke bli mulig.  Bygningen vil bli planlagt slik at vinduer 
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og dører kan lukkes. De to boligene planlagt vil ha utearealer på takterrassene som vil ha 
tilfredsstillende støyforhold. Programmet og skalaen på prosjektet ansees som for lite til at det er 
nødvendig å utarbeide støysonekart og prognosesituasjoner.   
Kommentar til innspill (2): Byggelinjer og bestemmelser kan utformes slik at det sikrer forholdet til 
eksisterende bevaringsverdig miljø og den fredete Hallèn gården. Bevaringsformålet kan 
opprettholdes. Infillbygningen har klart slektskap med Kulturstallen, og bygningene er tenkt som et 
par i situasjonen de står. Infillbygningen synliggjør oppgraderingen av bakgården mot Thorvald 
Meyers gate, og "inviterer" forbipasserende inn. Bygningene er tenkt like i materialitet, og så langt det 
lar seg gjøre i utforming. Men fordi bygningene står i forskjellig situasjon oppstår et interessant 
arkitektonisk samspill. 
Kommentar til innspill (3.): Avkjøringsforhold vil være uendret fra dagens situasjon, og slik det er i 
dag er fortauskantstein  nedsenket.  Se kapittel 7, pkt. trafikkforhold 
Kommentar til innspill (4.): Innspill vil ivaretas når det blir aktuelt. Håndteringen av overvann kan tas 
med i planbestemmelsene dersom ikke tiltaket er for lite til at det er relevant. 
Kommentar til nabouttalelse (5.): Uttalelsen er svært viktig og positiv for tiltaket. Det har senere vært 
kontakt med naboen, der det er orientert om status i prosessen, og flere illustrasjoner har blitt fremlagt. 
På informasjonsmøtet som ble avholdt den 06.01.12 stilte naboen, og bekreftet sin tidligere uttalelse. 
Videre vil kontakten med naboen opprettholdes. 

6. FORSLAGSSTILLERS FAGLIGE BEGRUNNELSE  

Økt tilgjengelighet - bydelsutvikling 

Kvartalet er preget av differensierte og tilfeldig utviklede gårdsrom, med høy grad av privatiserte 
bakgårdsarealer. Gjennom utadrettet program og tydelige løsninger som gjør publikum oppmerksom 
på bakgården bidrar tiltaket til økt tilgjengelighet. Bydelens beboere gis mulighet til å ta del i det 
særpreget som kjennetegner bydelens gårdsrom. Særlig Kulturstallen vil skape en attraktiv møteplass 
for bydelens beboere. 

Bedre utnyttelse av mindre gårdsrom 

Kvartalets mange bakgårder er i dag privatisert og delvis preget av vanskjøtsel. Også eiendommens 
bakgård er i dag preget av manglende helhetlige løsninger. Gjennom en oppgradering / utvikling av 
uterommet i forbindelse med etableringen av Kulturstallen vil trivsel og brukbarhet økes i kvartalet 
som helhet. Tiltaket som foreslås vil bidra til en positiv urbanisering av kvartalets indre fordi det med 
enkelt grep og i liten skala viser hvordan situasjonen og bruken kan endres. Tiltaket skiller seg tydelig 
fra eksisterende bebyggelse i uttrykk, og underordner seg situasjonen. Slik bidrar prosjektet til å 
forskjønne og oppgradere kvartalets visuelle kvaliteter.

Arkitektonisk potensial – for eiendommen og for bydelen 

Det arkitektoniske potensialet i spenningen mellom verneverdig og moderne vil bidra til at kvartalet 
fremstår med egenart og en sterk visuell karakter. Som en dynamisk og "ung" bydel har Grünerløkka 
et potensial til å utvikle en arkitektur som både tar hensyn til den historiske bebyggelsen, og som 
samtidig representerer kontemporær byggeskikk.  Ved å underbygge og forsterke kvartalets sentrale 
kvaliteter, som differensiert og egenartet arkitektur, småskala bebyggelse knyttet til aktiviteter i 
gårdsrommene, vil man kunne oppnå dette. 

Boligfortetting

Tiltaket vil bidra til boligfortetting i en bydel med sterkt boligpress og få gjenværende uutnyttede 
boligeiendommer. For en bydel som Grünerløkka vil det være viktig å utvikle alternative former for 
etablering av boliger. Det ligger et utviklingspotensial i små, tilsynelatende ubyggbare tomter; begge 
foreslåtte tiltak søker å benytte disse ressursene.  

Lav utnyttelse 

Eiendommens lave utnyttelse tilsier at det ligger et potensial i utviklingen av eiendommen. 
Tiltaket vil bidra til å utvikle nye løsninger for mindre, tilsynelatende ubrukbare arealer, og vil være et 
positivt tilskudd til bydelen, og potensielt et forbildeprosjekt for bynære, ressursknappe arealer. 
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7. PLANSKISSEN 

Det foreslåtte tiltaket, Kulturstallen, medfører endring av reguleringskartets byggelinje på 
eiendommen Thorvald Meyers gate 62 (228/502). Byggelinjen foreslås flyttet til tomtegrensen i vest, 
dvs. ca 13 m vestover. 

Foreslått tiltak ,Infillbygning, medfører endring av reguleringskartets formål for deler av formålet 
fellesareal på eiendommen Thorvald Meyers gate 62 (228/502). Formålet fellesareal foreslås trukket 
inn ca 12 m  mot vest /redusert med ca 35 m2.

Høyder
Etter avklaringsmøtet har det blitt tatt kontrollmål på tomten. Høydene som særlig ble vektlagt i 
avklaringsmøtet var nabostallens møne, den eksisterende bygningens møne og gesims. Høydene er nå 
innmålt og det er tegnet ytterligere ett snitt for tydeligere å vise sekvensen av volumene; 
uthuset/stallen, bakgårdsbygningen/”kulturstallen” og den eksisterende bygningen Thorvald Meyers 
gate 61. Oppmålingen viste  at høydene som forelå var for lave, og høydene som er vist i 
illustrasjonene forholder seg nå til oppmålte høyder. Kotene som er angitt er hentet ut fra kommunens 
digitale kart. Det har slik blitt  jobbet videre med  to etasjer for bakgårdsbygningen / "Kulturstallen". 
Bakgårdsbygningen/”kulturstallen” foreslås med uthuset/stallens mønehøyde som gesims (C+22,88).
Slik den nye bygningen er tegnet kommer rekkverket på takterrassen på samme høyde som 
uthuset/stallens møne, og høyden skal kunne opprettholdes som ett absolutt premiss for prosjektets  
rammer. I illustrasjonene vises etasjeskiller på hhv. 500 og 450 mm, og etasjehøyder på 2400 og 2800 
mm. Målene kan eventuelt omfordeles innbyrdes. Optimalt sett skulle målene vært noe høyere, og det 
har blitt sett på to muligheter for å øke høyden. En mulighet er at gulvet i 1.etasje legges ett eller to 
trinn/rampe under bakhagens bakkenivå, slik vinnes 150-300 mm. Den andre muligheten er at det for 
oppbygging av dekker velges en spesielt lavt byggende konstruksjon og/eller en lavt byggende 
isolasjon (spesialprodukter). Eventuelt kan reduksjon av isolasjonstykkelser i dekker kompenseres i 
vegger.

For infill bygningen mot Thorvald Meyers gate har forholdet mellom den nye bygningen og 
nabobygningenes gesimser blitt vektlagt, samt forholdet til pipen på den eksisterende bygningen 
Thorvald Mayers gate 61.Gesimsen på infill bygningen er lagt som tidligere vist, 1000 mm over 
naboen  i syd  (C+27,98). Pipen (som visst ikke er i bruk) vil forlenges slik at den kommer 900 mm 
over gesims på den nye bygningen. Om det er mulig lages en avstand mellom pipen og den nye 
bygningens fasade. Passasjen til bakgården som opprettholdes har en minste høyde på  3450 mm. 

Grad av utnytting
Ny grad av utnyttelse for tomten er %-BYA= 65 %. Eksisterende grad av utnyttelse er %-BYA= 39 %. 
Ny bebygd areal for tomten, samlet eksisterende og ny bebyggelse, er BYA=324 m2. Eksisterende 
bebygd areal for tomten er BYA=194 m2. I tillegg til eksisterende BRA som er 335 m2, er BRA for 
foreslått tiltak 200 m2.

Uteareal pr. boenhet er dekket på takterrassene, og måler 70 m BRA  for leiligheten i Kulturstallen,  
og 25 m2 BRA  for leiligheten i Infillbygningen. 

Bebyggelsens plassering
Den foreslåtte bebyggelsen plasseres innefor to områder på tomten. Kulturstallen plasseres i 
lengderetning langsmed tomtegrensen i vest. Bygningen ligger mot nabobygningen/stallens blindgavl 
(som forøvrig har blitt mottatt positivt av eieren). Infillbygningen er foreslått plassert i 
mellomrommet/passasjen mellom Thorvald Meyersgate 61 og 63 over 1.etasje plan.  

Verneinteresser
Bygningen på tomten Thorvald Meyers gate 61 står oppført i Byantikvarens gule liste med 
vernestatus;  spes.bev. Pbl § 25.6 med vernedato 12/9-1985. Nabobygningen i nord og i vest står også 
oppført på den gule listen. I reguleringsplanen spesialområde for bevaring.
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Miljøfaglige forhold
Den foreslåtte infillbebyggelsen vil skjerme bakgården, eksisterende boliger og Kulturstallen med 
bolig fra trafikk og støy. Infillbygningen vil få samme situasjon som boliger forøvrig i Thorvald 
Meyers gate. Støydempende tiltak utføres der det er nødvendig eller påkrevd.  
Det er ikke registrert biologisk mangfold på tomten. Utomhusarealene dvs. bakhagen vil opparbeides 
med beplantning som del av det foreslåtte tiltaket. Planområdet har gode solforhold i dag, og den nye 
bygningsmassen endrer ikke dette betydelig. 
.

Trafikkforhold
Avkjøring og eksisterende forhold til vei vil være uendret. For de to foreslåtte boligene kreves 2 
parkeringsplasser og 2,6 sykkelparkeringsplasser iht. gjeldende parkeringsnorm for den tette byen. Det 
vil etableres sykkelparkering på tomten. Tiltaket ligger sentralt ifht. kollektivtransport, og det finnes 
flere bildelingsordninger i området. Varelevering vil foregå slik det gjør i dag, dvs. med traller fra 
varebil som står parkert et annet sted, og til adressen. Det skal ikke være parkering i bakgården, og 
ingen muligheter for av- og pålessing. Slik sikres bedre bruk av bakgårdsarealet, og det tilrettelegges 
for flere mulige løsninger. Tiltaket endrer ikke forhold ifbm. snømåking. 

Risiko- og sårbarhet
Det kan ikke sees noen fare for uønskede hendelser som berører samfunnssikkerhet utløst av tiltaket. 
Tiltaket endrer ikke terrenget, og det kan derfor ikke være fare i forbindelse med ras. Programmet i det 
foreslåtte tiltaket innordner seg med allerede liknende funksjoner i området, og forårsaker slik ingen 
endringer. Tiltaket vil prosjekteres med radonforebyggende tiltak i henhold til byggteknisk forskrift 
§13-5. Se vedlagt ROS-sjekkliste. 

Sosial infrastruktur
Planområdet ligger sentralt på Grünerløkka og har nærhet til allerede bredt eksisterende offentlige 
servicetilbudet. Skoler og barnehager finnes i nærheten. Flere trikkelinjer stopper på Olaf Ryes plass 
som ligger svært nært. Området er opparbeidet med svært gode servicetilbud. 

Teknisk infrastruktur
All teknisk infrastruktur ligger allerede til planområdet. Vann- og avløp ligger i Thorvald Meyers gate, 
og er tilknyttet eksisterende bygning. Det kreves ingen spesielle avtaler, eller utbygging av teknisk 
infrastruktur for å serve tiltaket. Infillbygningen vil kople seg til den eksisterende bygningens tekniske 
installasjoner, da den ligger over bakken, og kapasiteten er tilstrekkelig for kun en ekstra bruksenhet. 
.

Estetikk og byggeskikk
Kulturstallen og Infill bygningen er tilpasset situasjonen ifht. utstrekning, volum og høyder. 
Kulturstallen er tilpasset det eksisterende bakgårdsrommet, og ønske om å bruke rommet imellom 
bygningene. Infill bygningen er tilpasset gateløpet og nabobygningene på hver side. Gesimsen er 
løsrevet fra nabobebyggelsen etter ønske fra Byantikvaren, og høyden over bakken skal være 
tilstrekkelig for gjennomgang. Kulturstallen er tilpasset i omfang etter Plan- og bygningsetatens 
foreløpige føringer. Bygningskroppen måler 5,5 m bredde, og strekker seg i nord syd retning. 
Gesimshøyden er lik Stallen, nabobygningen i vest. Materialbruken er glass og metall. Utrykket skal 
være enkelt, lett og ikke kopiere tilliggende bebyggelse. Se tegninger vedlagt, egen illustrasjon og 
tekst, fasadeuttrykk. Det er ikke planlagt riving av annet enn enkel garasje og skur.

Stedsutvikling
Med Kulturstallens utadrettede program bidrar tiltaket til sosial og kulturell utvikling i området. 
Tiltaket i sin helhet bidrar med byreparasjon i form av oppgradering av bakgårdsrom. Med 
infillbygningen gjøres gateløpet mer attraktivt, inviterende og det tilføres mer liv. Tiltaket består av 
boliger, og utnytter således indre bys uutnyttede boligpotensial. Ved å benytte tomtereserver til 
boligbygging bidras det til ønsket byutvikling. 
.

Barns interesser
Bakhagen som etableres kan brukes til lek. Arrangementer i Kulturstallen er tiltenkt barn som 
deltakere og publikum. 
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Universell utforming
Den foreslåtte bakhagen/gårdsrommet er planfritt og tilgjengelig for alle. Kulturstallens førsteetasje 
ligger i plan med bakhagen, og dette rommet vil også bli tilgjengelig. Her finnes det også et toalett 
som blir tilgjengelig for rullestolbruker. Ellers vil det eksisterende husets første etasje opprettholdes 
tilgjengelig. Disse arealene er tenkt benyttet sammen med Kulturstallens. Arealene; bakhage, 
Kulturstall (1.etg.) og kafé, tilrettelegges med god tilgjengelighet.    

8. KONSEKVENSER AV FORSLAGET 

Overordnede planer og mål
Tiltaket antas å ikke være i konflikt med overordnede planer og mål. Planforslaget bidrar med å 
oppfylle kommuneplanen.  Planforslaget bidrar med boliger  i indre by; unge voksne ønsker sentrums 
nære boliger, færre av disse velger å eie bil, 43 % av husholdningene i indre by eier ikke bil (ref. 
kommuneplanen). Planforslaget bidrar med et besøkssted for Oslos befolkning og besøkende til byen; 
Kulturstallen kan, i liten skala, by på opplevelse, kunnskap, nyskapning og bevaring (ref. 
kommuneplanen).  Planforslaget bidrar til kulturnæringen, definert i kommuneplanen som utøvende 
kunst, herunder arkitektur. Forslaget er moderne byggekunst vist muliggjort i vernede omgivelser på 
tilsynelatende ubyggbare tomter. 

Verneinteresser
De bevaringsverdige bygningene omkring kommer ikke i konflikt med det foreslåtte tiltaket. Den 
eksisterende bygningens bevaringsverdi endres ikke av tiltaket. Forslag til byggelinjer og 
bestemmelser skal, slik Byantikvaren oppfordrer, sikre det bevaringsverdige miljøet og Halléngården 
som er bevaringsverdig.  

Miljøfaglige forhold
Tiltaket vil ikke få konsekvenser for biologisk mangfold da dette ikke eksisterer i planområdet. 
Tiltaket bidrar ikke til forurensning. Bygningene i seg selv bidrar ikke til støy da det ikke er planlagt 
installasjoner utenom det som er vanlig i boliger. Kulturstallens program kan innenfor regulerte 
rammer/tidspunkter skape noe støy i form av aktiviteter som musikk o.a.  Gjennomføring av tiltaket 
vil ikke påvirke skygge- og solforholdene til omkringliggende bebyggelse. 

Risiko- og sårbarhet
Det kan ikke sees noen fare for uønskede hendelser som berører samfunnssikkerhet som følge av 
tiltaket. Tiltaket endrer ikke terrenget, og det kan derfor ikke være fare i forbindelse med ras. 
Programmet i det foreslåtte tiltaket innordner seg med allerede liknende funksjoner i området, og 
forårsaker slik ingen endringer. Tiltaket vil prosjekteres med radonforebyggende tiltak i henhold til 
byggteknisk forskrift §13-5. Konsekvensen av tiltaket vil ikke utløse behov for sikringstiltak. Se 
vedlagt ROS-sjekkliste. 

Sosial infrastruktur
Tiltaket omfatter kun to leiligheter, og leilighetsstørrelsene kan hende ikke tiltaler familier med 
skolebarn. Det vurderes slik at tiltaket sannsynligvis ikke vil belaste skole og skolefritidsordning. For 
øvrig vurderes tiltaket såpass lite at det ikke vil få noen konsekvens av betydning for den sosiale 
infrastrukturen.

Estetikk og byggeskikk
Se samme avsnitt under pkt 7. Se også vedlagte tegninger med beskrivelse av formspråk, materialbruk 
etc.

Barns interesser
Planområdet slik det er i dag bidrar ikke til barns interesser, og tiltaket vil kun virke positivt i bidrag til 
for eksempel oppholdsareal. Arrangementene i Kulturstallen vil få en positiv konsekvens for barns 
aktivitetstilbud i området.  
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Universell utforming
Tiltaket vurderes så lite at det ikke vil få konsekvenser utover planområdet.  

Interessemotsetninger
Det er ikke registrert interessemotsetninger i forbindelse med utarbeidelsen av planskissen. 

9. ILLUSTRASJONER 

Under følger en kort beskrivelse med illustrasjoner av idéskissen som er bakgrunn for planskissen.  

Tiltakshaver, Thorvald Meyersgate Eiendom AS, ønsker å se på muligheten for å oppføre to separate 
bygg på eiendommen: 
1.  ”Kulturstallen”, et bakgårdsbygg mot tilstøtende eiendom i vest/nord.  
2.  ”Infill” mot Thorvald Meyers gate, et bygg i mellomrommet mellom eiendommens bygning 
og nabobebyggelsen, hevet over bakken slik at eksisterende adkomst opprettholdes. 

Bakgårdsbygningen ”Kulturstallen” er foreslått som et 2-etasjes bygg, hvor 1.etg er tiltenkt offentlig 
bruk (kombinasjon kultur og bevertning), mens det i 2.etg etableres leilighet. Bygningen lokaliseres 
mot tilstøtende eiendom i vest (stallen) og nord (lagerrom for Thorvald Meyers gt 59). 
Arealet i 1.etg etableres slik at hele bakgårdsarealet blir tilgjengelig for kvartalets, og bydelens, 
beboere. Leiligheten henvender seg mot syd, og har adkomst fra bygningens kortside. Det etableres 
privat takterrasse som uteareal for leiligheten.  
Bygningens totale høyde foreslås til 7150 mm samme høyde som bygning (stallen) på tilstøtende 
eiendom gnr/bnr 228/500. Det er tilstrebet at ny bygning underordner seg eksisterende stall mht høyde 
og volum.  
Foreslått tiltak medfører endring av reguleringskartets byggelinje på eiendom 228/502. 

Foreslått tiltak med kultur/bevertning, er ikke i tråd med gjeldende regulering da området omfattes av 

norm for leilighetsfordeling.  

Infill-bygningen mot Thorvald Meyers gate etableres som en overgang mellom eiendommens 2 etasjer 
lave bebyggelse og naboeiendommens 5 etasjer høye blindgavl. En bygning i dette mellomrommet 
fullfører gateløpets for øvrig ubrutte fasaderekke, og vil bidra til å dempe høydespranget mellom de to 
nabobygningene.  
Ny bygningsmasse etableres innenfor eksisterende byggegrenser, og vil følge nabobebyggelsens 
fasadeliv. Det foreslåtte tiltaket er hevet over bakken slik at tilkomst til bakgård opprettholdes.  Det 
foreslås å etablere en 2-etasjes leilighet, med tilkomst fra felles adkomstareal for boligene i 
eksisterende bygning. Leilighetens utearealer etableres på takterrasse. 
Foreslått tiltak medfører endring av reguleringskartets formål for deler av formålet Fellesareal på 

eiendom 228/502 



SITUASJONSPLAN
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HØYDE- OG VOLUMSTUDIE KULTURSTALLEN
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HØYDE- OG VOLUMSTUDIE INFILL BYGNINGEN
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LANGSNITT OG FASADE KULTURSTALLEN 
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FASADEUTTRYKK KULTURSTALLEN OG INFILL BYGNINGEN

Bygningene ligger tett på annen bebyggelse, og utformingen av fasaden blir viktig i forholdet til de 

eksisterende bygningene. På bakkeplan skal  “kulturstallen” være inviterende, og fungere sammen med 

et opparbeidet uteareal. I de øvrige planene kan fasaden bidra til bokvaliteten. Det er få gjenboere, men 

fordi situasjonen er urban bør fasaden slippe inn lys og samtidig kunne hindre innsyn. Fasadesystemet 

består av av et fl eksibelt sjikt utenfor glasset. Sjiktet er “skodder” som kan åpnes og lukkes etter behov 

ifht. ønsket lys og privathet. Sjiktet består av stålplater der noen er hengslet og noen faste. Platene har et 

laserskåret mønster som illudrer et draperi eller en blonde. Mønsteret gjør et stramt minimalistisk uttrykk 

også mykt. Fasadeuttrykket  er moderne, og står i tydelig kontrast til nabobeyggelsen. “Kulturstallen og 

infi llbygningen har tydelig samhørighet. Bygningene kan sees som to små “brikker” satt inn i en eksis-

ternde situasjon. 
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KULTURSTALL OG BAKGÅRD 

PLAN 01
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LEILIGHETSPLANER

PLAN 02 
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TAKTERRASSE OG LEILIGHETSPLAN

PLAN 03 
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TAKPLANER 
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 SNITT OG  HØYDER KULTURSTALLEN

TAKKONSTRUKSJON:

Oppbygning av tak med fall mot sluk. Sluk går i sjakt. 

ETASJESKILLE:

Oppbygning av etasjeskille med lydhimling.

VENTILAJON:

Ventilasjon er etablert i forbindelse med sjaktene 

og kommer ut av sjaktveggene. I 1.etasje kan 

ventliasjon trekkes i veggen. Aggregat plasseres 

under trapp.

GULV :

Oppbygning av støpt gulv på grunn

Muligheten for å legge gulvet i 1.etg under eksisterende bakkenivå er ikke benyttet i denne illustras-

jonen. Men det har blitt gjort undersøkelser der rommet i 1.etg ligger ett og to trinn under bakhagenivået. 

Begge løsningene vil fungere bra, og løsningen kan eventuellt gi mellom 150-300 mm mer i høyde til 

rom eller konstruksjon.
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MULIGE TEKNISKE LØSNINGER KULTURSTALLEN 

DEKKETYPE:

Huldekker spenner i korteste retning 

og kan derfor være tynne. Dekkene 

hviler på en bjelke som ligger langs 

fasaden.

VENTILAJON:

Ventilasjon er etablert i forbindelse med sjaktene og 

kommer ut av sjaktveggene. I 1.etasje kan ventliasjon 

trekkes i veggen. Aggregat plasseres under trapp.

NEDLØP:

Fall til sluk. Innvendig nedløp som går i sjaktene.

SJAKTER:

Avsatt plass til sjakter for nedløp, soil og ventilasjon.

SJAKTER:

Avsatt plass til sjakter for nedløp, soil og ventilasjon.
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SNITT OG HØYDER INNFILL BYGNINGEN

DEKKE OVER ADKOMST TIL 

BAKGÅRDEN:

Dekket er bygget opp slik at det har 

nødvendig brannmotstand.

BRANNVEGG:

Mot Thorvald Meyers gate 63 

etableres en brannvegg for å skille 

brannseksjonene.

ADKOMST:

Dagens bredde reduseres med ca 200 mm. 

Adkomst for av- og pålasting fortsatt mulig. 

Eksisterende bredde for smal for brannbil.

TAKKONSTRUKSJON:

Oppbygning av tak med fall mot sluk. 

Sluk går i sjakt. 

ETASJESKILLE:

Oppbygning av etasjeskille med lydhimling.
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BREDDE OG BÆRING INNFILL BYGNINGEN

BRANNVEGG:

Mot Thorvald Meyers gate 63 

etableres en brannvegg for å skille 

brannseksjonene.

Veggen er en bærende betongvegg 

anslått til bredde 200 mm.

BRANNSEKSJON:

Innfi ll bygningen tilhører samme 

brannseksjon som boligene i 2. 

etasje i Thorvald Meyers gate 61. 
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RENOVASJON

Det er idag avsatt arealer for avfallshåndtering (Renovasjonsetatens avfallsbeholdere) i bakgården i tilknyt-

ning til eksisterende boliger, samt avfallsbeholdere for næringsdriften. Dette arealet betjener eksisterende 

funksjoner/aktiviteter på eiendommen. Planskissen medfører at behovet for avfallshåndtering vil øke med 3 

husholdninger, i tillegg til næringsvirksomheten. I tråd med brev fra Renovasjonsetaten, legges det opp til at 

husholdningsavfall og næringsavfall ikke skal blandes. Husholdningsavfallet forutsettes å benytte dagens 

avfallsbeholdere, med mulighet for økt dimensjonering.

Avfall fra næringsvirksomhet løses med egne avfallsbeholdere, men lokalisert i tilknytning til husholdingsav-

fallet.Totalt avsatt areal til renovasjon er ca 4,5 m2. Utforming av beskyttelse omkring beholdere tilpasses 

øvrig utforming av elemnter i bakgården, og utformes slik at det ikke virker skjemmende for trivsel i uteara-

lene.
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SCHOUS PLASS – PROSPEKT OVER FERDIG PROSJEKT  
 
Høsten 2012 foretok Landskaperiet AS en prosjektering av rehabilitering av Schous plass. Dette er 
finansiert over avsatte midler i forbindelse med Kommunedelplan for torg og møteplasser.  
 
Arbeidet med planen har gått som planlagt og det har vært stor enighet i prosjektgruppen om 
planen og forslagene fra Landskaperiet. Hovedgrepet som er tatt er å omdanne Schous plass fra en 
hybrid mellom park og plass til en plass. Det vil si at gressdekket fjernes og en del av trærne tas 
bort for å få en åpen og lysere plass med bibliotekbygget i sentrum. Politisk representant i 
prosjektet har vært Jarl W. Alnæs. Planen vedlegges til orientering.  
 
I forhold til planen er det noen forhold som bør nevnes spesielt: 
1. Toalettfasiliteter. Det er tegnet inn et personaltoalett kombinert med offentlig toalett. 

Offentlige toaletter forvaltes av Bymiljøetaten og det er knyttet stor usikkerhet til om dette 
kommer til utførelse. Etaten anbefaler heller ikke personaltoalettet eller annen privat 
virksomhet i kommunens friområder. Bydelsadministrasjonen deler ikke etatens vurdering. 
Personaltoalettet er medtatt for å oppfylle kravene til en moderne arbeidsplass, som dette da 
blir når man velger å leie ut til markedsboder. Hensikten er primært å få en positiv aktivitet inn 
i parken, sekundert å få en inntjening fra utleievirksomhet for å øke parkenes driftsbudsjett. 
Hvordan markedsplassen skal driftes fastlegges først når planen kommer til utførelse. 

2. Rehabilitering av trapp. Det er i kostnadsberegningen tatt med en opsjon på rehabilitering av 
trappen til biblioteket. Dette er ikke med i totalsummen da trappen ikke forvaltes av bydelen. 
En eventuell rehabilitering av denne må derfor initieres av Kulturetaten. 

3. Prosjektering, prosjektledelse, uspesifisert post. I kostnadsberegningen er det satt av en pott 
på til sammen ca 6,6 mill. Denne potten reflekterer blant annet en forventning om at det kan 
komme endringer i prosjektet før dette kommer til utførelse(for eksempel toalettfasilitetene), 
og at det må legges inn en buffer for å imøtekomme et eventuelt endringsbehov. Denne 
bufferen skal også fange opp variasjoner i markedet når man eventuelt kommer til 
konkurranseutsetting og kontrahering av entreprenør. 

 
Vanlig prosedyre for å søke midler til gjennomføring av prosjektet er å oversende prospektet til 
Eiendoms- og byutviklingsetaten som innstiller på vegne av Byrådsavdeling for byutvikling. 
Endelig vedtak fattes i byrådet. Det er for 2013 satt av 15 millioner til fordeling på 
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Kommunedelplan for torg og møteplasser og Eiendoms- og byfornyelsesetaten har per dags dato 
enda ikke fått i oppdrag å lage innstilling til byrådsavdelingen for 2013.  
 
I tillegg til midler over Kommunedelplan for torg og møteplasser opplyser Eiendoms- og 
byfornyelsesetaten at man også kan søke spillemidler. 
 
Det bemerkes at kostnadsrammen for dette prosjektet overstiger den totale summen som vanligvis 
settes av til opprustning av torg- og møteplasser hvert år(15 mill i 2013). Omfanget av prosjektet 
tilsier imidlertid at dette vil gå over 2 år og utbetaling av prosjektmidler kan da også deles over 
denne tidsperioden. Det bør også søkes andre finansieringsmåter, så som spillemidler. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
BUK innstiller til Bydelsutvalget å fatte følgende vedtak: 

Bydelsutvalget ønsker å få gjennomført vedlagte plan for oppgradering av Schous plass og ber 

Bydelsadministrasjonen om å oversende prospektet til Eiendoms- og byutviklingsetaten med en 

henstilling om tildeling av midler. 

 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Prosjektbeskrivelse 
Kostnadskalkyle 
Teknisk plan 
Landskapsplan 
Snitt  
Illustrasjoner 
Svar på spørsmål om saksgang til EBY 
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FORORD 

Bydel Grünerløkka har igangsatt planarbeid for opprusting av Schous plass. Hensikten med 

planarbeidet er å danne grunnlag for søknad om pengebevilgning til oppgraderingsarbeidene  

Arbeidet er utført av LANDSKAPERIERT AS Landskapsarkitekter MNLA for Bydel Grünerløkka.  

Planarbeidet har pågått i perioden september- desember 2012. Arbeidet har omfattet registrering og 

analyse, medvirkningsprosess, innhenting av forhåndsuttalelser, utarbeidelse av detaljplan med 

beskrivelse og illustrasjoner samt kostnadsoverslag.  

Prosjektgruppen har bestått av:  

Prosjektleder Øyvind Eide, Bydel Grünerløkka  

Prosjektansvarlig Christina Krohn Skjæveland, Landskapsarkitekt MNLA Landskaperiet AS 

Medarbeider Mona Kittelsen Røberg, Marianne Thomassen, Kamil Jerzyk og Nina Follo, 

Landskaperiet AS 

VA-konsulent Per Heggen, UnionConsult BORO VVS og Miljø AS 

 

Det har vært avholdt arbeidsmøter med representanter fra Byantikvaren, Bydelsutvalget, 

Kulturetaten, Deichmanske bibliotek, Popsenteret, og Bymiljøetaten.  

 

Vedlegg: 

Illustrasjonsplan- Landskapsplan LA 100 

Illustrasjonssnitt- LA 200 

Teknisk plan- LA 300 

Kostnadskalkyle 

 

 

 

 

 

Oslo 20. des. 2012 
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SAMMENDRAG 

Schous plass er et svært sentralt friområde på Grünerløkka, og ønskes oppgradert til et mer attraktivt 

og levende byrom. Deichmanske bibliotek har hvert år ca 200.000 besøkende. Nye Schous plass skal 

tilpasses biblioteket som er den sentrale attraksjonen. Utendørs aktiviteter tilknyttet biblioteket kan 

være uteservering, utendørs «lesesal», «kino i park», konserter og danseforestillinger i samarbeid 

med naboen Schous kulturbryggeri.  

Det er et ønske om at Schous plass også skal inneholde en liten markedsplass knyttet til travle 

Thorvald Meyersgate. Markedsplassen utvikles som en fleksibel åpen plass.  Det settes opp et 

personaltoalett/ offentlig toalett i tilknytning til torget.  

 

Schous plass har, med sin sentrale beliggenhet i bydelen, og med Deichmanske bibliotek, et stort 

potensiale som attraktivt møtested. Plassen har lenge fungert dårlig, og har etter hvert fått et litt 

frynsete rykte.  

 

Målet for oppgraderingen er å revitalisere plassen til attraktivt og foretrukket møtested i bydelen. 

Sammenhengen med biblioteket skal styrkes, og plassen skal tilføres nye attraksjoner som kan 

tiltrekke seg mennesker hele døgnet, hele året. God og spennende belysning, særegne 

lekeapparater, sammenhengende vakkert bygulv, og rikholdig og variert utvalg av sitteplasser vil 

være del av dette. 
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BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 

Schous plass med Deichmanske bibliotek ligger sentralt på Grünerløkka og er et anlegg av kulturell -

og byhistorisk betydning. Området er på ca 5800 m2 og eies av Oslo kommune. Hoveddelen eies av 

Bydel Grünerløkka, mens Deichmanske bibliotek eies av Omsorgsbygg. Plassen ble første gang 

opparbeidet på begynnelsen av 1900-tallet, senere rehabilitert bla. på 1990 tallet, og har nå et behov 

for oppgradering. Område er regulert til friområde. I kommunedelplan for Torg og møteplasser er 

Schous plass er definert som overordnet torg og møteplass for bydelen. Med denne bakgrunn har 

Oslo kommune v/ Bydel Grünerløkka igangsatt dette planarbeidet. Planen skal være grunnlag for 

søknad om pengebevilgning til oppgraderingsarbeidene. 

 

Bestillingen fra bydelen er at det skal prosjekteres inn 3 hovedelementer på plassen 

1. Handelstorg 

2. Plass for kulturelle arrangementer 

3. Lekeplass. 

 

Videre er det gitt følgende føringer: 

 Parken skal være åpen og med fullt innsyn. Godt belyst. Skal oppleves som trygg og 

 sikker for befolkningen.  

 Parken skal invitere til bruk. 

 Trær/statuer/skulpturer/søyler/kunst skal fortsatt være en del av parken, men kan flyttes 

 på. 

 Gangveier etableres der det er naturlig å gå(eksisterende stier/gangveier). 

 Det søkes nye løsninger for gjerde mot naboeiendommene ut mot Thorvald Meyers gate 
som gir bedre innsyn og lys i parken. 

 Det skal tas hensyn til universell utforming 

 Kravene i Kommunedelplan for torg og møteplasser – Verktøykasse(se vedlegg 3) skal i 

 utgangspunktet oppfylles. De ovenfor nevnte punktene har likevel forrang fremfor dette 
kravet ved eventuell motstrid. 

 De nye elementene skal utformes med omtanke for bibliotekets arkitektur. 
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HISTORIE 

Schousløkka, oppkalt etter bryggerieieren Christian Schou, var fra gammelt av en stor, åpen og fri 

plass, med sol og en dam der ungene gikk på skøyter om vinteren og badet i det vannet om 

sommeren. Deichmanske bibliotek fikk filial på Schous plass i 1914 og parken ble opparbeidet kort tid 

etter at biblioteket var reist. Grünerløkka var den gang den tettest befolkede bydelen i Oslo, og 

dermed en meget barnerik bydel. Små leiligheter og store familier gjorde det trangt og vanskelig for 

beboerne. Det var grunnen til at det ble opprettet en barneavdeling på Deichmanske bibliotek. 

Biblioteket viste eventyrfilmer, studiefilmer og drev med barneteater. Deichmanske Grünerløkka er 

den første bygningen i Norge som ble bygget med rent bibliotekformål. Bibliotek er tegnet av arkitekt 

August Nilsen og byggestilen betegnes som nordisk nybarokk.  

   
Schous plass; Historiske ortofoto 

DEICHMANSKE GRÜNERLØKKA I DAG  

Hos Deichmanske Grünerløkka foregår det i dag en masse aktiviteter, spesielt rettet mot barn og 

unge. I tillegg til å låne bøker, filmer og lydbøker arrangeres det barneteater, fortellerstunder, 

debatter, barnekino, knøttestund, ung fortellerscene, kunstprosjekter og utekino. SERIETEKET- 

Deichmanske spesialavdeling for tegneserier finnes på loftet. Serieteket er et ressurs- og 

kompetansesenter for tegneseriemiljøet, bibliotek, skoler og for generelt tegneserieinteresserte. I 

annen etasje på filialen finnes en rikholdig samling både av norske og utenlandske tegneserier, samt 

faglitteratur om emnet tegneserier, som du kan låne. I tillegg arrangeres tegneseriekurs, utstillinger, 

lanseringer, deler av Oslo comixs expo mm. 
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SCHOUS PLASS I DAG 

De senere årene har Schous plass falt i skyggen som attraktiv samlingsplass og oppholdssted for 

bydelens befolkning. Tilgrensende i vest ligger Thorvald Meyers gate og trikkestasjonen som yrer av 

folkeliv. Bebyggelsen langs gaten, trikkestasjonen og store trær skjermer for innsynet til Biblioteket 

og plassen.  Dette gjør at den sentrale delen av plassen kan oppfattes avsides. Biblioteket og plassen 

henvender seg tydeligere mot Toftes gate i vest og Korsgata i sør. Her preges gatebildet av biltrafikk 

og bygårdene har lite aktive fasader, som butikker o.l, som kan gi folkeliv til gata og plassen. Plassens 

viktigste funksjon i dag er som diagonal gangforbindelse mellom nordøst og sørvest. 

  
Analyse av Schous plass i dag; Adkomstsoner fra Thorvald Meyers gate, Toftes gate, Toftes gate/Korsgata og 

Korsgata. 

 

Det nåværende uteanlegget ble anlagt i 1990- årene.  Plassanlegget bærer preg av høy 

materialkvalitet, men lett forfall og forsømt vedlikehold. Anlegget er formalt formet og bygger opp 

under hovedinngangen til biblioteket. Plassen i front av biblioteket har belegg av skifer kombinert 

med brostein. Trapp og ramper opptil hovedinngangen samt kanter, lave murer og det tidligere 

vannspeilet er bygget opp av solide granittelementer.  Arealet mot Toftes gate og Korsgata er anlagt 

med gress og store trær i randsonen som danner en tydelig vegg i gatebildet på sommerstid. Noen av 

trærne er veldig store og flotte, som almetreet og lønnetreet rett foran biblioteket. Langs 

nabogrensen i øst og Korsgata er det en rekke med høye bjørketrær, langs Nordregate og Toftes gate 

en rekke med lønnetrær. I området ved krysset Thorvald Meyersgate/Nordregate og 
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Korsgata/Herslebs gate er det grupper med kirsebærtrær som antageligvis stammer fra opprusting av 

parken på 90-tallet. På hvert av hjørnene ved kortveggene til biblioteket sto det tidligere en 

søylepoppel. Disse ble sannsynligvis plantet i forbindelse med opparbeidelsen i 1914. Ett er fjernet, 2 

er strekt beskåret og det er kun den nederste delene av stammen som står igjen. Den siste av 

poplene står tett opp til gavlveggen på bibliotekets østside. Generelt sett er trærne i frodig og fri 

vekst, og gressfeltene er i dårlig vekst på grunn av mye skygge og for stor slitasje. 

 

  
Analyse av Schous plass i dag; Eksisterende trær. 
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Analyse av Schous plass i dag; Sol- og skygganalyse 

 

Med hensyn til beliggenhet og størrelse har Schous plass et svært stort potensiale for å bli en 

attraktiv samlingsplass. Plassen preges av store flotte trær og koblingen mellom plassen og 

biblioteket er optimal. Hovedutfordringene er å få folk til å komme hit.  Virkemidler for å skape 

folkeliv kan være å:  

 tydeliggjøre koblingen mellom plassen/ biblioteket og Thorvald Meyersgate. 

 synliggjøre biblioteket 

 legge flere attraksjoner på plassen, i tillegg til biblioteket 

 slippe mer sol inn på plassen 

 bedre belysning på kveldstid  

    
Bilde 1. Oversiktsfoto fra Google maps. Bilde 2. Deichmanske bibliotek. Bilde 3. Biblioteket sett fra 

trikkeholdeplassen i Thorvald Meyersgate.  
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BESKRIVELSE AV PROSJEKTET- «NYE SCHOUS PLASS» 

Programmet for «Nye Schous plass» er delt i tre. Kulturtorget- tilrettelagt for aktiviteter knyttet til 

biblioteket. Markedsplass for torghandel knyttet til hjørnet av Thorvald Meyersgate/Nordregate og 

Aktiv i by- med lek, sport, grill og oppholdsplasser.  

 

Målgruppene for bruk av «Nye Schous plass" er: beboere i nærmiljøet, besøkende til biblioteket, 

barnehager og skoleklasser på bytur, folk på vei –gjennomgangstrafikk, barnefamilier på tur, ungdom 

de som jobber på Grünerløkka og besøkende til kulturarrangementer. 

 

Målet er at Schous plass skal bli et foretrukket møtested i bydelen og det mest attraktive byrommet 

på Grünerløkka. Schous plass skal bli en urban plass med god funksjonalitet både til hverdags og for 

fest. Her skal man kunne finne en lun og rolig krok, samtidig som det skal være plass til opprigging av 

mobil scene for konserter og kinoframvisning. Utformingen skal være tiltalende, enkel og ryddig slik 

at det blir behagelig å oppholde seg der. Plassen skal fremstå som lysåpen og oversiktlig for å gi god 

sosial kontroll. For å trekke til seg folkelivet skal plassen suppleres med en sterk attraksjon i tillegg til 

biblioteket. 

 
Landskapsplan for «Nye Schous plass» 
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FRA SJABBY PARK TIL URBAN PLASS 

Den arkitektoniske ideen er å: 

 skape helhet og sammenheng mellom det omkringliggende bylivet og plassen gjennom et 

enhetlig plassgulv 

 bevare og understreke plassens flotte trær, men gjøre biblioteket mer synlig og plassen mer 

lysåpen ved å fjerne enkelte av trærne  

 gi plassen nye attraksjoner for å skape flere trekkplaster, i tillegg til biblioteket 

 gi plassen en spennende og effektfull belysning som understreker kvalitetene og de historiske 

elementene som biblioteksbygget og det store tuntreet 

                                
 

        

 

 

 

                   

 

 
Idéskisser; Markedsplassen, Fortellertreet, sittekanten, klatrestativet og trampoliner 
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KULTURTORGET 

Kulturtorget er forplassen til biblioteket. Her kan bibliotekets aktiviteter trekkes ut under åpen 

himmel. De store tuntrærne med benkene rundt gir rom for fortellerstunder under løvkronene. 

Benkene i front av biblioteket er attraktive for de som ønsker å nyte en god bok og en kopp kaffe i 

sola. Biblioteket har mye spennende informasjon som de ønsker å kommunisere ut, og i området ved 

trikkeholdeplassen er det avsatt rom for plakatvegger. Her er det også plass for bibliotekets kafé til å 

sette ut løse bord og stoler. På kulturtorget er det også plass for å arrangere større arrangementer 

som kino under åpen himmel eller friluftskonserter. Den permanente scenen er markert i plassgulvet 

med annen type belegg og belysning, men hele plassen er et fleksibelt rom i forhold til plassering av 

større mobile scener.  

MARKEDSPLASSEN  

Markedsplassen ligger rett ved trikkeholdeplassen i krysset Thorvald Meyersgate/Norbygata. Her er 

det lagt til rette for torgvirksomhet som for eksempel; frukt, grønt og blomster eller bruktmarked. 

Ved god utnyttelse vil plassen kunne romme ca 45 boder á 3x3 m. Personaltoalettet har fått en 

diskret plassering langs Norbygata. Her skal det også være vannuttak. Tilkopling til strøm skjer via 

nedfelte koblingspunkter.  

AKTIV I BY 

Leke- og aktivitets konstruksjonen «Ormen» blir den nye attraksjonen for barn, unge og lekne voksne 

på Grünerløkka. I og på «Ormen» kan man klatre, huske, hoppe, skli, utfordre balansen eller slappe 

av. «Ormen» er også et blikkfang. Gjennom utforming og plassering vil den likevel ivareta hensynet til  

biblioteksbyggets behov for respekt. I tillegg til «Ormen» skal området møbleres med langbord og 

permanent grill. Bordtennisbordene flyttes til østsiden av biblioteket.  

 

   
Referansefoto; Tre med sittebenk rund, Sittekant langs plantefelt og klatrekonstruksjon.  
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ELEMENTENE 

Adkomstsoner 

Plassen har 4 adkomstsoner; via Markedsplassen ved krysset Thorvald Meyersgate/Nordregate, 

krysset Nordregate/Toftes gate, krysset Toftes gate/Korsgata og fra Korsgata vis á vis inngangen til 

Schous kulturbryggeri. Fra de tre sistnevnte er det også mulig å komme inn på plassen med bil for 

service- og nyttetransport til biblioteket og Markedsplassen. Åpne og ryddige adkomstsoner med 

gode siktelinjer mot biblioteket og adkomstsone på motsatt side av plassen gjør at plassen synes 

bedre i bybildet enn den gjør i dag og virker innbydende å bevege seg inn i. 

 

Plassgulvet 

Gulvet er gjennomgående for hele plassen og binder sammen plassen med de omkringliggende 

gatene.  Store heller i en blanding av lys- og mørk grå granitt skaper et funksjonelt, slitesterkt, ryddig 

og vakkert underlag som er lett å holde rent. Granitt er et kvalitetsbelegg som holder i mange år, og 

som har den fordelen at hellene kan tas opp og legges tilbake hvis det må gjøres arbeider i grunnen. 

Inngraverte ord og setninger i granitten vil understreke bibliotekets tilstedeværelse.  

På Markedsplassen stilles det enda større krav til enkel rengjøring, blant annet i forhold til fett søl. 

Mørk gatestein gjenbrukt fra eksisterende plass i kombinasjon med ny skåret storgatestein som 

sikrer universell utforming, gir et egnet underlag som fint integreres i det øvrige plassgulvet. Scenen 

på Kulturtorget skal være et senterpunkt. Scenegulvet er markert med gjenbruk av den vakre 

skiferen fra det gamle anlegget. I aktivitetsområdet må det av hensyn til sikkerhet være et mykt 

underlag. Plasstøpt gummi i dempede jordfarger og med slake terrengformasjoner gir et godt 

underlag for lek og føyer seg harmonisk inn i det øvrige gulvet. 

 

Innramming  

Plassen rammes i dag inn av de store trærne langs Toftes gate og Korsgata. I vest avgrenses plassen 

av en rekke med bjørketrær og et høyt tre gjerde i nabogrensen. Disse trærne skal beholdes og 

innrammingen av plassen skal forsterkes noe med en gjennomgående opphøyet kant i sittehøyde. 

Vegetasjonsfeltet mellom kanten og fortauet beskytter trærnes rotsone og gir trærne gode 

vekstforhold samtidig som det skaper litt distanse mellom plassen og gatetrafikken. Kantens frie form 

sammen med materialbruk i avrundet naturstein og tre, gir plassen et innbydende og 

imøtekommende uttrykk. Nedfelte benker i tre gir gode sitteplasser hele sesongen. På fine dager når 

en sitteplass i solen er ekstra etterspurt, kan hele kanten befolkes. Tre rekken på baksiden av 

biblioteket langs Nordregate skjermes fra tråkk og kjøring gjennom etablering av et opphøyet bredt 

grusbed innrammet av kantstein. Nabotomten i øst er regulert til bolig. Det er uvisst hva som skjer av 

nybygging og fortetting i framtiden.  Det gamle gjerdet bør likevel rives og erstattes med et nytt.  

 

Vegetasjon 

Trærne langs nabogrensen og gatene gir plassen en grønn ramme og et frodig preg om sommeren. 

De store og gamle trærne foran biblioteket (alm og lønn) gir plassen særpreg og knytter nåtid og 

fortid. Benkene under trærne gir rom for stemningsfulle fortellestunder i ly av trekronene. For å 

bedre synligheten av biblioteket, samt slippe mer sol og lys inn på plassen, er det foretatt en tynning 
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i bestanden av kirsebærtrær. På Markedsplassen beholdes 2 av de fineste kirsebærtrærne. I andre 

enden av parken beholdes også to av kirsebærtrærne. Sammen gir de et vakkert blomsterinnslag om 

våren. Søylepoplene gjenplantes ved biblioteket for å underbygge fordums tider og bygningens 

arkitektur. Gatetrærne må beskjæres for vedlikehold og foryngelse. Et par av bjørketrærne ved det 

store almetreet fjernes for å tydeliggjøre den store almen og samtidig åpne sikten mellom 

Markedsplassen og inngangen til Schous kulturkvartal.  For i sikre noe kontinuitet i trebestanden 

plantes også noen nye trær i tillegg til de nye poplene. De grønne feltene som rammer inn plassen 

beplantes med lave busker og bunndekkeplanter. Deler av feltene opparbeides med vegetasjon for 

regnhage slik at deler av overvannet kan føres hit og dreneres på egen tomt. 

 

Belysning 

Belysningen skal sikre lys til hovedfunksjoner som ferdselsårer, leke og oppholdssoner og skape en 

god og trygg atmosfære. Gjennom høye stolper med flere spotter gis plassen en god 

allmennbelysning. Fordelen med dette er at det blir få stolper, noe som gir plassen mer fleksibilitet i 

forhold til bruk og enklere vedlikehold, for eksempel snømåking. I plantefeltene langs plassens 

ytterkanter, bak sittekanten, vil delvis nedgravde pullerter sørge for å gi de grønne feltene en 

glødende effekt samtidig som de sikrer godt lys alle i alle kroker.  

 

Biblioteket er plassens viktigste identitetsskaper. Dagens fasadebelysning består av få og svært 

strømkrevende flomlyskastere som lyser opp mot bygget. Dette er verken en energiøkonomisk eller 

god belysningsteknisk løsning. Nytt diskret varmhvitt fasadelys vil redusere strømforbruket og 

fremheve bygningens farge og karakter på en bedre måte enn dagens løsning. (Belysning av 

biblioteket er medtatt som en opsjon som det sterkt anbefales å gjennomføre samtidig med øvrig 

parkbelysning.) 

Nest etter biblioteket er de store tuntrærne et av plassens viktigst særpreg. En diskret belysning av 

Fortellertreet gir plassen en naturlig og vakker lysskulptur.  

Scenen belyses fra spotter på høye master som også gir allmennbelysning. Her er det lagt inn en 

morsom effekt med RGB belysning som vil få både barn og voksne til og bevege seg inn i lyset. 

Prinsippet er at scenen lyses opp med en rød, en grønn og en blå ledspott. Til sammen oppleves 

dette lyset som hvitt, men når man går inn i lyset oppstår fargede skygger på bakken. 

    
Referansefoto; lysmaster med flere lykter, pullert i plantebed, scenelys med rød, grønn og blå ledspot. 
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Personaltoalett  

Personaltoalett for Markedsplassen er plassert nordvest for biblioteket. Her er det også foreslått 

etablering av offentlig toaletter. Drift av et evt. offentlig toalett er ikke endelig avklart med 

bymiljøetaten.  

 

Renovasjon  

Renovasjonsetaten anbefaler sterkt at det fortsatt skal finnes et returpunkt på plassen. Returpunktet 

ønskes etablert som nedgravde løsninger. Dette er godt teknisk mulig, men er resurskrevende å 

etablere selv om det gir besparelser i drift. Renovasjonsetaten har ikke tatt noen beslutning på om de 

har budsjett til å etablere en nedgravd løsning. Det er derfor vist 2 alternative plasseringer for 

returpunkt, ett for nedgravd løsning og ett for eksisterende løse kontainere.    

 

Håndtering av avfall fra plassen foreslås også etablert som nedgravde kontainere. Det er ønskelig å 

etablere en nedgravd kontainer for restavfall ved hver av inngangene til plassen.  

 

Bysykler 

Bysyklene har i dag parkering langs Korsgata. Denne beholdes som den er i dag.  

 

Sykkel- og barnevognparkering 

Det er stort behov for plasser for sykkelparkering. Biblioteket har også behov for overdekket plass for 

barnevogner. Ved adkomsten i nordøst vil et nytt overdekket skur bli hovedparkeringen for både 

sykler og barnevogner. I tillegg legges det til rette for sykkelparkering langs gavlfasaden av bygningen 

sør for trikkeholdeplassen. 

 

Pissoaret 

Pissoaret på Schous plass er fredet, og byantikvaren anmoder sterkt at det fortsatt får høre til på 

plassen. I dag er pissoaret i en sørgelig forfatning og en fremtidig plassering må tilpasses fremtidens 

bruk. Dersom det fortsatt skal brukes som toalett, bør det plasseres som vist nederst langs Korsgata. 

Dersom den lille bygningen opprustes for eksempel som kunstinstallasjon, kan den gis en mer sentral 

plassering på plassen, vist som alternativ 2- øverst mot Toftes gate.  

   

Trafo 

Eksisterende trafokiosk med beliggenhet sørøst på plassen må flyttes. Trafokiosken forutsettes lagt i 

ny underjordisk, plass-støpt nettstasjon lokalisert i utkanten av plassen ved krysset Toftes 

gate/Korsgata.   

 

Universell utforming 

Tilgjengelighet for alle er et ufravikelig krav på en offentlig plass. Med unntak av trapp og rampe opp 

til biblioteket er plassen tilnærmet flat uten hindringer, noe som gir uproblematisk framkommelighet 

for rullestolbrukere. Fra hver av de fire adkomstene kan blinde og svaksynte orientere seg over 
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plassen og til biblioteket via ledelinjer og varselsindikatorer. God belysning på kvelds- og nattestid 

gjør det enklere å orientere seg også når det er mørkt. Mange er hemmet pga allergi, astma eller 

overømfintlighet.  Noe av den eksisterende vegetasjonen, som bjørk og gress, kan utløse allergi. Det 

er ikke planlagt å fjerne dette, men nye busker og trær som skal plantes skal være vennlig både i 

forhold til allergi, astma, gift og ømfintlighet for lukt. 

 

Materialbruk 

Naturmaterialer av høy kvalitet gir et robust og slitesterkt anlegg. Hovedingrediensene i 

materialpalletten består av naturstein, herdige trematerialer og solide stålkonstruksjoner. 

 

Overvannshåndtering 

Det etableres nytt overvannsystem med sluk og sandfangskummer. Overvannet ledes til sluk eller på 

overflaten til regnhager for fordrøying og infiltrasjon. Fra sluk ledes vannet til fordrøying i magasin 

under bakken.  En del av overvannet fordrøyes og infiltreres i regnhager. Regnhagene integreres i 

vegetasjonsfeltene. Fordrøyingsmagasin og overløp fra regnhager skal kobles til det offentlige 

overvannsnettet. Eksisterende kummer og sluk som ikke benyttes lenger skal fjernes.  
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PROSESSEN 

Prosjekteringen er gjennomført under ledelse av bydel Grünerløkka ved spesialkonsulent Øyvind 

Eide. Det har vært avholdt arbeidsmøter med deltakelse fra Kulturetaten, Bydelsutvalget, 

Byantikvaren, Deichmanske bibliotek, Popsenteret og Bymiljøetaten.  

Tidlig i prosessen ble det også sendt ut en planskisse med anmodning om uttalelser til Vann og 

avløpsetaten, Renovasjonsetaten, Bymiljøetaten, Popsenteret, Deichmanske bibliotek, Eiendoms og 

byfornyelsesetaten, Plan og bygningsetaten og Næringsetaten. Hafslund har vært kontaktet 

vedrørende flytting av eksisterende trafo.  

Berørte parter har vært engasjerte og positive til de nye planene på Schous plass. Det har kommet 

følgende bemerkninger:  

 

Vann og avløpsetaten:  

Bemerker at det må sendes inn en anmodning om forhåndsuttalelse der det redegjøres for detaljer 

omkring evt. elementer og fundamenter som skal plasseres nærmere enn 2m fra offentlig ledning. 

Det må redegjøres for evt. tilknytting til vann og avløp og overvannshåndteringen. VAV har som 

hovedregel at det skal håndteres mest mulig overvann lokalt.  

Svar:  

Det er i denne fasen av prosjektet ikke funnet hensiktsmessig å søke om forhåndsuttalelse. Dette 

gjøres i neste detaljfase. Overvannet er håndtert lokalt i hht anmodning fra VAV, anmodning fra 

Bymiljøetaten og Oslo kommune sitt Byøkologiske program for 2011-2026.  

 

Renovasjonsetaten:  

Bemerker at det i hht Byøkologisk program for Oslo kommune skal tilrettelegges for et dekkende 

servicetilbud i gangavstand fra der de bor. Målet er at 90% av befolkningen skal ha maks 300m å gå 

til nærmeste returpunkt. Eksisterende returpunkter på Schous plass er glass og metall, og tekstiler. 

Det er ønskelig at dette tilbudet opprettholdes. Det er i dag mer og mer vanlig med nedgravde 

løsninger og REN anbefaler at en slik løsning (ref. Adamstuen) blir brukt på Schous plass. Det er 

hensiktsmessig å etablere 3-4 nedgravde beholdere på Schous for å dekke fremtidige behov. 

REN må gjøre en intern budsjettavklaring før en nedgravd løsning kan velges på Schous plass.  

Svar:  

Det er per d.d ikke kommet noen budsjettavklaring fra REN, men prosjektet har satt av plass til 4 stk 

nedgravde beholdere. Alternativet er å videreføre dagens løsning, men flytte disse til ny plassering 

langs Toftes gate.  

 

Bymiljøetaten: 

Etter gjennomgang av plan over felling og nyplanting av trær og anbefaler Bymiljøetaten at det gås 

videre med prosjektet. De bemerker at enkelte av trærne trenger en grundigere tilstandsvurdering, 

og at Trepleier hos Bymiljøetaten vil komme med tilbakemelding på dette forholdet etter befaring. I 

videre detaljering av prosjektet må det tas hensyn til eksisterende trær som bevares. Graving i 

trærnes rotsone bør unngås. Når det gjelder overvannshåndtering påpekes at prosjektet bør se på 
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løsninger som kan bidra til at overvann håndteres lokalt. Det vises til føringer som ligger i Byøkologisk 

program. 

Svar: 

For trær som skal bevares skal det i utgangspunktet ikke graves i rotsonen. I sonen rundt trærne skal 

det ikke masseutskiftes. Nær trærnes rotsone skal det heller ikke settes ned konstruksjoner som 

trenger dyp fundamentering. Det må etableres nytt system for overvann. Prinsippet er at overvannet 

ledes til sluk eller på overflaten til regnhager for fordrøying og infiltrasjon. Overløp fra regnhager og 

magasin må kobles til det offentlige overvannsnettet. 

Hafslund: 

Hafslund Nett bemerker at de har 2 stk nettstasjoner med tilhørende kabelanlegg i området; en 

prefabrikkert trafokiosk i sør og en underjordisk, plass-støpt nettstasjon. For byggetiltak nærmere 

enn 5 m fra trafoene må det innhentes tillatelse. Det tillates ikke byggetiltak nærmere NS enn 1,5m. 

før oppføring av lekeapparater nærmere enn 10 m bør det utføres vurdering av elektromagnetiske 

felt. Det er ikke tillatt å plassere fundamenter /utføre inngrep nærmere kabeltrase enn 1 m. 

Svar: 

Nettstasjonen i nord ligger i fortauet i krysset Thorvald Meyersgate/Nordregate. Nettstasjonen sør 

på Schous plass er en trafokiosk. Trafokiosken forutsettes flyttet og lagt i ny underjordisk, plass-støpt 

nettstasjon lokalisert i utkanten av plassen ved krysset Toftes gate/Korsgata. Kostnadene for dette er 

lagt inn i prosjektet. 

 

Plan- og bygningsetaten: 

Plan- og bygningsetaten er positive til en endring av plassen. De fastslår at Schous plass er regulert til 
friområde og at eventuelt søknadspliktige tiltak må avklares ved nærmer konkretisering av planen. 
Det tenkes her særlig på handelstorget og toalettbygget. 
Svar:  

Slik planen foreligger nå må det påregnes at flere av tiltakene er søknadspliktige, blant annet 

toalettbygget og klatrestativet. 
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TEKNISK BESKRIVELSE 

LANDSKAPSARBEIDER GENERELT 

Landskapsarbeidene omfatter opparbeidelse av komplett plassanlegg inklusive grunnarbeider. I 

hovedtrekk omfatter arbeidene: 

- Riving av eksisterende anlegg 
- Bevaring og beskyttelse av eksisterende trær som skal bevares 
- Fjerning av trær 
- Fjerning av eksisterende lysanlegg 
- Flytting av trafo 
- Flytting av pissoaret 
- Flytting av skulptur 
- Grunnarbeider 
- Planering av terreng  
- Etablering av grøfter, overvannsledninger, sluk og kummer og fordrøyningsmagasin for 

håndtering av overvann 
- Etablering av toalett 
- Etablering av nedgravd løsning for renovasjon 
- Etablering av utendørs lysanlegg 
- Fasadebelysning av bibliotek er medtatt som opsjon 
- Oppføring av sittekanter/lave murer 
- Restaurering av sittekant og belegg rundt Fortellertreet 
- Oppbygging av plassen med nytt dekke 
- Oppbygging av grøntanlegg 
- Planting av trær 
- Skjøtsels- og vedlikeholdsbeskjæring av eksisterende trær  
- Montering av utemøbler og oppføring av utendørs konstruksjoner 
- Restaurering av trappeanlegg i front av biblioteket er medtatt som opsjon. 

BEARBEIDET TERRENG 

Grunnarbeidene omfatter utskifting av telefarlige masser og etablering av fundament for plassdekke, 

kanter og konstruksjoner.  

Eksisterende elementer og konstruksjoner som skal gjenbrukes i anlegget skal demonteres og lagres 

på sikker måte for senere remontering. Elementer og konstruksjoner som ikke skal brukes i det nye 

anlegget skal fjernes.  

Eksisterende trær som skal bevares må beskyttes under anleggsperioden. I treets rotsone skal det 

graves minst mulig og det skal ikke masseutskiftes rundt eksisterende trær.  

Den nye plassen skal etableres med naturlig overgang mot tilsluttende arealer, og fall ut fra bygg mot 

anlegg for overvannshåndtering. Ferdig planlagt terreng vil medføre overskudd av masser som må 

kjøres bort.  
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UTENDØRS KONSTRUKSJONER 

Sittekant i granitt med innfelte trebenker skal utføres i grå granittblokker med avrundede kanter og 

saget og slipt overflate. Fuger mellom blokkene skal være maks 10 mm fuget med egnet fugemasse. 

Kanten skal ha utsparinger for føring av overvann fra plassen til regnhagene. 

 Eksisterende sittekant i granitt rundt Fortelletreet skal restaureres og remonteres. Rehabilitering og 

ombygging av trapp og rampe opp til biblioteket er med som opsjon.  

Gjerdet langs tomtegrensen mot boligtomta i Thorvald Meyersgate skal ha en høyde på ca 1,5 m. 

Gjerdet skal oppføres i royalimpregnerte og sortbeisede tremoduler med ramme montert i H-bjelker. 

Modulene skal ha vertikale spiler med lysåpning inni hvert felt. Gjerdet skal monteres i 

punktfundament av betong for minst mulig graving i rotsonen. 

 Mellom plantefelt og regnhager skal det monteres kant av flattstål med høyde 20 cm. 

Ved scenen skal det nedsettes fundament for montering av mobilt oppblåsbart lerret. 

UTENDØRS RØRANLEGG 

Utendørs røranlegg omfatter alt arbeid og materiell, grøfter, kummer og ledninger for etablering av 

vannuttak og spillvannsutslipp med tilknytning til offentlig nett og system for overvannshåndtering. 

Sluk og kummer som ikke lenger er i bruk skal fjernes, men det er ikke forutsatt større omlegginger 

av eksiterende anlegg.  

UTENDØRS ELKRAFT 

Utendørs røranlegg omfatter alt arbeid og materiell, grøfter, ledninger, tilkobling til offentlig nett,  

ect. for etablering av lysanlegg og EL-uttak. 

Utendørs belysningsanlegg tilknyttes tidsstyring. 

 

Belysning omfatter 4 kategorier: 

 Høye stolper med flere spotter for god allmennbelysning og effektbelysning av scenen 

 Pullerter i plantebed 

 Fasadebelysning av biblioteket (Opsjon) 

 Belysning av Fortellertreet 

Spottene skal monteres på stålstolper. Stolpene skal være ca 10 m høye. For å unngå for mange 

stolper og en helhetlig design skal det monteres opp til 5 armaturer på hver stolpe. 

Pullerten i plantefeltene graves delvis ned slik at det blir blendfritt for folk som passerer eller sitter 

på benken.  

 

Fasaden på biblioteket skal belyses med varmt hvitt lys. Bygningen skal belyses både fra bakken og 

ved armaturer festet på bygget.  
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Fortellertreet belyses med opplysarmatur for trær. 

 

På Markedsplassen og ved Scenen skal det være EL-uttak i kum for strøm til utendørs bruk. 

VEGER OG PLASSER 

Hoveddelen av plassen opparbeides med granittheller 12x60x60 cm og 12x60x120 cm satt i 

løsmasser.  Hellene skal legges i en type rubbelmønster med en miks av lys- og mørk grå granittheller 

i forholdet 80/20. Nominell fuge 10 mm med fugemasse av finsingel. Det skal være repeterende 

felter med gjennomgående fuge. Stein langs de gjennomgående fugene skal ha flat fas.  

 

Markedsplassen opparbeides med gatestein, gjenbrukt fra eksisterende anlegg, i kombinasjon med 

ny skåret og flammet storgatestein som sikrer universell utforming over plassen. Stein på 

Markedsplassen settes i betong.   

 

Scenen opparbeides med belegg i granitt med variert overflate og gjenbruk av skiferheller fra  det 

eksiterende anlegget.  

 

Plasstøpt gummibelegg legges på fundament av løsmasser i henhold til anvisning fra leverandør. 

Gummibelegget skal legges i avdempede jordfarger: okergul, varm orange og brunrød (RAL 1014, 

3016 og 3017) 

PARKER OG HAGER 

Plantefelt for busker og bunndekkeplanter opparbeides med god vekstjord med dybde på minimum 

40 cm over 20 cm drenerende masser. Nye trær skal plantes i minimum 4 m3 vekstjord med 1 m 

dybde. Underlaget skal være gode drenerende masser. Sonen ut til 3 m utenfor stammen skal 

etableres med rotvennlig forsterkningslag i henhold til veileder fra Statens vegvesen. Alle de nye 

trærne skal ha permanent trebeskyttelse og oppstøtting. Gressflater etableres med ferdiggress på 

underlag av god vekstjord med dybde på minimum 30 cm over 10 cm drenerende masser. 

Utstyr: 

Alt utstyr skal være fastmontert i henhold til anvisning fra leverandør. 

 

Prefabrikkert toalett skal inneholde personaltoalett, offentlig toalett og HCP toalett. 

Fasadematerialet og farge skal tilpasses biblioteket. Toalettet skal være vandalsikkert og ha 

selvvaskende toalettskål.  

Klatrestativene skal være i stål og tauverk og inneholde sklie, huske, klatre- og balansemomenter 

mm. Høyde ca 3 m. Tilsvarende Boomerang type 1 og 2 Corocord fra Kompan.  I lekeområdet skal det 

også moters trampoliner på bakkenivå. 

Det skal monteres sirkulære benker i tre med ryggstøtte rundt den store almen i området Ut og les, 

rundt kirsebærtrærne på markedsplassen og rundt lønnen i adkomstsonen i sørøst. I tillegg skal det 

plasseres benker med ryggstøtte i området ved inngangspartiet til biblioteket og langbord i 
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lekeområdet. På sittekanter i granitt skal det monteres benker i tre. Halvdelen av benkene skal ha 

ryggstøtter og armlener. Alt tremateriale skal være impregnert eller oljebehandlet eller behandlet på 

annen måte for tilsvarende bestandighet. 

Bordtennisbord plasseres ved adkomstsonen i nordøst. 

Prefabrikkert sykkelskur skal være av stål med tak av polykarbonat, lengde 5,20, tilsv. type «Revet» 

fra Nola. 

Det skal monters sykkelstativ for 15 ved gavelveggen sør for trikkeholdeplassen.   

I området «Ut og les» skal det monteres oppslagstavle for bruk av biblioteket. Tavlen skal være ca 10 

m lang. Konstruksjonen skal være av stål. Monteret skal være vanntett, vandalsikkert og ha 

belysning. Det skal være en enkel og låsbar mekanisme for utskifting av plakater. 

Eksisterende skulptur av pike flyttes til front av biblioteket ved østre rampe. 

Pissoaret flyttes til anvist plass. Flytting skal være komplett med blant annet fundamentplate, 

tilkopling til vann og avløp og strøm.  

Det skal etableres 3 punkter for med nedgravde kontainere for renovasjon. 
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KOSTNADSOVERSLAG 

Kostnadsoverslaget er utarbeidet med bakgrunn i erfaringstall og basert på den foreliggende 

landskapsplanen og på dagens kunnskap om stedlige forhold. Det er medtatt 15% i uspesifiserte 

kostnader.   Prosjektet er kostnadsberegnet til totalt 33 mill eks. mva, 41,3 mil inkl mva.  

Tilsvarende 5700 kr pr m2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1216 SCHOUS PLASS

Kostnadskalkyle 20.12.2012

Prisdatabase: Erfaringspriser, kostnadsnivå pr. desember 2012, det medtas 15% i uspesifiserte kostnader og riggkostnader på 8%

Kto Spesifikasjoner Kvalitet/Beskrivelse/veiledende produktinfo. Enh. Mengde pris Sum kalkyle

70 UTENDØRS GENERELT (RIGG OG DRIFT) 8 % 1 957 434   

71 BEARBEIDET TERRENG 2 913 725   

.01 Felling og fjerning av trær Kirsebærtrær, høyde ca 12m stk 14 8 000 112 000       

.02 Fjerning av asfaltdekke Fjerning, transport og deponering m2 350 80 28 000         

.03 Demontering av kanter av granitt Til gjenbruk, opptaking, transport til depo lm 75 1 000 75 000         

.04 Demontering av granitt pullerter Til gjenbruk, opptaking, transport til depo stk 4 1 000 4 000           

.05 Demontering av storgatestein og smågatestein satt i løsmasse Til gjenbruk, opptaking, transport til depo m2 150 90 13 500         

.06 Demontering av statue med sokkel Til gjenbruk, opptaking, transport til depo stk 1 1 500 1 500           

.07 Riving av basseng, støpt konstruksjon og forblending RS 1 40 000 40 000         

.08 Riving av lysmaster med fundament inkl. frakobling el stk 15 1 000 15 000         

.09 Riving av gjerde Flettverk og plantegjerde lang nabogrense i vest, h 150cm lm 68 450 30 600         

.10 Riving av andre elementer Bordtennisbord, 10 sykkelstativ, 10 benker, etc RS 1 25 000 25 000         

.11 Grovplanering med opplasting Det medtas full masseutskiftning med utgraving til 70 cm under terreng m3 3 150 100 315 000       

.12 Avretting Av grovplanum m2 4 500 10 45 000         

.13 Transport Utgravde masser  * egenvekt 2.7 tonn 8 505 90 765 450       

.14 Levering Depoavgift tonn 8 505 35 297 675       

.15 Forsiktig graving for ihensyntagen til eksisterende vegetasjon

Tillegg for graving nær rotsoner for trær som skal bevares, i rotsonen skal det ikke 

masseutskiftes RS 1 30 000 30 000         

.16 Beskyttelse av eksisterende trær Stamme, krone og rotsone stk 27 3 000 81 000         

.17 Overbygning  70cm Forsterkningslag, bærelag, avretting for konstruksjoner, veier og plasser m2 4 500 230 1 035 000    

Beregningene er basert på tegning LARK 300 datert 20.12.2012, kartgrunnlag fra Oslo kommune og ledningskart fra VAV. Det er ikke utført målinger for evt. forurenset grunn, det er ikke 

forutsatt omlegging av eksisterende VA anlegg. Det er ikke utført oppmåling av eksisterende høyder. Typeangivelser er medtatt som veiledende informasjon for kalkylen, og kan erstattes 

med tilsvarende produkter som kan oppfylle krav til kvalitet, funksjon og form. Alle arbeider og leveranser forutsettes utført etter Norsk Standard NS 3420 m fl. 
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Kto Spesifikasjoner Kvalitet/Beskrivelse/veiledende produktinfo. Enh. Mengde pris Sum kalkyle

72 KONSTRUKSJONER 1 446 900   

.01 Sittekant av granitt, gjenbruk fra depo Rundt 1. tuntre, remontering av kant fra dagens anlegg lm 16 1 000 16 000         

.02 Sittekant av granitt, vis 40 cm, bredde 45 cm, nedsenk for benker

Langs plantefelt i plassens  ytterkanter, skrå forkant, avrundede kanter og hjørner med 

hjørneelementer, flammede visflater. Åpninger i kanten for å slippe gjennom overflatevann til 

regnhager. lm 73 7 000 511 000       

.03 Kant av granitt, som fundament for sittebenker

Gjelder del av sittekant hvor det monteres benker i tre. Granitt med skrå forkant, rettstrekk, 

vis 30cm, flammede visflater. lm 119 2 500 297 500       

.04 Kant av granitt , vis0-10, bredde 30cm Rundt plantefelt i Nordre gate, oslokant lm 123 800 98 400         

.05 Kant av granitt , vis 15cm, bredde 30cm Til plantefelt rundt biblioteket, bearbeidet platekantstein i granitt lm 112 1 200 134 400       

.06 Kant av granitt, gjenbruk, fra depo Transport, bearbeiding (splitting) av stein og montering lm 35 2 400 84 000         

.07 Kant av stål mellom regnhager og plantefelt Flattstål høyde 20cm til seperasjon av masser lm 60 800 48 000         

.08 Gjerde langs tomtegrense Thorvald Meyersgate, h: 150cm

Gjerde i tremoduler montert i H bjelker. Royalimpregnert, sortbeiset, moduler med ramme, 

vertikale spiler med lysåpning inni hvert felt. Punktfundament av betong for minst mulig 

graving i rotsonen. lm 68 3 200 217 600       

.09 Fundament for oppblåsbart lerret Lerret fra Deichmanske stk 4 10 000 40 000         

73 UTENDØRS RØRANLEGG  985 000       

.01 Riving av eksisterende anlegg Sluk og kummer som ikke lenger er i bruk RS 1 15 000 15 000         

.02 Graving av grøfter, gjenfylling og transport Overflatevann RS 1 300 000 300 000       

.03 Sandfangskummer med ramme og lokk RS 1 180 000 180 000       

.04 Overløpskummer i regnhager

betongkum med utette skjøter, uten bunn og påmontert kuppelrist, tilknytting til øvrig 

overvannsnett RS 1 100 000 100 000       

.05 Fordrøyingsmagasin- med kummer og virvelkammer RS 1 270 000 270 000       

.06 Fordrøyingsmagasin - regnhager over bakken RS 1 50 000 50 000         

.07 Tilkobling til eksisterende kommunalt nett Overvannsnett RS 1 30 000 30 000         

.08 Tilkobling toalettbygg Vann og avløp RS 1 40 000 40 000         

74 UTENDØRS ELKRAFT 1 723 000   

.01 Kabler og grøfter Graving, tilbakefylling, kabling lm 380 350 133 000       

.02 Utendørs lysarmaturer ,master og fundamenter

Levering, montering og tilkobling av parkbelysning med master, pullerter og opplys. Se teknisk 

plan for plassering. M1- 7 stk: Maxiwoody LED flood fra Iguzzini, 10m høy mast, 3-5 armaturer 

pr. mast og RGB armatur på scenen,  P1- 25 stk: Eden HIE pullert fra TargettiPoulsen, O1 - 7 

stk: Light up Light opplysarmatur for trær RS 1 770 000 770 000       

.03 Eluttak til markedsplass og  scene Type Campetto fra Satema el. (Satema.no) Levering og montering stk 3 90 000 270 000       

.04 Flytting av eksisterende trafo Trafo inne på plassen ved Herslebsgate, prisoverslag fra Hafslund, stk 1 550 000 550 000       
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Kto Spesifikasjoner Kvalitet/Beskrivelse/veiledende produktinfo. Enh. Mengde pris Sum kalkyle

76 VEIER OG PLASSER 7 930 860   

.01 Belegg av granittheller t: 12cm

Granitt satt i og fuget med løsmasser. Farge lys grå 80% /mørk grå  20% , format 60x60 og 

60x120, store repeterende felter i en type rubbenmønster, med forskyving og gjennomgående 

fuge rundt feltet. Langs fugen utføres steinen med fas for å lage et stripemønster. Det 

monteres flattstål i den gjennomgående fugen. m2 3190 1 500 4 785 000    

.02 Tilpassing av belegg til elementer Bearbeiding av stein langs sittekanter lm 183 120 21 960         

.03 Belegg av storgatestein fra depo, gjenbruk, fuget med betong På markedsplassen m2 150 2 000 300 000       

.04 Belegg av ny storgatestein, fuget med betong På markedsplassen, sikrer universell utforming m2 222 2 200 488 400       

.05 Belegg av smågatestein fra depo, gjenbruk, fuget med løsmasser Rundt eks. trær, fundamenteres ikke m2 38 900 34 200         

.06 Belegg av skiferheller fra depo, gjenbruk, satt i løsmasser Under sitteplasser, gangsoner, i aktivitetsområdet m2 100 2 000 200 000       

.07 Belegg av plasstøpt gummi Fallhøyde 3m, gummi av 3 ulike farger, RAL 1014, 3016 og 3017 m2 800 1 600 1 280 000    

.08 Belegg av granitt, med innslag av gjenbruksskifer, satt i betong

For scene, belegg av granitt med variert overflate og gjenbruk av skifer fra eksisterende anlegg 

, satt i betong m2 100 6 000 600 000       

.09 Belegg av singel 8-16, tykkelse 15cm I plantefelt langs Nordre gate m2 200 75 15 000         

.10 Reasfaltering av offentlig fortau etter anleggarbeider m2 521 300 156 300       

.11 Ledelinjer, taktile retningsindikatorer og oppmerksomhetsindikatorer Hel granittstein lm 50 1 000 50 000         

77 PARKER OG HAGER 9 468 435   

770 Parker og hager generelt 175 860       

.01 Levering og utlegging a vekstjord for grasareal t=200mm m2 110 70 7 700           

.02 Levering og utlegging av vekstjord for buskfelt t=400mm m2 664 140 92 960         

.03 Levering og utlegging av vekstjord for trær t=1000mm m2 8 400 3 200           

.04 Rotvennlig forsterkningslag for nye trær satt i belegg Gjelder 6 stk trær m2 48 1 500 72 000         

771 Grasarealer 8 800           

.01 Etablering av grasplen, ferdigplen m2 110 80 8 800           

772 Beplantning 494 000       

.01 Etablering av treplantinger -store søyletrær Utenfor biblioteket, type eik stk 4 18 000 72 000         

.02 Etablering av treplantinger - store parktrær På plassen stk 2 18 000 36 000         

.03 Etablering av buskbeplanting og beplanting til regnhager Tett, lav bunndekkebeplanting m2 664 500 332 000       

.04 HMS beskjæring og kronerydding av eksisterende trær  inkl lift timer 60 900 54 000         
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Kto Spesifikasjoner Kvalitet/Beskrivelse/veiledende produktinfo. Enh. Mengde pris Sum kalkyle

773 Utstyr 8 687 535   

.01 Langbord og benk 2 stk langbord og benker. Vroom fra Vestre, 607 900 benker- 12 stk, 636 900 bord- 6 stk RS 1 215 000 215 000       

.02 Rund benk i tre Ved tuntre 2, Rough & Ready Circular benk D500 fra Streetlife.nl, med 10 ryggstøtter stk 1 225 000 225 000       

.03 Rund benk i tre På markedsplassen, Rough & Ready Circular benk D300 fra Streetlife.nl, med 5  ryggstøtter stk 2 119 500 239 000       

.04 Sittebenk med rygg

Foran biblioteket, Solitude fra Streetlife.nl, lakkert aluminium , sittehøyde 45cm,  lengde 

234cm, med dobbel rygg stk 4 17 500 70 000         

.05 Sitteflate av tre - nedsenket montert på granittkanter

Porto for murkant fra Vestre, monteres helt nedsenket på kanter av granitt, prosjektutførelse 

av benk med ekstra bred spile i forkant som ligger utenfor granittkanten lm 119 7 015 834 785       

.06 Rygg av tre- til granittkanter Porto fra Vestre.com, rygg i prosjektutførelse med 5 spiler, 1.60 lang lm 75 3 370 252 750       

.07 Renovasjon Nedgravd løsning for avfallshåndtering stk 3 120 000 360 000       

.08 Lekeutstyr- trampoliner Trampoline Pi, Elverdal.no stk 6 85 000 510 000       

.09 Klatrenett- hovedattraksjon Boomerang type 1 og Boomerang type 2. Corocord v/Kompan.no, levering og montering stk 1 4 255 000 4 255 000    

.10 Bordtennisbord Ben/stativ tilpasset HC bruk stk 2 18 000 36 000         

.11 Toalettbygg, Tetragon type 121

Prefabrikert vandalsikker løsning fra Danfo, fasademateriale tilpasses biblioteket, inneholder 

personaltoalett, offentlig toalett og HCP toalett, gjelder levering og montering stk 1 1 160 000 1 160 000    

.12 Levering og montering av bibliotekvegg,  190x90 oppslagstavle

For biblioteket, stålkunstruksjon med enkel mekanisme for utskifting av plakater, vanntett, 

med belysning. lm 10 8 000 80 000         

.13 Montering av statue fra depo stk 1 10 000 10 000         

.14 Frittstående skjermtak for sykkel Revet fra Nola (nola.se)lengde 5.20, 10 sykkelplasser, tak av polycarbonat stk 1 80 000 80 000         

.15 Flytting av eks. pissoar til ny plassering Fundamentplate, tilkobling til vann og avløp RS 1 150 000 150 000       

.16 Trebeskyttelse Permanent beskyttelse, Urban med markrist fra Vestre stk 8 21 000 168 000       

.17 Sykkelstativ 2 786 900C Klips sykkelstativ for 3 sykler. For nedstøp. vfz+lakk stk 15 2 800 42 000         
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Kto Spesifikasjoner Kvalitet/Beskrivelse/veiledende produktinfo. Enh. Mengde pris Sum kalkyle

779 Annet 102 240       

.01 Skjøtsel av plantefelt i reklamasjonstiden 3 år m2 664 135 89 640         

Skjøtsel av gress i reklamasjonstiden 3 år m2 110 90 9 900           

Skjøtsel av nye trær i reklamasjonstiden 3 år stk 6 450 2 700           

Sum entreprisekostnad 26 425 354 

Uspesifisert 15% 15 % 3 963 803    

Prosjektering,  produksjonsoppfølging 6 % 1 585 521    

Prosjektledelse 4 % 1 057 014    

Byggekostnad 33 031 692 

mva 25 % 8 257 923    

Byggekostnad inkl.mva 41 289 615 

Opparbeidet areal m2: 5795

Totale kostnad pr. m2, eks mva, (inkl. va, el, uspes, prosjektering)  kr 5 700

OPSJON:  REHABILITERING AV TRAPP TIL DEICHMANSKE BIBLIOTEKET 882 500       

.01 Riving, graving, fundamentering, avretting RS 1 105000 105 000       

.02 Støpt såle Under hele trappeanlegget m2 185 1000 185 000       

.03 Trapp, vanger Demontering og remontering av trinn og vanger i granitt lm 142 2500 355 000       

.04 Belegg i trapp Demontering og remontering av skifer m2 150 1000 150 000       

.05 Håndløper Ny lm 25 3500 87 500         

OPSJON:  FASADEBELYSNING AV DEICHMANSKE BIBLIOTEKET 290 000       

.01 Belysning 

Graving, kabler, tilkobling, levering og montering av armaturer. (med utgangspunkt i forslag fra 

Iguzzini) RS 1 290000 290 000       
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Oslo kommune 

Eiendoms- og byfornyelsesetaten  

  

 

 

    

 

Eiendoms- og 

byfornyelsesetaten 

 

Besøksadresse:   

Christian Krohgs gate 16   

Postadresse: 

 

Fakturaadresse:             

Eiendoms- og byfornyelsesetaten  

Oslo kommune, Fakturasentral 

 

Telefon: 02 180 

 

 

Org.nr.: 874 780 782 

Giro: 1315.01.01160 

 Postboks 491 Sentrum Postboks 6532 Etterstad E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no 

 0105 OSLO 0606 OSLO www.eby.oslo.kommune.no 

     

 

Bydel Grünerløkka  

Øivind Eide 
 
 

Postboks 2128 Grünerløkka   

0505  OSLO  

  
 

   Dato: 18.01.2013 

    

Deres ref.: Vår ref.: Saksbeh: Arkivkode: 

 11/87-25  Anne Kathrin U. Jakobsen, 

416 23 964 

560 
 

 13/1433 (Oppgis ved henv.)  

 
Torg og møteplasser - Schous plass gnr./bnr. 228/661 

spørsmål om saksgang for oppgradering av plass etter gjennomført forporsjekt 
 

Det vises til e-post datert 16.01.2013, hvor bydelen orienterer om at forprosjektet til 

oppgradering av Schous plass er utført. Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) ber om kopi 

av rapporten. På forhånd takk. 

 

Til spørsmålene om hvor søknaden om oppgradering av Schous plass skal sendes, hvem som 

innstiller og hvem som fatter endelig vedtak: 

 

Praksis for tildeling av midler til torg og møteplasser er; etter bystyrets vedtak om budsjett har 

EBY fått i oppdrag fra Byrådsavdeling for byutvikling om å foreslå plasser. På bakgrunn av 

innspill fra alle bydelene, etater (Bymiljøetaten) og dokumentet «Forslag til møteplasser som 

prioriteres for gjennomføring», som er laget i tilknytning til Kommunedelplan for torg og 

møteplasser (vedtatt av Oslo bystyre den 22.03.2009, sak 107) samt befaringer, har EBY 

utarbeidet byrådssak med forslag til prosjekter. Endelig vedtak om fordeling fattes i byrådet. 

 

For 2013 er det bevilget 15 millioner kroner i budsjett under posten «425 investeringskapital 

torg og møteplasser». EBY har per i dag ikke fått i oppdrag fra Byrådsavdeling for 

byutvikling om å foreslå plasser. 

 

Eventuelt kan det vurderes om det kan søkes spillemidler til oppgraderingen- se 

Bymiljøetatens Internettsider, spillemidler til idrett og fritid, 

http://www.bymiljoetaten.oslo.kommune.no/idrett og fritid/. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Tomteseksjonen 

 

 

 

 

Atle Røiom       Anne Kathrin U. Jakobsen 

Seksjonsleder       Fagkonsulent   

  
    

BGA v/Øyvind Eide 
 

 

   

 

 

http://www.bymiljoetaten.oslo.kommune.no/idrett%20og%20fritid/
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Saksframlegg BUK 
Sak 05/13 

 

 
Arkivsak:  201300034  
Arkivkode:   

Saksbeh:  Gro Borgersrud  

   
Saksgang Møtedato  
byutviklingskomiteen 28.01.2013  
 

SAK 05/13 DETALJREGULERING MED KONSEKVENSUTREDNING INNSPURTEN 
VALLE HOVIN, VÅLERENGA STADION MM. PLANFORSLAG TIL OFFENTLIG 
ETTERSYN. 
Saksnr. 201300034 
 
Bakgrunn:  
Vålerenga fotball ønsker å bygge ny fotballstadion på Valle Hovin. Området som foreslås regulert 
ligger i hovedsak i Bydel Gamle Oslo, men deler av området ligger i Bydel Grünerløkka. Asplan 
Viak og Lund+Slaatto står bak forslaget på vegne av Vålerenga fotball. Forslaget er endring til et 
tidligere forslag som ble sendt til politisk behandling i rådhuset 23.03.12. 
 
Bakgrunn for endringen er at Byråd for byutvikling har bedt om at det utarbeides nye alternativ 
der utnyttelsen i et av feltene i planen økes. Dette gjelder felt B6, som i sin helhet ligger i Bydel 
Gamle Oslo. Det er kun denne endringen som er gjenstand for offentlig ettersyn. 
 
Plan- og bygningsetaten anbefaler ikke planforslagene fordi reguleringen er i strid med 
overordnede planer og retningslinjer når det gjelder bevaring av friområder og grønnstruktur. 
 
Tidligere behandling i bydelen:  
Saken har ikke tidligere vært til behandling i bydelen.  
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Byutviklingskomiteen i Bydel Grünerløkka ønsker å bevare byens grøntområder. 
Byutviklingskomiteen kan ikke støtte et planforslag som innebærer en omregulering og 
nedbygging av et større friområde til byggeområde i strid med overordnede planer. 
 
Vedtak: 
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Saksframlegg BUK 
Sak 06/13 

 

 
Arkivsak: 201291033  
Arkivkode:   

Saksbeh: Gro Borgersrud  

   
Saksgang Møtedato  
Byutviklingskomiteen 28.01.2013  
 

SAK 6/13 KØBENHAVNGATA 11 - ANMODNING OM UTTALELSE TIL SØKNAD OM 
Å RIVE GATEFASADE  
 
Bakgrunn: 
Det søkes om å rive bevaringsverdig gatefasade i Københavngata 11.  
 
Rammetillatelse til mindre fasadeendringer mot bakgård og rehabilitering av bygget ble gitt 
09.01.2012. Det ble søkt om å rive bygget, med unntak av gatefasaden 16.08.2012 og Plan- og 
bygningsetaten ga tillatelse til å rive deler av bygget, under forutsetning av at gatefasaden skulle 
bevares, 19.10.2012. 
 
12.12.2012 raste deler av gatefasaden ned.  
 
Sammendrag av saken og tidligere behandling av saken i bydelen: 
Oslo bystyre vedtok 23.09.2009 reguleringsplan for Malmøgata 5 og 7, Stockholmgata 10 og 12, 
Marstrandgata 8 og Københavngata 11. Bevaring av industribygget i Københavngata 11 var en del 
av reguleringen. Reguleringsplan for kvartalet var til behandling i BUK 25. august 2008. 
 
Byutviklingskomiteen i Bydel Grünerløkka behandlet 3. september 2012 søknad om riving av den 
bevaringsverdige bygningen i Københavngata 11. Det ble ikke søkt om riving av gatefasaden. 
Begrunnelsen for søknaden var at søker mente det var fare for at bygningen kunne rase og at den 
ikke var til å redde. Byantikvaren protesterte sterkt mot riving og mente man burde tatt hensyn til 
sikring av bygget før arbeidene begynte. Byantikvaren vurderte å be Plan- og bygningsetaten å 
frata utbygger ansvarsrett for prosjektet. 
 
Emely Tronberg/ Ole Wiig fra Narud Stokke Wiig Arkitekter møtte til åpen halvtime i BUK 3. 
september 2012 og fortalte om prosjektet ”Chokoladefabrikken” hvor Københavngata 11 inngår. 
Tronberg/ Wiig informerte om og viste bilder av hvorfor de mente Københavngata 11, med unntak 
av fasaden mot Købengavngata burde rives.  
 
Byutviklingskomiteen gjorde følgende vedtak:  
Byutviklingskomiteen anbefaler at det gis dispensasjon fra formål spesialområde bevaring, og at 
det gis tillatelse til riving av den bevaringverdige bygningen, og slik at gatefasaden bevares. 
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Plan- og bygningsetaten ga tillatelse til å rive deler av bygget, under forutsetning av at gatefasaden 
skulle bevares, 19.10.2012. I forbindelse med rivingen av bygningskroppen raste deler av 
gatefasaden 12.12.12. Etter dette mener utbygger det er umulig å bevare fasaden. 
 
Plan- og bygningsetaten har politianmeldt forholdet.  
 
Utbygger har bekreftet at fasaden ikke vil rase mot gata og at området er sikret mot 
uvedkommende. 
 
Plan- og bygningsetaten har gitt utbygger pålegg om å sikre/ tildekke bygningsdelene som er 
skadet og/eller blottlagt for skadelig påvirkning av klimatiske forhold slik at ytterligere skade 
forhindres, med frist 17.01.2013. Det er vedtatt en tvangsmulkt på kr 50 000 som forfaller dersom 
fristen for umiddelbar midlertidig sikring ikke overholdes.  
 
Utbygger har per e-post anmodet om umiddelbar rivetillatelse til henholdsvis Plan- og 
bygningsetaten 12.12.12 og 13.12.12 og ordføreren 24.12.12 begrunnet med sikkerhetsbehov og 
behov for å komme videre i arbeidet. 
 
Rivetillatelse krever dispensasjon fra formål spesialområde bevaring.  
 
Utbygger søker også om fritak fra nabovarsling, begrunnet med at naboene har fått mange 
nabovarsler tidligere og trolig ikke er interessert i om gatefasaden rives. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Byutviklingskomiteen i Bydel Grünerløkka finner det problematisk å behandle en sak som er 
under politietterforskning. Bydelen vil avvente både politiets etterforskning og Plan- og 
bygningsetatens vurdering før vi behandler saken. 
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  Dato: 17.01.2013 

Deres ref:  Vår ref (saksnr): 201109414-106
Oppgis alltid ved henvendelse 

Saksbeh: Paul L. V. Koefoed Arkivkode: 531 

 
 
 
 
 
Byggeplass: MARSTRANDGATA 10-

14/STOCKHOLMGATA 12-14 
Eiendom: 227/253/0/0 

    
Tiltakshaver: ChokoladefabrikkenUtbyggingss

elskapASc/oR.CarlsenBundeEien
dom 

Adresse: Postboks 6445 Etterstad, 0605 OSLO 

Søker: Narud-Stokke-Wiig AS Adresse: Rådhusgata 27, 0158 OSLO 
Tiltakstype: Blokk/bygård/terrassehus Tiltaksart: Oppføring 
 

ANMODNING OM UTTALELSE TIL SØKNAD OM Å RIVE GATEFASADE 
KØBENHAVNGATA 11 – BYGG B  

”CHOKOLADEFABRIKKEN” – TRINN 1 
 

OVERSENDELSE TIL BYDEL GRÜNERLØKKA 
 
Det vises til samarbeidsavtale mellom bydelene og Plan- og bygningsetaten. Det søkes om å rive 
bevaringsverdig gatefasade. Herved oversendes endringssøknaden til uttalelse. 
 
Rammetillatelse til mindre fasadeendringer mot bakgård og rehabilitering av bygget ble gitt 09.01.2012. 
Det ble søkt om å rive bygget, med unntak av gatefasaden 16.08.2012. Bydel Grünerløkka uttalte seg til 
rivesøknaden i brev av 05.09.2012 (deres ref. (saksnr): 201291033-4. Rivesøknaden ble tatt til orientering 
av Byutviklingskomiteen i Rådhuset 10.10.2012. Plan- og bygningsetaten ga tillatelse til å rive deler av 
bygget, under forutsetning av at gatefasaden skulle bevares, 19.10.2012.  
 
12.12.2012 raste deler av gatefasaden ned. Vedlagt følger søknad om endringstillatelse.  
 
Det vises til vedlagte saksdokumenter. Plan- og bygningsetaten ber om tilbakemelding snarest mulig, og 
senest innen 4 uker. 
 
 
 
PLAN- OG BYGNINGSETATEN 
Avdeling for områdeutvikling 

Bydel Grünerløkka 
Postboks 2129 Grünerløkka 
0505 OSLO 



Saksnr: 201109414-106 
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Områdeplaner 2, tett by 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 17.01.2013 av: 
 
Paul L. V. Koefoed - Saksbehandler 
 
 
 
Vedlegg: 

Vedlegg i sak 201109414-106  

Nr Beskrivelse 

1 Anmodning om uttalelse - Marstrandgata 10-14/Stockholmgata 12-14 (Dette dokument) 

2 E-Postmelding 

3 Søknad om endring og dispensasjon 

4 Oppsummering av saken 

5 Notat 

6 Tillegg 

7 Tilstandsvurdering 

8 Forenklet redegjørelse 

9 Foto 

10 Riveplan 
 
Kopi til: 
Narud-Stokke-Wiig AS, Rådhusgata 27, 0158 OSLO, ark@nsw.no 
ChokoladefabrikkenUtbyggingsselskapASc/oR.CarlsenBundeEiendom, Postboks 6445 Etterstad, 0605 
OSLO, rune.carlsen@bundeeiendom.no 
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  Dato: 10.01.2013 

Deres ref:  Vår ref (saksnr): 201109414-101
Oppgis alltid ved henvendelse 

Saksbeh: Paul L. V. Koefoed Arkivkode: 531 

 
 

STATUS I SAKEN  
"CHOKOLADEFABRIKKEN"  

 KØBENHAVNGATA 11  
 

 
Plan- og bygningsetaten viser  til brev fra byrådsavdelingen av 08.01.2012, hvor status i saken 
etterspørres og hvor det henvises til varsel om skade på gatefasaden, mottatt 12.12.2012, og til brev 
fra byrådsavdelingens av 18.10.2012, vedrørende behandling av orienteringssak om samme bygg i 
byutviklingskomiteen.  
 
Herved oversendes følger oversikt over utvikling i saken etter varsel om skade på gatefasaden 
12.12.2012 og status per 09.01.2013.  

 
 
Forhistorie 
 Tilsyn i forbindelse med igangsettingstillatelse til å rive bygget 
Det ble gjennomført tilsyn 09.11.2012 i forbindelse med søknad om igangsettingstillatelse til rivingen, av 
ansvarlig kontrollerende for prosjektering av sikring av eksisterende konstruksjon før, under og etter 
riving, fram til permanent løsning. Tilsynet medførte at det ble etterspurt ytterligere dokumentasjon 
vedrørende stabilitet for fasaden som skulle bevares. 22.11.2012 mottok etaten redegjørelse for sikring av 
fasaden, men fant det ikke tilstrekkelig dokumentert hvorfor det ikke lot seg gjøre å sikre fasaden bedre 
mot å falle inn i byggegruben. 23.11.2012 ble det derfor innkalt til møte hvor Plan- og bygningsetaten 
spurte om alternative metoder for avstivning av fasaden var vurdert. Det ble bedt om dokumentasjon på 
dette og dersom slik sikring var blitt forkastet skulle det redegjøres for dette. Ny redegjørelse ble mottatt 
samme dag. Det ble beskrevet hvorfor løsninger som tideligere var diskutert ikke ble valgt. Løsningene ble 
vurdert av foretaket for verken å være hensiktsmessige eller for å ivareta sikkerheten i tilstrekkelig grad 
under utførelsen. 
 
Tillatelse til å igangsette rivingen ble gitt 27.11.2012. Plan- og bygningsetaten vil presisere at tillatelsen er 
gitt på bakgrunn av foretakenes ansvarsrett. Ansvaret for prosjektert løsning tilligger foretakene og Plan- 
og bygningsetaten verken avslår eller godkjenner prosjekterte løsninger. Igangsettingstillatelsen slår fast at 
ansvarlige foretak skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lov, forskrift og gitt 
tillatelse. 
 
Oversikt over utvikling i saken etter varsel om skade på gatefasaden 
12.12.2012 Varsel om skade på gatefasaden : 

Byrådsavdeling for byutvikling 
Rådhuset 
0037 OSLO 



Saksnr: 201109414-101 
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Varselet ble supplert med notat om Københavngata 11 og pågående riving med følgebrev 13.12.2012. I 
redegjørelsen opplyses det om at som følge av ukontrollert ras under riving av bygget har deler av 
gatefasaden rast sammen. Videre opplyses det om at rivearbeidene er stoppet. Det oppgis nå at  
forutsetningen om å bevare gatefasaden ikke kan oppfylles, som følge av byggets konstruksjonsmåte. Det 
anmodes om at arbeidene med riving av bygget, og da også gatefasaden, kan gjenopptas umiddelbart. 
 
13.12.2012 Konstatert at ikke fare for personskade: 
Tilsynsavdelingen kunne fastlå at det var tilstrekkelig sikret mot utrasing i gate og mot tilgang for 
uvedkommende både nær fasaden og på rivetomten for øvrig. Det ble ikke vurdert å være fare for 
personskade på stedet.  
 
18.12.2012 Pålegg om midlertidig sikring og vedtak om tvangsmulkt: 
Eksponering av den delvis nedraste fasaden vil kunne føre til ytterligere fare for nedfall av murdeler mv. 
og vil forhindre forutsetning for tillatelsen om bevaring. Bygningsdelene som er skadet og/eller blottlagt 
for skadelig påvirkning av klimatiske forhold må sikres/tildekkes slik at ytterligere skade forhindres. Frist 
var 20.12.2012.  
 
19.12.2012 Vedrørende skade på fasade - svar fra Plan- og bygningsetaten:  
Rivearbeidene kan ikke gjenopptas før kommunen har gitt klarsignal. Bevaring av gatefasaden var en 
forutsetning for rivetillatelsen. Plan- og bygningsetaten må vurdere om riving av gatefasaden utgjør et så 
vesentlig avvik fra planen at riving krever full omregulering eller om riving av gatefasaden kan behandles 
som en rivesøknad med dispensasjon fra § 4, vedrørende spesialområde bevaring, i gjeldende 
reguleringsbestemmelser. 
 
19.12.2012 Politianmeldelse:  
Plan- og bygningsetaten anmoder politiet om å etterforske mulig straffbart forhold knyttet til bygget i 
Københavngata 11. Plan- og bygningsetaten er av den oppfatning at de arbeider som har foranlediget 
nedrasingen kunne vært unngått, enten ved:  

- bedre prosjektering 
- bedre kontroll av prosjektering, eller 
- bedre utførelse 

 
Når det gjelder byggets konstruksjonsmåte, er dette et forhold som de fagkyndige aktører må eller burde ha 
vært kjent med på et tidligere tidspunkt, før de igangsatte rivingen. I denne saken kan det stilles spørsmål 
om tiltaket har vært tilstrekkelig prosjektert og utredet med sikte på bevaring av bygget. Etaten mener 
dette kan tyde på svikt i beslutningsgrunnlaget hos de involverte aktører. 
 
Omfang og virkning av svikten kan resultere i at ingen ting av det som var forutsatt bevart av bygningen, 
først i planprosessen og så i rivetillatelsen, faktisk blir bevart.  
 
Etaten ønsker å få avdekket om det har vært overtredelse av krav gitt i eller i medhold av plan- og 
bygningsloven. 
 
21.12.2012 Pålegg om midlertidig sikring mot fukt blir påklaget: 
Vedtaket om sikring påklages og bes omgjort til at det umiddelbart gis aksept til å rive bygget og den 
aktuelle fasaden av hensyn til liv, helse og sikkerhet. Pålegget først mottatt i ordinær post 20.12.2012. For 
kort frist til gjennomføring. Bygget vurderes å være av en slik forfatning at det er til fare for omgivelsene 
og sikkerhetssituasjonen vil kunne bli forverret av snøfall og bør rives før jul.  
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21.12.2012 Foreløpig tilbakemelding på klage: 
Frist for gjennomføring av midlertidig sikring blir utsatt og tvangsmulkt gjelder ikke.  
 
Videre prosess 
Pålegg av midlertidig sikring: 
Per dags dato er gatefasaden ikke sikret mot mulige skader fra klimatiske påvirkninger. Ny frist for 
midlertidig sikring vil bli satt umiddelbart.  
 
Riving: 
Etter Plan- og bygningsetatens foreløpige vurdering kan riving av gatefasaden omsøkes som en normal 
rivesøknad med dispensasjon. En slik rivesøknad vil bli forelagt Byutviklingskomiteen til orientering.  
 
Om Politiet etterforsker saken eller ikke vil være avgjørende for behandling og framdrift i saken. Vedtak 
om en eventuell rivetillatelse vil måtte avvente avklaring fra Politiet om hvorvidt det er formålstjenelig at 
fasaden blir stående under (første delen av) en eventuell etterforskning.  
 
Nybygg: 
Etter Plan- og bygningsetatens foreløpige vurdering kan Nybygg ikke tillates uten omregulering, da det at 
Københavngata 11 rives i sin helhet medfører at den gjeldende reguleringsplanen er å anse som fraveket i 
et av sine hovedtrekk for denne eiendommen.  
 
 
 
PLAN- OG BYGNINGSETATEN 
Avdeling for områdeutvikling 
Områdeplaner 2, tett by 
 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 10.01.2013 av: 
 
Marianne Knutssøn Lindeberg - Enhetsleder 
Sigurd Knudsen - Enhetsleder 
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§ 4 Spesialområde bevaring

Alle melde- og søknadspliktige tiltak på bygningens eksteriør skal forelegges Byantikvaren til uttalelse. 

Bygningen eller deler av eksteriøret tillates ikke revet eller fjernet, med mindre fraværet av verneverdier 

dokumenters av Byantikvaren. Eldre fasader skal bevares med eksisterende uttrykk og materialbruk, eller 

tilbakeføres til dokumentert tidligere utseende.

Ved utbedring og reparasjon skal eldre fasadeelementer i størst mulig grad bevares i sin opprinnelige sammenheng.

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MALMØGATA 5 OG 7,STOCKHOLMSGATA 10 OG 12, 

MARSTRANDGATA 8 OG KØBENHAVNGATA 11, GNR. 227, BNR. 253,308,309, 317, 383 OG 384

§ 10 Rekkefølgebestemmelser

Før det gis midlertidig brukstillatelse for eksisterende bygg i Københavngata 11

(forretning, kontor, bevertning, kultur, undervisning) skal barnehagen være ferdigstilt.

§ 7 Utomhusplan

Utomhusplanen skal redegjøre for eksisterende og fremtidig terreng, (…) barnehagens uteareal (…)

Utomhusarealene skal være opparbeidet ihht godkjent utomhusplan før midlertidig brukstillatelse kan gis



CHOKOLADEFABRIKKEN



CHOKOLADEFABRIKKEN



CHOKOLADEFABRIKKEN



CHOKOLADEFABRIKKEN



CHOKOLADEFABRIKKEN

KJELLER
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SAK 07/13 ANMODNING OM NAVNSETTING AV OMRÅDE I BYDELEN 
 
Bakgrunn:  
Det er kommet en henvendelse fra Aspelin Ramm, om å anerkjenne Vulkan som et stedsnavn i 
Oslo. Aspelin Ramm ønsker bedre skilting til området, men Bymiljøetaten kan ikke skilte til et 
stedsnavn som ikke eksisterer.   
 
Navnsettingsprosessen: 
I følge Lov om stadnamn § 6, første ledd har eier eller fester rett til å uttale seg når det gjelder 
gårdsnavn og når det gjelder bruksnavn. Lokale organisasjoner har rett til å uttale seg i saker som 
gjelder stedsnavn organisasjonen har en særlig tilknytning til. I følge Forskrift om skrivemåten av 
stadnamn § 8, andre ledd, skal det settes av to måneder til høring for de som etter Lov om 
stadnamn § 6 har rett til å uttale seg. Så skal det settes to måneder til saksbehandlingen hos 
navnekonsulentene i kommunen, før bydelen gjør det endelige vedtaket. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak:  
Byutviklingskomiteen ønsker at området rundt Maridalsveien 13- 17 får navnet Vulkan. 
Bydelsadministrasjonen setter i gang en navnsettingsprosess etter gjeldende regler. 
 
Vedtak: 
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