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KLAGESAK TIL BYDELSUTVALG 

 - HAMMERFESTGATA 1 
KLAGE OVER PLAN- OG BYGNINGSETATENS RAMMETILLATELSE 

PÅ SØKNAD OM OPPFØRING AV BOLIGBLOKK.  
DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN. 

Byggesak- innstilling til bydelsutvalget 

 
 
Plan- og bygningsetatens tillatelse på søknad om oppføring av boligblokk med tilhørende 
parkeringsanlegg er påklaget av Oslo Drosjeeieres Innkjøpslag v/ Kurt Gjøen. 
Klageanførslene går i hovedsak ut på tre følgende forhold; 
Dispensasjon på nybyggets gesimshøyde og totalhøyde mot bakgård til Trondheimsveien 100. 
Dispensasjon gjeldene byggegrense. Byggets lengde mot bakgård til Trondheimsveien 100. 
Fasade og høyde mot Trondheimsveien. 
 
Klagen anbefales ikke tatt til følge. 
 
 
 
 
 
 
Plan- og bygningsetaten behandler denne sak etter myndighet tildelt etaten i bystyrevedtak 26.11.03 sak 
420 videreført i bystyrevedtak av 17.06.2009 sak 201. 

Bydel Grünerløkka 
Postboks 2129 Grünerløkka 
0505 OSLO 
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UTDYPENDE SAKSFREMSTILLING 
Gjeldende regulering og eksisterende forhold  
Eiendommen er regulert til Byggeområde for boliger med forretning i 1. etasje gjennom reguleringsplan, 
S- 3026, vedtatt 14.12.1988. U-grad 1,5 og maks 5 etasjer. Byggetiltaket medfører følgende 
dispensasjoner: 
- Overskridelse av regulerte byggegrenser. 
- Overskridelse av reguleringens etasjeantall i Felt A. 
- Pbl. § 29-4 vedrørende minste avstand fra nabogrense. 
 
Søknad om rammetillatelse 
Tiltaket omfatter oppføring av boligblokk med tilhørende parkeringsanlegg. Tiltaket er lokalisert i 
Hammerfestgata 1, bydel Grünerløkka. Tiltaket er oppgitt med en total BRA på 1465 m² med en U-grad på 
1,3. Tiltaket medfører opprettelse av 11 nye boenheter. 
Byggetiltaket medfører følgende dispensasjoner: 
- Overskridelse av regulerte byggegrenser. 
- Overskridelse av reguleringens etasjeantall i Felt A. 
- Pbl. § 29-4 vedrørende minste avstand fra nabogrense. 
 
Protester 
Tiltaket ble nabovarslet 30.05.2011 og ble supplert med tilleggsopplysninger i brevs form 9. og 10. juni. 
Det kom til sammen inn 8 bemerkninger fra følgende parter. 

• Oslo Drosjeeieres Innkjøpslag Trondheimsveien 100 
• Hammerfestgata Borettslag Hammerfestgata 2 A  
• Jeanette Sundby Hammerfestgata 5 A  
• Jens-Erland Hoel Hammerfestgata 5 B  
• May-Britt Solem Hammerfestgata 5 B  
• Nevzat Arikan Hammerfestgata 8  
• Marianne Rugkåsa Hammerfestgata 8  
• Rodeløkka Vel v/ Morten Fastvold 

Nabobemerkningene går i hovedsak ut på følgende: 
• Plassering av nybygget utenfor gjeldene byggegrenser ansees for å være uakseptabel. 
• Utbyggingsforslaget ansees for å ha for høy utnyttelsesgrad med for massiv bebyggelse. Dette 

medfører en begrenset synlighet av sveitservillaene og stenger dem inne.   
• Bygget ansees som for høyt, og det henvises til retningslinjer som tilsier 5 etasjer mot 

Trondheimsveien og ellers 3 etasjer. Høyde og bredde på tiltaket ansees som for dominerende i 
forhold til nabobygget i Hammerfestgata 3 B. Dette resulterer i en inneklemt situasjon for 
Hammerfestgata 5 og 7, samt at det medfører redusert solinnfall i bakgård.  

• Parkeringskjeller med innkjørsel fra Hammerfestgata ansees som uakseptabelt grunnet økning av 
gjennomgangstrafikk og bortfall av p-plasser på gateplan. Ved bibeholdelse av løsning med 
innkjøring fra Hammerfestgata gis det uttrykk for at kjøreretning i gata bør endres.  

• Felt E grenser til spesialområde bevaring, og dette må tas hensyn til i prosjektutformingen.  
Nabobygg mot nord står på Byantikvarens Gule liste og Plan- og bygningsetaten oppfordres til å 
gjøre en nøye vurdering. 

• Det tas til orde for at det utarbeides en tilstandsrapport nabobebyggelsen forut for igangsetting av 
arbeider, og at det stilles bankgaranti for eventuelle skader. Videre henvises det ulike tekniske 
forhold som at tak- og overflatevann ikke kan ledes inn på eiendommen.  

Ansvarlig søkers tilsvar til bemerkninger: 
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• Byggegrenser: Forutsetningen for tiltaket er en videreutvikling av eiendommen med et nybygg i 

henhold til den grad av utnytting reguleringen åpner for kombinert med bibeholdelse av den 
eksisterende villaen. Dette medfører at bebyggelsen må plasseres utenfor gjeldene byggegrenser, 
og det henvises til ytterliggere redegjørelse i dispensasjonssøknaden.  

• Utbyggingsvolum: Areal av nybygg inkludert eksisterende bebyggelse ligger under de maks 
grenser som reguleringen tillater.  

• Høyder/ Etasjeantall: Reguleringsbestemmelsene § 4 fastlegger at det innenfor felt E kan 
oppføres blokkbebyggelse i inntil 5 etasjer. Hele utbyggingen ligger innenfor felt E med unntak 
av en mindre tilpasning mot Hammerfestgata 3 B grunnet ønske om samsvar mellom eksisterende 
situasjon og praktiske årsaker. Det er således etterstrebet en god, generell tilpasning av bygget.  

• Parkering/ Innkjøring: Ny avkjørsel søkes til Hammerfestgata grunnet at Trondheimsveien er 
relativt sterkt trafikkert og omsøkte løsning således vil gi en høyere grad av sikkerhet for alle 
trafikkanter. Når det gjelder trafikkøkning grunnet parkeringskjeller kommenteres det at denne 
økningen er relativt marginal grunnet det begrensede antall p-plasser prosjektet medfører. Videre 
bemerker ansvarlig søker at kjøreretning i Hammerfestgata er av mindre betydning for dem men 
at de bifaller en eventuell løsning der Hammerfestgata åpnes opp for toveis trafikk.  

• Byggene er utformet for å tilpasse seg i den grad det er mulig i forhold til eksisterende 
bebyggelse.  

• Fra tiltakshavers side er det en forutsetning at prosjektet gjennomføres på en forsvarlig måte også 
i forhold til eksisterende bygningsmasse i området slik at skader og mangler unngås. 
Kvalitetssikringen av dette vil bli fulgt opp av utbygger i den videre prosjektutvikling med det det 
krever av dialog og avtaler med berørte parter. 

Plan- og bygningsetaten kommentarer til bemerkninger: 
• Bygget er plassert som et svar på å utvikle eiendommen i tråd med gjeldene regulering og videre 

bibeholde den eksisterende bygningen på eiendommen. Plan- og bygningsetaten behandler dette 
videre under punktet dispensasjon.  

• Tiltaket er innenfor maks grenser som reguleringen tillater.  
• Bygget er tilpasset til den eksisterende gavlveggen på nabobygget og overskridelsen av 

byggehøyde utgjør kun en liten del av bygget. Etaten anser dette for å være innenfor hva som er 
akseptabel. Når det gjelder solsituasjonen ansees dette for å være godt ivaretatt i prosjekteringen 
og i hht. soldiagram ansees konsekvensene for å være av mindre betydning og innenfor hva en må 
regne med innenfor den tette byen.  

• Tiltaket medfører en opprettelse av 16 stk. p-plasser og medfører således noe økning av 
trafikkmengden. Dette må ansees for å være innenfor det akseptable.  

• Plan- og bygningsetaten har gjort en grundig vurdering av tiltaket sett opp mot tilliggende 
bebyggelse og vurderer tiltaket for å være akseptabelt.  

• Det er en forutsetning at de ulike ansvarsområdene ansvarsbelegges i henhold til gjeldene lover 
og regler. 

 
Rammetillatelse 
Rammetillatelse ble gitt 19.02.2012 og tiltaket omhandlet oppføring av en boligblokk med tilhørende 
parkeringsanlegg. Tiltaket er lokalisert i Hammerfestgata 1, bydel Grünerløkka. Tiltaket er oppgitt med en 
total BRA på 1465 m² med en U-grad på 1,3. Tiltaket medfører opprettelse av 11 nye boenheter. 
 
I rammetillatelsen ble det gitt dispensasjon for overskridelse av regulerte byggegrenser. Etaten vurderte at  
det i dette tilfellet skapes et vesentlig bedre tiltak ved at de regulerte byggegrensene overskrides, at lys og 
luft mellom bygningen blir bedre ivaretatt og at bygningsmiljøet som en helhet fremstår som vesentlig 
bedre gjennom dette grepet og at en dispensasjon ikke vesentlig tilsidesatte hensynet bak bestemmelsen. 
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Det ble gitt dispensasjon for overskridelse av reguleringens etasjeantall bestemmelser i Felt A. Plan- og 
bygningsetaten mener plasseringen medfører en utnyttelse av et areal som ellers ville blitt liggende brakk 
og som ville medført en lite hensiktsmessig utbygging og utnyttelse av det eksisterende arealet. Plan- og 
bygningsetaten kan ikke se at plasseringen av bygget vil medføre urimelig sjenanse for naboer utover de 
ulemper som må påregnes når man bor innenfor den tette byen og etaten vurderer at denne dispensasjonen 
ikke vesentlig tilsidesetter hensynene bak bestemmelsen siden de øvrige tekniske krav og  øvrige krav til 
estetikk og bevaring er tilstrekkelig tilfredsstilt. 
 
Det ble videre gitt dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 29-4 vedrørende byggverkets avstand fra 
nabogrense, under 4 meter. Etaten fant i dette tilfellet at fordelene ved å gi en dispensasjon fra 
avstandsbestemmelsene er at det blir en vesentlig bedre situasjon og at tomten utnyttes bedre. Videre vil 
naboeiendommens gavlvegg fremstå mer helhetlig og bygningsmassen får en logisk avslutning. Etaten fant 
derfor at en dispensasjon ikke vesentlig tilsidesatte hensynet bak bestemmelsen. 
 
Spesiell historikk 
Eier av eiendommen har siden 2004 arbeidet med en mulig utvikling av Hammerfestgt. 1-3. I januar 2005 
ble det gitt tillatelse til riving av den gamle sveitservillaen på eiendommen. Rivetillatelsen ble påklaget 
men klagen førte ikke frem. Rivingen ble påbegynt, men ikke fullført. I august 2008 ble det bekreftet fra 
Plan- og bygningsetatens side at rivingen var påbegynt. Den gitte rivetillatelsen er således gjeldene. 
Fortidsminneforeningen fremmet i 2005 krav om at det skulle nedlegges bygge- og deleforbud som svar på 
rivetillatelsen. Et bygge- og deleforbud ville ikke kunne gjøres gjeldene overfor en gitt og gjeldene 
tillatelse. Dette ble avklart gjennom byrådssak 229/2005 og bekreftet av et flertall i Byutviklingskomiteen 
(BUK) i møte 12.oktober 2005. Foreliggende søknad er et forsøk fra eier på i møtekomme BUKs ønske 
om å bevare den gamle sveitservillaen og samtidig utvikle eiendommen. Saken har vært i BUK to ganger, i 
2005 og 2008. Omsøkte tiltak er et svar på et ønske om å beholde den eldre trevillaen og utvikle 
eiendommen. Byantikvaren har flere ganger uttalt seg til tiltaket og Plan- og bygningsetaten anser 
verneverdiene for å være ivaretatt gjennom prosjekteringen. Det ble gitt rammetillatelse til tiltaket 
09.10.2012 som ble påklaget av nærmeste nabo, Oslo Drosjeeieres Innkjøpslag. I forbindelse med 
forberedende klagebehandling ble etaten oppmerksom på at dispensasjonsvurderingene var for upresise og 
ikke tilstrekkelig vurdert. Videre fremkom det at enkelte av tegningene som fulgte søknaden ved en 
inkurie ikke var godkjent i vedtaket. Det ble derfor varslet mulig omgjøring av vedtaket slik at etaten 
kunne ta en ny og grundig vurdering av tiltaket. Ny rammetillatelse ble gitt 19.02.2013.  
 
Klage 
Klager er nabo Oslo Drosjeeieres Innkjøpslag v/ Kurt Gjøen, Trondheimsveien 100. Klager har rettslig 
klageinteresse , jf. fvl. § 28. Klagene er innkommet 11.03.2013 og 05.03.2013 og henviser til en 
opprettholdelse av tidligere klage datert 30.10.2013 som var klage på rammetillatelse av 09.10.2013. 
Klagene er rettidig innkommet, jf. fvl. § 29. Klageanførslene går i hovedsak ut på tre følgende forhold; 

1. Dispensasjon på nybyggets gesimshøyde og totalhøyde mot bakgård til Trondheimsveien 100. 
Klager mener bygget vil fremstå som en høy mur mot syd som vil ta mye lys og forringe kvaliteten av 
arealer mot bakgård og tilstøtende arealer. 

2. Dispensasjon gjeldene byggegrense. Byggets lengde mot bakgård til Trondheimsveien 100. 
Klager mener bygningen vil fremstå som en mur der murens lengde forsterker følelsen av at bakgården vil 
bli innestengt, og at utsikt fra kontorene vil bli forringet. 

3. Fasade og dispensasjon på høyde mot Trondheimsveien. 
Klager anfører bla. her at de mener nybygget er lite tilpasset eksiterende nabobygg i Trondheimsveien 100. 
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For øvrig anføres det i klagene at det må innhentes uttalelse fra Byantikvaren, at det skal utarbeides 
rapport om etterklangstid i overnevnte bakgård, at det skal utarbeides mer detaljerte tegninger av fasade 
mot bakgård. Klager anfører videre at det utarbeides diverse krav til uavhengig kontroll på utførelse. 
 
Ansvarlig søkers bemerkninger til klagene: 

1. Tiltaket er utarbeidet for å finne en løsning som ikke fremstår som en tett mur. Mot bakgården er 
det lagt en åpen svalgang som gir atkomst til nybyggene på begge sider. Disse ligger inntill 
eksisterende bygningsmasse/ gavl på begge sider. Innvilget dispensasjon for høyde gjelder kun en 
mindre del av nybygget mot vest, og har sin bakgrunn i at bygget her ligger marginalt utenfor felt 
E i gjeldene regulering. I felt E åpnes det for bebyggelse i 5 etasjer. Det er nødvendig å bygge 
inntil nabobygget i vest, og det er vanskelig å se at denne overskridelsen har de konsekvenser som 
klager anfører. 

2. Det foreslåtte utbyggingsprosjektet består av to nybygg og en mellomliggende åpen svalgang. Det 
største bygget er plassert mot Trondheimsveien og utgjør ca. halve lengden av bebyggelsen. Dette 
er plassert mot branngavlen på kontorblokken til ODI, og innvirker vel dermed i liten grad på 
graden av utsikt fra bakgården. Den resterende bebyggelsen består av et mindre smalt bygg og 
ellers som nevnt ovenfor av en åpen atkomstsone. Beskrivelsen av prosjektet som en lang mur 
synes lite treffende. Det ligger vel i betegnelsen bakgård at denne befinner seg bak annen 
bebyggelse. Etter vår oppfatning kan man ikke påregne uhindret utsyn fra bakgård i et av de mer 
sentrale sentrumsområdene i Oslo. En randbebyggelse på drøye 3 etasjer over nivået i bakgården 
fremstår ikke som en spesielt presset situasjon, og det er til dels betydelig lavere enn det man 
finner i mange andre lignende situasjoner. 

3. Det presiseres at høyder mot Trondheimsveien er prosjektert i hht. gjeldene regulering, og videre 
at prosjektet er utformet for å følge høyde på nedre gesimslinje til ODIs bygg og bidrar til å skape 
et enhetlig uttrykk mot Trondheimsveien. 

 
Plan- og bygningsetatens vurdering og anbefaling 
Dispensasjon for overskridelse av regulerte byggegrenser. 
Hensynene bak kravet om regulert grense for bebyggelse er å regulere bygningers fotavtrykk over 
terreng, begrense bebyggelsens totale areal, samt bygningers plassering for å sikre brukbarhet, lys 
og luft mellom bygninger og videre hindre at miljøet og bybildet blir skadelidende. Videre er 
byggegrensene fastsatt for å skape en viss forutsigbarhet i forhold til hvor det tillates oppføring av 
bygninger. I dette tilfellet er byggegrensene utformet for å ivareta at et nytt tiltak blir oppført på 
gavlveggen til Trondheimsveien 100, at strukturen langs Trondheimsveien opprettholdes og videre 
at man ivaretar det bakenforliggende trehusmiljøet ved å legge ny bebyggelse i forkant av dette og 
slik skape en mur mot den trafikkerte Trondheimsveien. Byggegrensene er således utformet for å 
ivareta den eksisterende, bakenforliggende bebyggelsen på Rodeløkka. Plan- og bygningsetaten kan ikke 
se at en dispensasjon fra de regulerte byggegrensene vesentlig vil tilsidesette dette hensynet. Tiltaket er 
utformet for å fremstå som skånsom mot eksisterende bebyggelse. Et nybygg som ville vært oppført i 
henhold til de regulerte byggegrensene innebærer oppføring av et bygg som ville kommet svært nær det 
eksisterende trehuset som ønskes beholdt. De regulerte byggegrensene innebærer at deler av eksisterende 
trehus rives. Tiltaket kan dermed anses som mer hensiktsmessig i forhold til ønsket om å være skånsom 
mot den omkringliggende bebyggelsen og Plan- og bygningsetaten anser dermed tiltaket for å i stor grad ta 
hensyn til eksisterende bebyggelse og vurderte at dispensasjonen ikke vesentlig tilsidesetter dette hensynet 
grunnet eksisterende situasjon. Fordelene ved å gi en dispensasjon fra de regulerte byggegrensene er at 
tiltaket i større grad tar hensyn og underordner seg eksisterende situasjon. Det bidrar til en vesentlig mer 
skånsom utbygging og sikrer at eksiterende trehus ikke vesentlig svekkes. Trehuset vil fortsatt fremstå som 
en frittstående villa og hagen som bør ansees for å være en del av oppfattelsen av huset vil også bli 
ivaretatt i vesentlig større grad. Ulempen vil være at en del av bygget vil bli oppført inn mot 
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bakgården til Trondheimsveien 100 og således kan føre til noe reduksjon i utsyn fra nevnte 
bygning. Fordelene ble i dette tilfellet ansett for å skape en vesentlig bedre situasjon og brukbarheten av 
eiendommen som en helhet ble gjennom dette grepet bedre ivaretatt. Fordelen er videre at 
brukbarheten av nybygget blir vesentlig bedre og man har på denne skaper tiltaket et godt 
kompromiss gjennom ivaretakelse av eksiterende bygning og utvikling av eiendommen. Ulempen 
vil i dette tilfellet være at noe av bebyggelsen blir oppført utenfor utstrekningen av gavlveggen til 
Trondheimsveien 100. Etaten vurderte, etter en nøye vurdering, at det i dette tilfellet skapes et 
vesentlig bedre tiltak ved at de regulerte byggegrensene overskrides, at lys og luft mellom bygningen blir 
bedre ivaretatt og at bygningsmiljøet som en helhet fremstår som vesentlig bedre gjennom dette grepet. 
Plan- og bygningsetaten mente etter ovennevnte at vilkårene for dispensasjon etter plan- og bygningsloven 
§ 19-2 var oppfylt, og innvilget søknaden om dispensasjon.  
 
Dispensasjon for overskridelse av reguleringens etasjeantall bestemmelser i Felt A. 
Hensynet bak de regulerte byggegrensene med etasjebestemmelser er å ha en ivaretakelse av 
ønsket bebyggelsesstruktur, samt utearealer og fellesområder gjennom en begrensning av de 
enkelte eiendommers arealutnyttelse, og således individuelle bygningers utstrekning i plan og 
høyde. Gjennom en etasjebestemmelse kan det sikres at bygg for en noenlunde lik etasjehøyde og 
således å sikre brukbarhet, lys og luft mellom bygninger og videre hindre at miljøet og bybildet 
blir skadelidende. I dette tilfellet er byggegrensene med etasjebestemmelser utformet for å sikre at 
det områdets om en helhet blir skånsomt utviklet med hensyn til overgangen mot den gamle 
tregårdsbebyggelsen på Rodeløkka. Plan- og bygningsetaten kan ikke se at en dispensasjon fra de regulerte 
etasjebestemmelsene vesentlig vil tilsidesette dette hensynet. Tiltaket er utformet for å fremstå som 
skånsom mot eksisterende bebyggelse. Et nybygg som ville vært oppført i henhold til de regulerte 
byggegrensene og slik ikke gikk utover Felt A innebærer oppføring av et bygg som således ikke ville blitt 
oppført inntil gavlveggen til Hammerfestgata 3. det er praktiske, byggtekniske forhold som tilsier at en 
marginal overskridelse av byggegrensene/ etasjehøyde bestemmelsene i Felt A er nødvendig. Tiltaket kan 
dermed anses som mer hensiktsmessig i forhold til ønsket om å være skånsom mot den omkringliggende 
bebyggelsen og Plan- og bygningsetaten anser dermed tiltaket for å i stor grad ta hensyn til eksisterende 
bebyggelse og vurderer at dispensasjonen ikke vesentlig tilsidesetter dette hensynet grunnet 
eksisterende situasjon. Fordelene ved å gi en dispensasjon fra de regulerte etasjebestemmelsene er at 
tiltaket i større grad tar hensyn og underordner seg eksisterende situasjon. Det bidrar til en vesentlig mer 
skånsom utbygging og sikrer at eksiterende trehus ikke vesentlig svekkes. Trehuset vil fortsatt fremstå som 
en frittstående villa og hagen som bør ansees for å være en del av oppfattelsen av huset vil også bli 
ivaretatt i vesentlig større grad. Fordelen plasseringen medfører er utnyttelse av et areal som ellers 
ville blitt liggende brakk og som ville medført en lite hensiktsmessig utbygging og utnyttelse av 
det eksisterende arealet. Plan- og bygningsetaten kan ikke se at plasseringen av bygget vil medføre 
urimelig sjenanse for naboer utover de ulemper som må påregnes når man bor innenfor den tette 
byen. Plan- og bygningsetaten vurderer at denne dispensasjonen medfører relativt små konsekvenser for de 
omkringliggende bygningene og videre synes de øvrige tekniske krav og de øvrige krav til estetikk og 
bevaring for å være tilstrekkelig tilfredsstilt. Fordelene ansees i dette tilfellet for å skape en vesentlig bedre 
situasjon og brukbarheten av eiendommen som en helhet blir gjennom dette grepet bedre ivaretatt. 
Fordelen er videre at brukbarheten av nybygget blir vesentlig bedre og man har på denne skaper tiltaket et 
meget godt kompromiss gjennom ivaretakelse av eksiterende bygning og utvikling av eiendommen. Etaten 
vurderte, etter en nøye vurdering, at det i dette tilfellet skapes et vesentlig bedre tiltak ved at de regulerte 
etasjehøydene innenfor Felt A overskrides, at lys og luft mellom bygningen blir bedre ivaretatt og at 
bygningsmiljøet som en helhet fremstår som vesentlig bedre gjennom dette grepet. Ulempen er at man får 
et meget begrenset areal som overskrider etasjebestemmelsene og således kan nabobebyggelsen kunne 
oppleve noe reduserte solforhold. Siden tiltaket er prosjektert på naboens gavlvegg synes det i dette 
forholdet å ikke føre til nevneverdig reduksjon og dette er videre dokumentert i søknadens vedlagte 
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soldiagram som er oversendt til naboer. Fordelen plasseringen medfører er utnyttelse av et areal som ellers 
ville blitt liggende brakk og som ville medført en lite hensiktsmessig utbygging og utnyttelse av det 
eksisterende arealet. Plan- og bygningsetaten kan ikke se at plasseringen av bygget vil medføre urimelig 
sjenanse for naboer utover de ulemper som må påregnes når man bor innenfor den tette byen. Plan- og 
bygningsetaten vurderte at denne dispensasjonen er kunne innvilges siden de øvrige tekniske krav og de 
øvrige krav til estetikk og bevaring er tilstrekkelig tilfredsstilt. Plan- og bygningsetaten mente etter 
ovennevnte at vilkårene for dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2 var oppfylt, og innvilget 
søknaden om dispensasjon.  
 
For øvrig anføres det i klagene at det må innhentes uttalelse fra Byantikvaren, at det skal utarbeides 
rapport om etterklangstid i overnevnte bakgård, at det skal utarbeides mer detaljerte tegninger av fasade 
mot bakgård. Klager anfører videre at det utarbeides diverse krav til uavhengig kontroll på utførelse. 
Dette er klager som ikke angår dispensasjonsvurderingen men Plan- og bygningsetaten bemerker at tiltaket 
ikke er avhengig av uttalelse fra Byantikvaren og at Plan- og bygningsetaten i dette tilfellet ivaretar 
vernevurderingen. En rapport om etterklangstid ansees ikke som et relevant krav og videre anfører etaten 
at tegninger er utført i henhold til gjeldene detaljeringsgrad som kreves for en rammesøknad. 
Avslutningsvis bemerker etaten at det er stilt relevante krav til uavhengig kontroll PRO for brannteknisk 
prosjektering, geoteknisk prosjektering samt statikkprosjektering.  
 
Klagen anbefales ikke tatt til følge. 
 
Forslag til vedtak 
"Bydelsutvalget ved Grünerløkka finner ikke grunn til å omgjøre Plan- og bygningsetatens  
rammetillatelse av 19.02.2013 om i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 å gi dispensasjon fra 
gjeldende regulering hva gjelder overskridelse av regulerte byggegrenser og overskridelse av reguleringens 
etasjeantall bestemmelser i Felt A. 
 
Klagen fra Oslo Drosjeeieres Innkjøpslag anbefales ikke tatt til følge. 
 
Saken sendes Fylkesmannen til endelig avgjørelse. 
 
PLAN- OG BYGNINGSETATEN 
 
 
 
 
  
avdelingsdirektør Saksbehandler 
 
 
PLAN- OG BYGNINGSETATEN 
Avdeling for byggeprosjekter 
Enhet for Bolig og næring - Tett by 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 08.04.2013 av: 
 
Herman Hammer - Saksbehandler 
Per-Arne Horne - Enhetsleder 
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Vedlegg i sak 201108502-35  

Nr Beskrivelse Avsender Dato Filnavn 

1 
Klagesak til bydelsutvalg 
(Dette dokument) 

  1_Klagesak til bydelsutvalg 

2 
Nabovarsel supplering 
tegning 

Arcasa arkitekter 
AS 

04.07.2011
2_Nabovarsel supplering 
tegning 

3 
Bemerkninger Jens Erland 
Hoel 

Arcasa arkitekter 
AS 

04.07.2011
3_Bemerkninger Jens Erland 
Hoel 

4 
Tegninger til 
nabobemerkninger Jens 
Erland Hoel 

Arcasa arkitekter 
AS 

04.07.2011
4_Tegninger til 
nabobemerkninger Jens Erland 
Hoel 

5 
Bemerkninger May-Britt 
Solem 

Arcasa arkitekter 
AS 

04.07.2011
5_Bemerkninger May-Britt 
Solem 

6 
Tegninger til 
nabobemerkninger May-
Britt Solem 

Arcasa arkitekter 
AS 

04.07.2011
6_Tegninger til 
nabobemerkninger May-Britt 
Solem 

7 Nabobemerkning Oslo taxi 
Arcasa arkitekter 
AS 

04.07.2011 7_Nabobemerkning Oslo taxi 

8 Protest Marianne Rugkåsa 
Arcasa arkitekter 
AS 

04.07.2011 8_Protest Marianne Rugkåsa 

9 Protest Nevzat Arikan 
Arcasa arkitekter 
AS 

04.07.2011 9_Protest Nevzat Arikan 

10 
Bemerkning 
Hammerfestgata borettslag 

Arcasa arkitekter 
AS 

04.07.2011
10_Bemerkning 
Hammerfestgata borettslag 

11 
Bemerkning Jeanette 
Sundby 

Arcasa arkitekter 
AS 

04.07.2011
11_Bemerkning Jeanette 
Sundby 

12 Bemerkning Rodeløkka vel 
Arcasa arkitekter 
AS 

04.07.2011 12_Bemerkning Rodeløkka vel 

13 Følgebrev 
Arcasa arkitekter 
AS 

20.07.2011 13_Følgebrev 

14 Nabomerknad 
Arcasa arkitekter 
AS 

20.07.2011 14_Nabomerknad 

15 Tilsvar til nabomerknad 
Arcasa arkitekter 
AS 

20.07.2011 15_Tilsvar til nabomerknad 

16 Modellbilder 
Arcasa arkitekter 
AS 

20.07.2011 16_Modellbilder 

17 Estetisk redgjørelse 
Arcasa arkitekter 
AS 

23.09.2011 17_Estetisk redgjørelse 

18 Klage på rammetillatelse 
Oslo Drosjeeieres 
Innkjøpslag 

07.11.2012 18_Klage på rammetillatelse 

19 Uttalelse til klage Arcasa arkitekter 27.11.2012 19_Uttalelse til klage 



Saksnr: 201108502-35 
 

Side 9 av 11

 

 
AS 

20 
Kopi av brev til 
Hammerfestgata 1 AS 

Oslo Drosjeeieres 
Innkjøpslag 

03.01.2013
20_Kopi av brev til 
Hammerfestgata 1 AS 

21 Tilleggsdokumenter 
Oslo Drosjeeieres 
Innkjøpslag 

03.01.2013 21_Tilleggsdokumenter 

22 Tilleggsdokumenter 
Oslo Drosjeeieres 
Innkjøpslag 

03.01.2013 22_Tilleggsdokumenter 

23 Situasjonsplan 
Oslo Drosjeeieres 
Innkjøpslag 

03.01.2013 23_Situasjonsplan 

24 Redegjørelse 
Oslo Drosjeeieres 
Innkjøpslag 

11.01.2013 24_Redegjørelse 

25 Tilleggsdokumenter 
Oslo Drosjeeieres 
Innkjøpslag 

11.01.2013 25_Tilleggsdokumenter 

26 Kommentar 
Advokatfirma 
Ræder DA 

24.01.2013 26_Kommentar 

27 Rammetillatelse 
Arcasa arkitekter 
AS 

19.02.2013 27_Rammetillatelse 

28 Klage på vedtak 
Oslo Drosjeeieres 
Innkjøpslag 

15.03.2013 28_Klage på vedtak 

29 S-3026   29_S-3026 

30 
Søknad om rammetillatelse - 
Skjema 

Arcasa arkitekter 
AS 

04.07.2011
30_Søknad om rammetillatelse -
Skjema 

31 
Opplysninger om tiltakets 
ytre rammer 

Arcasa arkitekter 
AS 

04.07.2011
31_Opplysninger om tiltakets 
ytre rammer 

32 Søknad om dispensasjon 
Arcasa arkitekter 
AS 

04.07.2011 32_Søknad om dispensasjon 

33 Redegjørelse 
Arcasa arkitekter 
AS 

04.07.2011 33_Redegjørelse 

34 Fasade nord-øst 
Arcasa arkitekter 
AS 

13.02.2012 34_Fasade nord-øst 

35 Fasade vest foran bygg B 
Arcasa arkitekter 
AS 

13.02.2012 35_Fasade vest foran bygg B 

36 Fasade mot bakgård 
Arcasa arkitekter 
AS 

13.02.2012 36_Fasade mot bakgård 

37 
Fasade øst mellom bygg A 
og B 

Arcasa arkitekter 
AS 

13.02.2012
37_Fasade øst mellom bygg A 
og B 

38 Detaljer dekke 
Arcasa arkitekter 
AS 

13.02.2012 38_Detaljer dekke 

39 
Illustrasjon - "Porten til 
Grünerløkka" 

Arcasa arkitekter 
AS 

13.02.2012
39_Illustrasjon - "Porten til 
Grünerløkka" 

40 Soldiagram 24. juni 
Arcasa arkitekter 
AS 

13.02.2012 40_Soldiagram 24. juni 

41 Soldiagram 30. oktober Arcasa arkitekter 13.02.2012 41_Soldiagram 30. oktober 
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AS 

42 Plan 1 bygg A 
Arcasa arkitekter 
AS 

13.02.2012 42_Plan 1 bygg A 

43 Plan 2 bygg A 
Arcasa arkitekter 
AS 

13.02.2012 43_Plan 2 bygg A 

44 Plan 3 bygg A 
Arcasa arkitekter 
AS 

13.02.2012 44_Plan 3 bygg A 

45 Plan 4 bygg A 
Arcasa arkitekter 
AS 

13.02.2012 45_Plan 4 bygg A 

46 Plan 5 bygg A 
Arcasa arkitekter 
AS 

13.02.2012 46_Plan 5 bygg A 

47 Plan loft bygg A 
Arcasa arkitekter 
AS 

13.02.2012 47_Plan loft bygg A 

48 Plan 1 bygg B 
Arcasa arkitekter 
AS 

13.02.2012 48_Plan 1 bygg B 

49 Plan 2 bygg B 
Arcasa arkitekter 
AS 

13.02.2012 49_Plan 2 bygg B 

50 Plan 3 bygg B 
Arcasa arkitekter 
AS 

13.02.2012 50_Plan 3 bygg B 

51 Plan 4 bygg B 
Arcasa arkitekter 
AS 

13.02.2012 51_Plan 4 bygg B 

52 Plan 5 bygg B 
Arcasa arkitekter 
AS 

13.02.2012 52_Plan 5 bygg B 

53 Utomhusplan 
Arcasa arkitekter 
AS 

21.09.2012 53_Utomhusplan 

54 Plan U3 etasje 
Arcasa arkitekter 
AS 

21.09.2012 54_Plan U3 etasje 

55 Plan U2 etasje 
Arcasa arkitekter 
AS 

21.09.2012 55_Plan U2 etasje 

56 Plan U1 etasje 
Arcasa arkitekter 
AS 

21.09.2012 56_Plan U1 etasje 

57 Plan 1. etasje 
Arcasa arkitekter 
AS 

21.09.2012 57_Plan 1. etasje 

58 Plan 2. etasje 
Arcasa arkitekter 
AS 

21.09.2012 58_Plan 2. etasje 

59 Plan 3. etasje 
Arcasa arkitekter 
AS 

21.09.2012 59_Plan 3. etasje 

60 Plan 4. etasje 
Arcasa arkitekter 
AS 

21.09.2012 60_Plan 4. etasje 

61 Plan 5. etasje 
Arcasa arkitekter 
AS 

21.09.2012 61_Plan 5. etasje 

62 Plan loft 
Arcasa arkitekter 
AS 

21.09.2012 62_Plan loft 
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63 Snitt garasje 
Arcasa arkitekter 
AS 

21.09.2012 63_Snitt garasje 

64 
Fasade mot Hammerfestgata 
1 

Arcasa arkitekter 
AS 

21.09.2012
64_Fasade mot Hammerfestgata 
1 

65 
Fasade mot Hammerfestgata 
2 

Arcasa arkitekter 
AS 

21.09.2012
65_Fasade mot Hammerfestgata 
2 

66 
Fasade mot 
Trondheimsveien 

Arcasa arkitekter 
AS 

21.09.2012
66_Fasade mot 
Trondheimsveien 

 
Kopi (uten vedlegg) sendt:  
Arcasa arkitekter AS, Sagveien 23 C III, 0459 OSLO, arcasa@arcasa.no 
Hammerfestgaten 1 v/Rune Sundvall, Strømsveien 314, 1081 OSLO, rune.sundvall@chaos.no 
Advokatfirma Ræder DA, Postboks 2944 Solli, 0230 OSLO, post@raeder.no 
Oslo Drosjeeieres innkjøpslag, Trondheimsveien 100 Postboks 6576 Rodeløkka, 0501 OSLO 
 
 



ARCASAarkitekterAS
Sagveien 23 C

0458 OSLO
TIL 22 71 70 70
Fax 22 71 70 80

Til berørte naboer

Saksnummer Pbe 201106592
Oslo, 10.juni 2011

VEDR. HAMMERFESTGATA 1-3, GNR/BNR 227 / 207 og 209
NABOVARSLING ETTERSENDELSE AV FASADETEGNING

På vegne av Hammerfestgata 1 AS er det planlagt tiltak på ovennevnte eiendommer. Det gjelder
oppføring av nybygg for boligformål inkl. garasjekjeller og riving av en mindre garasje. Nabovarsel i
saken ble sendt den 30.05.11. Det legges opp til innsendelse av søknad om rammetillatelse ultimojuni.

1forbindelse med varslingen er det innkommet en bemerkning i saken hvor det anmodes om over-
sendelse av tegning som viser fasade mot Trondheimsveien. Tegningen følger vedlagt i forminsket
utgave på baksiden av arket og sendes for ordens skyld til alle berørte parter.

Kopi Hammerfestgata 1 AS v. Audar Sundvall
Hokholt Arkitekter AS v. Anders Hokholt

Med vennlig hilsen
ARCASA arkitekter AS

ristiai Ødegaard
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Jens-Erland Hoel Oslo 8.juni
2011Hammerfestgata 5B
0565 Oslo

ARCASA ARKITEKTER AS
Sagveien 23 C III
0459 Oslo

Merknader til nabovarsel Hammerfestgata 1 gnr 227 bnr 207 209
Dispensasjon etter PBL kap. 19

Viser til deres varsel om søknad om dispensasjon for tiltak på eiendommen gnr 227 bnr 207 209,
Hammerfestgata 1, Oslo kommune.

I utgangspunktet ser vi positivt på at Hammerfestgata 1AS (HI) ikke vil rive det gamle huset, men
bygge ved siden av det. Men dette må ikke bli et argument for høyere bebyggelse enn det som er
normalt utenfor gjeldende byggegrense. Det siste avsnittet i redegjørelse vedlegg Q-01 i fm.
nabovarsling kan nesten oppfattes som en trussel.

Jeg kan på ingen måte akseptere at det gis dispensasjon til å bygge høyere enn det som har vært
normen ved utbygging av randsonen mot Trondheimsveien med maks 5 etasjer og utenfor randsonen
med maks 3 etasjer. Det vises til at da Hammerfestgata 2 ble bygd var den delen som ligger utenfor
byggegrensen oppført i 3 etasjer og den delen som legger visavis H3A ble redusert til 2 etasjer.

Som det fremgår av det oversendte materialet skal det søkes om dispensasjon for å bygge en 5 etasjers
blokk langs tomtegrensen til Trondheimsveien 100 (T100) med gavIvegg inntil bakgårdshuset i
Hammerfestgata 3. Denne gavIveggen får en bredde på 7,5 m, en meter bredere enn det eksisterende
huset og en høyde på 15,5 m. Veggen vil rage en halv meter lavere enn toppen av nabohuset T100 og
ca 7,5 meter over taket til H3B. Selv om 5. etasje er inntrukket er dette kun i fronten og ikke i
gaylveggen. Denne veggen vil ligge i grensen til felt A som er spesialområde for bevaring.

Som det fremgår av vedlagte skisse og fotomontasje vil denne veggen få en størrelse som viI oppleves
som skjemmende og gi en påtrengende følelse av innklemthet for både H5 og H7. Denne veggen vil
medføre tap av tilgjengelighet på sol som vi har i dagtid fram til kI. lii sommertiden. Normalt har vi
sol i bakgården fra kl 0930 fra april til september. I vinterhalvåret vil ikke bladene på pæretreet som
står i H3 gi avskjerming av den nakne veggen.

Det jeg kan akseptere er at den bebyggelse som strekker seg inn tiI H3B blir på 3 etasjer (uten noen
inntrukket 4. etasje). For øvrig synesjeg at forslaget ikke vil fremheve den gamle sveitserviIlaen, men
klemme seg tett irmtil og delvis rundt den. Siden man veIger å la huset stå fortjener dette huset mer luft
og rene linjer rundt seg. F. ks kun ett bygg på gavIveggen til T100 i 5/6 etasjer på 5 x 16,9meter.

)

Jen'sirlancl Hoel

Kopi: PBE, Byantikvaren nabovarsel
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ANDERS HOKHOLT

HAMMERFESTGATEN 1-3
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May-Britt Solem Oslo 8. juni
2011Hammerfestgata 5B
0565 Oslo

ARCASA ARKITEKTER AS
Sagveien 23 C III
0459 Oslo

Merknader til nabovarsel Hammerfestgata 1 gnr 227 bnr 207 209
Dispensasjon etter PBL kap. 19

Viser til deres varsel om søknad om dispensasjon for tiltak på eiendommen gnr 227 bnr 207 209,
Hammerfestgata 1, Oslo kommune.

I utgangspunktet ser vi positivt på at Hammerfestgata 1AS (H1) ikke vil rive det gamle huset, men
bygge ved siden av det. Men dette må ikke bli et argument for høyere bebyggelse enn det som er
normalt utenfor gjeldende byggegrense. Det siste avsnittet i redegjørelse vedlegg Q-01 i fm.
nabovarsling kan nesten oppfattes som en trussel.

Jeg kan på ingen måte akseptere at det gis dispensasjon til å bygge høyere enn det som har vært
normen ved utbygging av randsonen mot Trondheimsveien med maks 5 etasjer og utenfor randsonen
med maks 3 etasjer. Det vises til at da Hammerfestgata 2 ble bygd var den delen som ligger utenfor
byggegrensen oppført i 3 etasjer og den delen som legger visavis H3A ble redusert til 2 etasjer.

Som det fremgår av det oversendte materialet skal det søkes om dispensasjon for å bygge en 5 etasjers
blokk langs tomtegrensen til Trondheimsveien 100 (T100) med gavIvegg inntil bakgårdshuset i
Hammerfestgata 3. Denne gavIveggen får en bredde på 7,5 m, en meter bredere enn det eksisterende
huset og en høyde på 15,5m. Veggen vil rage en halv meter lavere enn toppen av nabohuset T100 og
ca 7,5 meter over taket til H3B. Selv om 5. etasje er inntrukket er dette kun i fronten og ikke i
gavIveggen. Denne veggen vil ligge i grensen til felt A som er spesialområde for bervaring

Som det fremgår av vedlagte skisse og fotomontasje vil denne veggen få en størrelse som vil oppleves
som skjemmende og gi en påtrengende følelse av inneklemthet for både H5 og H7. Denne veggen vil
medføre tap av tilgjengelighet på sol som vi har i dagtid fram til kl 11 i sommertiden. Normalt har vi
sol i bakgården fra kl 0930 fra april til september. I vinterhalvåret vil ikke bladene på pæretreet som
står i H3 gi avskjerming av den nakne veggen.

Det jeg kan akseptere er at den bebyggelse som strekker seg inn til H3B blir på 3 etasjer (uten noen
inntrukket 4. etasje). For øvrig synesjeg at forslaget ikke vil fremheve den gamle sveitservillaen, men
klemme seg tett inntil og delvis rundt den. Siden man velger å la huset stå fortjener dette huset mer luft
og rene linjer rundt seg. F. eks kun ett bygg på gavIveggen til T100 i 5/6 etasjer på 5 x 16,9 meter.

-9
May-Bkt Solem

Kopi: PBE, Byantikvaren m/nabovarsel
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oinres /044,

Oslo
www.odl.no Drosjeeieres Innkjøpslag

Dato: 10.09.2011
Deres ref.: KG
Vår ref.:

ARCASA ARKITEKTER AS
Sagveien 23 C III
0459 OSLO

Att: Kristian Ødegaard

VEDR.:NABOVARSEL. HAMMERFESTGATEN 1
FORELØPIG TILBAKEMELDING FRA EIER AV TRONDHEIMSVEIEN 100

Det vises til nabovarsel mottatt 1. juni 2011.

Vi har følgende innsigelser på de foreslått planer.
Byggets høyde.
Arkitektonisk utforming mot Trondheimsveien.
Parkeringskjellerens dybde og nærhet til Trondheimsveien 100.

Byggets høyde.
Vi leser tegningen slik at gesimshøyde på Trondheimsveien 100 er C+60, men foreslått høyde
på takoppbygg er på C+63,05, dvs. hele 3,05 meter over vårt byggs gesimshøyde. Etter det vi
kan se av nabovarselet er fasade mot Trondheimsveien ikke sendt ut.

Trondheimsveien faller av langs vårt bygg til eiendommen Hammerfestgaten 1. Det vil da
være naturlig at det nye bygget blir lavere enn nabobygget, og ikke høyere.
Når de foreslåtte planer viser hele 3,05 meter høyere enn eksisterende bygg, vil det etter vår
omfatning ikke bli arkitektonisk riktig sette fra Trondheimsveien

Arkitektonisk utforming mot Trondheimsveien.
Trondheimsveien 100 er på byantikvarens "gule liste". Vi er derfor av den oppfatning at det
må settes arkitektoniske krav til bygning som settes inntil dette bygget. Vi må derfor be om at
PBE nøye vurderer de foreslåtte planer ut fra fasade mot Trondheimsveien. Som nevnt over
har vi ikke mottatt tegninger over fasade mot Trondheimsveien eller fotomontasje som vise de
foreslåtte planer ift. eksiterende bygg.

Parkeringskjellerens dybde og nærhet til Trondheimsveien 100.
Dersom disse planene gjennomføres, vil dette kunne påvike fundamenteringen av vårt bygg.
Grunnvannet vil midlertidig eller permanent bli senket. Spunsing og gravearbeider vil påvirke
vårt bygg i form av rystelser og vibrasjoner. Skader på vårt byggs fundamenter eller øvrige
bærende konstruksjoner kan skje, og vil vanskelig kunne la seg utbedre. Vi vil derfor stekt
fraråde at de foreliggende planer gjennomføres.

1
Adresse Telefon Bankgiro
Trondheimsvn. 100 22 38 94 40 9001 07 17387
Postboks 6576 R Telefax Foretaksnr.:
0501 Oslo 22 38 94 57 NO 954 579 794 MVA





Marianne Rugkåsa

Hammerfestgata 8

0565 Oslo

ARCASA ARKITEKTER AS
Sagveien 23 C III
0459 Oslo

Merknader til nabovarsel Hammerfestgata 1 gnr 227 bnr 207 209. Dispensasjon etter
PBL kap. 19

Jeg viser til nabovarsel datert 30.05 2011-

Jeg protesterer mot at det skal gis dispensasjon til å bygge høyere enn det somharvært
normenvedutbyggingavrandsonenmot Trondheimsveien med maks 5 etasjer og utenfor randsonen

med maks 3 etasjer. Det er imidlertid positivt at utbygger har gått fort fra tidligere planer om rivning

av den gamle trevillaen, men slik planene ser ut vil villaen bli veldig inneklemt av ny bebyggelse,

særlig delen mot Hammerfestgata, og jeg henstiller til at det bygges slik av villaen får mer luft rundt

seg og kommer til sin rett.

Videre er jeg kritisk til planlagt parkeringskjeller. Slik den er tegnet med innkjøring fra

Hammerfestgata vil det bli betydelig mer gjennomgangstrafikk i Hammerfestgata. Dette er en liten

enveiskjørt gate som ikke er dimensjonert for mye trafikk. Videre vil innkjøring til garasjen

sannsynligvis måtte innebære at nåveærende parkeringsplasser i begynnelsen av Hammerfestgata

mistes. Dette er svært uheldig siden det er et stort press på de plassene som er her.

Oslo, 09.06.2011

Marianne Rugkåsa



Marianne Rugkåsa

Hammerfestgata 8

0565 Oslo

ARCASA ARKITEKTER AS
Sagveien 23 C III
0459 Oslo

Merknader til nabovarsel Hammerfestgata 1 gnr 227 bnr 207 209. Dispensasjon etter
PBL kap. 19

Jeg viser til nabovarsel datert 30.05 2011-

Jeg protesterer mot at det skal gis dispensasjon til å bygge høyere enn det somharvært
normenvedutbyggingavrandsonenmot Trondheimsveien med maks 5 etasjer og utenfor randsonen

med maks 3 etasjer. Det er imidlertid positivt at utbygger har gått fort fra tidligere planer om rivning

av den gamle trevillaen, men slik planene ser ut vil villaen bli veldig inneklemt av ny bebyggelse,

særlig delen mot Hammerfestgata, og jeg henstiller til at det bygges slik av villaen får mer luft rundt

seg og kommer til sin rett.

Videre er jeg kritisk til planlagt parkeringskjeller. Slik den er tegnet med innkjøring fra

Hammerfestgata vil det bli betydelig mer gjennomgangstrafikk i Hammerfestgata. Dette er en liten

enveiskjørt gate som ikke er dimensjonert for mye trafikk. Videre vil innkjøring til garasjen

sannsynligvis måtte innebære at nåveærende parkeringsplasser i begynnelsen av Hammerfestgata

mistes. Dette er svært uheldig siden det er et stort press på de plassene som er her.

Oslo, 09.06.2011

Marianne Rugkåsa



HAMMERFESTGATA BORETTSLAG
Styreleder: Bente Sogaård, Hammerfestgata 2a, 0565 Oslo, 97 54 93 08

ARCASA arkitekter AS
Sagveien 23 C III
0459 Oslo

Oslo 14.juni 2011.

Merknader til nabovarsel om riving og nybygg Hammerfestgata 1

Viser til nabovarsel mottatt av OBOS Eiendomsforvaltning 3.juni vedr. nybygg og riving på
eiendommen i Hammerfestgata 1.Nabovarselet ble behandlet på styremøte i Hammerfestgata
borettslag 6.juni

Styret i Hammerfestgata borettslag kan ikke se at de nye planene for riving og nybygg i
vesentlig grad er endret fra tidligere planer, og våre innvendinger mot planene fra 2004 og
2005 opprettholdes. De nye planene er ikke endret hva gjelder høyden på nybygget. I tillegg
er det nå planlagt delvis å bygge også utenfor gjeldende byggegrense. Dette er uakseptabelt
for Hammerfestgata borettslag. Videre vil det omsøkte nybygget "ramme inn" sveitservillaene
i Hammerfestgata 1 og gjøre den lite synlig for andre enn de som måtte ha tilgang til det
inngjærede utområdet tilhørende Hammerfestgata 1 og 3. Verdien av å bevare den gamle
bebyggelsen blir derfor minimal. Vi kan for øvrig heller ikke se at det garanteres for at
nåværende bebyggelse vil bli vedlikeholdt og beholdt for framtiden, heller ikke at det
foreligger planer for bruk av denne bygningen.
Den eneste positive endringen fra tidligere planer er at det ikke lenger er planlagt
næringsvirksomhet i første etasje med lasterampe i Hammerfestgata. De nye planene er
imidlertid ikke endret hva gjelder plassering av innkjøring til garasjeanlegg. Vi motsetter oss
at denne innkjøringen skal være fra Hammerfestgata.

Med vennlig hilsen
Hammerfestgata borettslag

Bente Søg
styreleder

dat,
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Til
ARCASAarkitekter AS
Att: Kristian Ødegaard
Sagveien 23C III
0459 Oslo

Oslo 11.juni 2011

Vedr. Na ovarsel Hammerfes aten 1-3 GNR BNR 227 207 o 209

Jeg viser til Nabovarsel av 30.mai 2011, og har følgende bemerkninger ;

Vi synes det er positivt at det legges opp til bevaring av den vakre villaen på
tomten, men den bør absolutt få mer luft rundt seg. Bygningsmassen som det nå
legges opp for nybygget er uforholdsmessig massiv og utnyttelsesgraden for stor.

Bygningsmassens kortside bør kunne minskes slik at hele fasaden på den gamle
villaen blir synlig fra Trondheimsveien. Dette vil etter vårt skjønn også gi
bygningsmassens langside en strammere fasade ( uten utspring ) og passe bedre
inn i miljøet.

Bygningsmassens langside på vestsiden av tapp/ heishus ( mot
Hammerfestgaten 3, 5 og 7) er alt for høy og bør reduseres til 3 etasjer siden den
delen ligger innenfor verneområdet. Den vil tårne 5,5 meter over eksisterende
bebyggelse og stjele både lys og morgensol fra vår eiendom. Vihar ingen
innsigelse bygningsmassens østre del mot Trondheimsveien.

På eksisterende tegninger er det lagt opp til 11 leiligheter med totalt 12 / 13
parkeringsplasser. Når man vet at det ikke er uvanlig med 2 biler pr boenhet vil
dette legge et urimelig press på en allerede overbelastet parkerings situasjon på
hele Rodeløkka.

I følge tegninger er det ikke mulig å lage et større underjordisk P-hus, slik at bil 2
pr boenhet pluss besøkene må parkere i Rodeløkka området Dette vil medføre
økte problemer for dagens beboere.

Inn- og utkjørsel fra den nye bygningsmassen MÅskje til og fra
Trondheimsveien, slik eier av denne eiendommen har gjort i alle år. Man kan
ikke legge opp til at Hammerfestgaten og resten av Rodeløkka skal bli utfartsåre
med de trange gatene som finnes i området. Det vil medføre trafikkfare for
beboerne og ikke minst ift til det faktum at det er 3 barnehager i området, i
tillegg til betydelig økt trafikk støy.





Hammerfestgata 1 AS
ved ARCASA Arkitekter
Sagveien 23 C
0459 Oslo

29 JUN1011

Oslo, 20.06.2011

VEDR. UTBYGGING I HAMMERFESTGATA 1

Rodeløkka vel er gjort kjent med søknaden deres om dispensasjon vedr. utbyggingsprosjekt i
Hammerfestgata 1. Siden velet tidligere har engasjert seg i denne saken, vil vi uttale følgende:

Vi er tilfreds med at trevillaen bevares, siden den inngår i en ubrutt trehusrekke på den nordre
siden av Hammerfestgata. Det gjør den svært bevaringsverdig, selv om den ligger utenfor det som
er regulert til spesialområde bevaring. Vi er også tilfreds med at det ikke bygges i full bredde mot
Trondheimsveien, slik at trevillaen med hagen foran forblir en synlig portal til trehusbebyggelsen.

Vi har forståelse for at grunneier ønsker å bygge nye leiligheter på tomta, og anser den
foreliggende utbyggingsplanen som et forslag til kompromiss mellom vemeinteresser og
utbyggingsinteresser. Imidlertid synes vi at det prosjekterte nybygget blir for høyt, og at det med
sine utspring tenderer til å omkranse trevillaen på en uheldig måte. Dette får villaen til å virke
inneklemt av et dominerende nybygg som tyner u-graden maksimalt, noe som er uheldig.

Etter vår mening vil et smalere nybygg på tre etasjer, og med en rett fasade i hele lengderetningen,
uten utspring, være en langt bedre løsning. Et slikt nybygg vil utgjøre en respektfull kontrast til
trevillaen og gi et nødvendig luftrom rundt den. Denne løsningen vil dessuten være langt
rimeligere å oppføre enn bygget som nå foreslås. Da vil det også være tilstrekkelig med en
garasjekjeller på ett plan i stedet for to, noe som ytterligere reduserer utbyggingskostnadene.

Selv om antall leiligheter blir mindre med en slik løsning, vil de lavere utbyggingskostnadene
gjøre at fortjenesten ikke reduseres tilsvarende mye. Et nybygg på maksimum tre etasjer vil heller
ikke ha en gavl som blir så høy at den sjenerer naboene mot vest og tar morgensol fra dem.

Vi håper at våre synspunkter tas med i betraktningen i den videre prosjekteringen, og at
sluttresultatet blir et godt kompromiss som alle parter vil være fornøyd med.

Vennlig hilsen

Morten Fastvold
leder i Rodeløkka vel

Kopi sendt Byantikvaren, Plan- og bygningsetaten og Bydel Gdinerløkka

RODELØKKA VEL E-post: post®rodelokka-veLinfo Bankgiro: 0530-2613313
v/Morten Fastvold Hjemmeside: vvww.rodelokka-veLinfo
Tromsmgata 24, 0565 OSLO

Ro55takavEL



ARCASA arkitekter AS
Sagveien 23 C 111

0459 OSLO
TIL 22 71 70 70
Fax 22 71 70 80

Ved legg

Oslo kommune

Plan- og bygningsetaten

postmottak@pbe.oslo.kommune.no

Saksnummer Pbe 201106592

Oslo, 14. juli 2011

Byggeplass Hammerfestgata 1-3 Eiendom: 227/207, 209

Tiltakshaver ANS Hammerfestgata 1 Adr.: Strømsveien 314, 1081 Oslo

Søker Arcasa Arkitekter AS Adr.: Sagveien 23 C, 0459 Oslo

Tiltakstype Boligblokk Tiltaksart: Oppføring

RAMMESØKNAD FOR OPPFØRING AV BOLIGBYGG M. PARKERINGSKJELLER

HER SUPPLERING TIL INNSENDT MATERIALE

Vi har etter innsendelse av rammesøknad mottatt en supplerende bemerkning fra Oslo
Drosjeeieres Innkjøpslag, ODI, i Trondheimsveien 100. Denne innholder i noen grad de
samme punkter som har kommet til uttrykk i tidligere, men med noen mindre suppleringer.
Dette gjelder arkitektonisk tilpasning til Trondheimsveien 100 og spesielt forholdet til
gårdsrommet her. Ansvarlig prosjekterende for arkitektur, Hokholt arkitekter, har utarbeidet et
utførlig tilsvar på dette, se vedlegg. Noen viktige punkter i dette er:

Utformingen av konseptet for utbyggingen med en oppdeling av bygningsvolumet med et
åpent parti i midten gir lys og luft mot gårdsrommet i Trondheimsveien 100.

Grepet med en bygningsstruktur bestående av 3 deler vil gjøre byggets lengde mindre
fremtredende.

En viss skjerming mot Trondheimsveien 100 må aksepters på grunn av den ulempe og
sjenanse som kjøring på rampen i gårdsrommet representerer.

Prosjektet har i sin utforming i stor grad blitt tilpasset Trondsheimsveien 100. Dette gjelder
både bygningskropp mot Trondheimsveien med inntrekk av øverste etasjer, og den
halvåpne løsningen mot gårdsrommet.

For ytterligere å klargjøre forholdet mellom nybygg og eksisterende situasjon har vi lagt ved
bilder av modellen fra ulike vinkler. Dette gir en god dokumentasjon for den faktiske tilpasning
som har funnet sted i forbindelse med utviklingen av prosjektet. Modellen stilles ved behov
gjerne til rådighet for Plan- og bygningsetaten i den videre saksbehandling. I så fall ber vi om
at undertegnede kontaktes.

Med vennlig hilsen
Arkitekte AS

14..pro 1864 Flammerfestgaten 1001Tekst 02 Myndighelec .d3Ramn, esøkitad8Suppl 2011_0713 2011_0714_U_Hammerresrgata 1juppl raminesok clocx
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Oslo
www.adi.no Drosjeeieres Innkjøpslag

Dalo: 01.07.2011
Deres ref.: KG

04 71111 Vår ref.:

ARCASA ARKITEKTER AS
Sagveien 23 C III
0459 OSLO

Att: Kristian Ødegaard

VEDR.:NABOVARSEL. HAMMERFESTGATEN 1
TILBAKEMELDING FRA EIER AV TRONDHEIMSVEIEN 100

Det vises til nabovarsel mottatt 1. juni 2011, samt vårt brev av 10.06.11.

Nabovarselet er nå blitt behandlet i vårt styre. Synspunkter og krav fremsatt i vårt brev
opprettholdes, og det fremsettes i tillegg også følgende protester til de foreliggende planer:

Byggets gesimshøyde og totalhøyde mot bakgård til Trondheimsveien 100.
Byggerts lengde mot bakgård til Trondheimsveien 100.

Byggets gesimshoyde og totalhøyde mot bakgård til Trondheimsveien 100.
Bygget vil fremstå som en gedigen høy mur mot syd. Denne veggen vil ta mye lys til vårt
bygg og vår bakgård, og såldes forringe verdien av vår gård. For våre leietakere vil muren
også bli oppfattet som en vegg fra kontorene, samt at utearealene vil virke innestengende da
bakgårdens begrensede areal vil bidra til at følelsen av å være innestengt.

Det fremgår ikke i nabovarselet om det søkes dispensasjon til gesimshøyde, eller mønehøyde.
Vi vil derfor be om at det redegjøres for reguleringsbestemmelsene på dette punkt.

Byggerts lengde mot bakgård til Trondheimsveien 100.
Murens lengde forsterker følelsen av at bakgården virker innestengende, og utsikt fra
kontorene ytterligere forringes samt at følelsen av å være innestengt vil bli forsterket.

Det opplyses ikke om hva slags materiale som muren er trengt bygget i, heller ikke om det er
planlagt vinduer i muren.

Styret er videre spesielt opptatt av at utbygger stiller tilfredsstillende garanti ovenfor vårt
selskap, kfr. vårt brev av 10.06. Det forutsettes i den anledning at en risikovurdering utføres
av kompetent selskap som grunnlag for sikkerhetens størrelse, samt at planlegging og
gjennomføring av arbeidene gjøres slik at skader unngås.

1
Adresse Telefon Bankgiro
Trondheimsvn. 100 22 38 94 40 9001 07 17387
Postboks 6576 R Telefax Foretaksnr.:
0501 Oslo 22 38 94 57 NO 954 579 794 MVA





A. HOKHOLT ARKITEKTER AS Josefinesgate 29, 0351 Oslo

Telefon 22 56 50 45 / Faks 22 56 50 81 / Mobil 97 66 41 01

E-post ahok@online.no

Foretaksregisteret: NO 989 388 061 MVA

Tilsvar til brev fra Oslo Drosjeeieres Innkjøpslag, tilleggsbrev av 01.07.2011, mottatt
04. juli 2011

Bemerkninger fremsatt etter Deres styremøte omhandler bl.a.:

byggets gesimshøyde og totalhøyde mot bakgård til Trondheimsveien nr 100.
byggets lengde mot bakgård til Trondheimsveien nr 100.

Øvrige punkter i tilleggsbrev er i stor grad likelydende med tidligere bemerkninger i
saken, og det vises derfor til allerede foreliggende kommentarer til disse, se søknad
om rammetillatelse innsendt 31.06.2011.

Det prosjekterte bygg følger gjeldende reg. bestemmelser for byggeområdet med 5
etasjer, samt en inntrukket 6. etasje som er mindre enn 1/3 del av underliggende
etasje. Dette er redegjort for i søknaden. Vedlagte fotografier av modellen viser at
konseptet for bygningsvolumet med en oppdeling av bygget med ett åpent
trappehus/svalgang i midten gir lys og luft mot nr 100. Den vestre del er også
nedtrappet for å møte bebyggelsen.

Byggets lengde er således oppdelt og vil minske sin tilstedeværelse. Det er ikke
prosjektert vinduer i fasaden som vender inn mot nr 100s gårdsrom. Dette
gårdsrommet er ett hevet parkeringsdekke som benyttes hele døgnet. En viss lukking
mot Hammerfestgata vil redusere støy, eksos, og lysforurensing forårsaket av biler
som ankommer opp langs kjørerampen.
Muren vil bli oppført i pusset mur med svak struktur. Fargemessig kan denne
påvirkes av eiere, og brukere av nr 100, innenfor visse rammer.

Avslutningsvis vises til den subjektive vurdering at prosjektet mangler arkitektonisk
tilpasning til nr 100. Modellen viser hvor sterkt utformingen av prosjektet tar opp i seg
tilpasningen til nr 100s hovedform, med inntrukket øverste etasje. Denne form er
bærende og trukket rundt hjørnet frem til den vertikale glass-søylen som danner
overgang til en mykere utforming med balkonger og spill i fasaden. Denne del
henvender seg mot Villaen og Hammerfestgata.
Nesten alt blir bedre enn dagens forhold hvor den massive gavIveggen tydelig-gjør
behovet for en avslutning av det stramme, til det myke, både i form og uttrykk.

Nesten enhver endring i indre by vil gi endringer særlig i forhold til lys og utsikt. Dette
prosjektet har bevisst delt opp volumet i høyde og utstrekning. Det er ikke prosjektert
vinduer inn mot gårdsrommet til nr 100.

07 07 2011, A.H.
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A. HOKHOLT ARKITEKTER AS Josefinesgate 29, 0351 Oslo

Telefon 22 56 50 45 / Faks 22 56 50 81 / Mobil 97 66 41 01

E-post ahok@online.no

Foretaksregisteret: NO 989 388 061 MVA

Hammefestgata, 1. Estetisk redgjørelse

Det er utarbeidet følgende tegninger;
Tiltaket i forhold til nåværende hus på eiendommen; en eldre Sveitservilla oppført i tre.
Tiltaket i forhold til eksisterende bebyggelse langs gateløpet i Hammerfestgata.
Tiltaket i forhold til eksisterende nabobygning langs Trondheimsveien.
I tillegg har det blitt utarbeidet en arbeidsmodell som har blitt benyttet under hele prosessen.

Utgangspunket for nybygget har vært å bibeholde Sveitervillaen som "inngangen" til Løkka.
Villaen fremstår ikke som arketype for sveitervillaene generelt. Men som ett signalbygg som
ønsker velkommen til Løkka, fungerer den godt.
Villaen har støpt dekke 1 etg, som tilsier at den har blitt flyttet til Hammerfestgata nr 1 etter
at armert betong ble alment tilgjennelig, ca 1920-1930. Så villaen har hatt en annen
opprinnelse.
Ved å beholde Villaen ble det et viktig tema å gi nabobygget en tredimensjonal avslutning
som kunne "låse" mot en fremtidig riving av Villaen.
Den stramme fasaden langs Trondheimsveien er videreført og trukket rundt hjørnet frem til
og forbi Villaen. Den brutale gavIveggen til Trondheimsveien nr 100 blir kledd opp, Nybygget
følger nabobygget i fasadeliv, smyg, og inntrukket toppetasje mot gaten.
Nybygget er trukket videre forbi Sveitervillaen og frem til bakbygget til Hammerfestgata nr 3.
For å motvirke den lukkede veggen et så langt bygg vil fremstå som, er trapp og heishus
plassert i en åpen svalgangsløsning. Svalgangen som et arkitektonisk uttrykk er kjent på
Løkka.
Heishuset er plassert sentrert på Sveitervillaens møne for å respektere Villaens egenart, og

spille på lag og tydelighjøre en harmonisk balanse, som er Sveitervillaens arketype. Som
balanse på hver side av midtskipet/glassverandaen, - og inngangspartiet.
Ved å beholde en åpen svalløsning brytes bygningskroppen opp i utstrekning og høyde, hvor
det vestre bygget reduseres i høyde. Likeledes vil villaen fremstå i lyssiluett hele døgnet, hvor
gårdsplassens belysning på naboeiendommen spiller lys symmetrisk på Villaen når kvelden
kommer.
Nybygget omfavner Villaen og danner ett samspill. Det vertikale glassbåndet som er trukket
frem fra fasadelivet gir en overgang mellom delen av bygget som tar opp i seg
Trondheimsveien nr 100, og begge de deler av byggene som favner Villaen og åpner seg
med balkonger og viser at Trondheimsveiens stramme og presise uttrykk, erstattes av åpne
familievennlige boliger med åpne balkonger og store vinduer. Vinduene er proporsjonale med
Sveitervillaens vinduer.
Garasjeveggen langs Trondheimsveien er avtrappet i høyde, hvor nederste del er forblendet
med Grefsengranitten med pøIsefuger, som historisk referanse. Det gamle smijernsgjerdet
remonteres på topp av denne. Nedkjørselens hevede tak er tekket med glass, som sammen
med glass rulleport gir et tidsriktig preg. Fasadene blir behandlet i harmoni med
sveitersvillaens tradisjonelle fargedrakt, men langt lysere fagetoner for å fremheve Villaen.
Ute —oppholdsplassen på topp av garasjedekket vil bli parkmessig beplantet med markante
områder med stauder og klassiske vekster mot moderne granitts skarpe markering mellom
gang og beplantingsfelt.

I merknader til nabovarsel Hammerfestgata 1 gnr 227 bnr 207,209, av 08,06 2011, hevdes
det at gavIveggen til bygg vest vil oppleves skjemmende og gi en følelse av "innklemthet"
både for Hammerfestgata nr 5, -og nr 7, samt gi redusert direkte sol.
Til dette ønsker vi å vise til at bygg vest er nedtrappet i antall etasjer i forhold til bygg øst.
Likeledes er grunnflaten av dette bygget redusert til hva som er praktisk og økonomisk
forsvarlig. Endringen vil oppfattes mindre enn fryktet idet treet som i dag tar utsyn og sol vil
fjernes ved realisering av prosjektet. Den skjermende gavIveggen til Trondheimsveien nr 100
med kjørerampen vil bli bygget igjen og redusere lyden av biler til parkering på indre
parkeringsdekke.
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MOTTATT Dato: 30.10.12
OSLO KOMMUNE Deres ref.: KG

PLAN-OGBi'GNINGSETATEN Vår ref.:

Plan- og bygningsetaten
Postboks 365 Sentrum

0102 OSLO

06 NOV.2012

SAKSNRAO 1OV-Q 0

Saksnr. 201108502.18
KLAGE PÅ RAMMETILLATELSE. HAMMERFESTGATA 1 . EIENDOM 227/207

Vårt selskap eier Trondheimsveien 100, og er således nabo til Hammerfestgata 1.

Det vises til tidligere innsigelse på nabovarsling.

Det klages på vedtak i rammetillatelsen på:

Dispensasjon på nybyggets gesimshøyde og totalhøyde mot bakgård til
Trondheimsveien 100.
Dispensasjon på gjeldene byggegrense. Byggerts lengde mot bakgård til
Trondheimsveien 100.
Fasade og dispensasjon på høyde mot Trondheimsveien.

1. Byggets gesimshøyde og totalhøyde mot bakgård til Trondheimsveien 100.
Bygget vil fremstå som en gedigen høy mur mot syd. Denne veggen vil ta mye lys til vårt
bygg og vår bakgård, og såldes forringe verdien av vår gård og kvaliteten ved å oppholde seg
her. For våre leietakere vil muren også bli oppfattet som en vegg fra kontorene, samt at
utearealene vil virke innestengende da bakgårdens begrensede areal vil bidra til at følelsen av
å være innestengt.

Det klages derfor på at det er gitt dispensasjon for gesimshøyde. Vi er således svært uenig i
deres vurdering som tilsier at det gis dispensasjon på gesimshøyde målt opp mot de ulemper
dispensasjonen gir oss som nabo. Vi kan ikke se at dette forholdet er behandlet i
rammetillatelsen.

Vi har ikke mottatt skisse på solforhod som er omtalt i rammetillatelsen. Solforhold er en
vesentlig del av vår innsigelse. Dette er dermed en saksbehandlingsfeil.

Vi vil be om at disse dokumenter oversendes oss for uttalelse før IG utstedes, og at
innsigelsen dermed får oppsettende virkning.

1
Adresse Telefon Bankgiro
Trondheimsvn, 100 22 38 94 40 9001 07 17387
Postboks 6576 R Telefax Foretaksnr.:
0501 Oslo 22 38 94 57 NO 954 579 794 MVA





ARCASA arkitekter AS
Sagveien 23 C III

0459 OSLO
Tlf. 22 71 70 70
Fax 22 71 70 80

Vedlegg

Oslo kommune

Plan- og bygningsetaten

postmottak@pbe.oslo.kommune.no

Saksnummer Pbe 201108502

Oslo, 21. november 2012

Byggeplass Hammerfestgata 1-3 Eiendom: 227/207, 209

Tiltakshaver ANS Hammerfestgata 1 Adr.: Strømsveien 314, 1081 Oslo

Søker Arcasa Arkitekter AS Adr.: Sagveien 23 C, 0459 Oslo

Tiltakstype Boligblokk Tiltaksart: Oppføring

VEDR. RAMMETILLATELSE - UTTALELSE TIL KLAGE FRA ODI

Vi viser til kopi av klage på rammetillatelse mottatt i brev fra Plan- og bygningsetaten datert
08.11.2012, og oversender med dette vår uttalelse til klagen.

Oslo Drosjeeieres Innkjøpslag (ODI) klager på 3 forhold i rammetillatelsen, og disse er
gruppert under følgende overskrifter:

Dispensasjon på nybyggets gesimshøyde og totalhøyde mot bakgård til Trondheimsveien
100.

Dispensasjon gjeldende byggegrense. Byggets lengde mot bakgård til Trondheimsveien
100.

Fasade og dispensasjon på høyde mot Trondheimsveien.

Før vi går inn på de enkelte punktene ønsker vi for ordens skyld å minne om bakgrunnen for
det konseptet som er utviklet og nå rammegodkjent. Gjeldende regulering har som sin forut-
setning at den eksisterende sveitservillaen blir revet. I forbindelse med utviklingen av eien-
dommen har det imidlertid blitt fremmet sterke interesser for vern av denne bygningen. Det
gjelder både fra nabolaget og fra offentlige myndigheter sin side.

Bevaring av sveitservillaen har derfor blitt lagt til grunn som en avgjørende forutsetning for det
utbyggingskonseptet som er utviklet. Utover dette har rent faktisk også hensynet til ODI vært
en viktig premissgiver for utforming og plassering av nybyggene.

1. Dis ensas'on å n b ets esimshø de o totalhø de mot bak ård til
Trondheimsveien 100.

Klager gir på dette punkt uttrykk for bl.a. følgende vurderinger:

Bygget vil fremstå som en høy mur mot syd som vil ta mye lys og forringe kvaliteten av arealer
mot bakgård og tilstøtende arealer.

N. prosjekt1 864 Hammerfestgaten 1‘01 Tekst,02 Myndigheter Rammesøknad 04 Klage 2012_11xx 1.1_Hammerfestgatal_eiendom 227_207_tilsvar klage.doex
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Dato: 27.12.12
Deres ref.: KG
Vår ref.:

28 DES.2012
Hammerfestgata 1 AS 1
v/ Rune Sundvall

	 \LOStrømsveien 314

1081 OSLO

Saksnr. 201108502-18
BYGGEPLANER. HAMMERFESTGATA 1.

Det vises til tilsendte byggeplaner i Hammerfestgata 1. Videre vises det til vårt brev av
10.06.11 ifm. nabovarsling.

Nybygget er planlagt inn til gavl på vår bygning. Videre er det planlagt kjeller med nivå på
gulv som ligger hele 7,1 meter under laveste gulvnivå i vår bygning ut mot Trondheimsveien.

Dette tilsier at det vil være en rekke utfordringer i bygearbeidet for å unngå skader på vårt
bygg. Etter at bygget er ferdig er det også utfordringer med å unngå skader.

Vårt utgangspunkt er at byggearbeidene skal utføres å en måte slik at vi blir holdt
skadesløse. Videre må grunnvannsforhold opprettholdes som dagens grunnyannsforhold også
ved ferdig bygg for å unngå skader i fremtiden.

Vi må derfor sette krav til følgende:

3. partskontroll.
Det må oppnevnes en kompetent uavhengig byggeteknisk konsulent (RIB) som 3.
partskontroll samtidig om prosjekteringsarbeidet starter opp.

Risiko- og konsekvensanalyse.
RIB må utarbeide en risiko- og konsekvensanalyse ifm. byggearbeidene.

Dokumentasjon av eksisterende bygg - etterkontroll.
Vårt bygg må dokumenteres mtp. eksisterende iskaderfør byggearbeidene tar til. Det
må gjøres RIB der det må utarbeides en tilstandsdokumentasjon med bilder og video.
Når byggearbeidene er ferdige skal det på nytt vdokumenterebyggets tilstand ift.
tilstand før byggearbeidene tok til. Tilsvarende må utføres så etter to år for å
dokumentere at forholdene har blitt stabiliserte

Adresse
Trondheimsvn. 100
Postboks 6576 R
0501 Oslo

Telefon Bankgiro
22 38 94 40 9001 07 17387
Telefax Foretaksnr.:
22 38 94 57 NO 954 579 794 MVA
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Dato: 27.12.12
Deres ref.: KG
Vår ref.:

Kontroll av byggetekniske planer.
For å unngå skader på vårt bygg i byggetiden, må arbeidene planlegges slik at skader
ikke oppstår. Vi må derfor sette krav til at R113gjennomgår bygge- og utførelsesplaner
i god tid før arbeidene tar til, og at eventuelle innsigelser eller krav til forbedringer blir
fulgt.

Rystelser, nivellementer og poretrykksmålinger.
Rystelser i grunn, nivellement av vårt bygg og poretrykksmålinger må måles og
loggføres kontinuerlig. RIB må fortløpende få tilsendt disse dataene med kopi til oss.

Garantier - erstatningsansvar.
Med bakgrunn i at det utføres så omfattende Irggearbeider opp til vårt bygg, må vi
sette krav til at det stilles en bankgaranti som Skaldekke eventuelle utbedringer før
arbeidene tar til. Størrelsen på garantien må settes av RIB ut fra risiko- og
konsekvensanalyse.

Vi vil derfor be om at deres selskap foreslår en uavhengig byggeteknisk konsulent (RIB) og
oversender forslaget før bestilling for vår godkjerinelsb.—

Punkter over er eksempler på hva vi p.t. vil foreslå av mandat til RIB og hva som må utføres,
men det setter ingen begrensninger ift. det overordnede kravet om at vårt selskap skal holdes
teknisk- og økonomisk skadesløs ifm. deres byggearbeid.

Vi hører gjerne fra dem i sakens anledning med det første.

Med vennlig hilsen

For Oslo Drosjeeieres Innkjøpslag SA

Kurt Gjøen
Adm.dir.

Kopi:
• Arcasa Arkitekter As v/ Kristian Ødegaard. Sagveien 23C III 0459 OSLO

c•iliPlan,,og-.13-ygiiing-s-etaten._Postboks365 SentruM. 0102 OSLO

Adresse
Trondheimsvn. 100
Postboks 6576 R
0501 Oslo

Telefon Bankgiro
22 38 94 40 9001 07 17387
Telefax Foretaksnr.:
22 38 94 57 NO 954 579 794 MVA
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Oslo
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Dato: 22.11.12
Deresref.: KG
Vår ref.:

Plan- og bygningsetaten
Postboks 365 Sentrum

0102 OSLO

Saksnr.201108502.18
KLAGE PÅ RAMMETILLATELSE. HAMMERFESTGATA 1 . EIENDOM 227/207

Det vises til deres brev datert 15.11.2012.

Vi beklager kort svarfrist, men vi kommer her med vår tilbakemelding så snart det lot seg
gjøre.

Vi har nå mottatt soldiagram og fasade mot Harmnerfestgaten og Trondheimsveien, tegning
110, 112 og 113 datert 14.09.12.

Kotehøyder på disse tegningene ikke er i sarnsvar med tidligere oversendte tegninger.

De ovennevnte tegninger viser dessuten at fasade er endret ift. nabovarsel og hva vi tidligere
har utalt oss om.

Vi har enda ikke mottatt tegning som viser fasade mot vår bakgård, og vi må be om at disse
også oversendes oss for uttalelse før evnt. Idintstedes.

De ettersendte soldiagrammene viser ikke hvOrledes de planlagte bygningskonstruksjonene
vil ta lys fra bakgård og våre bygg.

De planlagte byggene ligger rett mot syd ift. Vårbakgård. Vi har tidligere fremhevet at bygget
vil fremstå som en mur mot bakgården og gjøre denne inneklemt og ta bort sol og dagslys.

Bakgården ligger på kote 50,15. Det planlagtebygget har gesims på kote 59,7, og vil således
representere en vegg med høyde 9,55 meter oVernivået i bakgården. Byggets høyde vil virke
enda mer dominerende langs oppkjøringsramp'e etter hver som nivået her feller av.

Når det gjelder trappehuset er forholdene endaverre. Trappehuset vil representere et tårn på

hele 11,2 meter over nivå bakgård.

Bygget som ligger inntil gavl til vårt bygg har en større beredde enn vår gavl. Også her
vil det være en mur mot vår bakgård på 9,64 meter.

Telefon Bankglro
22 38 94 40 9001 07 17387
Telefax Foretaksnr.:
22 38 94 57 NO 954 579 794 MVA

1
Adresse
Trondheimsvn.100
Postboks6576 R
0501 Oslo
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Oslo
Drosjeeieres Innkjøpslag

Plan- og bygningsetaten
Postboks 365 Sentrum

MOTTATT
OSLO KOMMUNE

PLAN-OGBYGNINGSETATEN

1 1 JAN.2013

SAKSNRIallaza02.:2

Dato: 10.01.13
Deres ref.: KG
Vår ref.:

0102 OSLO

Saksnr. 201108502.18
BYGGETILTAK. HAMMERFESTGATA 1. EIENDOM 227/207.

Som nabo til byggetiltak i Hammerfestgata 1, har vi tilskrevet utbygger. Hensikten er å unngå
at vårt bygg blir påført skader ifm. byggearbeidene og tiden etter. Det vises til vårt brev av
27.12.12, vedlegg 1.


Vi har fått svar fra advokatfirma Ræder som representerer utbygger. Advokatfirmaet viser til
Plan- og bygningsloven og Plan- og bygningsetaten, og avviser at vi kan stille krav ut over
dette, kfr. vedlegg 2.


Vi er av den oppfatning at det må iverksettes spesielle tiltak i denne byggesaken for å unngå
at vårt bygg blir påført skade, og at vårt bygg blir dokumentert mtp. eksisterende skader før
byggearbeidene tar til. Det siste er vanlig praksis selv der risiko for skade er mindre enn i vårt
tilfelle.

Med henvisning til vårt brev av 27.12.12, må vi be om at våre krav til utbygger for å ivareta at
vår bygning ikke blir påført skader blir medtatt i deres eventuelle inngangsettingstillatelse
(IG) iht. Plan- og bygningsloven for byggetiltaket.

Vi ser frem til deres tilbakemelding.

Med vennlig hilsen

For Oslo Drosjeeieres Innkjøpslag SA

*Gt, 

Kurt Gjøen
Adm.dir.

Vedlegg 1: Vårt brev av 27.12.12 til tiltakshaver
Vedlegg 2. Brev fra Advokatfirma Ræder datert 7.01.13.

Adresse
Trondheimsvn. 100
Postboks 6576 R
0501 Oslo

Telefon Bankgiro
22 38 94 40 9001 07 17387
Telefax Foretaksnr.:
22 38 94 57 NO 954 579 794 MVA
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Oslo
Drosjeeieres Innkjøpslagwww.ddi.no

Dato: 27.12.12
Deres ref.: KG
Vår ref.:

Hammerfestgata 1 AS
v/ Rune Sundvall
Strømsveien 314

1081 OSLO

Saksnr. 201108502-18
BYGGEPLANER. HAMMERFESTGATA 1.

Det vises til tilsendte byggeplaner i Hammerfestgata 1. Videre vises det til vårt brev av
10.06.11 ifm. nabovarsling.

Nybygget er planlagt inn til gavl på vår bygning. Videre er det planlagt kjeller med nivå på
gulv som ligger hele 7,1 meter under laveste gulvnivå i vår bygning ut mot Trondheimsveien.

Dette tilsier at det vil være en rekke utfordringer i byggearbeidet for å unngå skader på vårt
bygg. Etter at bygget er ferdig er det også utfordringer med å unngå skader.

Vårt utgangspunkt er at byggearbeidene skal utføres på en måte slik at vi blir holdt
skadesløse. Videre må grunnvannsforhold opprettholdes som dagens grunnvannsforhold også
ved ferdig bygg for å unngå skader i fremtiden.

Vi må derfor sette krav til følgende:

3. partskontroll.
Det må oppnevnes en kompetent uavhengig byggeteknisk konsulent (RIB) som 3.
partskontroll samtidig om prosjekteringsarbeidet starter opp.

Risiko- og konsekvensanalyse.
RIB må utarbeide en risiko- og konsekvensanalyse ifm. byggearbeidene.

Dokumentasjon av eksisterende bygg - etterkontroll.
Vårt bygg må dokumenteres mtp. eksisterende skader før byggearbeidene tar til. Det
må gjøres RIB der det må utarbeides en tilstandsdokumentasjon med bilder og video.
Når byggearbeidene er ferdige skal det på nytt dokumentere byggets tilstand ift.
tilstand før byggearbeidene tok til. Tilsvarende må utføres så etter to år for å
dokumentere at forholdene har blitt stabiliserte.

Adresse‘
Trondheimsvn. 100
Postboks 6576 R
0501 Oslo

Telefon Bankgiro
22 38 94 40 9001 07 17387
Telefax Foretaksnr.:
22 38 94 57 NO 954 579 794 MVA
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RÆDER
ADVOKATFIRMAMNA

Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten
Boks 364 Sentrum
0102 OSLO

Att.: Herman Hammer

Vår ref: 650120/10677 Deres ref: 201108502 Oslo, 22. januar 2013

Saksansvarlig advokat: Morten Opstad

KOMMENTAR TIL VARSEL OM MULIG OMGJØRING HAMMERFESTGATA 1

Det vises til Plan- og bygningsetatens brev av 10.januar 2012, hvor det varsles om mulig
omgjøring av gitt rammetillatelse for Hammerfestgata 1.

I brevet er det ikke opplyst konkret hvilke tegninger som mangler godkjennelse. Ut fra den
omfattende prosessen som har vært, har vi oppfattet at innsendt materiale er godkjent. Vi antar
derfor det er feil i henvisninger i vedtaket e.l. som vurderes rettet opp, ikke vedtaket så sådant.

Dersom noe annet skulle være tilfelle, eller det er aktuelt å endre rammetillatelsens innhold / stille
nye vilkår, ber vi om å bli underrettet på forhånd slik at søker får mulighet til å kommentere de
aktuelle forholdene på en egnet måte før nytt vedtak fattes.

Med vennlig hilsen
ka flr er DA

Bjørn Erling Christiansen
Advokat
becgraeder.no


rf
Teknologisk in992

90-00 100 9001-2000 SENIIFISERT

ADVOKATFIRMA RÆDER DA

HENRIK IBSENS GATE 1001 90, BOX 2944 SOLLI I N-0230 OSLO

TEL +47 23 27 27 00 1 FAX: +47 23 27 27 01 I ORG NO: 882 470 032 MVA

E-POST: POST@RAEDER NO I INTERNETT: WWW RAEDER NO
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  Dato: 19.02.2013 

Deres ref:  Vår ref (saksnr): 201108502-31
Oppgis alltid ved henvendelse 

Saksbeh: Herman Hammer Arkivkode: 531 

 
 
 
 
 
Byggeplass: HAMMERFESTGATA 1 Eiendom: 227/207 
    
Tiltakshaver: Hammerfestgaten 1 v/Rune 

Sundvall 
Adresse: Strømsveien 314, 1081 OSLO 

Søker: Arcasa arkitekter AS Adresse: Sagveien 23 C III, 0459 OSLO 
Tiltakstype: Blokk Tiltaksart: Oppføring 
 

 
RAMMETILLATELSE 

 HAMMERFESTGATA 1 
Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-1. 

Vilkår for igangsetting. 
 

 
 
Søknaden omfatter oppføring av boligblokk med tilhørende parkeringsanlegg. 
 
I medhold av plan- og bygningslovens (heretter pbl.) § 20-1 første ledd bokstav a) godkjennes 
søknaden, mottatt Plan- og bygningsetaten den 23.06.2011. Det vises for øvrig til søknadens vedlagte 
tegninger, situasjonskart og ansvarsretter. 
 
I medhold av pbl. § 19-2 gis det dispensasjon for: 
- Overskridelse av regulerte byggegrenser. 
- Overskridelse av reguleringens etasjeantall i Felt A. 
- Pbl. § 29-4 vedrørende minste avstand fra nabogrense. 
 
Det foreligger protester til søknaden. 
 
 
 
Plan- og bygningsetaten behandler denne sak etter myndighet tildelt etaten i Byrådens sak 08/2010 av 
29.06.2010. 
 

Arcasa arkitekter AS 
Sagveien 23 C III 
0459 OSLO 



Saksnr: 201108502-31 
 

Side 2 av 13

 

 
Søknaden 
Tiltaket omfatter oppføring av boligblokk med tilhørende parkeringsanlegg. Tiltaket er lokalisert i 
Hammerfestgata 1, bydel Grünerløkka. Tiltaket er oppgitt med en total BRA på 1465 m² med en U-grad på 
1,3. Tiltaket medfører opprettelse av 11 nye boenheter. 
 
Tiltaket er prosjektert etter Tekniske forskrifter ajourført 2007 (TEK07) jf overgangsbestemmelser i 
TEK10 § 17-2 
 
Byggetiltaket medfører følgende dispensasjoner:  
- Overskridelse av regulerte byggegrenser. 
- Overskridelse av reguleringens etasjeantall i Felt A. 
- Pbl. § 29-4 vedrørende minste avstand fra nabogrense. 
 
Gjeldende plangrunnlag 
Eiendommen er regulert til Byggeområde for boliger med forretning i 1. etasje gjennom reguleringsplan, 
S- 3026, vedtatt 14.12.1988. 
 
Spesiell historikk 
Eier av eiendommen har siden 2004 arbeidet med en mulig utvikling av Hammerfestgt. 1-3. I januar 2005 
ble det gitt tillatelse til riving av den gamle sveitservillaen på eiendommen. Rivetillatelsen ble påklaget 
men klagen førte ikke frem. Rivingen ble påbegynt, men ikke fullført. I august 2008 ble det bekreftet fra 
Plan- og bygningsetatens side at rivingen var påbegynt. Den gitte rivetillatelsen er således gjeldene. 
Fortidsminneforeningen fremmet i 2005 krav om at det skulle nedlegges bygge- og deleforbud som svar på 
rivetillatelsen. Et bygge- og deleforbud ville ikke kunne gjøres gjeldene overfor en gitt og gjeldene 
tillatelse. Dette ble avklart gjennom byrådssak 229/2005 og bekreftet av et flertall i Byutviklingskomiteen 
(BUK) i møte 12.oktober 2005. Foreliggende søknad er et forsøk fra eier på i møtekomme BUKs ønske 
om å bevare den gamle sveitservillaen og samtidig utvikle eiendommen. Saken har vært i BUK to ganger, i 
2005 og 2008. Omsøkte tiltak er et svar på et ønske om å beholde den eldre trevillaen og utvikle 
eiendommen. Byantikvaren har flere ganger uttalt seg til tiltaket og Plan- og bygningsetaten anser 
verneverdiene for å være ivaretatt gjennom prosjekteringen. 
 
Det ble gitt rammetillatelse til tiltaket 09.10.2012 som ble påklaget av nærmeste nabo, Oslo Drosjeeires 
Innkjøpslag, Trondheimsveien 100. Klagen omhandlet tre forhold: 

• Dispensasjon på nybyggets gesimshøyde og totalhøyde mot bakgård til Trondheimsveien 100.  
• Dispensasjon fra gjeldende byggegrense. Byggets lengde mot bakgård til Trondheimsveien 100. 
• Fasade og dispensasjon på høyde mot Trondheimsveien. 

Etaten så at dispensasjonsvurderingene var for upresise og ikke tilstrekkelig vurdert. Videre fremkom det 
at enkelte av tegningene som fulgte søknaden ved en inkurie ikke var godkjent i vedtaket. Det ble derfor 
varslet mulig omgjøring av vedtaket slik at etaten kunne ta en ny og grundig vurdering av tiltaket.  
 
Protester/bemerkninger 
Tiltaket ble nabovarslet 30.05.2011 og ble supplert med tilleggsopplysninger i brevs form 9. og 10. juni. 
Det har til sammen innkommet 8 bemerkninger fra følgende parter.  

• Oslo Drosjeeieres Innkjøpslag   Trondheimsveien 100 
• Hammerfestgata Borettslag  Hammerfestgata 2 A 
• Jeanette Sundby   Hammerfestgata 5 A 
• Jens-Erland Hoel   Hammerfestgata 5 B 
• May-Britt Solem   Hammerfestgata 5 B 
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• Nevzat Arikan    Hammerfestgata 8 
• Marianne Rugkåsa   Hammerfestgata 8 
• Rodeløkka Vel v/ Morten Fastvold 

 
Nabobemerkningene går i hovedsak ut på følgende: 

• Plassering av nybygget utenfor gjeldene byggegrenser ansees for å være uakseptabel. 
• Utbyggingsforslaget ansees for å ha for høy utnyttelsesgrad med for massiv bebyggelse. Dette 

medfører en begrenset synlighet av sveitservillaene og stenger dem inne.  
• Bygget ansees som for høyt, og det henvises til retningslinjer som tilsier 5 etasjer mot 

Trondheimsveien og ellers 3 etasjer. Høyde og bredde på tiltaket ansees som for dominerende i 
forhold til nabobygget i Hammerfestgata 3 B. Dette resulterer i en inneklemt situasjon for 
Hammerfestgata 5 og 7, samt at det medfører redusert solinnfall i bakgård. 

• Parkeringskjeller med innkjørsel fra Hammerfestgata ansees som uakseptabelt grunnet økning av 
gjennomgangstrafikk og bortfall av p-plasser på gateplan. Ved bibeholdelse av løsning med 
innkjøring fra Hammerfestgata gis det uttrykk for at kjøreretning i gata bør endres.  

• Felt E grenser til spesialområde bevaring, og dette må tas hensyn til i prosjektutformingen. 
Nabobygg mot nord står på Byantikvarens Gule liste og Plan- og bygningsetaten oppfordres til å 
gjøre en nøye vurdering. 

• Det tas til orde for at det utarbeides en tilstandsrapport nabobebyggelsen forut for igangsetting av 
arbeider, og at det stilles bankgaranti for eventuelle skader. Videre henvises det ulike tekniske 
forhold som at tak- og overflatevann ikke kan ledes inn på eiendommen. 

 
Ansvarlig søkers tilsvar til bemerkninger: 

• Byggegrenser: Forutsetningen for tiltaket er en videreutvikling av eiendommen med et nybygg i 
henhold til den grad av utnytting reguleringen åpner for kombinert med bibeholdelse av den 
eksisterende villaen. Dette medfører at bebyggelsen må plasseres utenfor gjeldene byggegrenser, 
og det henvises til ytterliggere redegjørelse i dispensasjonssøknaden. 

• Utbyggingsvolum: Areal av nybygg inkludert eksisterende bebyggelse ligger under de maks 
grenser som reguleringen tillater.  

• Høyder/ Etasjeantall: Reguleringsbestemmelsene § 4 fastlegger at det innenfor felt E kan oppføres 
blokkbebyggelse i inntil 5 etasjer. Hele utbyggingen ligger innenfor felt E med unntak av en 
mindre tilpasning mot Hammerfestgata 3 B grunnet ønske om samsvar mellom eksisterende 
situasjon og praktiske årsaker. Det er således etterstrebet en god, generell tilpasning av bygget. 

• Parkering/ Innkjøring: Ny avkjørsel søkes til Hammerfestgata grunnet at Trondheimsveien er 
relativt sterkt trafikkert og omsøkte løsning således vil gi en høyere grad av sikkerhet for alle 
trafikkanter. Når det gjelder trafikkøkning grunnet parkeringskjeller kommenteres det at denne 
økningen er relativt marginal grunnet det begrensede antall p-plasser prosjektet medfører. Videre 
bemerker ansvarlig søker at kjøreretning i Hammerfestgata er av mindre betydning for dem men at 
de bifaller en eventuell løsning der Hammerfestgata åpnes opp for toveis trafikk. 

• Byggene er utformet for å tilpasse seg i den grad det er mulig i forhold til eksisterende bebyggelse. 
• Fra tiltakshavers side er det en forutsetning at prosjektet gjennomføres på en forsvarlig måte også i 

forhold til eksisterende bygningsmasse i området slik at skader og mangler unngås. 
Kvalitetssikringen av dette vil bli fulgt opp av utbygger i den videre prosjektutvikling med det det 
krever av dialog og avtaler med berørte parter.  

 
Plan- og bygningsetaten kommentarer til bemerkninger: 
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• Bygget er plassert som et svar på å utvikle eiendommen i tråd med gjeldene regulering og 

videre bibeholde den eksisterende bygningen på eiendommen. Plan- og bygningsetaten 
behandler dette videre under punktet dispensasjon. 

• Tiltaket er innenfor maks grenser som reguleringen tillater. 
• Bygget er tilpasset til den eksisterende gavlveggen på nabobygget og overskridelsen av 

byggehøyde utgjør kun en liten del av bygget. Etaten anser dette for å være innenfor hva 
som er akseptabel. Når det gjelder solsituasjonen ansees dette for å være godt ivaretatt i 
prosjekteringen og i hht. soldiagram ansees konsekvensene for å være av mindre 
betydning og innenfor hva en må regne med innenfor den tette byen. 

• Tiltaket medfører en opprettelse av 16 stk. p-plasser og medfører således noe økning av 
trafikkmengden. Dette må ansees for å være innenfor det akseptable. 

• Plan- og bygningsetaten har gjort en grundig vurdering av tiltaket sett opp mot tilliggende 
bebyggelse og vurderer tiltaket for å være akseptabelt. 

• Det er en forutsetning at de ulike ansvarsområdene ansvarsbelegges i henhold til gjeldene 
lover og regler. 

 
Ansvarlig søkers/tiltakshavers redegjørelse: 
Det søkes om oppføring av boligblokk med tilhørende parkeringsanlegg. Byggetomten ligger på hjørnet av 
Trondheimsveien og Hammerfestgata. Det står en sveitservilla i tre på eiendommen. Det er gitt 
rivetillatelse for denne bygningen, men forslag til utbygging tar utgangspunkt i at villaen bevares. 
Byggeområdet ligger i det alt vesentlige innenfor bruksnummer (bnr.) 207, og med minimal andel på ca. 3-
4 m² innenfor bnr. 209. Dette er av praktiske årsaker medtatt i prosjektet. Utgangspunktet for nybygget har 
vært å bibeholde sveitservillaen som ”inngangen” til Rodeløkka. Det prosjekterte bygg er delt opp i to 
volumer med avtrappet høyde, sammenbundet av en åpen svalgang med åpent trappeløp og med et sentrisk 
plassert heishus. Det er forutsatt opparbeidet utearealer over parkeringskjelleren som vil være tilgjengelig 
for de planlagte boligene. I reguleringen er det videre fastlagt at felt E skal ha tilgang til fellesareal III.  
Pr. i dag er det ikke tilgjengelig fjernvarmenett i dette området, og tilknytning til fjernvarmenettet er derfor 
ikke aktuelt.  
 
For ytterliggere redegjørelser/ beskrivelser henviser Plan- og bygningsetaten til sakens dokumenter. 
 
Plan- og bygningsetatens vurdering 
Tiltakets visuelle kvalitet i forhold til omgivelsene og seg selv 
Etter plan- og bygningslovens § 29-2 skal Plan- og bygningsetaten se til at ethvert arbeid som omfattes av 
loven, blir planlagt og utført slik at det, etter kommunens skjønn, innehar gode visuelle kvaliteter både i 
seg selv og i forhold til omgivelsene. Det omsøkte tiltaket er prosjektert med et ønske om å harmonere 
med det eksisterende områdets karakter. Bygget er tilpasset gavlvegg til eksisterende nabobygg og 
underordner seg således dette. Bygget er utformet etter et prinsipp der bygningen er delt inn i to 
bygningskropper som er bundet sammen av en åpen svalgangsløsning som gir adkomst til nybyggene fra 
begge sider. Bygningskroppene ligger inntil eksisterende bygningsmasse/ gavl på begge sider. Denne 
oppdelingen bidrar til at tiltaket ikke fremstår som en mur men derimot skaper en god åpenhet som slipper 
lys og luft igjennom til den bakenforliggende bakgården til Trondheimsveien 100. Bakgården i 
Trondheimsveien 100 ligger på en halvannen etasjehøyde over 1. etasjen til nybygget og fremstår således 
med en etasjehøyde på 3,5  sett fra overnevnte bakgård.  Videre er bygningen prosjektert ut ifra et ønske 
om å bibeholde den eksisterende sveitservilla på tomten og således bevare en del av det eksisterende 
trehusmiljøet på Rodeløkka. Hammerfestgata 1 er med sin beliggenhet en portal inn til Rodeløkka og 
bidrar til å skape en overgangssone fra den sterkt trafikkerte Trondheimsveien og inn i det gamle 
trehusmiljøet. Forhagen kan sees i sammenheng med den bakenforliggende sveitservillaen og således 
bygningsmiljøet på Rodeløkka som en helhet. Invitasjonslogikken inn til Rodeløkka er bygget opp etter et 
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prinsipp der det er gateløpene, dvs. de markerte, definerte mellomrommene som leder og inviterer innover 
i området og tiltaket er godt tilpasset for å  ikke forringe opplevelsen av dette. Det nye tiltaket er således 
utformet for å ta hensyn til både den dominerende blokk bebyggelsen langs Trondheimsveien og den 
bakenforliggende trehus bebyggelsen. Oppføringen av nybygget vil ikke forringe denne opplevelsen men 
kan derimot bidra til en vel så tydelig markering av overgangen fra Trondheimsveien med sin lamell 
bebyggelse til Rodeløkkas småhuskarakter og således skape en mer definert overgang. Forhagen mellom 
eksisterende bygning og nybygget vil bli del av et fellesområde for beboerne i det nye prosjektet og 
brukskvaliteten av hagen blir vesentlig forbedret ved at den løftes noe opp fra Trondheimsveien. Denne 
vertikal hevingen danner le for innsyn og lydforurensning og trafikk og vil slik bli en fungere som en 
buffer. Plan- og bygningsetaten anser det som positivt at tiltaket i stor grad er tilpasset for å bibeholde den 
eldre trehusbygningen på tomten og i stor grad beholder dens forhage.   
 
Etaten anser at tiltaket tilfredsstiller kravene i pbl. § 29-2 vedrørende visuelle kvaliteter. 
 
Universell utforming  
Prosjektet er i stor grad utformet for å ivareta en tilgjengelighet som er basert på like muligheter for alle. 
Samtlige arealer i bygget kan nås trinnfritt både inne og ute. Adkomsten foregår gjennom etableringen av 
et sentralt, heistårn i forbindelse med svalgang/ trapperom som gir tilgang til begge de to delene av bygget. 
Heisadkomsten fortsetter ned i parkeringskjeller der det er tilrettelagt for HC parkering i henhold til 
gjeldene normer. Leilighetene er utformet i henhold til TEK07 og tilfredsstiller generelle krav til 
utforming. Hensikten bak bestemmelser i plan- og bygningsloven og teknisk forskrift vedrørende 
tilretteleggelse av bygninger for mennesker med nedsatt orienterings- og bevegelsesfunksjon, er å gjøre 
bygninger tilgjengelige uavhengig av fysisk tilstand. Plan- og bygningsetaten anser tiltaket for å 
tilfredsstille Plan- og bygningsloven § 29-3 vedrørende krav til universell utforming og forsvarlighet. 
 
Planløsning 
I henhold til pbl. § 29-5 vedrørende tekniske krav skal ethvert tiltak prosjekteres og utføres slik at det 
ferdige tiltaket oppfyller krav til sikkerhet, helse, miljø og energi, og slik at vern av liv og materielle 
verdier ivaretas. Bygning med oppholdsrom for mennesker skal prosjekteres og utføres slik at krav til 
forsvarlig energibruk, planløsning og innemiljø, herunder utsyn, lysforhold, isolasjon, oppvarming, 
ventilasjon og brannsikring mv., blir oppfylt. Tiltaket medfører opprettelse av 11 nye boenheter som alle 
sammen har tilgang til et privat uteoppholdsareal i form av balkong. Plan- og bygningsetaten anser tiltaket 
for å tilfredsstille pbl § 29-5 vedrørende tekniske krav.  
 
Dispensasjon 
Tiltaket er i strid med reguleringsplan 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 for overskridelse av regulerte byggegrenser.  
 
Søkers begrunnelse for dispensasjon: 
Byggegrensen på plankartet anviser en randbebyggelse mot Trondheimsveien som forutsetter riving av 
den eksisterende villaen. Omsøkte tiltak er prosjektert ut ifra et ønske om å beholde villaen samtidig som 
man oppfører et bygg langs gavlveggen til eksisterende nabobygg. For å oppnå dette er nybygget plassert i 
eiendomsgrensen mot nordøst. Bygningsmassen er utformet med to fløyer med begrenset dybde og med et 
midtparti som er ytterliggere trukket tilbake for etter forholdene å gi mest mulig rom rundt villaen. 
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Midtpartiet er i tillegg gitt et halvåpent preg for å gi bebyggelsen et variert og lett uttrykk. Ut ifra den 
sterke interesse for bevaring av den eksisterende villaen som har kommet til uttrykk anses det forliggende 
utbyggingsforslaget som en god tilpassning til både stedet situasjonen. Fordelene ved løsningen synes 
åpenbare og tiltakshaver har vanskelig med å se at forslaget skulle avstedkomme tungtveiende negative 
følelser. 
 
Etatens vurdering av om hensynet/ hensynene bak bestemmelsen vesentlig tilsidesettes: 
• Hensynene bak kravet om regulert grense for bebyggelse er å regulere bygningers fotavtrykk over 

terreng, begrense bebyggelsens totale areal, samt bygningers plassering for å sikre brukbarhet, lys 
og luft mellom bygninger og videre hindre at miljøet og bybildet blir skadelidende. Videre er 
byggegrensene fastsatt for å skape en viss forutsigbarhet i forhold til hvor det tillates oppføring av 
bygninger. I dette tilfellet er byggegrensene utformet for å  ivareta at et nytt tiltak blir oppført på 
gavlveggen til Trondheimsveien 100, at strukturen langs Trondheimsveien opprettholdes og videre 
at man ivaretar det bakenforliggende trehusmiljøet ved å legge ny bebyggelse i forkant av dette og 
slik skape en mur mot den trafikkerte Trondheimsveien. Byggegrensene er således utformet for å 
ivareta den eksisterende, bakenforliggende bebyggelsen på Rodeløkka.  

• En dispensasjon fra de regulerte byggegrensene vil ikke tilsidesette dette hensynet. Tiltaket er 
 utformet for å fremstå som skånsom mot eksisterende bebyggelse. Et nybygg som ville vært 
oppført i henhold til de regulerte byggegrensene innebærer oppføring av et bygg som ville kommet 
svært nær det eksisterende trehuset som ønskes beholdt. De regulerte byggegrensene innebærer at 
deler av eksisterende trehus rives. Tiltaket kan dermed anses som mer hensiktsmessig i forhold til 
ønsket om å være skånsom mot den omkringliggende bebyggelsen og Plan- og bygningsetaten 
anser dermed tiltaket for å i stor grad ta hensyn til eksisterende bebyggelse og vurderer at 
dispensasjonen ikke vesentlig tilsidesetter dette hensynet grunnet eksisterende situasjon.  

 
Etatens vurdering av om fordelene ved å gi dispensasjonen er klart større enn ulempene 
• Fordelene ved å gi en dispensasjon fra de regulerte byggegrensene er at tiltaket i større grad tar 

hensyn og underordner seg eksisterende situasjon. Det bidrar til en vesentlig mer skånsom 
utbygging og sikrer at eksiterende trehus ikke vesentlig svekkes. Trehuset vil fortsatt fremstå som 
en frittstående villa og hagen som bør ansees for å være en del av oppfattelsen av huset vil også bli 
ivaretatt i vesentlig større grad. Ulempen vil være at en del av bygget vil bli oppført inn mot 
bakgården til Trondheimsveien 100 og således kan føre til noe reduksjon i utsyn fra nevnte 
bygning.  

• Fordelene ansees i dette tilfellet for å skape en vesentlig bedre situasjon og brukbarheten av 
eiendommen som en helhet blir gjennom dette grepet bedre ivaretatt. Fordelen er videre at 
brukbarheten av nybygget blir vesentlig bedre og man har på denne skaper tiltaket et godt 
kompromiss gjennom ivaretakelse av eksiterende bygning og utvikling av eiendommen. Ulempen 
vil i dette tilfellet være at noe av bebyggelsen blir oppført utenfor utstrekningen av gavlveggen til 
Trondheimsveien 100. Etaten vurderer, etter en nøye vurdering, at det i dette tilfellet skapes et 
vesentlig bedre tiltak ved at de regulerte byggegrensene overskrides, at lys og luft mellom 
bygningen blir bedre ivaretatt og at bygningsmiljøet som en helhet fremstår som vesentlig bedre 
gjennom dette grepet.  

 
Plan- og bygningsetaten mener etter ovennevnte at vilkårene for dispensasjon etter plan- og bygningsloven 
§ 19-2 er oppfylt, og søknaden om dispensasjon innvilges.   
 
Dispensasjon 
Tiltaket er i strid med reguleringsplan og er avhengig av dispensasjon for å kunne få rammetillatelse.  
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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 for overskridelse av reguleringens etasjeantall bestemmelser i Felt A.  
 
Søkers begrunnelse for dispensasjon: 
Tiltaket medfører en overskridelse av etasjeantall i Felt A. Det er av praktiske årsaker påkrevet å bygge 
inntil gavlen. Overskridelsen som skjer utenfor byggegrensen er svært beskjedent og er begrenset til 1 
meter. Det er utformet slikt for at bygget skal harmonere med eksiterende gavl. Hammerfestgata 3 B eies 
for øvrig av utbygger. Overskridelsen av angitte grenser er såpass begrenset at virkningen av byggets 
plassering for øvrige naboer ikke atskiller seg fra det som ville vært situasjonen ved en plassering helt og 
holdent innenfor felt E. Det vesentlige i denne sammenheng er dermed den generelle tilpasningen av 
bygget til omgivelser og ikke et evet. dispensasjonsforhold, og vi viser til egen redegjørelse for estetiske 
forhold.  
 
Etatens vurdering av om hensynet/ hensynene bak bestemmelsen vesentlig tilsidesettes: 
• Hensynet bak de regulerte byggegrensene med etasjebestemmelser er å ha en ivaretakelse av 

ønsket bebyggelsesstruktur, samt utearealer og fellesområder gjennom en begrensning av de 
enkelte eiendommers arealutnyttelse, og således individuelle bygningers utstrekning i plan og 
høyde. Gjennom en etasjebestemmelse kan det sikres at bygg for en noenlunde lik etasjehøyde og 
således å sikre brukbarhet, lys og luft mellom bygninger og videre hindre at miljøet og bybildet 
blir skadelidende. I dette tilfellet er byggegrensene med etasjebestemmelser utformet for å  sikre at 
det områdets om en helhet blir skånsomt utviklet med hensyn til overgangen mot den gamle 
tregårdsbebyggelsen på Rodeløkka.  

• En dispensasjon fra de regulerte etasjebestemmelsene vil ikke tilsidesette dette hensynet. Tiltaket 
er utformet for å fremstå som skånsom mot eksisterende bebyggelse. Et nybygg som ville vært 
oppført i henhold til de regulerte byggegrensene og slik ikke gikk utover Felt A innebærer 
oppføring av et bygg som således ikke ville blitt oppført inntil gavlveggen til Hammerfestgata 3. 
det er praktiske, byggtekniske forhold som tilsier at en marginal overskridelse av byggegrensene/ 
etasjehøyde bestemmelsene i Felt A er nødvendig.  Tiltaket kan dermed anses som mer 
hensiktsmessig i forhold til ønsket om å være skånsom mot den omkringliggende bebyggelsen og 
Plan- og bygningsetaten anser dermed tiltaket for å i stor grad ta hensyn til eksisterende 
bebyggelse og vurderer at dispensasjonen ikke vesentlig tilsidesetter dette hensynet grunnet 
eksisterende situasjon.  

 
Etatens vurdering av om fordelene ved å gi dispensasjonen er klart større enn ulempene 
• Fordelene ved å gi en dispensasjon fra de regulerte etasjebestemmelsene er at tiltaket i større grad 

tar hensyn og underordner seg eksisterende situasjon. Det bidrar til en vesentlig mer skånsom 
utbygging og sikrer at eksiterende trehus ikke vesentlig svekkes. Trehuset vil fortsatt fremstå som 
en frittstående villa og hagen som bør ansees for å være en del av oppfattelsen av huset vil også bli 
ivaretatt i vesentlig større grad. Fordelen plasseringen medfører er utnyttelse av et areal som ellers 
ville blitt liggende brakk og som ville medført en lite hensiktsmessig utbygging og utnyttelse av 
det eksisterende arealet. Plan- og bygningsetaten kan ikke se at plasseringen av bygget vil medføre 
urimelig sjenanse for naboer utover de ulemper som må påregnes når man bor innenfor den tette 
byen. Plan- og bygningsetaten vurderer at denne dispensasjonen medfører relativt små 
konsekvenser for de omkringliggende bygningene og videre synes de øvrige tekniske krav og de 
øvrige krav til estetikk og bevaring for å være tilstrekkelig tilfredsstilt. 
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• Fordelene ansees i dette tilfellet for å skape en vesentlig bedre situasjon og brukbarheten av 

eiendommen som en helhet blir gjennom dette grepet bedre ivaretatt. Fordelen er videre at 
brukbarheten av nybygget blir vesentlig bedre og man har på denne skaper tiltaket et meget godt 
kompromiss gjennom ivaretakelse av eksiterende bygning og utvikling av eiendommen. Etaten 
vurderer, etter en nøye vurdering, at det i dette tilfellet skapes et vesentlig bedre tiltak ved at de 
regulerte etasjehøydene innenfor Felt A overskrides, at lys og luft mellom bygningen blir bedre 
ivaretatt og at bygningsmiljøet som en helhet fremstår som vesentlig bedre gjennom dette grepet. 
Ulempen er at man får et meget begrenset areal som overskrider etasjebestemmelsene og således 
kan nabobebyggelsen kunne oppleve noe reduserte solforhold. Siden tiltaket er prosjektert på 
naboens gavlvegg synes det i dette forholdet å ikke føre til nevneverdig reduksjon og dette er 
videre dokumentert i søknadens vedlagte soldiagram som er oversendt til naboer. Fordelen 
plasseringen medfører er utnyttelse av et areal som ellers ville blitt liggende brakk og som ville 
medført en lite hensiktsmessig utbygging og utnyttelse av det eksisterende arealet. Plan- og 
bygningsetaten kan ikke se at plasseringen av bygget vil medføre urimelig sjenanse for naboer 
utover de ulemper som må påregnes når man bor innenfor den tette byen. Plan- og bygningsetaten 
vurderer at denne dispensasjonen er uproblematisk å innvilge siden de øvrige tekniske krav og de 
øvrige krav til estetikk og bevaring er tilstrekkelig tilfredsstilt. 

 
Plan- og bygningsetaten mener etter ovennevnte at vilkårene for dispensasjon etter plan- og bygningsloven 
§ 19-2 er oppfylt, og søknaden om dispensasjon innvilges.   
 
 
Dispensasjon 
Tiltaket er i strid med plan- og bygningsloven 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 plan- og bygningsloven § 29-4 vedrørende byggverkets avstand fra 
nabogrense, under 4 meter.   
 
Søkers begrunnelse for dispensasjon: 
Gjeldene byggegrense åpner for å bygge inntil eksisterende gavlvegg for nabobebyggelse mot 
Trondheimsveien. En mindre del av bygningsvolumet nærmest Trondheimsveien og den resterende del av 
utbyggingen ligger utenfor gjeldene  byggegrenser. Plasseringen i eiendomsgrensen er følger av de hensyn 
som er lagt til grunn for utbyggingskonseptet. Ut ifra den sterke interesse for bevaring av den eksisterende 
villaen som har kommet til uttrykk anses det forliggende utbyggingsforslaget som en god tilpassning til 
både stedet situasjonen.   
 
 
Etatens vurdering av om hensynet/ hensynene bak bestemmelsen vesentlig tilsidesettes: 
• Hensynet bestemmelsen skal ivareta er hovedsakelig å sikre lys og luft mellom bygninger, hindre 

brannsmitte og sikre åpne grønne arealer mellom bygningene. Innenfor den tette byen er 
bebyggelsen i hovedsak plassert i eiendomsgrense, noe som også blir tilfelle på denne 
eiendommen. Loven har i hovedsak en brannteknisk begrunnelse. I sentrum av en by vil man 
nødvendigvis ikke kunne oppfylle dette kravet. Brannhensynene forutsettes ivaretatt med tekniske 
løsninger.   
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• En dispensasjon fra avstandsbestemmelsene vil ikke tilsidesette dette hensynet. Tiltaket er 

utformet for å fremstå som skånsom mot eksisterende bebyggelse. Et nybygg som ville vært 
oppført i henhold til de regulerte byggegrensene innebærer oppføring av et bygg som således ikke 
ville blitt oppført inntil gavlveggen til Trondheimsveien 100 og det ville estetisk sett vært 
skjemmende hvis det gjenstod en del av gavlen. Tiltaket kan dermed anses som mer 
hensiktsmessig i forhold til ønsket om å være skånsom mot den omkringliggende bebyggelsen og 
Plan- og bygningsetaten anser dermed tiltaket for å i stor grad ta hensyn til eksisterende 
bebyggelse og vurderer at dispensasjonen ikke vesentlig tilsidesetter dette hensynet grunnet 
eksisterende situasjon.  

 
Etatens vurdering av om fordelene ved å gi dispensasjonen er klart større enn ulempene 
• Fordelene ved å gi en dispensasjon fra avstandsbestemmelsene er at det blir en vesentlig bedre 

situasjon og at tomten utnyttes bedre. Videre vil naboeiendommens gavlvegg fremstå mer helhetlig 
og bygningsmassen får en logisk avslutning. Ulemper er at nabobebyggelsen vil kunne oppleve 
noe reduserte solforhold. Siden tiltaket er prosjektert på naboens gavlvegg synes det i dette 
forholdet å ikke føre til nevneverdig reduksjon og dette er videre dokumentert i søknadens 
vedlagte soldiagram. Fordelen plasseringen medfører er utnyttelse av et areal som ellers ville blitt 
liggende brakk og som ville medført en lite hensiktsmessig utbygging og utnyttelse av det 
eksisterende arealet. Plan- og bygningsetaten kan ikke se at plasseringen av bygget vil medføre 
urimelig sjenanse for naboer utover de ulemper som må påregnes når man bor innenfor den tette 
byen. Plan- og bygningsetaten vurderer at denne dispensasjonen medfører relativt små 
konsekvenser for de omkringliggende bygningene og videre synes de øvrige tekniske krav og de 
øvrige krav til estetikk og bevaring for å være tilstrekkelig tilfredsstilt. 

 
• Fordelene ansees i dette tilfellet for å skape en vesentlig bedre situasjon og brukbarheten av 

eiendommen som en helhet blir gjennom dette grepet bedre ivaretatt. Etaten kan i dette tilfellet 
ikke se at det finnes en alternativ plassering på eiendommen som er mer hensynsmessig, hverken 
for naboer eller tiltakshaver. Videre ser heller ikke etaten at aktuelle plassering og høyde medfører 
betydelig ulempe for naboer eller omkringliggende miljø. Tiltaket synes godt tilpasset eksisterende 
terreng og plasseringen langs nabobyggets gavlvegg er hensiktsmessig da bebyggelsen får en 
logisk sluttføring i form av en avslutning med et bygg fremfor en branngavl. Videre gir 
plasseringen en god disponering av tomten da den tar hensyn til eksisterende bygninger og skaper 
gode oppholdsarealer for beboerne i form av lekearelaer og uteoppholdsarealer. Plan- og 
bygningsetaten kan ikke se at plasseringen av bygget vil medføre urimelig sjenanse for naboer 
utover de ulemper som må påregnes når man bor innenfor den tette byen. Plan- og bygningsetaten 
vurderer at denne dispensasjonen er hensiktsmessig å innvilge siden de øvrige tekniske krav og 
spesielt krav til estetikk og bevaring er tilfredsstilt. 

 
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.  
For øvrig henviser Plan- og bygningsetaten til sakens dokumenter. 
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Godkjenning 

Følgende tegninger og kart er lagt til grunn for tillatelsen, sak 
201108502  

Beskrivelse Tegningsnr Dato PBE-id

Fasade nord-øst 116  11/15 

Fasade vest foran bygg B 117  11/16 

Fasade mot bakgård 115  11/17 

Fasade øst mellom bygg A og B 114  11/18 

Detaljer dekke 119  11/19 

Plan 1 bygg A 501  12/2 

Plan 2 bygg A 502  12/3 

Plan 3 bygg A 503  12/4 

Plan 4 bygg A 504  12/5 

Plan 5 bygg A 505  12/6 

Plan loft bygg A 506  12/7 

Plan 1 bygg B 507  12/8 

Plan 2 bygg B 508  12/9 

Plan 3 bygg B 509  12/10 

Plan 4 bygg B 510  12/11 

Plan 5 bygg B 511  12/12 

Situasjonsplan  14.09.2012 19/4 

Avkjørselsplan 700C 14.09.2012 19/5 

Utomhusplan 118 14.09.2012 19/6 

Plan U3 etasje 103 14.09.2012 19/7 

Plan U2 etasje 102 14.09.2012 19/8 

Plan U1 etasje 101 14.09.2012 19/9 

Plan 1. etasje 104 14.09.2012 19/10 

Plan 2. etasje 105 14.09.2012 19/11 

Plan 3. etasje 106 14.09.2012 19/12 

Plan 4. etasje 107 14.09.2012 19/13 

Plan 5. etasje 108 14.09.2012 19/14 

Plan loft 109 14.09.2012 19/15 

Snitt garasje 111 14.09.2012 19/16 

Fasade mot Hammerfestgata 1 110 14.09.2012 19/17 

Fasade mot Hammerfestgata 2 112 14.09.2012 19/18 

Fasade mot Trondheimsveien 113 14.09.2012 19/19 
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Følgende foretak har fått godkjent ansvarsrett i tiltaket, sak 201108502  

Organisasjonsnr Navn Beskrivelse 

989388061 A.Hokholt 
Arkitekter AS 

PRO Arkitektur TILK.2 

940199972 Arcasa Arkitekter 
AS 

SØK TILK. 2 

915251293 Rambøl Norge AS PRO Brannkonsept TILK. 2 
 
I forbindelse med oppmålingsteknisk prosjektering skal fagområdet for PRO belegges med ansvarsrett i 
tiltaksklasse 3 
 
Krav om uavhengig kontroll 
Plan- og bygningsetaten stiller krav om uavhengig kontroll for PRO for følgende fagområder: 
Kontroll av brannteknisk prosjektering 
Kontroll av geoteknisk prosjektering (grunnforhold) 
Kontroll av statikkprosjektering (bygningens bæreevne) 
 
Årsaken til kravet er tiltakets kompleksitet. 
 
Gjennomføring av kontrollen skal skje slik ansvarlig kontrollerendes ansvar er beskrevet i SAK10 § 12-5. 
 
Ansvarlig søker skal oppdatere gjennomføringsplanen i forhold til planlagte og gjennomførte kontroller. 
Kontrollerklæringene skal ikke sendes til kommunen, men oppbevares av ansvarlig søker. 
 
Tilsyn  
Plan- og bygningsetaten vurderer å gjennomføre tilsyn med tiltaket. 
 
Avkjørselsplan 
Avkjørselsplan er godkjent (kfr vegloven §§ 40 - 43). Med avkjørsel forstås enhver veiforbindelse mellom 
byggetomten og offentlig, regulert vei. Veilovgivningen har nærmere krav til utformingen av avkjørselen 
som stigningsforhold, siktlinjer, snuplass og bredde. Avkjørselens tilknytning til offentlig vei må derfor 
følge Plan- og bygningsetatens retningslinjer som er hjemlet i vegloven §§ 40-43: 
• Avkjørselen skal være opparbeidet i henhold til godkjent plan før brukstillatelse gis. 
• Brukeren av avkjørselen er pliktig til å vedlikeholde avkjørselen, slik at kravet til fri sikt opprettholdes. 

Jfr. Vegloven § 43. 
• Det er ikke tillatt å lede overflatevann ut på offentlig vei. 
• Ved etablering av avkjørsel over grøft, er søker pålagt å sikre drenering ved å etablere rør i grøft, eller 

annet som sikrer vanngjennomstrømningen. 
• Eventuell nedsenking av kantstein og legging av rør må utføres i henhold til Samferdselsetatens normer. 
 
Plassering 
Dette tiltak krever påvisning av beliggenhet i plan og høyde. Utføring av påvisning skal gjennomføres av 
kvalifiserte foretak. Tiltaket må plasseres i henhold til situasjonsplan og tegninger som er lagt til grunn for 
tillatelsen. Oppmålingsteknisk prosjektering av dette tiltaket skal basere seg på kvalitetssikret 
prosjekteringsgrunnlag, dvs. kvalitetssikrede koordinater for eiendoms- og plangrenser, utarbeidet av Plan- 
og bygningsetaten.  
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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. I forbindelse med oppmålingsteknisk prosjektering skal fagområdet for PRO belegges med 
ansvarsrett i tiltaksklasse 3. 

3. Oppdatert gjennomføringsplan 
4. Tiltaket utløser krav om avfallsplan jf. TEK10 § 9-6. Før ferdigattest kan utstedes må sluttrapport 

for avfallshåndtering være innsendt og behandlet, jf. SAK10 § 8-1. 
5. Tiltaksplan for forurenset grunn må innsendes for godkjenning, se eget vedlegg 
6. Forhåndsuttalelse med ledningskart/tegninger attestert av VAV.  

 
Klageadgang 
Dette vedtaket kan påklages. Frist for å klage er satt til tre uker etter mottakelse av dette brevet. Se 
vedlagte orientering om klageadgang. 
 
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. Ved eventuell klage på vedtaket begynner fristen å løpe fra dato for det endelige vedtaket i 
klagesaken. 
 
PLAN- OG BYGNINGSETATEN 
Avdeling for byggeprosjekter 
Enhet for Bolig og næring - Tett by 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 19.02.2013 av: 
 
Herman Hammer - Saksbehandler 
Arild Jacobsen - for enhetsleder Per-Arne Horne 
 
 
Vedlegg  
Orientering om klageadgang 
 

Vedlegg i sak 201108502-31  

Nr Beskrivelse 

1 
Rammetillatelse 
(Dette dokument) 

2 Vedlegg - Forurenset grunn - Hammerfestgata 1 

3 Vedlegg Vann - Hammerfestgata 1 (Nybygg) 

 
Kopi til 
Tiltakshaver 
Hammerfestgaten 1 v/Rune Sundvall, Strømsveien 314, 1081 OSLO, rune.sundvall@chaos.no 
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Advokatfirma Ræder DA, Postboks 2944 Solli, 0230 OSLO, post@raeder.no 
 
Kopi til: 
Protesterende parter 
Oslo Drosjeeieres Innkjøpslag, Trondheimsvn.100 p.boks 6576, 0501 OSLO 
Hammerfestgt. Borettslag v/Bente Søgaard, Hammerfestgata 2 a, 0565 OSLO 
Jeanette Sundby, Hammerfestgata 5 a, 0565 OSLO 
Jens Erland Hoel, Hammerfestgata 5 b, 0565 OSLO 
Marianne Rugkåsa, Hammerfestgata 8, 0565 OSLO 
May-Britt Solem, Hammerfestgata 5 b, 0565 OSLO 
Nevzat Arikan, Hammerfestgata 8, 0565 OSLO 
Rodeløkka Vel v/ Morten Fastvold, Tromsøgata 24, 0565 OSLO 
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Plan- og bygningsetaten
Postboks 365 Sentrum

0102 OSLO

Til Fylkesmannen i oslo og Akershus.

KLAGE OVER FATTET VEDTAK OM RAMMETILLATELSE
Saksnr. 201108502.18. BYGGETILTAK. HAMMERFESTGATA 1. EIENDOM
227/207. RAMMETILLATELSE AV 19.02.13.

Det vises til tidligere innsendte klager /kommentarer til prosjektet Hammerfestgata 1.

Videre vises det til brev fra Arcasa av 21.11.12 som vi nylig er blitt klar over. Kopi av brevet
som partsinnlegg ift. våre klager er ikke sendt med kopi til oss, noe vi beklager.

Etter vår oppfatning er byggesaken ikke belyst tilstrekkelig ut fra 2 forhold:
Fasadetegning mot bakgård —og lang etterklangstid i bakgård.
Uttalelse fra Byantikvaren mtp. fasade mot Trondheimsveien.

Fasadetegning mot bakgård.
Arkitekt Ødegaard hos Arcasa bekrefter pr. telefon 8. mars at fasade mot bakgård er tegning
116, rev A av 20.12.2012. Vi har ikke oppfattet dette som en fasadetegning.

Tegningen viser ikke på noen måte hvorledes det planlagte bygget vil se ut fra bakgården. For
at det skal kunne være en tegning som viser fasade mot bakgård, må eksisterende bygg
(Trondheimsveien 100) så vell som nivå på bakgård og rampe tegnes inn. Tegning 116 viser
fasade til trappetårn og snitt gjennom de 2 andre byggene.

Vi har tidligere kommentert muligheten for lang etterklangstid i bakgården siden der er liten
avstand mellom byggene. Det er ikke kommentert i Arcasa sitt brev, og valg av
fasademateriale er ikke opplyst. Vi etterspør derfor en vurdering på etterklangstid og valg av
fasademateriale.

Fasade mot Trondheimsveien.
Vi fastholder at Byantikvaren må få uttale seg om fasade er tilpasser eksisterende bygg all den
tid eksisterende bygg er på Byantikvarens gule liste.

1
Adresse Telefon Bankgiro
Trondheimsvn. 100 22 38 94 40 9001 07 17387
Postboks 6576 R Telefax Foretaksnr.:
0501 Oslo 22 38 94 57 NO 954 579 794 MVA





• •c Oslo kommune
. Plan- og bygningsetaten

S-3026
Vedtaksdato: 14.12.1988

Vedtatt av: Bystyret, egengodkjenning

Saken Endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for deler av
gjelder: Rodeløkka, som omreguleres fra byggeområde for boliger til

spesialområde —bevaring (bolig), samt oppdatering av øvrig regulering i
området.

Merknader:

Knytning(er) mot andre planer:
9389

Saken består av 4 sider inkludert denne.

Plan- og bygningsetaten Besøksadresse: Telefon: 23 49 10 00 Organisasjonsnummer:
•• EEEEE Vahls gate 1, 0187 Oslo Telefaks:23 49 10 01 971 040 823 MVA
•• •••

• "
Postadresse:
Boks 364 Sentrum, E-post: postmottak@pbe.oslo.kommune.no

• E : • 0102 Oslo Internett: www.pbe.oslo.kommune.no
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REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL ENDRET REGULERINGSPLAN FOR RODELØKKA.

$1. Det regulerte område er på planen vist med reguleringsgrense.

$2. Området reguleres til følgende formål:
- Spesialområde bevaring (boliger med tilhørende anlegg)(felt A).
- Byggeområde for boliger med tilhørende anlegg (feltene B - Y)
- Fellesareal (opphold/lek, gangvei) felles avkjørsler.
- Byggeområde for kontorer (felt S,T).
- Byggeområde for industri (felt U).
- Tomt for offentlig bygning (felt V barnehage)(felt W syke- aldershjem, barnehage,

transformatorstasjon).
- Offentlig trafikkområde (veier, parkeringsplasser).
- Friområde (park).

$3. Spesialområde - bevaring, felt A.
a) Bygningene avmerket som bevaringsverdige tillates ombygd, påbygd eller modernisert under

forutsetning av at eksteriøret beholdes uendret, føres tilbake til det opprinnelige utseende, eller gis en
annen utforming tilpasset det bevaringsverdige miljøet. Før det gis tillatelse til eksteriørendringer, skal
det innhentes uttalelse fra byantikvaren.

b) Ubebygde arealer innenfor bevaringsområdet er regulert for oppføring av nye hus som ved plassering,
høyder, form og fasader skal tilpasses det bevaringsverdige miljøet. Utnyttelsesgraden kan i det
enkelte tilfelle vurderes mellom 0,2 og 0,6. Maks. byggehøyde er 2 etasjer + innredet loft. Bygninger
kan tillates lagt i nabogrensen. Før bygningsrådet behandler saken, skal det innhentes uttalelse fra
byantikvaren.

c) Dersom bevaringsverdig bebyggelse på grunn av brann eller andre årsaker må erstattes av nybygg,
tillates det oppført bebyggelse med samme dimensjoner og etasjetall, og forøvrig etter retningslinjene i
b.

$4. BYGGEOMRÅDE FOR BOLIGER.
I boligfeltene kan etter bygningsrådets skjønn tillates etablert nærbutikker, håndverksvirksomhet og annen
service hvis formål er å tjene strøkets beboere, og hvis virksomhet ikke vil være til ulempe for beboerne.

På felt B kan oppføres tett småhusbebyggelse i inntil 3 etasjer der hvor intet annet er angitt på
reguleringskartet. Bygninger kan tillates lagt i nabogrensen. Nye bolighus skal tilpasses tilliggende
bygningers karakter med hensyn til størrelse, takform og materialbruk. Maks U-grad=0,8.

På felt C kan oppføres blokkbebyggelse i inntil 3 etasjer + under- etasje. Maks U-grad = 1.2.

På felt D kan oppføres blokkbebyggelse i 3 etasjer (Tromsøgata 17) og 4 etasjer (Tromsøgata 19 og 21 og
del av nr.25). Maks U-grad=1,2.

På feltene E, F, G, H - vestre del og R kan oppføres blokkbebyggelse i inntil 5 etasjer. Maks U-grad = 1,5.

På felt F 11 kan oppføres bebyggelse i maks 2 etg. Maks U-grad = 0,6.

På felt H - østre del kan bebyggelsen oppføres i inntil 6 etasjer + tilbaketrukket 7. etasje. Mot
Trondheimsveien kan forretning tillates i 1. etasje.

På feltene J, K, L og Q kan oppføres blokkbebyggelse i inntil 5. etasjer. Maks U-grad = .1,5
Mot Verksgata og Karlstadgata kan forretning tillates i 1. etasje. Mot Gøteborggata kan tillates innpasset
1.500 m2 gulvareal til industrivirksomhet.

På felt M kan oppføres blokkbebyggelse i inntil 5 etasjer. Maks U-grad = 1,5.

Det kan innpasses trygdeboliger og helse- velferdssentral i kvartalet. Mot Karstadgata kan forretning tillates
i 1. etasje.

På felt N kan oppføres blokkbebyggelse i inntil 5 etasjer. Maks U-grad = 1,5. Det kan innpasses ca. 500 m2
gulvareal til møtelokaler for Sofienberg Menighet.
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På felt Y kan oppføres boliger i maks 3 og 4 etasjer, med U-grad maks. 1,5.

$5. Byggeområde for kontorer, på feltene S og T kan oppføres bygninger i inntil 5 etasjer. Maks U-grad = 2,0
Mot Trondheimsveien kan forretning tillates i 1. etasje.

$6. Byggeområde for industri, på felt U kan oppføres bygninger i inntil 5 normaletasjer. Maks U-grad = .1,5 Det
må ikke etableres virksomhet som har uheldige virkninger på omgivelsene.

$7. Tomt for offentlige bygninger.
På felt V kan oppføres bygning for barnehage i inntil 2 etg. På felt W kan oppføres bygning for
syke-aldershjem, barnehage, småbarnstue og transformatorstasjon.
Syke-aldershjem og barnehage kan oppføres i henholdsvis 8 og 2 etasjer + underetasje.

$8. Parkering.
I. Parkering skal fortrinnsvis skje på egen grunn der hvor tomte- forholdene gjør dette mulig og dersom

eiendommen ikke disponerer plass i fellesanlegg. For boligfeltene gjelder særskilt:
a) Småhusbebyggelse (feltene A og B)

Ved oppføring av flere sammenhengende boligenheter skal parkering skje i garasjekjellere
under feltene F, G, H, J og K.

b) Blokkbebyggelse (felt C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R).
Parkering skal skje i garasjeanlegg under blokkene.

c) På felt Y skal det opparbeides bilplasser i underetasje etter normen 0,8 pr. leilighet.
Eiendommen gis atkomst fra Tromsøgata.

II. Det skal anordnes parkeringsplasser etter følgende norm:
a) Boliger (nye og utbedrete)

Leiligheter 3 rom og større i en og tomannsbolig, lavhus, 1,0 plass pr. leilighet.
Leiligheter 3 rom og større i flerfamiliehus/blokk, 0,8 plass pr. leilighet.
Leiligheter mindre enn 3 rom, 0,6 plass pr. leilighet.
Besøksparkering: 0,1 plass pr. leilighet.
Trygdebolig: 0,2 plass pr. leilighet inkl. besøksparkering.

b) Ervervsparkering:
Langtidsplasser for ansatte tillates ikke.
Besøksparkering:
Kontor : 3 plasser/1000 m2
industri : 2 plasser/1000 m2
lager : 1 plass/1000 m2
butikk : 20 plasser/1000 m2 salgsareal
restaurant : 14 plasser/100 sitteplasser
sykehjem : 20 plasser/100 senger
Det må avsettes tilstrekkelig areal til av- og påleggingsplasser + eventuelt beredskapsparkering
på egen grunn.

$10. Felles avkjørsel
Felles avkjørsel fra Helgesens gate skal være felles for Helgesens gate 60, Rathkes gate 19 og Langgata
1.
Felles avkjørsel fra Langgata skal være felles for Langgata 31, 31b, 33, 35, 35b, 37, 39, 41 og fellesareal II.
Felles avkjørsel fra Bodøgata/Solhauggata skal være felles for Bodøgata 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Solhauggata
5, Tromsøgata 19, 21.
Felles avkjørsel fra Tromsøgata (Snippen) skal være felles for Helgesens gt. 62, Snippen 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 11, 12, 13, 17, 19, 23, 25 og Tromsøgt. 2.

$11. Felles areal (opphold/lek, gangvei)
Fellesarealene I-III, samt gangatkomst til disse skal være felles for boligfeltene A, B, C og E etter følgende
oppdeling:
I. er felles for eiendommene i feltene A og B som ligger innenfor området begrenset av Langgata,

Solhauggata,Tromsøgata, Snippen og Verksgatas gangveiforbindelse til Langgata, felt C samt
Langgata 6, 8,10 og 10B. Gangvei mellom Snippen og Solhauggata og Snippen og Tromsøgata
skal være åpen for nødkjkøring fram til boligene.
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II. er felles for eiendommene i feltene A og B som ligger innenfor området begrenset av Tromsøgata,
Solhauggata, Langgata og plan- områdets begrensning mot nordøst samt del av boligfelt A
nordvest for Langgata med nummer til denne fra og med nr. 12 til og med nr. 46 og Solhauggata
19.

III. er felles for eiendommene i feltene A og E som ligger innenfor området begrenset av Trondheimsveien
og feltene F, S, G, T, Vardøgata, Tromsøgata og planens begrensning mot nordøst.

Øvrige fellesareal er felles for de eiendommer som ligger innen vedkommende felt (D, F, G, H, J, K, L, M
og N).

Fellesareal (gangvei) mellom felles avkjørsel (fra Langgata og barnehage (felt V) skal være felles for
barnehagen og brukerne av den felles avkjørsel.

Fellesareal (gangvei) mellom Fjellgata og Langgata skal være felles for eiendommene i felt A som ligger
nordvest for Fjellgata, samt del av felt sydøst for Fjellgata med nummer til denne fra og med nr. 3 til og med
nr. 45, Verksgata 15 og Solhauggata 20.

$12. Offentlige gangveier
Offentlig gangvei langs Snippen skal være åpen for nødkjøring fram til boligene.
Eiendommene Verksgata 9, Hammerfestgata 11 og Tromsøgata 29, 31 og 34 gis atkomst via offentlig
gangvei.

$13. For boligfelt som utbygges med flere boliger under ett (feltene B, F, G, H, J, K, M) skal
bebyggelsesplan for de enkelte felt eller deler av disse forelegges bygningsrådet til godkjenning. Sammen
med bebyggelsesplan for området skal innsendes utomhusplan som viser lekearealer, beplantning osv. i
henhold til paragraf 69 i plan- og bygningsloven. For de andre feltene skal plan over den bebygde del av
tomten innsendes samtidig med søknad om byggetillatelse for den enkelte eiendom.

$14. Nettstasjoner skal innpasses i samråd med Oslo lysverker.

$15. Før bygningsarbeidet som nevnt i plan- og bygningslovens paragraf 93 iverksettes, skal byantikvaren
ha hatt anledning til å uttale seg.

$16. Ved restaurering eller nybygg må miljøverndepartementets grenseverdier om veitrafikkstøy gitt i
rundskriv T-8/79 tilfredsstilles. Det må redegjøres for støyreduserende tiltak i forbindelse med
byggemelding.
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Søknad om tillatelse til tiltak
etter plan- og bygningsloven § 20-1

[S] Rammetillatelse

n Ett-trinns søknadsbehandling
Oppfylles vilkårene for 3 ukers
saksbehandling. jf. § 21-7 annet ledd? n Ja

Søknad om ansvarsrett for ansvarlig søker

Berører tiltaket eksisterende
eller fremtidige arbeldsplasser?

Hvis ja, skal samtykke Innhentes fra
Arbeidstilsynet før igangsatting av filtaket. Bygghlankett 5177 med vedlegg.

Berører tiltaket byggverk oppført før 1850,
Ja Nei

jf. Kulturminneloven § 25, andre ledd?

Hvls ja, skal uttalelse fra fylkeskommunen foreligge før
Igangsetfing av tiltaket.

n Nei

n Ja Z Nel

Forellgger sentral godkjenning? Ja n Nel Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder oppretting
Hvis nel, vedlegg byggblankett 5159. eller endring av matrikkelenhet, vil blr regIstrert I matrikkelen.

Søknaden 'elder
Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. Kommune

Eiendoml 227 207 209 OSLO KOMMUNE, PBE
byggested Adresse

Hammerfestgata 1

Bolig n Fritidsbolig

Endring av bygg
og anlegg

Endring av bruk

Riving n Hete bygg

Bruksendring

Deler av bygg ")

Bygn.tekn. Installasj7") Nyanlegg ') Endring Reparasjon

Sammenfeyning

I IInnhegrång mot veg Rektame, skill, Innretning e.l.

OpprettingiendrIng av n
Grunnelendom ') n Anleggseiendom *) ri Festegrunn over 10 år") n Arealoverføring ')matrikkelenhet***)

	

*)Byggblankett 5175 fylles ut og **) Gjelder kun når installasjonen ***) Unntatt fra krav om ansvarsrett.

	

vedlegges. (Vedlegg gruppe A) ikke eren del av et større tiltak. Behandles etter matrikkelloven.
RegIstrerl eler underskrIver I feltet for tiltakshaver.

Vedlegg

Planlagt
bruktformål

711takets art
pbl § 20-1

(fiere kryss mulig)

Nye t13839og anlegg Z Nytt bygg ri	 nAnlegg ri veg

Tilbygg, påbygg, underbygg ') n Fasade

H::::sijgonendring av tfdllgere drift

Konstruksjon Ombygging

n Anlegg

Postnr. Poststed
0565 OSLO

Garasje n Annet

Parkeringsplass

BeskrIv Bygn.typekode (if. s. 2)
143

Vesentfig terrengInngrep

n Anlegg

Endring av bruks-
enhet I bolI

Innhegning, skilt

I IOppdellng

BeskrIvelseav vefflegg

Opplysninger om filtakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon (Byggblankett 5175)

Dispensasjonssøknad (begrunnelse/vedtak) (pb1kap. 19)

Nabovarsling (gjenpart/nabomerknader/kornmentarer til nabomerknader)

SItuasjonsplan, avkjørselsplan bygning/elendom

TegnInger

Redegjørelser/kart

søknad om ansvarsrettigjennomføringsplan

Bollgspesifikasjon i Matrikkelen

Uttalelselvedtak fra annen offentlig myndighet

RekvIsIsjon av opprnålingsforretning

Andre vedlegg

GrupPe Nr. fra Nke
relevant

fl

fl
fl
fl
fl
fl
El
7
xj
HP

Erklæring og underskrfft

Ansvarlig søker bekrefter at hele filtaket belegges med ansvar, og dekker kravene I henhold fil plan- og bygningsloven.
En er kjent med reglene om straff og sanksjoner pb1kap. 32 og at det kan medføre reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger.
Ansvarlig søker for tiltaket Tiltakshaver

Foretak Org.nr. Navn
ARCASA ARKITEKTER AS 940199972 ANS Hammerfestgaten 1

Adresse Adresse
Sagvelen 23 C iii Strømsveren 314

Postnr. Poststed
0459 OSLO

Kontaktperson Telefon MoblItelefon
22717070

E-post
arcase@arcasa.no

Dato Underskrift

23.062011

Gjentas med blokkbokstaver

fki Vio 57T2UP
B Standard Norge. Byggblankett 6174 juli 2010, ulgave 1

Postnr. Poststed
1081 OSLO

Eventuelt organisasjonsnummer
946656658

E-post
nme.sundvalffichao o I

Dato nderskrift

23.062011

Gjenlas med hl bokstever
RUNE SUNDVALL

Telefon (dagtid)
900 212
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standard
norge : .

Opplysninger om tiltakets ytre rammer
og bygningsspesifikasjon
Vedlegg til Byggblankett 5174

Vedlegg nr.

A- 1

Beskrivelse av hvordan tiltaket oppfyller byggesaksbestemmelsene,
planbestemmelsene og planvedtak etter plan- og bygningsloven (pb1) innenfor angitte områder

Opplysningene gjelder
Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. Kommune

Eiendom/ 227 207 209 - - OSLO KOMMUNE, PBE
byggested Adresse Postnr. Poststed

Hammerfestgata 1 0565 OSLO

Forhåndskonferanse

Pb1§ 21-1 Forhåndskonferanse er avholdt [X] Ja n Nei

Dispensasjonssøknad og fravik fra TEK
Det søkes dispensasjon fra bestemmelsene (begrunnelse for dispensasjon gis på eget ark)

Pb1 Kap. 19 Kommunale vedtekter/n Plan- og bygningsloven med forskrifter 	 Iforskrifter til pb1 [X]Arealplaner n Vegloven

Pb1§ 31-2 n Det søkes om fravik fra TEK for eksisterende byggverk (pb1§ 31-2) Redegjørelse i eget vedlegg

Arealdisponering

Vedlegg nr.

B — 1

Vedlegg nr.

B —

Planstatus
mv.

Sett kryss for gjeldende plan

nArealdel av kommuneplan [X] Reguleringsplan

Navn på plan

S-3026, av 14.12.88

Reguleringsformål i arealdel av kommuneplan/reguleringsplan/bebyggelsesplan - beskriv

Boligformål

n Bebyggelsesplan

Velg aktuell kolonne iht. beregningsregel angitt i gjeldende plan*

%-BYA BYA %-BRA / %-TU BRA U-grad

Grad av utnytting iht. gjeldende plan
m2 m2 1.5

Byggeområde/grunneiendom**
m2 m2

Tomtearealet c. Ev. areal som trekkes fra iht. beregn.regler
m2 m 2

d. Ev. areal som legges til iht. beregn.regler

Beregnet tomteareal (b —c) eller (b + d)

Arealbenevnelser rn2 BYA m2 BYA m2BRA

Beregnet maks. byggeareal iht. plan m2 m2 m2
(jf. a. og e.)

m2 m2

Grad av
utnytting

Areal eksisterende bebyggelse

Areal ny bebyggelse

Parkeringsareal

Sum areal

Beregnet grad av utnytting (jf. e. og j.)***

m2 m 2 m 2

m2 + m 2 + m 2

m2 + m 2 + m 2

m2 = m2 = m 2

m2

m2

m2BRA




1,117 m2

m2 BTA

m2




1,676 m2

m2




347 m2

+ m2 + 1,115 m2

+ m2 + m2

= m2 = 1,462 m2

m2




1.3

* Skal beregning av utnyttingsgrad skje etter annen regel, beskriv nærmere

**Dersom areal i rad b ikke er fremkommet av målebrev, beskriv nærmere

***Vis ev. underlag for beregningen av grad av utnytting i vedlegg

Kan høyspent kraftlinje være i konflikt med tiltaket? n Ja [X] Nei

Plassering Hvis ja, må avklaring med berørt rettighetshaver være dokumentert

av tiltaket
Kan vann og avløpssledninger være i konflikt med tiltaket? Ja Nei

Hvis ja, må avklaring med berørt rettighetshaver være dokumentert

© Standard Norge. Byggblankett 5175 juli 2010, utgave 1

Vedlegg nr.

D —

Vedlegg nr.

D —

Vedlegg nr.

D —

Vedlegg nr
Q —

Vedlegg nr
Q —
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NeiJa

Er det i bygningen løfteinnretninger
som omfattes av TEK10?:

Løfteinnretninger

Heis

Trappeheis eller løfteplattform

Rulletrapp eller rullende fortau

Søkes det om slik innretning installert?: Hvis ja, sett X

NeiJa

NeiOffentlig avløpsanlegg

Nei

Nei

Nei

Ja

Tomta har adkomst til følgende veg som er opparbeidet og åpen for alminnelig ferdsel:

Tilknytning til veg og ledningsnett

Kommunal veg

Riksveg/fylkesveg

Privat veg

Er avkjøringstillatelse gitt?

Er avkjøringstillatelse gitt?

Er vegrett sikret ved tinglyst erklæring?

Ja

Ja

Gir tiltaket ny/endret
adkomst?

NeiJa

Tilknytning i forhold til tomta

Offentlig vannverk Privat vannverk Beskriv

Annen privat vannforsyning, innlagt vann

Annen privat vannforsyning, ikke innlagt vann

Privat avløpsanlegg Skal det installeres vannklosett? Ja

Foreligger utslippstillatelse? NeiJa

Vann-
forsyning

pbl § 27-1

Avløp
pbl § 27-2

NeiJa

NeiJa

Adkomst

vegloven
§§ 40-43
pbl § 27-4

Overvann Takvann/overvann føres til: TerrengAvløpssystem

Dersom vanntilførsel forutsetter tilknytning til annen privat ledning eller krysser annens grunn,
foreligger rettighet ved tinglyst erklæring?

Tilknytning i forhold til tomta

Vedlegg nr.

Q –

Dersom avløpsanlegg forutsetter tilknytning til annen privat ledning eller krysser annens grunn,
foreligger rettighet ved tinglyst erklæring?

Vedlegg nr.

Q –

Sum

Regler for arealmåling, se føringsinstruks for matrikkelen.

** Ved næringsgruppe A–Q, +Y skal areal alltid fylles ut.

Bygningsopplysninger som føres i matrikkelen

N Helse- og sosialtjenester
O Andre sosiale og personlige tjenester
Q Internasjonale organ og organisasjoner
X Boliger
Y Fritidseiendommer (hytter),

garasjer for private og
annet som ikke er næring.

Oppgi kode for hvilken næring brukeren av bygningen tilhører. Bygninger som brukes til flere formål skal kodes etter den næringen
som opptar størst del av arealet.Unntak: Næringsgruppekode«X» skal brukes kun når hele bygningen benyttes som bolig.

Næringsgruppekode

Næringsgrupper – gyldige koder

H Hotell- og restaurantvirksomhet
I Transport og kommunikasjon
J Finansiell tjenesteyting og forsikring
K Eiendomsdrift, forretningsmessig

tjenesteyting og utleievirksomhet
L Offentlig forvaltning
M Undervisning

Eksisterende

Ny

BRAm2

Bolig * Annet **

Antall bruksenheterOppgi alltid:

A Jordbruk og skogbruk
B Fiske
C Bergverksdrift og utvinning
D Industri
E Kraft og vannforsyning
F Bygge- og anleggsvirksomhet
G Varehandel, reparasjon av kjøretøy

og husholdningsapparat

BYAm2

I alt
Antall
etasjer

(Etter at tiltaket
er gjennomført)

* Garasje regnes som areal når den er en del av boligbygningen.

Bolig Annet I alt

11

1,173 358 1,567 11 1 12

111,1731,173

358 1 1358

X

5

Krav til byggegrunn (pbl § 28-1)

Flom

(TEK10 § 7-2) JaNei

Skal byggverket plasseres i område med fare for:

Dersom ja, beskriv kompenserende tiltak i vedlegg

Hvis ja, angi
sikkerhetsklasse:

Skal byggverket plasseres i flomutsatt område? F1 (liten konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/20 år)

F2 (middels konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/200 år)

F3 (stor konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/1000 år)

Skred

(TEK10 § 7-3) JaNei
Vedlegg nr.

Hvis ja, angi
sikkerhetsklasse: F –

Skal byggverket plasseres i skredutsatt område? S1 (liten konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/100 år)

S2 (middels konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/1000 år)

S3 (stor konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/5000 år)

Vedlegg nr.

F –

Andre natur-
og miljøforhold
(pbl § 28-1)

JaNei
Vedlegg nr.

F –



ARCASA arkitekter AS
Sagveien 23 C iii

0459 OSLO
Tlf. 22 71 70 70
Fax 22 71 70 80

VEDLEGG B-01

Oslo kommune

Plan- og bygningsetaten

postmottak@pbe.oslo.kommune.no

Saksnummer Pbe 201106592

Oslo, 30. juni 2011

Byggeplass Hammerfestgata 1-3 Eiendom: 2271207, 209

Tiltakshaver ANS Hammerfestgata 1 Adr.: Strømsveien 314, 1081 Oslo

Søker Arcasa Arkitekter AS Adr.: Sagveien 23 C, 0459 Oslo

Tiltakstype Boligblokk Tiltaksart: Oppføring

RAMMESØKNAD FOR OPPFØRING AV BOLIGBYGG M. PARKERINGSKJELLER

HER SØKNAD OM DISPENSASJON

Rammesøknaden som er utarbeidet for eiendommen forutsetter at enkelte avvik fra gjeldende

plangrunnlag (S-3026 14.12.1988) og plbl. blir innvilget. På vegne av tiltakshaver søkes det

derfor om dispensasjon på følgende punkter:

Overskridelse av byggegrenser.

Byggegrensen på plankartet anviser en randbebyggelse mot Trondheimsveien som forutsetter

riving av den eksisterende villaen. Det er tidligere rammegodkjent et utbyggingsforslag basert

på denne løsningen, men realiseringen av prosjektet ble innstilt på grunn av sterkt engasje-

ment for bibeholdelse av den eksisterende villaen. Fra tidligere er det gitt rivetillatelse for

denne.

Det er nå derfor utviklet et prosjekt som gir mulighet for å bibeholde den eksisterende villaen.

Det har samtidig vært et poeng å bevare stor grad av innsyn til denne og eiendommen fra

Trondheimsveien. Villaen er et flott eksempel på trehusmiljøet på Rodeløkka og eksponer-

ingen av denne mot Trondheimsveien bidrar til et mer variert bybilde.

For å oppnå dette er nybygget plassert i eiendomsgrensen mot nordøst. Bygningsmassen er

utformet med to fløyer med begrenset dybde og med et midtparti som er ytterligere trukket

tilbake for etter forholdene å gi mest mulig rom rundt villaen. Midtpartiet er i tillegg gitt et

halvåpent preg for å gi bebyggelsen et variert og lett uttrykk.

Grad av utnytting holder seg godt innenfor de rammer reguleringen setter. I arealregnskapet er

det medtatt andel av rom i og under terreng som er lite eksponert. Arealet av selve nybygget

er dermed relativt moderat i forhold til det reguleringen åpner for, og betydelig mindre enn det

tidligere godkjente prosjektet. Omfanget av det nåværende arealet anses å være et minimum

at det som er påkrevet på eiendommen.

Nr.prosjekO186-4 Harnmerfestgaten 01 TekM‘02 MyndigheterW3Flammesøknad \ 2011_062LU_Hammerfestgala l_soknad om dispensasjon.docx







ARCASA arkitekter AS
Sagveien 23 C III

0459 OSLO
Tlf. 22 71 70 70
Fax 22 71 70 80

Vedlegg

Oslo kommune

Plan- og bygningsetaten

postmottak@pbe.oslo.kommune.no

Saksnummer Pbe 201106592

Oslo, 30. juni 2011

Byggeplass Hammerfestgata 1-3 Eiendom: 2271207, 209

Tiltakshaver ANS Hammerfestgata 1 Adr.: Strømsveien 314, 1081 Oslo

Søker Arcasa Arkitekter AS Adr.: Sagveien 23 C, 0459 Oslo

Tiltakstype Boligblokk Tiltaksart: Oppføring

RAMMESØKNAD FOR OPPFØRING AV BOLIGBYGG M. PARKERINGSKJELLER

På vegne av ANS Hammerfestgata 1 søkes det om rammetillatelse for oppføring av boligblokk

med tilhørende parkeringsanlegg på ovennevnte eiendom. Forhåndskonferanse ble avholdt

den 8.juni 2011. Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at tiltakshaver nå er representert ved

Rune Sundvall.

Vedr. eiendommen

Byggetomten ligger på hjørnet av Trondheimsveien og Hammerfestgata. Det står en gul

sveitservilla i tre på eiendommen. Det er gitt rivetillatelse for denne bygningen, men forslag til

utbygging tar utgangspunkt i at villaen bevares. Det er imidlertid en forutsetning for oppføring

av nybygg at en mindre garasje som ligger inntil Hammerfestgata 3B rives. Det vil bli innsendt

en egen søknad om dette i det tilfelle at denne rivingen ikke allerede inngår i tidligere gitt

rivetillatelse, se avsnitt Historikk nedenfor.

Byggeområdet ligger i det alt vesentlige innenfor bruksnummer 207, og med minimal andel på

ca. 3-4 m2 (=0,3 promille av bruttotomt på ca. 1117 m2) innenfor bruksnummer 209. Dette er

av praktiske årsaker medtatt i prosjektet. I den grad annet ikke er spesifisert er redegjørelsen

for eiendommen begrenset til bruksnummer 207.

Prosjektbeskrivelse

Se vedlegg estetisk redegjørelse.

Historikk

Eier av eiendommen har helt siden 2004 arbeidet med mulig utvikling av Hammerfestgata 1-3.

I januar 2005 ble det gitt tillatelse til riving av den gamle sveitservillaen på eiendommen.

Rivetillatelsen ble påklaget men klagen første ikke frem. Rivingen ble påbegynt, men ikke

Nnprosjektt 1864 Hammerfestgaten 1\ 01 Tekst`02 Myndighetm .033amrneseknadS2011_0630_11_Hammerfestgata I jedegjorege docx
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H.D. 220 mm HUP 120 mm
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14 mm PARKETT

22 mm V.B.V
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2xI3 GIPS

14 mm PARKETT
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36 mm TRINNLYDMATTE
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Avstand dekkekant senter søyle=Ukjent

2xI3 GIPS

50 mm ISOLASJON

DIFF.SPERRE

2"X8"

MIN. 80 mm 1so.

9 mm GU
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     HAMMERFESTGATA 1-3

‘PORTEN TIL GRÛNERLØKKA’



SOLDIAGRAM;HAMMERFESTGATA
Sommer - 24. Juni

KI0800 -Solen kommer stigende over nybygget KI0900 -Nybygget kaster en skygge utover deler av 5B (Nabo)

5B 5B

KI 1000-Solen står så høyt at kun 3B (Tiltakshaver) blir berørt av skygge Ki il 00 -Solen står så høyt at kun deler av 3B blir berørt av skygge

5B II 3B11 5B I I3BI

KI 1200 -Solen har passert nybygget KI 1300



SOLDIAGRAM; HAMMERFESTGATA
Høst - 31. Oktober

KI 0800 KI 0900

911

KI 1000 KI 1100

KI 1200 KI 1300

På denne tiden av året står solen så lavt på himmelen at den naturlig nok vil kaste noe skygge utover
det prosjekterte området. Likevel oppfattes det at etter kl. 0900, i det solen passerer nybygget, vil for-
holdene oppleves på helt lik måte som de eksisterende forhold per idag.
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