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Fylkesmannens vedtak i klagesak om avslag på søknad om bruksendring og
fasadeendring samt dispensasjon fra reguleringsplan - Oslo kommune -
Thorvald Meyers gate 51 - gnr. 228 bnr. 493

Fylkesmannen viser til kommunens oversendelse datert 22.03.2013.

Sakens bakgrunn

Saken gjelder søknad fra ansvarlig søker sivilarkitekt Tom Gyran AS på vegne av tiltakshaver
Thv. Meyers gate 51 v/Cato Ender om søknad om bruksendring til bevertning og ombygging
av bakgårdsbygning i Thorvald Meyers gate 51, herunder indre ombygging, fasadeendring og
standardheving av gårdsrommet. Det er søkt om dispensasjon fra regulert boligformål til
bevertning og uteservering samt fra energikravene i teknisk forskrift (TEK 10) kap. 14.

Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune avslo søknaden den 02.10.2012.

Vedtaket ble påklaget av Tom Gyran AS i brev datert 08.10.2012.

Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune tok ikke klagen til følge i oversendelsen til
bydelsutvalget ved Bydel Griinerløkka 08.03.2013. Bydelsutvalget i Bydel Grünerløkka tok
ikke klagen til følge i oversendelsen til Fylkesmannen 22.03.2013.

Fylkesmannen forutsetter at partene er kjent med sakens dokumenter og gir derfor ikke
ytterligere saksreferat.

Fylkesmannen er klageinstans for kommunale vedtak etter plan- og bygningsloven, jf.
Kommunal- og regionaldepartementets brev av 28.09.2009 og Miljøverndepartementets
rundskriv T-2/09.

Fylkesmannen ser slik på saken

Eiendommen omfattes av reguleringsplan S-2255, vedtatt 28.07.1977, med endringer i 5-
2937, vedtatt 01.10.1987. Eiendommen er regulert til byggeområde for boliger. Første etasje i
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bygninger ut mot gate er regulert til forretning. Bygningen står oppført på Byantikvarens "gul
liste" over bevaringsverdige bygninger.

Klager har anført at Bydelsoverlegen kun har uttalt seg om dispensasjon til uteserveringen.
Det er også anført at Bydelsadministrasjonen kun fraråder uteservering. Videre er det anført at
kommunen behandler saken samlet som kun en søknad om dispensasjon, klager poengterer at
det er søkt om dispensasjon til både uteservering og til bevertning. Klager gjør oppmerksom
på at det er 30 meter mellom nabo, Borettslaget Olaf Ryes plass 12, og uteserveringen.
Avslutningsvis viser klager til at bakgårdsbygninger, som den omsøkte, er lite egnet til
boligformål, på grunn av og dårlige sol- og utsiktsforhold gjennom byggets inneklemte
beliggenhet.

Klager har opplyst at han frafaller søknaden om dispensasjon for uteserveringen.
Fylkesmannen finner det derfor kun nødvendig å vurdere om det kan gis dispensasjon fra
regulert boligformål til bevertning.

Bruksendring til bevertning
Ansvarlig søker har opplyst at bakgårdsbygningen er godkjent til næringsbruk, som
blikkenslagerverksted, i 1962. Bruksendringen til bevertning er følgelig søknadspliktig jf.
plan- og bygningsloven (pb1.) § 20-1 bokstav d.

Omsøkte bruksendring er i strid med regulert arealformål. Realisering av tiltaket er derfor
avhengig av dispensasjon i medhold av pb1. § 19-2. Vilkårene for å gi dispensasjon følger av
bestemmelsens annet ledd, som lyder:

"Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres,fra,
eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må
fordelene ved å gi dispensasjon være klart storre enn ulempene etter en samlet
vurdering. Det kan ikke dispenseres.fra saksbehandlingsregler."

Det foreligger to kumulative vilkår, som må være oppfylt for at dispensasjon kan gis.
Dispensasjon fra reguleringsplan reiser særlige spørsmål. Om denne problemstillingen har
departementet uttalt i forarbeidene til bestemmelsen:1

"[...] De ulike planene er som oftest blitt til gjennom en omfattende
beslutningsprosess og er vedtatt av kommunens overste filkevalgte organ,
kommunestyret. Planene omhandler dessmen konkrele ,forhold. Det skal ikke være en
kurant sak å.fravike gjeldende plan.

Dispensasjoner må heller ikke undergrave planene som informasjons- og
beslutningsgrunnlag. Ut.fra hensynet til offintlighet, samråd og medvirkning i
planprosessen, er det viktig at endringer i planer av betydning ikke skjer ved
dispensasjoner, men behandles etter reglene om kommuneplanlegging og
reguleringsplaner. Innstrammingen er likevel ikke til hinder Ibr at det feks.
dispenseres .fra eldre planer som ikke er.fullt utbygget, og der
reguleringsbestemmelsene er til hinder eller direkte molvirker en hensiktsmessig
utvikling av de gjenstående eiendommene."

' Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) s. 242
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Fylkesmannen hitsetter plan- og bygningsetatens vurdering av spørsmålet fra forberedende
klagebehandling:

[...] Plan- og bygningsetaten anser at saken omhandler dispensasjon fra formål
bolig til bevertning og uteservering. Om dette anses som ett eller to.forhold, er ikke av
betydning så lenge dispensasjonsvurderingen omfatter de hensyn som gjelder både
innendors bevertning og uteservering. Etaten har behandlet begge forhold samlet i
vedtaket.

Det er sokt om dispensasjon fra reguleringsplanens formål om boliger til bevertning
og uteservering. Soker har argumentert fbr at dispensasjon bor gis med at en
bruksendring til restaurant med tilhorende kulturell virksomhet og uteservering da
dette vil gjore bakgarden mer offentlig og oke tilgjengeligheten til gardsrommet. Det
pekes på at kvartalet ligger i et område med rikt folkeliv og at dette vil forsterkes
gjennom tiltaket. Samtidig heves bygningens standard.

Etatens vurderin av om hens ,net bak bestemmelsen vesentli tilsidesettes:
Formålet i reguleringsplanen er en onsket og forutsigbar boligutvikling i området
Griinerlokka der forretningsdrift fortrinnsvis legges iforste etasje ut mot gate.
Hensynet bak bestemmelsene er å ivareta god bokvalitet,for beboerne, herunder å
begrense stoy og sorge,fbr arealer for uteopphold. Ettersom bakgårdsbygget har vært
brukt til næring, ma dette tas i betraktning nar ny bruk aktualiseres.

Etter Plan- og bygningsetatens vurdering kan bakgårdsbygningen være egnet til
næring. Hensyn bak bestemmelsen blir etter denne vurdering ikke tilsidesatt vesentlig.

Fordeler o ulem )er i tilkn tin til tiltaket:
Fordeler med restaurant og uteservering i bakgård er at gjester og besokende kan
oppsoke et rolig og hyggelig miljo midt i den tette byen. For eier vil det også være
hensiktmessig avsflere grunner å leie ut eiendommen til slik bruk.

Bruksendring til servering vil imidlertid medfore ulemper iform av stoy fOr naboene.
Dette gjelder både for bruk av verksted til restaurant og bruk av bakgårdsrommet til
uteservering. Restauramdrift til kl. 23 vil medfore stoy‘flw gjester for eksempel som
går til og fra, gjester som royker og,forer samtaler utendors. Erfaringsmessig vil
vinduene gjerne være åpne ut mot bakgården på varme dager„slik al stoyfra
restauranten kan hores godt for naboer,frem til stengetid, selv om det ikke er
uteservering.

Plan- og bygningsetaten mener at det er betydelig mindre stoyende å ha restaurant i
bygning mot gatefasade, med ev. uteservering på dagtid i bakgård. Kafien Godt Brod
har en slik losning. Bruk av bakgårdsrom til servering er i konflikt med beboernes
krav til god bokvalitet samt i strid med gjeldende bestemmelser og onsket utvikling i
området. Tiltaket er forelagt Bydel Griinerlokka fOr ullalelse, som.fraråder
uteservering i bakgården av hensyn til naboene. Plan- og bygningsetaten er enig i
bydelens uttalelse, men etaten vurderer at også bruksendring av verksted til
restaurant/bevertning vil medfore betydelige ulemper.for beboere med stille fasade inn
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mot bakgården. Det er særskih viktig å beholde en stille fasade inn mot bakgård for
beboere som har en stoyutsatt garefasade.

Det foreligger etter etatens vurdering storre ulemper enn fordeler ved tiltaket. Vilkår
om at fordelene skal være klart storre enn ulempene er ikke oppfflt.

Fylkesmannen finner i det vesentligste å kunne slutte seg til kommunens vurdering av
spørsmålet. Vurderingen er både tilstrekkelig og forsvarlig. Fylkesmannen bemerker at
kommunen har også vurdert om dispensasjon kan gis isolert til bruksendring for bevertning.
Det bemerkes også at endret bruk til bevertning skiller seg fra den næringsbruk som er
godkjent. På grunn av dette kunne det vært vurdert nærmere om hensynene bak blir "vesentlig
tilsidesatt". Men ettersom fordelene ikke er "klart storre" enn tiltaket, finner Fylkesmannen
det ikke nødvendig å gå nærmere inn på en slik vurdering i denne saken.

Følgelig er vilkårene for å gi dispensasjon for bruksendring til bevertning ikke oppfylt i
saken, jf. pbl. § 19-2 annet ledd.

Etter dette slutter Fylkesmannen at klagen ikke har ført frem i saken.

Slutning
Kommunens vedtak stadfestes.

Fylkesmannens vedtak er endelig.

Kopi av denne avgjørelsen er sendt partene.

Med hilsen

Marius Vamnes
seniorrådgiver Jens Helte Hermansen

rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent.

Kopi til:





Thv. Meyers gate 51 AS Postboks 2459 Solli 0201 OSLO
Oslo kommune, plan- og bygningsetaten Postboks 364 Sentrum 0102 Oslo
Borettslaget Olaf Ryes plass 12 vi Kjetil Borettslaget Olaf Ryes plass 12 0552 OSLO
Solvang





Sivilarkitekt Tom Gyran AS Parkveien 49 0256 OSLO
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INNKALLING 04/13 
 

Det innkalles til møte i byutviklingskomiteen i Bydel Grünerløkka 24. juni 2013 kl. 18:00 i 
bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57, inngang Korsgata. 
 
Åpen halvtime 
Opprop 
Godkjenning av innkalling 
Godkjenning av sakskart 
Informasjon 

• Fylkesmannens vedtak i Klagesak Thorvald Meyers gate 51 
 
Innmeldte spørsmål 
Eventuelt 
Saker til behandling: 
 
SAK 22/13 PROTOKOLL FRA MØTE I BYUTVIKLINGSKOMITEEN 3. JUNI 2013 
Protokollen er tidligere utsendt og er lagt ut på bydelens nettside. 
 
Vedtak: 
 
SAK 23/13 KUNNGJØRING OM OFFENTLIG ETTERSYN – DETALJREGULERING 
SOFIENBERGGATA 35 
Saksnr.  
Saksdokumentene er lagt ved og legges ut på bydelens nettside. Store dokumenter vil kun bli 
lagt ut på nettsidene.   
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Bydel Grünerløkka er positiv til at det i tråd med overordnede retningslinjer om fortetting og 
transformasjon av nærings- og industriområder planlegges boligbygging i Sofienberggata 35.  
Bydelen er glad for at portnerhuset og arealet mellom bygningen og den gamle 
sjokoladefabrikken i Sofienberggata 37 foreslås regulert til hensynssone bevaring. Dette vil 
sikre at forbindelsen mellom de to verneverdige bygningene videreføres i en forståelig 
sammenheng. 
 
Bydelen er opptatt av å sikre gode lysforhold for barnehagen, og er positive til at vinduer vil 
gjenåpnes. Dette kan mulig kompensere noe for nybyggets høyde. Volumet mot barnehagen er 
foreslått til 5. etasjer og med tilbaketrukket toppetasje. PBE godtar høyden forutsatt at øverste 
etasje er tilbaketrukket. Bydelen anbefaler at volumet tas ned en etasje mot barnehagen.  
 
Plan- og bygningsetaten anbefaler at sokkelen ikke trekkes utenfor bygningskroppen mot øst, 
mellom nybygget og fasadelivet i Sofienberggata 37. PBE anbefaler at sokkel mot øst tas ut av 
forslaget, slik at kvartalet kan åpnes mellom nr. 35 og 37. Bydel Grünerløkka deler Plan- og 
bygningsetatens oppfatning. Bydelen mener bebyggelsen vil framstå med et massivt og lukket 
uttrykk dersom planområdet bygges igjen. Nye bygninger skal tilføre sine omgivelser positive 
verdier. Bydelen tror en åpning gjennom kvartalet vil være positivt for naboer og området 
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Utearealet er foreslått over to nivåer, på grunnen og på sokkelen. Det forutsettes at arealet 
mellom sokkelen og portnerboligen opparbeides med god brukbarhet for beboerne og gir 
kvalitet for naboeiendommen. Lekearealer er foreslått lagt på terreng mot vest ved skråveggen. 
Disse arealene er små og får lite lys. De best beliggende og mest solfylte arealene må 
forbeholdes og opparbeides til leke- og oppholdsarealer. 
 
Det foreslås to parkeringsplasser over terreng mot Sofienberggata i tilknytning til 
næringsarealene. Planområdet er trangt med begrensede muligheter for å manøvrere biler. 
Løsningen vil kunne skape trafikkfarlige situasjoner. Dette området ligger tett opp mot 
inngangen til barnehagen i nummer 37 og vil trolig bli et ”myldreområde” i forbindelse med 
henting og levering. Plassene bør tas ut av planen. Arealet ved inngangspartiet bør opparbeides 
som uteoppholdsareal. 
 
Bydelen mener bolig og strøkstjenlig virksomhet i portnerhuset kan aksepteres men ønsker ikke 
å tillate servering i bakgårder. 
 
I tråd med Bydel Grünerløkkas plan for reduksjon av klimagasser ber bydelen forslagsstiller 
om å velge miljøvennlige løsninger både når det gjelder materialer, energikilder og utforming. 
 
Bydelen er positiv til at tiltaket vil utformes med universell utforming.  
 
Tiltaket må ikke bidra til å redusere barnehagens brannsikkerhet og rømningsforhold, verken i 
anleggsperioden eller etter ferdig utbygging. 
 
Vedtak: 
 

SAK 24/13 VARSEL OM OPPSTART DETALJREGULERING - LØRENFARET 1- 3 
Saksnr. 201290445 
Saksdokumentene er lagt ved og legges ut på bydelens nettside.  
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Bydel Grünerløkka er positiv til at det i tråd med overordnede retningslinjer om fortetting og 
transformasjon av nærings- og industriområder planlegges boligbygging, kontor, forretning, 
bevertning, offentlig eller privat tjenesteyting, hotell/ overnatting og allmennyttige formål.  
 
Bydel Grünerløkka er opptatt av at nybygg skal tilpasses sine omgivelser. Selv om 
senterområdet i følge Kommunedelplan for Økern kan tillates i 42 meters høyde ønsker ikke 
bydelen at slike høyder skal legges tett innpå et etablert småhusområde. Utbygger må vise 
hensyn til naboer i småhusbebyggelsen. Bydelen anbefaler at det legges opp til samarbeid og 
informasjonsmøter med naboer med tanke på plassering av bygningskroppene og høyder.  
 
I forbindelse med transformasjonen av Lørenområdet til boligby har det vært reist kritikk mot 
utbyggere og planleggere for manglende fokus på fellesskapsbyggende elementer som 
lekeplasser, fellesarealer med mer. Bydelen framholder tilbakemeldingen fra område- og 
prosessavklaringen og presiserer behovet for sosial infrastruktur i området, sett i lys av den 
omfattende utviklingen som skjer på omkringliggende tomter. Bydelen mener det er viktig at 
barn og unge som bor i dette område har nok uteareal. Bydelen ønsker derfor at tilstrekkelig 
areal reguleres til lekeplass og uteoppholdsarealer. Bydelen anbefaler at det legges opp til leke- 
og aktivitetsarealer også for andre målgrupper enn små barn. For eksempel kan det avsettes 
areal som kan brukes til ballspill om sommeren og som kan islegges om vinteren. Ballplass og 
skøytebane er en sosial møteplass for ulike aldersgrupper. Andre fellesskapsfremmende 
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elementer kan være idrettslekeplass (av typen som blant annet er etablert ved Jordal Amfi), 
skatepark eller områder for matlaging med benker, bord og fellesgrill eller utepeis.  
 
Bydel Grünerløkka anbefaler at det stilles rekkefølgekrav, slik at fellesarealer, gangveier, torg 
og møteplasser er ferdigstilt før området skal tas i bruk. 
 
Bydel Grünerløkka forutsetter at det legges til rette for universell utforming. 
 
I tråd med Bydel Grünerløkkas plan for reduksjon av klimagasser anbefaler bydelen at 
utbyggingen får en miljøprofil, at det velges miljøvennlige løsninger både i valg av materialer, 
valg av energikilder og i utformingen.  
 
Vedtak: 
 
SAK 25/13 BESTILLING AV OPPSTARTSMØTE VULKAN 
Saksnr. 201300581 
Saksdokumentene er lagt ved og legges ut på bydelens nettside.  
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Bydel Grünerløkka ser at forslagsstillers ønsker i stor grad er de samme som i varsel om 
oppstart av planarbeid med detaljregulering. Bydelen anser dermed at tidligere merknader til 
saken fremdeles er relevante. Bydel Grünerløkka støtter Bydel St. Hanshaugens uttalelse 
03.04.13 og Byantikvarens uttalelse 20.03.13 og ber om at begge disse tas med i 
oppstartsmøtet. 
 
Bydel Grünerløkka ønsker en avklaring i oppstartsmøtet om det foreligger andre årsaker for å 
innlemme Kubaparken i planområdet enn å tilpasse kryssing av Maridalsveien ved 
Telthusbakken. Bydelen ser få argumenter for å fravike overordnede planer for blågrønn 
struktur.  
 
Bydel Grünerløkka er positive til at forslagsstiller i oppfølgingsmøte med Plan- og 
bygningsetaten bekreftet at planområdet likevel ikke vil berøre Kjærlighetsstien og 
parsellhagen.  
 
Arealet mellom Kjærlighetsstien og Maridalsveien, hvor forslagsstiller ønsker å oppføre 
nybygg, eies av kommunen og ligger i Bydel St. Hanshaugen. Bydelen ønsker at forslagsstiller 
i oppstartsmøtet gjør rede for hvorfor de ønsker at det skal oppføres nybygg på et område de 
ikke eier og hvor de har fått så klare meldinger mot tiltaket fra Bydel St. Hanshaugen, 
Byantikvaren, Plan- og bygningsetaten og andre. 
 
Kontaktutvalget for velforeninger gjorde en befaring langs forslagsstillers forslag til 
tverrgående forbindelse fra Grünerløkka ti Pilestredet park. Traseen forslagsstiller har tegnet 
inn går tvers gjennom Vår Frelsers gravlund. For at traseen skal være mulig å bruke må det 
også lages ny port i gjerdet til gravlunden fra Akersveien. Traseen er tegnet inn midt mellom de 
to portene som i dag går inn til gravlunden fra Akersveien. Forslagsstiller har av uviss grunn 
satt Pilestredet Park som mål for tverrforbindelsen. Dersom forbindelsen må gå rundt 
gravlunden, er traseen ikke raskere enn de to eksisterende forbindelsene, som forslagsstiller 
også har tegnet inn i sitt forslag. Dersom forslagsstiller foreslår en ny inngang til Vår Frelsers 
gravlund, som det kan se ut som her, bør forslagsstiller gjøre rede for dette i forslaget. Bydel 
Grünerløkka ønsker en presisering i oppstartsmøtet om hensikten med tverrforbindelsen.  
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Bydel Grünerløkka er positiv til at det legges bedre til rette for myke trafikkanter langs og på 
tvers av Maridalsveien. Bydelen kan imidlertid ikke se, av nye og gamle dokumenter i saken, at 
resultatet av forslaget vil være en bedret situasjon for myke trafikkanter. Bydelen vil påpeke at 
det allerede er sykkelfelt i Maridalsveien, og at kombinasjon av sykkelfelt og kantparkering gir 
en dårligere trafikksikkerhet og tilrettelegging for syklister enn dagens situasjon. Det vil også 
bryte med vegnormalene, på grunn av fartsgrensa og trafikkmengden i Maridalsveien.  
 
Et av forslagene i planinitiativet var å lage en shared space-løsning for kryssing av 
Maridalsveien. Bydelen er fremdeles skeptisk til om en shared space-løsning kan fungere i en 
så trafikkert vei som Maridalsveien med tanke på universell utforming.  
 
Bydelen anser Vulkanområdet som godt dekket med bussholdeplasser, med fire holdeplasser i 
umiddelbar nærhet. To i nord ved Telthusbakken og to i sør ved Møllerveien. Det er om lag 
450 meter mellom holdeplassene.  
 
Bydelen mener parkeringsplasser og eventuell drosjeholdeplass bør plasseres på egen grunn. 
 
Vedtak: 
 
SAK 26/13 BESTILLING AV OPPSTARTSMØTE SINSENVEIEN 45 – 49 
NYOPPFØRING AV BOLIGER 
Saksnr. 201301147 
Saksdokumentene er lagt ved og legges ut på bydelens nettside. Store dokumenter vil kun bli 
lagt ut på nettsidene.  
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Bydel Grünerløkka er positiv til at det i tråd med overordnede retningslinjer om fortetting og 
transformasjon av nærings- og industriområder planlegges boligbygging i Sinsenveien 45-49. 
Bydelen anbefaler hovedgrepet med mange bygninger, todelt høyde og lik framtoning men 
ulike volumer, rundt fellesarealene. Tilpasning til omkringliggende bebyggelse med de laveste 
byggene mot trevillaene i Sinsenveien og de høyeste bygningene mot næringsbyggene i nord 
og blokkbebyggelsen i øst er positivt. Bydelen er positiv til at det legges opp til at området skal 
være bilfritt og at det anlegges felles parkeringskjeller under planområdet.  
Kommunedelplanen for Økernområdet anbefaler en utnyttelse på 100-150% og setter maks 
antall etasjer til 8. Planforslaget har en foreslått utnyttelsesgrad på 225 % og foreslås med 
bebyggelse opp til 11 etasjer. Kommunedelplanen var gjennom en omfattende 
beslutningsprosess før den ble vedtatt av kommunens øverste folkevalgte organ, Oslo bystyre 
den 26. mai 2004. Bydelen kan ikke se at det foreligger særlig grunn til å overskride 
kommunedelplanens grenser for utnyttelse og antall etasjer. Forslagsstiller bør justere 
utnyttelsesgrad og antall etasjer i samsvar med kommunedelplanen.  
 
I store nye boligområder hvor mange mennesker flytter inn i løpet av relativt kort tid er det 
ekstra viktig at det legges til rette for naturlige sosiale møteplasser, slik at beboerne blir kjent 
og får tilknytning og eierskap til sitt nærmiljø. I forbindelse med transformasjonen av 
Lørenområdet til boligby har det vært reist kritikk mot utbyggere og planleggere for manglende 
fokus på fellesskapsbyggende elementer som lekeplasser, fellesarealer med mer. Bydelen 
anbefaler at det legges opp til samarbeid og informasjonsmøter med naboer, hvor en målsetting 
kan være å finne ut om Sinsenveien 45-49 kan møte noen av behovene som savnes i 
nærmiljøet.  
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Bydelen er positiv til at det er tegnet inn nærmiljøskapende tilbud som blomsterbutikk, frisør 
og kafé mot Sinsenveien og at det planlegges offentlige torg og møteplasser og felles grøntareal 
innen planområdet. Bydelen er positiv til at det planlegges barnehage og lekeplass. Bydelen 
anbefaler at det også legges opp til leke- og aktivitetsarealer for andre målgrupper enn små 
barn, for eksempel at det avsettes areal til ballspill om sommeren og som kan islegges om 
vinteren. Ballplass og skøytebane er en sosial møteplass for ulike aldersgrupper og kan bidra til 
integrasjon mellom nye og gamle beboere på Sinsen/ Løren. Andre fellesskapsfremmende 
elementer kunne være idrettslekeplass (av typen som blant annet er etablert ved Jordal Amfi), 
skatepark eller områder for matlaging med benker, bord og fellesgrill eller utepeis. 
Tverrforbindelsene gjennom området vil åpne området for naboer, knytte nytt bomiljø sammen 
med det etablerte bomiljøet og tilføre omkringliggende områder positive verdier. Portrommet 
under en av lamellene mot Lørenbyen anses å være et godt grep. 
 
Bydel Grünerløkka anbefaler at det stilles rekkefølgekrav, slik at fellesarealer, torg og 
møteplasser er ferdigstilt før innflytting. 
 
Bydel Grünerløkka forutsetter at det legges til rette for universell utforming. 
 
I tråd med Bydel Grünerløkkas plan for reduksjon av klimagasser anbefaler bydelen at 
utbyggingen får en miljøprofil, at det velges miljøvennlige løsninger både i valg av materialer, 
valg av energikilder og i utformingen.  
 
Vedtak: 
 
SAK 27/13 TRIKK TIL TONSENHAGEN 
Saksdokumentene er lagt ved og legges ut på bydelens nettside.  
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Byutviklingskomiteen har ingen bemerkninger til detaljreguleringen, men hilser en ny 
trikkelinje velkommen. 
 
Vedtak:  
 
SAK 28/13 KLAGESAK KORSGATA 25 
Saksdokumentene og saksframlegg blir ettersendt. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
 
Vedtak:  
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PROTOKOLL  
 

Protokoll fra møte i byutviklingskomiteen i Bydel Grünerløkka 03. juni 2013 kl. 18:00. 
Møtet ble holdt i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57, inngang Korsgata. 
 
Åpen halvtime 
Bjørn Erling Christiansen, som representerer utbygger i Hammerfestgata 1, møtte til åpen 
halvtime for å informere informerte om utbyggingsplanene for Hammerfestgata 1. 
 
Opprop: 
Jarl W. Alnæs (V) leder, Fredrik Bjerch-Andresen (H) nestleder, Henny-Wanda Paulsen (A), 
Ane Elida Fonneløp (A), André Munkvold (A), Karianne Hansen Heien (SV), Thomas 
Nygreen (R), Ted Heen (F) 
 
Forfall: Eivind Nitter (MDG), 
 
I stedet møtte: Vidar Hillesland (MDG). 
 
Fra administrasjonen møtte: Bydelsdirektør Heidi Larssen og sekretær Gro Borgersrud. 
 
Godkjenning av innkalling: Innkallingen ble godkjent. 
 
Godkjenning av sakskart:  
FrP fremmet før møtet en sak om Rathkes plass. FrP trakk saken. 
Sakskartet ble godkjent. 
 
Informasjon: 

• Underretning av politisk planvedtak - Sinsenveien 41 detaljregulering 
• Underretning om miljøverndepartementets stadfestelse av vedtak av 

reguleringsplan med konsekvensutredning for Økern senter 
• Fylkesmannens vedtak i klagesak Langgata 

 
Innmeldte spørsmål: 
Det var ingen innmeldte spørsmål. 
 
Eventuelt:  
Forslag fra bydelsdirektøren om å sette opp et ekstraordinært møte i BUK før sommeren. 
 
Saker til behandling: 
 
SAK 12/13 PROTOKOLL FRA MØTE I BYUTVIKLINGSKOMITEEN 15. APRIL 2013 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Protokollen godkjennes. 
 
Vedtak:  
Protokollen godkjennes. 
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SAK 13/13 KLAGE OVER PLAN- OG BYGNINGSETATENS RAMMETILLATELSE 
PÅ SØKNAD OM OPPFØRING AV BOLIGBLOKK HAMMERFESTGATA 1. 
Saksnr. 201300832 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Bydel Grünerløkka ser ikke grunn til å sette plan- og bygningsetatens vurdering av og vedtak i 
saken til side. Bydel Grünerløkka anbefaler at klagen ikke tas til følge. 
 
Votering:  
Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Bydel Grünerløkka ser ikke grunn til å sette plan- og bygningsetatens vurdering av og vedtak i 
saken til side. Bydel Grünerløkka anbefaler at klagen ikke tas til følge. 
 

SAK 14/13 ØKERNVEIEN VED HASLE SKOLE – FORSLAG OM OPPHØYD 
GANGFELT 
Saksnr. 201300854 
 
Fredrik Bjerch-Andresen (H) opplyste om at hans søskenbarn er leder av FAU ved Hasle skole 
og ønsket en vurdering av sin habilitet i saken. Det er vanskelig å oppnå i et bydelsutvalg at 
politikerne ikke kjenner aktører i sakene bydelsutvalget behandler. BUK anser Fredrik Bjerch-
Andresen (H) som habil i saken. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Bydel Grünerløkka er positiv til forslaget om opphøyet gangfelt i Økernveien. Bydelen ber 
samtidig Bymiljøetaten vurdere om det bør gjøres tiltak for å gjøre skoleveien tryggere langs 
Hovinveien i forbindelse med anleggingen av opphøyet gangfelt i Økernveien.  
 
Omforent forslag:  
Bydel Grünerløkka mener det er svært positivt at kommunen vil etablere opphøyet gangfelt i 
Økernveien ved Hasle skole, men mener dette må kombineres med at fartsgrensen på 
strekningen Grenseveien/ Økernveien til Økernveien/ Ensjøveien må settes ned til 40 km/ t. 
Opphøyet gangfelt gjør det mulig å sikre at sjåførene respekterer en lavere fartsgrense.  
 
Bydelen ønsker også opphøyet gangfelt over Økernveien ved jernbanebroa ved Tøyen stasjon. 
Denne overgangen oppleves som vel så farlig som overgangen ved Ålovs vei. 
 
For å sikre at tiltak i Økernveien ikke medfører økning i trafikken i Hovinveien, en vei som 
allerede er preget av økt trafikk som følge av Ensjøutbyggingen, ber bydelen Bymiljøetaten 
iverksette tiltak for å sikre trafikksikkerheten i Hovinveien både midlertidig og permanent. 
Hele Hovinveien bør ha fartsgrense 30 km/ t. 
 
Votering: 
Bydelsdirektøren trakk sitt forslag. 
Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Bydel Grünerløkka mener det er svært positivt at kommunen vil etablere opphøyet gangfelt i 
Økernveien ved Hasle skole, men mener dette må kombineres med at fartsgrensen på 
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strekningen Grenseveien/ Økernveien til Økernveien/ Ensjøveien må settes ned til 40 km/ t. 
Opphøyet gangfelt gjør det mulig å sikre at sjåførene respekterer en lavere fartsgrense.  
 
Bydelen ønsker også opphøyet gangfelt over Økernveien ved jernbanebroa ved Tøyen stasjon. 
Denne overgangen oppleves som vel så farlig som overgangen ved Ålovs vei. 
 
For å sikre at tiltak i Økernveien ikke medfører økning i trafikken i Hovinveien, en vei som 
allerede er preget av økt trafikk som følge av Ensjøutbyggingen, ber bydelen Bymiljøetaten 
iverksette tiltak for å sikre trafikksikkerheten i Hovinveien både midlertidig og permanent. 
Hele Hovinveien bør ha fartsgrense 30 km/ t. 
 
 
SAK 15/13 KUNNGJØRING OM PLANFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN – 
HOVINVEIEN 45 - DETALJREGULERING  
Saksnr. 201300963 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Bydel Grünerløkka forutsetter at utnyttelsesgrad og antall etasjer i planområdet justeres ned, så 
utnyttelsesgrad og antall etasjer er i tråd med føringene i planprogrammet for Ensjø. Med denne 
bemerkningen anbefaler Bydel Grünerløkka planforslaget.  
 
Bydel Grünerløkka er svært positiv til at det legges til rette for å få Hovinbekken opp i dagen. 
Planforslaget legger opp til spennende fellesarealer med gjennomgående grønnstruktur, 
lekeplasser for ulike målgrupper, broer, beplantede tak, takterrasser, gangveier og torg med 
uteservering. Bygging av forsamlingslokale for beboerne er også noe bydelen ønsker å 
fremheve som positivt.  
 
I henhold til Bydel Grünerløkkas handlingsplan for reduksjon av klimagasser vil vi anbefale 
utbygger å velge miljøvennlige løsninger.  
 
Bydelen viser for øvrig til bydelsoverlegens medisinskfaglige uttalelse, datert 24.05.2013.  
 
Høyres forslag til vedtak: 
I tråd med Plan- og bygningsetatens anbefalinger, ønsker Grünerløkka Bydel at hjørnebygget 
mot rundkjøringen kan tillates i 7 etasjer. 
Med denne bemerkningen anbefaler Bydel Grünerløkka planforslaget. 
 
Bydel Grünerløkka er svært positiv til at det legges til rette for å få Hovinbekken opp i dagen. 
Planforslaget legger opp til spennende fellesarealer med gjennomgående grønnstruktur, 
lekeplasser for ulike målgrupper, broer, beplantede tak, takterrasser, gangveier og torg med 
uteservering. Bygging av forsamlingslokale for beboerne er også noe bydelen ønsker å 
fremheve som positivt.  
 
I henhold til Bydel Grünerløkkas handlingsplan for reduksjon av klimagasser vil vi anbefale 
utbygger å velge miljøvennlige løsninger. 
 
Bydelen viser for øvrig til bydelsoverlegens medisinskfaglige uttalelse, datert 24.05.2013. 
 
Voteringsorden: Bydelsdirektørens og Høyres forslag ble satt opp mot hverandre. 
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Votering: Bydelsdirektørens forslag ble vedtatt med 7 stemmer (3A, 1V, 1SV, 1R, 1 MDG) 
mot 2 stemmer (1H, 1FrP). 
 
Vedtak: 
Bydel Grünerløkka forutsetter at utnyttelsesgrad og antall etasjer i planområdet justeres ned, så 
utnyttelsesgrad og antall etasjer er i tråd med føringene i planprogrammet for Ensjø. Med denne 
bemerkningen anbefaler Bydel Grünerløkka planforslaget.  
 
Bydel Grünerløkka er svært positiv til at det legges til rette for å få Hovinbekken opp i dagen. 
Planforslaget legger opp til spennende fellesarealer med gjennomgående grønnstruktur, 
lekeplasser for ulike målgrupper, broer, beplantede tak, takterrasser, gangveier og torg med 
uteservering. Bygging av forsamlingslokale for beboerne er også noe bydelen ønsker å 
fremheve som positivt.  
 
I henhold til Bydel Grünerløkkas handlingsplan for reduksjon av klimagasser vil vi anbefale 
utbygger å velge miljøvennlige løsninger.  
 
Bydelen viser for øvrig til bydelsoverlegens medisinskfaglige uttalelse, datert 24.05.2013.  
 
 
SAK 16/13 VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING LØRENVEIEN 51/ 
LØRENVANGEN 14  
Saksnr. 201291567 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Bydel Grünerløkka er positive til forslaget.  
 
Forslaget framstår så langt som et spennende prosjekt. Bydelen ser positivt på at det planlegges 
grønne tak, store grønne fellesarealer og at det er fokus på lys og luft. Det er positivt at det i 
tillegg til gårdsrommet og barnehagens uteareal legges til rette for fysisk utfoldelse i egne 
områder til ballspill og skateboard. Felles møteplasser i boligområder er viktig for nærmiljøet. 
Torget vil derfor trolig være en positiv arena ikke for bare dette prosjektet, men for hele 
nærmiljøet.  
 
I henhold til Bydel Grünerløkkas handlingsplan for reduksjon av klimagasser vil vi anbefale 
utbygger å velge miljøvennlige løsninger.  
 
Bydel Grünerløkka er positiv til at prosjektet blir universelt utformet. 
 
Bydelsoverlegen i Bydel Grünerløkka forutsetter at det gjøres en støyfaglig utredning, i 
henhold til T-1442 pkt. 3.2 retningslinjer i støysoner, ved søknad om rammetillatelse. 
 
Votering: Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Bydel Grünerløkka er positive til forslaget.  
 
Forslaget framstår så langt som et spennende prosjekt. Bydelen ser positivt på at det planlegges 
grønne tak, store grønne fellesarealer og at det er fokus på lys og luft. Det er positivt at det i 
tillegg til gårdsrommet og barnehagens uteareal legges til rette for fysisk utfoldelse i egne 
områder til ballspill og skateboard. Felles møteplasser i boligområder er viktig for nærmiljøet. 
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Torget vil derfor trolig være en positiv arena ikke for bare dette prosjektet, men for hele 
nærmiljøet.  
 
I henhold til Bydel Grünerløkkas handlingsplan for reduksjon av klimagasser vil vi anbefale 
utbygger å velge miljøvennlige løsninger.  
 
Bydel Grünerløkka er positiv til at prosjektet blir universelt utformet. 
 
Bydelsoverlegen i Bydel Grünerløkka forutsetter at det gjøres en støyfaglig utredning, i 
henhold til T-1442 pkt. 3.2 retningslinjer i støysoner, ved søknad om rammetillatelse 
 
SAK 17/13 TERTIALRAPPORT OG STATISTIKK PER 1. TERTIAL 2013  
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Tertialrapport og statistikk per 1. tertial 2013 tas til orientering. 
 
Vedtak: 
Tertialrapport og statistikk per 1. tertial 2013 tas til orientering. 
 
SAK 18/13 DISPONERING AV MINDREFORBRUK 2012 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Mindreforbruk på 23.206 861 disponeres som nevnt i denne sak. 

1. Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø økes med 7 940 000 
2. Funksjonsområde 2A Barnehage økes med 3 038 000 
3. Funksjonsområde 2B Oppvekst økes med 8 052 861 
4. Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg økes med 4 230 000  

 
Vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til disponering av mindreforbruk 2012 tas til orientering. 
 
SAK 19/13 KUNNGJØRING OM OFFENTLIG ETTERSYN – DETALJREGULERING 
FJELLGATA 30 
Saksnr. 201290232 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Bydel Grünerløkka er positiv til at industritomter omreguleres til boligformål i tråd med 
overordnede planer. Omreguleringen av eiendommen i Fjellgata 30 gir kvaliteter til området 
ved opparbeidelse av tverrforbindelsen gjennom kvartalet.  
 
Bydelen er opptatt av at nye byggeprosjekter skal tilpasses til sine omgivelser. Bydelen ser 
positivt på at hus 1 trekkes lenger inn på eiendommen enn eksisterende bebyggelse mot 
Fjellgata, og følger fasadelinjene til Fjellgata 28 og Dælenenggata 20. Det er også positivt at 
det legges opp til variert høyde og fasade, og at materialvalg er tenkt i forhold til 
omkringliggende hus.  
 
Bydelen er skeptisk til at hus 2 foreslås plassert bare 7 meter unna nabobygget. At de nederste 
leilighetene i denne delen av hus 2 også er planlagt å ligge 2,5 meter lavere enn gårdsrommet til 
nabohuset styrker skepsisen. Bydelen mener nye boliger bør etableres med gode lys- og 
solforhold. Bydelen tror den lille avstanden til nabobygget, kombinert med høyden på husene 
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og nivåforskjellen vil gi boliger med dårlige lysfohold, dårlig bokvalitet og en følelse av å være 
inneklemt.  
 
Bydel Grünerløkka er enig i Plan- og bygningsetatens vurdering av den sørlige tverrgående 
fløyen i hus to. Fløyen skygger for balkongene som blir liggende bak, så balkongene kun får 
morgen- og formiddagssol. Bydelen mener, som Plan- og bygningsetaten at fløyen bør stikke ut 
så lite som mulig for å maksimere innslippet av sollys til balkongene.  
 
Bydel Grünerløkka er opptatt av at prosjektet ikke skal redusere bokvaliteten på 
naboeiendommene. Bydelen støtter Plan- og bygningsetatens vurdering i at høyden på 
tverrstilte fløy i hus 1 bør reduseres på grunn av skyggen det kaster på Dælenenggata 20. En 
reduksjon i høyden vil også være mindre massiv mor Fjellgata. Bydelen støtter videre Plan- og 
bygningsetatens vurdering av at å fjerne den tverrgående fløyen nord i hus 2 vil gi merverdi til 
kvartalet. Dette vil redusere slagskyggene og øke bokvalitet for Dælenenggata 20 og 
Gøteborggata 51. Høyden på hoveddelen av hus 2 tar morgensol fra utearealene i Gøteborggata 
49 store deler av året og formiddagssol fra Gøteborggata 51 i vinterhalvåret. Bydelen mener 
bokvaliteten må prioriteres framfor antall leiligheter. 
 
Med disse kommentarene anbefaler bydelen planforslaget. 
 
Votering: Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Bydel Grünerløkka er positiv til at industritomter omreguleres til boligformål i tråd med 
overordnede planer. Omreguleringen av eiendommen i Fjellgata 30 gir kvaliteter til området 
ved opparbeidelse av tverrforbindelsen gjennom kvartalet.  
 
Bydelen er opptatt av at nye byggeprosjekter skal tilpasses til sine omgivelser. Bydelen ser 
positivt på at hus 1 trekkes lenger inn på eiendommen enn eksisterende bebyggelse mot 
Fjellgata, og følger fasadelinjene til Fjellgata 28 og Dælenenggata 20. Det er også positivt at 
det legges opp til variert høyde og fasade, og at materialvalg er tenkt i forhold til 
omkringliggende hus.  
 
Bydelen er skeptisk til at hus 2 foreslås plassert bare 7 meter unna nabobygget. At de nederste 
leilighetene i denne delen av hus 2 også er planlagt å ligge 2,5 meter lavere enn gårdsrommet til 
nabohuset styrker skepsisen. Bydelen mener nye boliger bør etableres med gode lys- og 
solforhold. Bydelen tror den lille avstanden til nabobygget, kombinert med høyden på husene 
og nivåforskjellen vil gi boliger med dårlige lysfohold, dårlig bokvalitet og en følelse av å være 
inneklemt.  
 
Bydel Grünerløkka er enig i Plan- og bygningsetatens vurdering av den sørlige tverrgående 
fløyen i hus to. Fløyen skygger for balkongene som blir liggende bak, så balkongene kun får 
morgen- og formiddagssol. Bydelen mener, som Plan- og bygningsetaten at fløyen bør stikke ut 
så lite som mulig for å maksimere innslippet av sollys til balkongene.  
 
Bydel Grünerløkka er opptatt av at prosjektet ikke skal redusere bokvaliteten på 
naboeiendommene. Bydelen støtter Plan- og bygningsetatens vurdering i at høyden på 
tverrstilte fløy i hus 1 bør reduseres på grunn av skyggen det kaster på Dælenenggata 20. En 
reduksjon i høyden vil også være mindre massiv mor Fjellgata. Bydelen støtter videre Plan- og 
bygningsetatens vurdering av at å fjerne den tverrgående fløyen nord i hus 2 vil gi merverdi til 
kvartalet. Dette vil redusere slagskyggene og øke bokvalitet for Dælenenggata 20 og 
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Gøteborggata 51. Høyden på hoveddelen av hus 2 tar morgensol fra utearealene i Gøteborggata 
49 store deler av året og formiddagssol fra Gøteborggata 51 i vinterhalvåret. Bydelen mener 
bokvaliteten må prioriteres framfor antall leiligheter. 
 
Med disse kommentarene anbefaler bydelen planforslaget. 
 
SAK 20/13 KUNNGJØRING OM OFFENTLIG ETTERSYN – FORSLAG TIL 
DETALJREGULERING KORSGATA, MARKVEIEN OG THORVALD MEYERS 
GATE 
Saksnr. 201290664 
 
Ane Elida Fonneløp (A) opplyste om at hun eier leilighet i Korsgata og ønsket en vurdering av 
sin habilitet i saken. Det er en forutsetning i bydelsutvalg at politikerne er bosatt i bydelen og 
dermed har kjennskap og tilknytning til stedene bydelsutvalget behandler. 
Byutviklingskomiteen anser Ane Elida Fonneløp (A) som habil i saken. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Bydel Grünerløkka anser begge alternativene som akseptable med noen justeringer. I følge 
Bydel Grünerløkkas plan for reduksjon av klimagasser, vedtatt i bydelsutvalget 04.10.12, skal 
bydelen jobbe for å bedre framkommeligheten for gående og syklister.  
 
Bydel Grünerløkka anbefaler primært alternativ 2. Alternativ 2 legger til rette for en god og 
trafikksikker løsning for syklistene og fullfører hovedsykkelveinettet og synliggjør at 
hovedsykkelveinettet går her. Sykkelfeltene har tilfredsstillende bredde, fortauet på nordsiden 
utvides fortausbredden på sørsiden av gata bevares. 
 
Sett i lys av at gateparkeringen trolig vil fjernes i Markveien, fra Søndre gate til 
Sofienberggata, når Markveien omreguleres til gå- og sykkelprioritert gate, mener bydelen at 
alternativ 1 med noen justeringer også kan anbefales. 
 
I alternativ 1 er plasseringen av parkeringen lagt slik at biler som skal inn og ut fra parkering og 
varelevering må krysse det østgående sykkelfeltet. Bydelen anser plasseringen av 
parkeringsfeltet som en trafikkfarlig løsning. ROS-analysen konkluderer også med at det bør 
vurderes tiltak for å hindre ulykker mellom parkerende og syklister i østgående sykkelfeltet. En 
tryggere løsning kunne være å bytte om på plasseringen av det østgående sykkelfeltet og 
parkeringen, slik at det østgående sykkelfeltet ble plassert mellom parkeringen og fortauet. Med 
denne løsningen vil biler kunne kjøre inn og ut av parkeringsplassene uten å krysse 
sykkelfeltet.  
 
I alternativ 1 er sykkelfeltene foreslått til 1,30 meter. Plan- og bygningsetaten anbefaler at 
sykkelfelt bør ha en bredde på 1,5 meter for å ha tilstrekkelig sikkerhetsavstand mellom biler 
og syklister. Bydelen anbefaler at sykkelfeltene anlegges med 1,50 meters bredde og at man tar 
dette arealet (40 cm) fra fortauene. Bydelen ønsker normalt å anbefale økning i fortausbredde, 
ikke reduksjon, men i dette tilfellet tror bydelen å gi syklistene egne sykkelfelt vil føre til bedre 
plass på fortauene ved at syklistene velger sykkelfeltet framfor fortauet. Bydelen anbefaler at 
bredden på fortauene blir lik på begge sider.  
 
Med disse justeringene kan Bydel Grünerløkka sekundert anbefale alternativ 1.  
 
Forslag fra Høyre:  
Bydelen støtter alternativ 1, som også blir anbefalt av plan- og bygningsetaten.  
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Bydelen ønsker at det også skal undersøkes om det kan opprettes flere parkeringsplasser langs 
sørsiden av Korsgata, utenfor Markveien 57. Dette begrunnes i bydelens behov for 
parkeringsplasser. 
I alternativ 1 er sykkelfeltene foreslått til 1,30 meter. Plan- og bygningsetaten anbefaler at 
sykkelfelt bør ha en bredde på 1,5 meter for å ha tilstrekkelig sikkerhetsavstand mellom biler 
og syklister. Bydelen anbefaler at sykkelfeltene anlegges med 1,50 meters bredde og at man tar 
dette arealet (40 cm) fra fortauene. Bydelen ønsker normalt å anbefale økning i fortausbredde, 
ikke reduksjon, men i dette tilfellet tror bydelen å gi syklistene egne sykkelfelt vil føre til bedre 
plass på fortauene ved at syklistene velger sykkelfeltet framfor fortauet. Bydelen anbefaler at 
bredden på fortauene blir lik på begge sider.  
 
Forslag fra Rødt og Venstre: 
Bydel Grünerløkka anbefaler alternativ 2. I følge Bydel Grünerløkkas plan for reduksjon av 
klimagasser, vedtatt i bydelsutvalget 04.10.12, skal bydelen jobbe for å bedre 
framkommeligheten for gående og syklister.  
Alternativ 2 legger til rette for en god og trafikksikker løsning for syklistene og fullfører 
hovedsykkelveinettet og synliggjør at hovedsykkelveinettet går her. Sykkelfeltene har 
tilfredsstillende bredde, fortauet på nordsiden utvides fortausbredden på sørsiden av gata 
bevares. 
 
Forslag om separat votering:  
Etter forslag om å votere separat over forslaget om nye parkeringsplasser utenfor Markveien 57 
ble dette tatt ut Høyres forslag og lagt til som et tilleggsforslag.  
 
Forslag fra Høyre:  
Bydelen støtter alternativ 1, som også blir anbefalt av plan- og bygningsetaten.  
I alternativ 1 er sykkelfeltene foreslått til 1,30 meter. Plan- og bygningsetaten anbefaler at 
sykkelfelt bør ha en bredde på 1,5 meter for å ha tilstrekkelig sikkerhetsavstand mellom biler 
og syklister. Bydelen anbefaler at sykkelfeltene anlegges med 1,50 meters bredde og at man tar 
dette arealet (40 cm) fra fortauene. Bydelen ønsker normalt å anbefale økning i fortausbredde, 
ikke reduksjon, men i dette tilfellet tror bydelen å gi syklistene egne sykkelfelt vil føre til bedre 
plass på fortauene ved at syklistene velger sykkelfeltet framfor fortauet. Bydelen anbefaler at 
bredden på fortauene blir lik på begge sider.  
 
Tilleggsforslag fra Høyre: 
Bydelen ønsker at det også skal undersøkes om det kan opprettes flere parkeringsplasser langs 
sørsiden av Korsgata utenfor Markveien 57. Dette begrunnes i bydelens behov for 
parkeringsplasser. 
 
Voteringsorden:  
Bydelsdirektøren trakk sitt forslag.  
Høyres forslag og Rødt og Venstres forslag satt opp mot hverandre. Deretter ble det stemt over 
tilleggsforslaget fra Høyre. 
 
Votering:  
Høyres forslag ble vedtatt med 5 stemmer (3A, 1H, 1FrP) mot 4 stemmer (1V, 1SV, 1R, 
1MDG). 
Høyres tilleggsforslag ble vedtatt med 8 stemmer (3A, 1H, 1V, 1SV, 1R, 1FrP) mot 1 stemme 
(1MDG). 
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Vedtak: 
Bydelen støtter alternativ 1, som også blir anbefalt av plan- og bygningsetaten.  
I alternativ 1 er sykkelfeltene foreslått til 1,30 meter. Plan- og bygningsetaten anbefaler at 
sykkelfelt bør ha en bredde på 1,5 meter for å ha tilstrekkelig sikkerhetsavstand mellom biler 
og syklister. Bydelen anbefaler at sykkelfeltene anlegges med 1,50 meters bredde og at man tar 
dette arealet (40 cm) fra fortauene. Bydelen ønsker normalt å anbefale økning i fortausbredde, 
ikke reduksjon, men i dette tilfellet tror bydelen å gi syklistene egne sykkelfelt vil føre til bedre 
plass på fortauene ved at syklistene velger sykkelfeltet framfor fortauet. Bydelen anbefaler at 
bredden på fortauene blir lik på begge sider.  
Bydelen ønsker at det også skal undersøkes om det kan opprettes flere parkeringsplasser langs 
sørsiden av Korsgata utenfor Markveien 57. Dette begrunnes i bydelens behov for 
parkeringsplasser. 
 
SAK 21/13 OPPSTARTSMØTE - OMREGULERING FRA INDUSTRI TIL BOLIG 
BRENNERIVEIEN 11 
Saksnr. 201301115 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Bydel Grünerløkka er positiv til at industribygg i sentrale områder søkes omgjort til boliger.  
 
Bydelen et opptatt av at nybygg skal tilpasses sine omgivelser. Bydelen tror 10 etasjer mot 
Møllerveien, mot Brenneriveien og mot Akerselva vil oppleves som massivt. Bydelen anbefaler 
forslagsstiller å nedjustere antall etasjer vesentlig. Det er kommentert at kravet til 
uteoppholdsarealer kan være en utfordring. Dersom forslagsstiller mener kravet om 
uteoppholdsarealer vil være en utfordring, slik de har kommentert, mener bydelen 
forslagsstiller bør vurdere å minske utnyttelsesgraden slik at kravet blir mindre utfordrende.  
 
Bydel Grünerløkka forutsetter at tiltaket blir utviklet med tanke på universell utforming. 
Bydel Grünerløkka anbefaler at forslagsstiller tenker på miljøet velger miljøvennlige løsninger 
og materialer.  
 
Forslag fra Arbeiderpartiet: 
Det forelås at etasjehøyden blir maks 8 – 9 etasjer og at det legges til rette for at det anlegges et 
grønt tak (som uteoppholdsareal). 
 
Bydelsdirektøren trakk sitt opprinnelige forslag og fremsatte følgende endrede forslag: 
Bydel Grünerløkka er positiv til at industribygg i sentrale områder søkes omgjort til boliger.  
 
Bydelen et opptatt av at nybygg skal tilpasses sine omgivelser. Bydelen tror 10 etasjer mot 
Møllerveien, mot Brenneriveien og mot Akerselva vil oppleves som massivt. Bydelen anbefaler 
forslagsstiller å nedjustere antall etasjer. Det er kommentert at kravet til uteoppholdsarealer kan 
være en utfordring. Dersom forslagsstiller mener kravet om uteoppholdsarealer vil være en 
utfordring, slik de har kommentert, mener bydelen forslagsstiller bør vurdere å minske 
utnyttelsesgraden slik at kravet blir mindre utfordrende.  
 
Bydel Grünerløkka forutsetter at tiltaket blir utviklet med tanke på universell utforming. 
Bydel Grünerløkka anbefaler at forslagsstiller tenker på miljøet velger miljøvennlige løsninger 
og materialer.  
 
Voteringsorden: 
Bydelsdirektørens og Arbeiderpartiets forslag ble satt opp mot hverandre. 
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Votering: Bydelsdirektørens forslag ble vedtatt med 5 stemmer (1V, 1SV, 1R, 1MDG, 1FrP) 
mot 4 stemmer (3A, 1H). 
 
Vedtak: 
Bydel Grünerløkka er positiv til at industribygg i sentrale områder søkes omgjort til boliger.  
 
Bydelen et opptatt av at nybygg skal tilpasses sine omgivelser. Bydelen tror 10 etasjer mot 
Møllerveien, mot Brenneriveien og mot Akerselva vil oppleves som massivt. Bydelen anbefaler 
forslagsstiller å nedjustere antall etasjer. Det er kommentert at kravet til uteoppholdsarealer kan 
være en utfordring. Dersom forslagsstiller mener kravet om uteoppholdsarealer vil være en 
utfordring, slik de har kommentert, mener Bydelen forslagsstiller bør vurdere å minske 
utnyttelsesgraden slik at kravet blir mindre utfordrende.  
 
Bydel Grünerløkka forutsetter at tiltaket blir utviklet med tanke på universell utforming. 
Bydel Grünerløkka anbefaler at forslagsstiller tenker på miljøet velger miljøvennlige løsninger 
og materialer.  
 
Eventuelt:  
Forslag fra bydelsdirektøren om å sette opp et ekstraordinært møte i BUK før sommeren. 
BUK vedtok å avholde møte i byutviklingskomiteen 24. juni 2013 kl 18.00 
 
Ted Heen (FrP) hadde sitt siste ordinære møte i byutviklingskomiteen, og ble takket for lang 
innsats som bydelspolitiker.  
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SAK 23/13 DETALJREGULERING SOFIENBERGGATA 35 
 
Forslagsstiller:  
Forslagsstiller er Arcasa arkitekter for Sofienberggaten 35 AS.  
 
Sammendrag: 
Planområdet ligger direkte sør for Sofienbergparken, mellom Sofienberggata i nord og 
Sverdrupsgate i sør. I øst grenser tomta til Sjokoladefabrikken barnehage, som ligger i Cloetta 
sjokoladefabrikks gamle produksjonslokale. I vest grenser planområdet til boligbebyggelse. Tomta 
er tilnærmet kvadratisk og er på 1276 m². Forslagsstiller ønsker å rive eksisterende næringsarealer 
for å føre opp et leilighetskompleks med 20-22 leiligheter på tomta. Forslagsstiller ønsker også å 
reetablere en sokkeletasje som følger dagens verksted/bebyggelse i utstrekning. Eksisterende 
parkeringskjeller som er felles for nr 35, 37 og 39 bevares. Planområdet har en bevaringsverdig 
portnerbolig fra Cloetta sjokoladefabrikk som bevares. 
 
Eiendommen er regulert til byggeområde for bolig, men benyttes i dag til drift av bilforretning. 
Gjeldende regulering (S-2255, 28.07.77) åpner for boliger i inntil fem etasjer. S-2255 V280904 er 
nevnt i Kommuneplan 2009 (KP09) vedlegg 3B. Forslaget krever endring av kommuneplanens 
arealdel. 
 
Plan- og bygningsetaten anbefaler planforslaget med forbehold om at varelevering kan løses på en 
hensiktsmessig måte, at lysforholdene for barnehagen i Sofienberggata 37 ivaretas tilfredsstillende 
og at sokkel mot verneverdig bebyggelse i nr. 37 tas ut av planforslaget.  
 
Tidligere behandling av saken:  
Bydelen har uttalt seg til saken to ganger. Til samråd ga bydelen tilbakemelding om at 
forslagsstiller bør forholde seg til vedtatte norm leilighetsfordeling for indre by og at bygghøydene 
bør tilpasses omkringliggende bebyggelse. I forhåndsuttalelsen gjorde bydelen oppmerksom på 
barnehagen i nr 37, og ba om hensyn i planlegging og i forbindelse med byggeperioden. 
 
Nabomerknader:  
Nabo i Sofienberggata 33, Kari Voll ber om at bygningsvolumet mot Sverdrupsgate fjernes fra 
planene slik at utsikten kan bevares. Hun vil ikke bo i en ”boks”.  
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Aksieboden borettslag i Sverdrupsgate 19 og 21 mener utbyggingen vil fjerne deres utsikt til 
Sofienbergparken. Borettslaget ber om at gesimshøyden flukter med nabobebyggelsens 
gesimshøyder og at toppetasjen trekkes godt tilbake. De ønsker en gjennomgang mellom 
barnehagen og den nye bebyggelsen. Borettslaget ber også om at det benyttes lysere farger enn 
vist på illustrasjonene for at bygget ikke skal framstå som tungt.  
 
Barns interesser:  
Det ligger en barnehage i det bevaringsverdige nabobygget (i nr 37). Barnehagen har vinduer mot 
planområdet, og de frykter å miste viktig dagslys ved å få et 5-etasjers bygg så tett. Deler av 
vindusflatene i nummer 37 ble bygd igjen ved utbygging av sjokoladefabrikken. Det er foreslått å 
gjenåpne noen av disse vinduene.  
 
Lekearealer er foreslått lagt på terreng mot vest ved skråveggen. Disse arealene er små og får lite 
lys.  
 
Beskrivelse av planforslaget: 
Området foreslås omregulert til bebyggelse og anlegg – bolig, forretning, kontor, bevertning og 
hensynssone H570 - bevaring kulturminner. Foreslått utnyttelse BRA er 310 %. Planområdet har 
en bevaringsverdig portnerbolig fra Cloetta sjokoladefabrikk som bevares. Resten av bebyggelsen 
i planområdet, med unntak av parkeringskjelleren er forutsatt revet.  
 
Leilighetskomplekset vil utgjøre om lag 1750m² BRA og gi 20-22 boenheter. 
Leilighetsfordelingen vil følge leilighetsnormen. Det foreslås fem etasjers blokkbebyggelse med 
forretning i første etasje. Førsteetasjen foreslås som gjennomgående sokkelstruktur som møter 
nabobebyggelsens fasadeliv i øst og avtrappes mot naboeiendommens uteoppholdsareal mot vest. 
Boligbebyggelsen legges i vinkel med et volum på fire etasjer langs Sverdrups gate og et volum 
parallelt med sjokoladefabrikken i nr. 37 som avtrappes til tre etasjer mot Sofienberggata. 
Bygningens fasade mot øst trekkes 8 meter tilbake fra fasadelivet til nr. 37 i øst. Nybygget foreslås 
med flatt tak. Toppetasjen mot Sverdrups gate trekkes tilbake med minst 3 meter. Ny bebyggelse 
mot Sverdrups gate vil følge gesims- og mønehøydene til tilstøtende boligbebyggelse. Det legges 
til rette for takterrasse. Rekkverk med høyde over tillatt gesimshøyde skal være transparent eller 
ha åpen struktur/utførelse. Balkonger og karnapper tillates utkraget over byggegrense med inntil 
1,5 meter. 
 
Mellom portnerboligen og nummer 37 er sokkelen trukket tilbake for å gi rom for de 
bevaringsverdige bygningene. Sokkelen mellom den nye bebyggelsen og den bevaringsverdige 
bygningen i nummer 37 er planlagt trukket inn for å fristille hjørnet og deler av fasaden på den 
bevaringsverdige bygningen. Det foreslått en skrå avslutning på sokkeletasjens nordvestlige ende 
for å gi rom rundt portnerboligen. Bebyggelsen vil danne et nytt gårdsrom mot vest. Gårdsrommet 
er tenkt over to nivåer, på bakkeplan og over sokkeletasjen.  
 
I bevaringsverdig bygning nordvest på planområdet foreslås bolig, forretning, kontor og 
bevertning. 
 
Atkomst til parkeringskjeller flyttes fra Sofienberggata til Sverdrupsgate. Det foreslås 23 
biloppstillingsplasser i eksisterende parkeringskjeller og 2 p-plasser på terreng. 
 
I dag holder Jaguar til på tomta, med utsalg og verksted. 
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Vurdering: 
Bydel Grünerløkka er positiv til at det i tråd med overordnede retningslinjer om fortetting og 
transformasjon av nærings- og industriområder planlegges boligbygging i Sofienberggata 35.  
Bydelen er glad for at portnerhuset og arealet mellom bygningen og den gamle sjokoladefabrikken 
i Sofienberggata 37 foreslås regulert til hensynssone bevaring. Dette vil sikre at forbindelsen 
mellom de to verneverdige bygningene videreføres i en forståelig sammenheng. 
 
Bydelen er opptatt av å sikre gode lysforhold for barnehagen, og er positive til at vinduer vil 
gjenåpnes. Dette kan mulig kompensere noe for nybyggets høyde. Volumet mot barnehagen er 
foreslått til 5. etasjer og med tilbaketrukket toppetasje. PBE godtar høyden forutsatt at øverste 
etasje er tilbaketrukket. Bydelen anbefaler at volumet tas ned en etasje mot barnehagen.  
 
Plan- og bygningsetaten anbefaler at sokkelen ikke trekkes utenfor bygningskroppen mot øst, 
mellom nybygget og fasadelivet i Sofienberggata 37. PBE anbefaler at sokkel mot øst tas ut av 
forslaget, slik at kvartalet kan åpnes mellom nr. 35 og 37. Bydel Grünerløkka deler Plan- og 
bygningsetatens oppfatning. Bydelen mener bebyggelsen vil framstå med et massivt og lukket 
uttrykk dersom planområdet bygges igjen. Nye bygninger skal tilføre sine omgivelser positive 
verdier. Bydelen tror en åpning gjennom kvartalet vil være positivt for naboer og området 
 
Utearealet er foreslått over to nivåer, på grunnen og på sokkelen. Det forutsettes at arealet mellom 
sokkelen og portnerboligen opparbeides med god brukbarhet for beboerne og gir kvalitet for 
naboeiendommen. Lekearealer er foreslått lagt på terreng mot vest ved skråveggen. Disse arealene 
er små og får lite lys. De best beliggende og mest solfylte arealene må forbeholdes og opparbeides 
til leke- og oppholdsarealer. 
 
Det foreslås to parkeringsplasser over terreng mot Sofienberggata i tilknytning til næringsaeralene. 
Planområdet er trangt med begrensede muligheter for å manøvrere biler. Løsningen vil kunne 
skape trafikkfarlige situasjoner. Dette området ligger tett opp mot inngangen til barnehagen i 
nummer 37 og vil trolig bli et ”myldreområde” i forbindelse med henting og levering. Plassene 
bør tas ut av planen. Arealet ved inngangspartiet bør opparbeides som uteoppholdsareal. 
 
Bydelen mener bolig og strøkstjenlig virksomhet i portnerhuset kan aksepteres men ønsker ikke å 
tillate servering i bakgårder. 
 
I tråd med Bydel Grünerløkkas plan for reduksjon av klimagasser ber bydelen forslagsstiller om å 
velge miljøvennlige løsninger både når det gjelder materialer, energikilder og utforming. 
 
Bydelen er positiv til at tiltaket vil utformes med universell utforming.  
 
Tiltaket må ikke bidra til å redusere barnehagens brannsikkerhet og rømningsforhold, verken i 
anleggsperioden eller etter ferdig utbygging. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Bydel Grünerløkka er positiv til at det i tråd med overordnede retningslinjer om fortetting og 
transformasjon av nærings- og industriområder planlegges boligbygging i Sofienberggata 35.  
Bydelen er glad for at portnerhuset og arealet mellom bygningen og den gamle sjokoladefabrikken 
i Sofienberggata 37 foreslås regulert til hensynssone bevaring. Dette vil sikre at forbindelsen 
mellom de to verneverdige bygningene videreføres i en forståelig sammenheng. 
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Bydelen er opptatt av å sikre gode lysforhold for barnehagen, og er positive til at vinduer vil 
gjenåpnes. Dette kan mulig kompensere noe for nybyggets høyde. Volumet mot barnehagen er 
foreslått til 5. etasjer og med tilbaketrukket toppetasje. PBE godtar høyden forutsatt at øverste 
etasje er tilbaketrukket. Bydelen anbefaler at volumet tas ned en etasje mot barnehagen.  
 
Plan- og bygningsetaten anbefaler at sokkelen ikke trekkes utenfor bygningskroppen mot øst, 
mellom nybygget og fasadelivet i Sofienberggata 37. PBE anbefaler at sokkel mot øst tas ut av 
forslaget, slik at kvartalet kan åpnes mellom nr. 35 og 37. Bydel Grünerløkka deler Plan- og 
bygningsetatens oppfatning. Bydelen mener bebyggelsen vil framstå med et massivt og lukket 
uttrykk dersom planområdet bygges igjen. Nye bygninger skal tilføre sine omgivelser positive 
verdier. Bydelen tror en åpning gjennom kvartalet vil være positivt for naboer og området 
 
Utearealet er foreslått over to nivåer, på grunnen og på sokkelen. Det forutsettes at arealet mellom 
sokkelen og portnerboligen opparbeides med god brukbarhet for beboerne og gir kvalitet for 
naboeiendommen. Lekearealer er foreslått lagt på terreng mot vest ved skråveggen. Disse arealene 
er små og får lite lys. De best beliggende og mest solfylte arealene må forbeholdes og opparbeides 
til leke- og oppholdsarealer. 
 
Det foreslås to parkeringsplasser over terreng mot Sofienberggata i tilknytning til næringsarealene. 
Planområdet er trangt med begrensede muligheter for å manøvrere biler. Løsningen vil kunne 
skape trafikkfarlige situasjoner. Dette området ligger tett opp mot inngangen til barnehagen i 
nummer 37 og vil trolig bli et ”myldreområde” i forbindelse med henting og levering. Plassene 
bør tas ut av planen. Arealet ved inngangspartiet bør opparbeides som uteoppholdsareal. 
 
Bydelen mener bolig og strøkstjenlig virksomhet i portnerhuset kan aksepteres men ønsker ikke å 
tillate servering i bakgårder. 
 
I tråd med Bydel Grünerløkkas plan for reduksjon av klimagasser ber bydelen forslagsstiller om å 
velge miljøvennlige løsninger både når det gjelder materialer, energikilder og utforming. 
 
Bydelen er positiv til at tiltaket vil utformes med universell utforming.  
 
Tiltaket må ikke bidra til å redusere barnehagens brannsikkerhet og rømningsforhold, verken i 
anleggsperioden eller etter ferdig utbygging. 
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KUNNGJØRING OM OFFENTLIG ETTERSYN
10.06.2013 —05.08.2013

DETALJREGULERING
SOFIENBERGGATA 35

Plan- og bygningsetaten har 29.05.2013, med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 og i
henhold til delegert myndighet, vedtatt å legge ovennevnte planforslag ut til offentlig ettersyn og
sende det på høring.

Området foreslås omregulert til bebyggelse og anlegg —bolig/forretning/kontor/bevertning og
hensynssone H570-bevaring kulturminner. Foreslått utnyttelse BRA=310%. Det foreslås
blokkbebyggelse i fem etasjer med forretning i første etasje. I bevaringsverdig bygning nordvest på
planområdet foreslås bolig/forretning/kontor/bevertning. Plan- og bygningsetaten anbefaler
planforslaget med forbehold.

Planforslag til offentlig ettersyn er tilgjengelig som plankunngjøring og i saksinnsyn på Plan- og
bygningsetatens nettsider htt ://htt ://www. be.oslo.kommune.no/ på vår referanse.

Orientering om planforslaget kan fås ved henvendelse til Plan- og bygningsetatens kundesenter,
Vahlsgate 1.
Varslingsbrev med planforslaget kan også ses på:

Informasjonssenteret i Rådhuset,
Deichmanske bibliotek i Arne Garborgs plass 4 og
Opplysningstjenesten i bydel Grünerløkka, Markveien 57, inngang Korsgata

Høringsfrist
Eventuelle bemerkninger til planforslaget må sendes Plan- og bygningsetaten 05.08.2013. Vi • r
o merksom å at o så innsi elser fra m ndi heter med innsi elsesrett må sendes innen fristen.
Vennligst oppgi saksnummer.

Plan- ogbygningsetaten Besøksadresse:
Vahls gate 1, 0187 Oslo

Boks 364 Sentrum
0102 Oslo www,pbe.oslo.kommune.no

Sentralbord: 02 180 Bankgiro: 1315.01.01357
Kundesenteret: 23 49 10 00 Org.nr.: 971 040 823 MVA
Telefaks: 23 49 10 01
E-post: postmottak@pbe.oslo.kommune.no
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Vi ber om at bemerkningen gjøres kort, evt. at det lages et sammendrag på 1/2-1 side egnet for
trykking. Bemerkninger som kommer inn er grunnlaget for å bearbeide planforslaget og saks-
fremstillingen før saken sendes videre til byrådet. Vi har dessverre ikke kapasitet til å gi hver
enkelt innsender et personlig svar, men vil kommentere bemerkningene samlet i vår fremstilling
til byrådet. Kopi av bemerkningene følger saken når den sendes til politisk behandling.

Byrådet avgir sin innstilling til byutviklingskomiteen som behandler saken med de bemerkninger
som er kommet inn. Deretter vil saken bli lagt frem for bystyret til endelig godkjenning. Når
endelig vedtak er fattet, vil det bli gitt melding både ved brev og ved kunngjøring i Aftenposten
samt som plankunngjøringer på etatens nettsider htt ://htt ://www. be.oslo.komrnune.no/.
Vedtaket kan da påklages.

PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Kundesenteret

Ragnhild Sigvartsen (sign)
Kundekonsulent

Vedlegg
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Detaljregulering

Området foreslås omregulert til bebyggelse og anlegg —bolig/forretning/kontor/bevertning og
hensynssone H570-bevaring kulturminner. Foreslått utnyttelse BRA=310%. Det foreslås
blokkbebyggelse i fem etasjer med forretning i forste etasje. I bevaringsverdig bygning nordvest på
planområdet foreslås bolig/forretning/kontor/bevertning. Plan- og bygningsetaten anbefaler
planforslaget med forbehold. Plan- og bygningsetaten ber om bemerkninger til forslaget i løpet av
høringsperioden som er oppgitt i varslingsbrev.
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FAKTAARK

Forslagsstiller: Sofienberggaten 35 AS, Sofienberggata 35, 0558 Oslo
Tlf.: 48 26 87 97, anderseide@hotmail.com

Konsulent: ARCASA arkitekter AS, Sagveien 23 C III, 0459 OSLO
Tlf.: 22 71 70 / 45 20 24 95, inger@arcasa.no

Eieropplysninger
Gnr. 228 bnr. 389 Sofienberggaten 35 AS

Arealstørrelse — planområde
Planområdet totalt: 1 276 m2

Areal for hvert formål:




Bolig (ny bebyggelse), parkering på terreng: 1 958 m2
Forretning, kontor (ny og eksist. bebyggelse): 1 030 m2

Arealstørrelse —ny bebyggelse




Over terreng: BRA = 2 988 m2
Under terreng: BRA = 970 m2

Arealstørrelse — eksisterende bebyggelse som opprettholdes
Over terreng: BRA = 210 m2

Utnyttelse m. m.
Bebyggelse og anleggsformål —
bolig, forretning, kontor: BRA = 3 000 m2,
herav skal samlet areal for forretning og kontor ikke overstige BRA = 1 175 m2.

Antatt antall boligenheter: 20-22 stk.
Antatt leilighetsfordeling: 4 stk. små 40-50 m2 BRA,

7 stk. middels 50-80 m2 BRA og
11 stk. store 80 og større rn2

Parkering
Plasser under terreng: 23 stk.
Plasser på terreng: 2 stk.
Plasser for sykkelparkering: 44 stk.

Vurdering av forskrift om konsekvensutredning.
Planforslaget er vurdert i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 første ledd, jf. § 4-2 med tilhørende
forskrift. Planforslaget faller ikke inn under forskriftens virkeområde og skal derfor ikke
konsekvensutredes.

Kunngjøring og varsling
Igangsetting av planarbeidet ble kunngjort 14.04.2011 i Aftenposten og Aftenposten.no.
Grunneiere og andre rettighetshavere er varslet ved brev datert 13.04.2011.
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SAKSGANG
Etter offentlig ettersyn vil innkomne bemerkninger bli referert, kommentert og eventuelle endringer
innarbeidet. Saken er planlagt oversendt rådhuset for politisk behandling 1. tertial 2014.
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SAMMENDRAG
Bakgrunn
Planområdet ligger innenfor kvartalsstrukturen sør for Sofienbergparken. Planområdets grunnareal er ca.
1275 m2. Eiendommen har en tilnærmet kvadratisk form og er gjennomgående mellom Sofienberggata i
nord og Sverdrupsgate i sør. Planområdet grenser mot en barnehage i øst, og boligbebyggelse i vest.
Eiendommen er regulert til byggeområde for bolig, men benyttes i dag til drift av bilforretning.
Eksisterende næringsarealer foreslås revet. Gjeldende regulering (S-2255, 28.07.77) åpner for boliger i
inntil fem etasjer. S-2255 V280904 er nevnt i Kommuneplan 2009 (KP09) vedlegg 3B. Forslaget krever
endring av kommuneplanens arealdel.

Beskrivelse av planforslaget
Hensikten med planforslaget er å omregulere til bebyggelse og anlegg —bolig, forretning, kontor,
bevertning og hensynssone H570 —bevaring kulturminner. Foreslått utnyttelse BRA = 310%. Det foreslås
blokkbebyggelse i fem etasjer med forretningsarealer (ca 820m2 BRA) i bygningens førsteetasje.
Forretningsetasjen foreslås etablert som en sokkelstruktur som møter nabobyggets fasadeliv i øst og
avtrappes mot tilliggende gårdsrom i Sofienberggaten 33 i vest. Over sokkelen etableres boligbebyggelse i
fire etasjer med ca 20-22 boenheter (ca 1750m2 BRA). Boligbebyggelsen legges i vinkel med et volum
langs Sverdrups gate og en tverrstilt fløy med gavlfasade mot Sofienberggata. Avstand mellom nybyggets
fasadeliv og nabobebyggelse mot øst er 8 meter. Verneverdig bebyggelse ("Portnerhuset") nordvest på
planområdet bevares og foreslås lagt til rette for ca 400m2 bolig, forretning, kontor og bevertning.
Atkomst til parkeringskjeller flyttes fra Sofienberggata til Sverdrupsgate. Det foreslås 23
biloppstillingsplasser i eksisterende parkeringskjeller og 2 p-plasser på terreng.

Forhåndsuttalelser
Det innkom 14 uttalelser.

Bydel Grünerløkka 04.05.2011
Byantikvaren 23.06.2011
Bymiljøetaten/divisjon samferdsel 03.05.2011
Bymiljøetaten/divisjon samferdsel 27.05.2011
Eiendoms- og byfornyelsesetaten 29.04.2011

6.Trafikketaten 29.04.2011
Vann- og avløpsetaten 03.05.2011
Omsorgsbygg Oslo KF 02.05.2011

Undervisningsbygg Oslo KF 05.05.2011
Fylkesmannen i Oslo og Akershus 11.05.2011
Hafslund Fjernvarme 06.05.2011
Hafslund Nett 29.04.2011
Aksiseboden borettslag 17.05.2011
Sofienberggt. 33 27.04.2011

Sammendrag av uttalelsene
B del Griinerløkka bemerker at planleggingen må ta spesielt hensyn til barnehagen i Sofienbergata 37.

Vinduer som vender ut mot planområdet mot øst er en viktig kilde til naturlig lys.
Byantikvaren viser til tidligere uttalelse. Det anbefales at Portnerhuset i nr. 35, fabrikkbygningen i nr.37

samt arealet mellom bygningene reguleres til hensynssone C. Planområdet bør utvides til å omfatte nr. 37.
Nybygg mot Sofienberggata bør ikke overstige 4 etasjer og bør trekkes inn i øverste etasje. Mot Sverdrups
gate bør nybygg ikke overstige mønehøyde på tilstøtende eldre murgårdsbebyggelse, og øverste etasje bør
være inntrukket. Tilpasning til eksisterende bebyggelse og miljø bør vektlegges i bestemmelsene. Det
anbefales ikke å bygge sammen sokkeletasje med verneverdig bebyggelse.

B mil'øetaten divis'on friluft støtter etablering av beplantet uteoppholdsareal på taket av næringsetasje.
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B mirøetaten divis'on samferdsel Avkjørsler må avmerkes i plankart. Maks bredde 4 meter. Parkering
skal være i henhold til gjeldende norm. Uteområde skal tilfredsstille krav til utendørs støynivå.

Eiendoms- o b forn elsesetaten har ingen kommentar til planarbeidet.
Trafikketaten påpeker stor mangel på parkeringsplasser i området. Underetablering av parkeringsplasser

vil være svært uheldig, da dette vil gi ytterligere belastning på offentlige gater.
Vann-o avlø setaten bemerker at kommunal avløpskanal under eiendommen må tas hensyn til og

vurderes ifht tiltak. Kulvert under bygg kan bygges som plasstopt kulvert eller armert rørkulvert.
Omsorgsbygg  eier seksjon 2 av naboeiendommen Sofienberggata 37, hvor det bla. planlegges

barnehage. Ber om at det redegjøres for antall boliger og behov for barnehageplasser.
Undervisnin sb bemerker begrenset skolekapasitet i området. Det skal tas hensyn til barn og barns

skoleveier i planleggings- og anleggs-/byggeperioden.
F lkesmannen i Oslo o Akershus ber om at forhold knyttet til energi, støy og ROS ivaretas.
Hafslund F'ernvarme Tiltaket ligger innenfor konsesjonsområde for fiernvarme.
Hafslund Nett viser til tidligere uttalelse. For etablering av strømforsyning til nye anlegg må Hafslund

Nett kontaktes tidlig i prosessen slik at nødvendige tiltak kan iverksettes.
Aksiseboden borettsla Utbygging vil stjele lys og hindre utsikt fra Sverdrupsgate 19. Gesimshøyde

må legges i flukt med nabobebyggelsens gesims, og øverste etasje må trekkes tilbake. Sverdrupsgt måler
ca 12m, og oppleves som smal. Ny bebyggelse må ikke fremstå som mørk og tung.

Sofienberggt.33 Det bør bare bygges langs nåværende bebyggelse. Tverrgående bygningsdel bør
unngås, for å hindre reduksjon av utsikt for naboene.

Forslagsstillers kommentarer til uttalelsene
B del Grtinerløkka Bemerkninger tas til følge. Forhold til barnehagen er belyst i ROS-analysen og

ivaretatt i reguleringsbestemmelsene.
Byantikvaren Bemerkninger vedr. hensynssoner er tatt til følge. Pågående plansak i Sofienberggt.37 i

regi av eier. Gesimshøyder på ny bebyggelse mot Sverdrups gt. følger gesimshøyder på tilstøtende
bebyggelse. Maks kotehøyde på nybyggets toppetasje følger mønehøyden på nabobygg. Det vises samme
maksimalhøyde på L-formet volum for å holde en jevn gesims. Toppetasjen foreslås inntrukket mot
Sverdrups gt., Sofienberggt., samt nr 37. Bebyggelsen nærmest Sofienberggt. fremstår med fire etasjer i
tråd med BYAs ønsker. Foreslått sokkeletasje blir mindre i omfang enn eksisterende bygg. I overgangen
mellom L-formet volum og nr.37 er sokkeletasjen trukket tilbake fra øvrig fasadeliv. Bebyggelsen vil få et
moderne uttrykk som samtidig er underordnet eksisterende bebyggelse og miljø.

B mirøetaten divis'on friluft Bemerkningene tas til orientering.
B mirøetaten divis'on samferdsel Bemerkninger tas til følge. Parkeringsdekning i henhold til gjeldende

norm, samt angivelse av støyreduserende tiltak ivaretas i forslag til reguleringsbestemmelser.
Eiendoms- o b forn elsesetaten Bemerkningene tas til orientering.
Trafikketaten Parkeringsdekning vil være i tråd med gjeldende norm.
Vann- o avlø setaten Bemerkningene tas til følge. Håndtering av overflatevann, samt videre kontakt

med VAV i planleggingsfasen ivaretas i reguleringsbestemmelsene.
Omsorgsbygg Utbyggingen omfatter 20-22 boenheter. Forslaget inkluderer ikke formål barnehage.
Undervisnin sb Hensyn til barn og barns skolevei er i planleggings-, anleggs- og byggeperiode

ivaretas i forslag til reguleringsbestemmelser.
Fylkesmannen Støyrapport og ROS-analyse er utarbeidet.
Hafslund Fernvarme Forslag til reguleringsbestemmelser stiller krav om tilknytning til fjernvarme.
Hafslund Nett Bemerkningen tas til orientering.
Aksiseboden borettsla Nabobebyggelsens gesimshøyde legges til grunn for gesimshøyde. Toppetasjen

trekkes tilbake fra Sverdrups gate med anbefalt avstand (3m).
Sofienber ata 33 Bemerkningen tas til orientering
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PLAN- OG BYGNINGSETATENS KOMMENTARER TIL
FORHÅNDSUTTALELSER
Det vises til uttalelse fra bydel Grtinerløkka angående lysforhold for barnehagen i nr. 37. Plan- og
bygningsetaten er opptatt av å sikre gode lysforhold for barnehagen. Det vises til kommentar fra
Byantikvaren, hvor det presiseres at verneverdig bebyggelse i Sofienberggata 35 og 37 må fristilles fra
bebyggelse. Plan- og bygningsetaten støtter uttalelsen. For øvrig vises det til etatens foreløpige vurdering.

PLAN- OG BYGNINGSETATENS FORELØPIGE VURDERING
Overordnede mål
Boligutvikling på eiendommen er positivt og i tråd med overordnede planer. Kommuneplan 2008 har som
mål at Oslo skal ha en byutvikling med gode steds- og miljøkvaliteter og et miljøeffektivt transportsystem.
Eiendommen er del av et etablert boligområde med god kollektivtilknytning og godt utbygget sosial
infrastruktur. Planområdet er i Kommunedelplan for indre Oslo (KDP13) markert som
oppgraderingsområde. Nye boliger skal i hovedsak tilføre lokalmiljoene fiere storre boliger, fortrinnsvis
egnet for barnefamilier. Nye hus skal som hovedprinsipp tilpasses lokal struktur og målestokk. Området
ligger umiddelbart sør for Sofienbergparken, som er markert som overordnet møteplass i Kommundelplan
for torg og moteplasser(KDP17).

Bystyrets vedtak om norm for leilighetsfordelingen legges til grunn for boligsammensetningen. I bydel
Grünerløkka gjelder følgende fordeling: Maks 20% av leilighetene kan være 40-50 rn2 BRA, 30% av
leilighetene skal ha 50-80 m2 BRA, og 50% av leiligheten skal ha 80 m2 BRA eller mer.

Natur - og ressursgrunnlaget
Sofienbergparken og områdene nordover mot Rodeløkka er registrert som viltområde; leveområde for
piggsvin. Tiltaket anses ikke å få negative konsekvenser for dyrelivet i området.

Landskap
Eiendommen har i dag ingen veetasjon eller naturelementer. Planområdet er i prinsipp fiatt, med et svakt
fall mot sorvest.

Naturmangfold
Planskissen er vurdert i forhold til naturmangfoldlovens (nml) § 1, forvaltningsmålene i §§ 4 og 5, samt
prinsippene i §§ 8-12, jfr § 7. Planarbeidet er så langt det er kjent basert på den best tilgjengelige kunnskap
om naturmangfoldet i området. Kunnskapsgrunnlaget anses som tilstrekkelig for offentlig
beslutningstaking, jf. nml §§ 8 og 9 og forvaltningslovens § 17. Tiltaket anses ikke å få negative
konsekvenser for naturmangfoldet (jf. bl.a. forvaltningsmålene i nml §§ 4 og 5). Hensynet til
naturmangfoldet og kravene om dette i naturmangfoldloven anses således ivaretatt i tilstrekkelig grad.

Kulturminner
Nordvest på planområdet mot Sofienberggata ligger det gamle portnerhuset, oppfort på Byantikvarens
Gule liste. Bygningen fungerte opprinnelig som stall i tilknytning til Cloetta Chokoladefabrik, oppført
rundt 1896. Fabrikken omfattet først nr. 35 og naboeiendommen i nr. 37 og ble senere utvidet med flere
eiendommer innover i kvartalet. Driften ble nedlagt på 1980-tallet. Byantikvaren påpeker at bevarte deler
av tidlig bebyggelse (portnerhuset og fabrikkbygningen i Sofienberggata 37), representerer høy
arkitektonisk kvalitet og betydelige industrihistoriske verdier. Plan- og bygningsetaten er opptatt av at
verneverdig bebyggelse sikres bevart i en forståelig og lesbar sammenheng. Portnerhuset og arealet
mellom bygningen og den gamle sjokoladefabrikken i Sofienberggata 37 foreslås regulert til hensynssone
bevaring. Dette vil sikre at forbindelsen mellom de to verneverdige bygningene videreføres i en forståelig
sammenheng. Bolig og strokstjenlig virksomhet i portnerhuset kan aksepteres. Eksisterende næringsbygg
ble oppført på 1960-tallet, og representerer ingen kjent bevaringsverdi.
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Miljøfaglige forhold
Boliaenes orienterin
Planområdet er utsatt for trafikkstøy. Fasader mot sør ligger i gul støysone. Plan- og bygningsetaten
anbefaler gjennomgående leiligheter med en stille side ved støyutsatte fasader. Det bør være minst ett
soverom mot stille side og boliger bør ikke vende ensidig mot nord eller nordøst. Støynivået på
uteoppholdsarealene er tilfredsstillende. Planområdet benyttes i dag som bilforretning og verksted og det
kan være forurensning i grunnen.

Uteoppholdsarealer 

Uteoppholdsarealene foreslås fordelt mellom private balkonger, takterrasser og felles arealer på terreng og
over sokkel. Hoveddelen av uteoppholdsarealer legges på bebyggelsens sokkeletasje mot øst og vest, med
det største arealet mot vest. Lekearealer er foreslått lagt på terreng mot vest ved skråveggen. Disse
arealene er små og får lite lys. De best beliggende og mest solfylte arealene må forbeholdes og
opparbeides til leke- og oppholdsarealer. Det legges opp til 30% felles uteoppholdsareal av boligenes
BRA, med 82% på terreng/lokk. Dette er tilfredsstillende. Utearealet på sokkeletasjen nås primært fra
boligetasjens trapperom med direkte utgang fra disse. Sol- og skyggeberegninger viser ca 50% solbelyste
arealer 1. mai kl. 15.

Trafikkforhold
Planområdet er sentralt beliggende med god kollektivtilknytning. Døgntrafikken i Sofienberggata er ca.
1000 ÅDT. Sverdrupsgate er noe mindre trafikkert. Parkering til planområdet videreføres i eksisterende
parkeringskjeller. Det foreslås å etablere ny atkomst via Sverdrupsgate i sør. Barnehagen i nr. 37 bruker
Sofienbergparken som uteareal, og er avhengig av å krysse Sofienberggata for å nå parken. Flytting av
atkomst til p-kjeller vil bedre trafikksikkerheten for barnehagebarna. Dette er positivt. Ny atkomst vil gi
noe økt trafikk i Sverdrups gate. 23 p-plasser antas imidlertid å gi beskjeden økning. Trafikkavviklingen er
god og tiltaket antas ikke å gi negative konsekvenser for trafikksikkerheten i området.

Det foreslås 2 p-plasser over terreng mot Sofienberggata i tilknytning til forretning. Planområdet er trangt
med begrensede muligheter for å manøvrere biler. PBE mener at løsningen vil kunne skape trafikkfarlige
situasjoner og kan ikke anbefale parkering på terreng. Plassene må tas ut av planen og forrommet ved
inngangspartiet må opparbeides som uteoppholdsareal. Jamfør parkeringsnorm for boliger, tett by, utløser
bolig behov for minimum 18 parkeringsplasser for bil og 9 for næring. Det skal være 42 oppstillingsplasser
for sykkel. Det foreslås 23 parkeringsplasser under terreng. Dette vil gi en underdekning på 4 plasser.
Planområdet ligger i et sentralt byområde med god kollektivtilknytning, og PBE vurderer at 23 p-plasser er
tilstrekkelig. Minimum 5 % av plassene skal forbeholdes forflytningshemmede.

Vareleveranser foreslås løst via fortau i Sofienberggata. Forslagsstiller legger til grunn at gaten har
tilstrekkelig bredde til at dette kan løses på en forsvarlig måte. Vareleveranser skal i utgangspunktet løses
på egen grunn. Plan- og bygningsetaten ser at planområdet er trangt og at løsning for vareleveranser er
utfordrende. Vareleveranser er arealkrevende. Dersom dette eventuelt skal løses i parkeringskjeller under
terreng vil man måtte redusere antall parkeringsplasser for bolig og næring slik at det blir færre p-plasser
enn de foreslåtte 23. Etaten imøteser innspill til løsning for vareleveranser.

Risiko - og sårbarhet
Det er utarbeidet ROS-analyse. Analysen klassifiserer barnehagen på naboeiendommen som særskilt
brannobjekt. Tiltaket må ikke bidra til å redusere barnehagens brannsikkerhet og rømningsforhold, verken
i anleggsperioden eller etter ferdig utbygging. Felles kjellerareal under Sofienberggata 35, 37 og 39 gjør at
det kan være behov for særskilte brannsikringstiltak.
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Sosial infrastruktur
Det er god barnehagedekning i området. Planområdet er del av et sentrumsområde med godt utbygget
sosial infrastruktur.

Teknisk infrastruktur
Planområdet ligger innenfor konsesjonsområdet for f.jernvarme, men er foreløpig ikke tilknyttet. Det går en
kommunal avløpskanal under eiendommen som betjener deler av området.

Estetikk og byggeskikk
Det foreslås fem etasjers blokkbebyggelse med forretning i forste etasje. Forsteetasjen foreslås som
gjennomgående sokkelstruktur som møter nabobebyggelsens fasadeliv i ost og avtrappes mot
naboeiendommens uteoppholdsareal mot vest. Boligbebyggelsen legges i vinkel med et volum på fire
etasjer langs Sverdrups gate og et volum parallelt med sjokoladefabrikken i nr. 37 som avtrappes til tre
etasjer mot Sofienberggata. Bygningens fasade mot øst trekkes 8 meter tilbake fra fasadelivet til nr. 37 i
øst. Nybygget foreslås med flatt tak. Toppetasjen mot Sverdrups gate trekkes tilbake med minst 3 meter.
Ny bebyggelse mot Sverdrups gate vil følge gesims- og rnonehoydene til tilstøtende boligbebyggelse. Det
legges til rette for takterrasse. Rekkverk med høyde over tillatt gesimshøyde skal være transparent eller ha
åpen struktur/utførelse. Balkonger og karnapper tillates utkraget over byggegrense med inntil 1,5 meter.

Plan- og bygningsetaten er opptatt av at det skal sikres gode lysforhold for barnehagen i nr.37. Volumet
mot barnehagen er foreslått i 5. etasjer. Foreslåtte høyder kan aksepteres. Det er imidlertid viktig at
toppetasjen mot barnehagen trekkes tilbake som vist i illustrasjonene. For bedre lysforhold anbefales lyse
materialer mot barnehagen.

Etaten er positiv til forretningsdrift i bygningens førsteetasje, forutsatt at næringsvirksomheten med
atkomst er godt atskilt fra boligene med uteoppholdsareal. Deler av uteoppholdsarealet foreslås lagt på
dekke over sokkel mot vest. Den eksponerte beliggenheten direkte ut mot Sofienberggata vis-å-vis
Sofienbergparken tilsier at tydelig differensiering av grensesnittet mellom privat og offentlig område kan
være nødvendig. Hevet uteareal vil både gi bedre skjerming og bedre sol- og lysforhold. Sokkelen vil bli
ca. 4meter og introdusere nivåforskjell mot nabobebyggelsens uteoppholdsareal mot vest. Det forutsettes
at løsningene gir kvalitet for naboeiendommen.

Ny gavlfasade mot nord er lagt bakenfor portnerboligens fasadeliv, slik at den fysiske og visuelle
forbindelsen mellom de to gamle teglsteinsbygningene i nr. 35 og 37 opprettholdes. Sokkeletasjen mot
vest er trukket tilbake og avsluttet med en skråvegg for å gi en romsligere situasjon mot portnerhuset.
Dette er positivt. Arealet mellom sokkelen og portnerboligen må opparbeides med god brukbarhet for
beboerne. Sokkel frem til fasadelivet i nr. 37 mot øst anbefales ikke fordi planområdet bygges igjen og ny
bebyggelse vil fremstå med et massivt og lukket uttrykk. Plan- og bygningsetaten anbefaler at sokkel mot
øst tas ut av forslaget slik at kvartalet kan åpnes mellom nr. 35 og 37.

Plan- og bygningsetaten anbefaler ikke balkonger i 1 etasje. Samlet lengde på balkonger bør ikke overstige
1/3 av fasadelengden. Det tillates heis- og trappeoppbygg inntil fire meter over maks. gesims. Andre
tekniske takoppbygg anbefales ikke av hensyn til byens taklandskap.

Stedsutvikling
Planområdet er del av et etablert boligområde. Sofienberg er del av en større kvartalsstruktur i indre by, øst
for Akerselva. Området har et bymessig preg og består av boliger, forretninger og næring.
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Barns interesser
Uteoppholdsarealene må legges til rette for barns lek og opphold. Planområdet har gunstig beliggenhet vis-
å-vis Sofienbergparken, med gode muligheter for lek og opphold. I parken er det opparbeidet lekeareal for
barnehagen i nr. 37. Disse arealene skal generelt være tilgjengelig for allmennheten utenom åpningstid.

Universell utforming
Ny bebyggelse skal utformes i henhold til krav om universell utformirw.

Juridiske forhold
Gjeldende regulering S-2255 V280904 er nevnt i Kommuneplan 2009 (KP09) vedlegg 3B. Planområdet
angis som byggeområde for boliger. Forslaget krever endring av kommuneplanens arealdel.

Interessemotsetninger
Vinduer mot planområdet er eneste kilde til naturlig dagslys for barnehagen i Sofienberggata 37. Tiltaket
vil gi noe reduserte dagslysforhold for barnehagen.

Foreløpig konklusjon
Boligutvikling på eiendommen er positivt, og i tråd med overordnede mål. Det er positivt at portnerhuset
reguleres til hensynssone bevaring. Etaten er positiv til forretningsdrift i bygningen første etasje. Viste L-
struktur fremstår som et riktig grep. Forutsatt tilbaketrukket toppetasje både mot Sverdrupsgate og
barnehagen i Sofienberggata 37 kan foreslåtte høyder aksepteres. Det anbefales lyse materialer mot
barnehagen.

Flytting av atkomst til parkeringskjeller fra Sofienberggata til Sverdrupsgate er positivt. Etaten anbefaler
ikke parkering på terreng. Foreslåtte plasser må tas ut av planen og arealene opparbeides som
uteoppholdsarealer. Planområdet er sentralt beliggende med god kollektivtilknytning. 23 parkeringsplasser
i underjordisk anlegg vurderes som tilstrekkelig. Planområdet er trangt og det er utfordrende å finne en god
løsning for vareleveranser. Vareleveranser er plasskrevende. Dersom dette skal løses i parkeringskjeller vil
man antakelig måtte redusere antall parkeringsplasser til bolig og næring. Dette vil gi færre p-plasser enn
de foreslåtte 23, som allerede gir en underdekning på 4 plasser. Etaten imøteser innspill til vareleveranser
og vil ta stilling til spørsmålet etter offentlig ettersyn.

Det anbefales ikke balkonger i I etasje. Det tillates heis og trappeoppbygg inntil 4 meter over maks.
gesims. Andre tekniske takoppbygg anbefales ikke av hensyn til byens taklandskap.

Planområdet har en eksponert beliggenhet i byrommet og hevet uteareal vil gi bedre skjerming. Sokkel
mot vest kan anbefales. Det forutsettes imidlertid løsninger som gir kvalitet for naboeiendommen.
Rommet mellom portnerhuset og sokkel må opparbeides med god brukbarhet. Plan- og bygningsetaten
kan ikke anbefale sokkel mot øst. Sokkelen vil bygge igjen planområdet, og bidra til at ny bebyggelse
fremstår med et massivt og lukket og uttrykk. Kvartalet må åpnes mellom nr. 35 og 37.

Plan- og bygningsetaten anbefaler planforslaget med forbehold om at varelevering kan løses på en
hensiktsmessig måte, at lysforholdene for barnehagen i Sofienberggata 37 ivaretas tilfredsstillende og at
sokkel mot verneverdig bebyggelse i nr. 37 tas ut av planforslaget.

Dersom ikke ovennevnte føringer tas til følge vil Plan- og bygningsetaten vurdere å utarbeide alternativ.
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REGULERINGSBESTEMMELSER FOR
SOFIENBERGGATA 35, GRÜNERLOKKA

Gnr. 228. Bnr. 329

§ 1 Avgrensning
Det regulerte området er vist på plankart merket kartnummer 0P3 -201002551og datert dato 21.05.2013.

§ 2 Arealformål og hensynssoner
Området reguleres til:
Beby2gelse og anlegg —bolig/forretning
Bebyggelse og anlegg —bolig/forretning/kontor/bevertning
Hensynssone —bevaring kulturminner H570

§ 3 Plassering, utnyttelse og høyder
3.1 Utnyttelse
Tillatt bruksareal skal ikke overstige BRA = 3 000 m2. Herav skal samlet areal for forretning og kontor
ikke overstige 1 175 m2BRA. Underjordiske arealer skal ikke medregnes i BRA. Parkering på terreng
regnes med i BRA med 18 m2 pr. parkeringsplass.

3.2 Plassering og høyder
Areal for forretning tillates i sokkeletasje i ny bebyggelse og i bevaringsverdig bygning. Kontor og
bevertning kan etableres kun i bevaringsverdig bygning. Bebyggelse skal oppføres innenfor byggegrenser
og regulerte høyder som vist på plankart. Underjordisk parkeringsanlegg skal etableres innenfor vist
bestemmelsesgrenser. Det tillates heis- og trappeoppbygg inntil fire meter over maks. gesims. Det tillates
terrasser og tekniske installasjoner på tak. Balkonger og karnapper kan krage ut over byggegrensen med
inntil 1,5 meter.

3.3 Utforming
Takene skal behandles som del av tiltakets samlede arkitektoniske uttrykk. Ved nybygg og ombygginger
skal tekniske anlegg som heisoppbygg og ventilasjonsanlegg m.m. integreres i den arkitektoniske
utformingen.

Ved maksimum byggehøyde skal øverste etasje tilbaketrekkes med minimum 3 meter over angitt
gesimshøyde eller ha en takvinkel med maksimum 45 grader mot Sverdrups gate. Takterrasse tillates.
Rekkverk med høyde over angitt gesimshøyde skal være transparent eller ha åpen struktur/utførelse.

Fargevalg avklares endelig ved rammesøknad. Ved søknad om rammetillatelse skal det innsendes farge-
og materialprøver for fasadene.

3.4 Leilighetsfordeling
Leilighetsfordelingen skal ha følgende sammensetning:
- Maksimum 20 % leiligheter med 40 - 50 m2 BRA
- Minimum 30 % leiligheter med 50 - 80 m2 BRA
- Minimum 50 % leiligheter med over 80 m2 BRA

3.5 Parkering
Parkering anordnes i underjordisk anlegg. Det kan etableres 2 parkeringsplasser på terreng mot nyere
trappehus i Sofienberggata 37. Det skal etableres 23 parkeringsplasser for bil under terreng. Minimum 5 %
av plassene skal forbeholdes bevegelseshemmede. Antall parkeringsplasser for sykkel skal tilsvare den til
enhver tid gjeldende norm.



Saksnr: 201002551-54 Side 13 av 15

3.6 Avkjørsel
Avkjørsel til planområdet er vist med piler på plankartet. Forretning skal ha varelevering fra
Sofienberggata.

§ 4 Utomhusplan
For boligbebyggelse skal utearealet avsettes etter følgende norm: Minimumskrav til felles
uteoppholdsarealer for boliger er 20 % av BRA. Felles takterrasser og areal på sokkeletasjen/lokk kan
medregnes i felles uteoppholdsareal. Minimum 60 % av felles uteoppholdsareal skal være på terreng
og/eller på sokkeletasje/lokk over 1. etasje. Minimum 40 % av terreng/lokk skal være solbelyst 1. mai kl.
15. Ubebygd areal som ikke benyttes til nødvendige kjørearealer, parkering og gangarealer skal
opparbeides som grøntstruktur. Tak/lokk over sokkeletasjen skal opparbeides med grøntstruktur for lek og
opphold.

Sammen med søknad om rammetillatelse skal det innsendes plan for den ubebygde del av tomta
innenfor feltet (utomhusplan) i målestokk 1: 200. Planen skal vise opparbeiding av
uteoppholdsarealene både på terreng og på sokkel, lekearealer, atkomst fra boligene til de ulike
uteoppholdsarealene, bil- og sykkelparkering, oppsamlingsenheter for avfall, forstøtningsmurer,
eventuelle støyskjermer, interne gangveier og beplantning, samt definere atkomstareal forbeholdt
bolig- og/eller næringsformål. Planen skal redegjøre for eksisterende /framtidig terreng for eiendommen og
terrengtilpasning og støttemurer til naboeiendommene, samt universell tilgjengelighet og håndtering av
overvann på egen grunn. Utomhusplanen skal godkjennes samtidig med rammetillatelse.
Uteoppholdsarealene skal være ferdig opparbeidet i samsvar med godkjent utomhusplan før brukstillatelse
gis.

§ 5 Hensynssoner H570 — bevaring kulturminner
Eksisterende bebyggelse, markert på plankartet, skal bevares eller bringes tilbake til sin opprinnelige
form. Ved rehabilitering av bebyggelsen skal det i størst mulig grad tas vare på eksiterende og
opprinnelige bygningsdeler, materialer og fargebruk. Den romlige sammenhengen mellom de to
bevaringsverdige bygningene i Sofienberggata 35 og 37 skal bevares eller gjenopprettes så langt mulig ved
utbygging eller terrengarbeider i tilgrensende arealer.

Alle tiltak som berører bevaringsverdiene skal forelegges Byantikvaren før det fattes vedtak. Dersom
bevaringsverdig bebyggelse går tapt på grunn av brann eller annen uopprettelig skade, tillates det oppført
bebyggelse med samme plassering.

§ 6 Miljoforhold
Anbefalte støygrenser for utendørs oppholdsareal i Miljøverndepartementets retningslinjer T-1442/2012
tab. 3, eller senere retningslinje som erstatter denne, skal overholdes ved gjennomføring av tiltaket. Til
grunn for avbøtende tiltak skal det foreligge en støyfaglig utredning som skal ligge ved søknad om
rammetillatelse. Ved utbygging av planområdet skal det samtidig med rammesøknad utarbeides en
miljooppfølgingsplan med tanke på støy og tilrettelegging for barn og barns skoleveier i bygge- og
anleggsfasen. Beskrivelse av nødvendige sikringstiltak vedrørende tilgrensende rømningsvei for
barnehagen i Sofienberggata 37 og ved utplassering av stillaser ved utbyggingen skal inngå i planen.

§ 7 Fjernvarme
Byggverk som oppføres innenfor områder som omfattes av konsesjon gitt etter energiloven, skal tilknyttes
fjernvarmeanlegget. De til enhver tid gjeldende retningslinjer for bruk av fjernvarme i Oslo skal legges til
grunn. Tiltakshaver kan anvende alternative energikilder dersom det dokumenteres at bruk av disse
energimessig og miljømessig er bedre enn fjernvarme.
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§8 Overvannshåndtering
Lokal overvannshåndtering/fordroyning skal legges til grunn ved detaljutforming og prosjektering av
tiltaket. Det skal redegjøres for behandling av alt overvann - både takvann, overflatevann og
drensvann, ved søknad om rammetillatelse.
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VEDTAK OM OFFENTLIG ETTERSYN

Plan- og bygningsetaten vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 og i henhold til delegert
myndighet vedtatt av bystyret 17.06.2009, lagt ut til offentlig ettersyn.

Forslag til detaljregulering med reguleringsbestemmelser for Sofienberggata 35. Griinerlokka omreguleres
fra byggeområde boliger til

Bebyggelse og anlegg
- bolig/forretning
- bolig/forretning/kontor/bevertning

Hensynssone H570 —bevaring kulturminner

som foreslått av Sofienberggata 35 AS, vist på kai-tmerket Plan- og bygningsetaten, 0P3-201002551,
datert 21.05.2013.

Dersom planforslaget blir vedtatt vil dette innebære en endring av kommuneplanens arealdel fra
byggeområde boliger til bebyggelse og anlegg —bolig/forretning og bolig/forretning/kontor/bevertning
som vist på kart merket Plan- og bygningsetaten, 0P3-201002551, datert 21.05.2013.

PLAN- OG BYGNINGSETATEN

Dette dokumentet er elektronisk godkjent 29.05.2013 av:

Line Christine Nelson Havstein - Saksbehandler
Kristin Noto - Enhetsleder
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1. FORENKLET ILLUSTRASJON

1.1Skisse —eksisterende situasjon

1.2 Skisse - mulig fremtidig situasjon
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BAKGRUNN
Det planlagte tiltaket på eiendommen er å oppføre et nytt leilighetskompleks med næringslokaler/
forretninger i første etasje.

Planinitiativet ble sendt inn til Plan—og bygningsetaten den 11.03.2010 og senere gjennomgått i opp-
startsmøte 22.09.2010 etter etatens område- og prosessavklaring. På grunnlag av etatens vurdering,
samt Byantikvarens uttalelser, er bygningsvolumene endret fra opprinnelig innlevert illustrasjonspro-
sjekt. Prosjektavklaringsmøtet ble avholdt den 08.06.2012, med en vurdering av revidert planskisse i
enhetsmøte den 25.09.2012.

EKSISTERENDE FORHOLD

3.1 Lokalisering og bruk
Planområdet ligger i bydel Grtinerløkka innenfor kvartalsstrukturen umiddelbart sør for Sofienberg-
parken. Eiendommen ligger i et rolig, bymessig strøk med en blanding av nærings- og boligbebyggel-
se primært fra slutten av 1800-tallet. Tomtearealet er gjennomgående fra Sofienberggata til Sverdrups
gate.

Eiendommens grunnareal utgjør ca. 1.275 m2 og har en tilnærmet kvadratisk form. Tomten er i sin
helhet bebygd med næringslokaler, bortsett fra et mindre areal ved inngangspartiet som ligger mellom
naboeiendommen Sofienberggata 37 og det gamle portnerhuset ut mot selve Sofienberggata. Den
sammenhengende næringsetasjen ble bygget på 1960-tallet som en del av den opprinnelige virksom-
heten på tomten (sjokoladefabrikk). Lokalene benyttes i dag av Jaguar Norge til bilforretning og kon-
torer. Eiendommen har ingen boligbebyggelse.

3.2 Planområdet og forholdet til tilliggende arealer

Landskap

Planområdet utgjør en del av kvartalstrukturen umiddelbart sør for Sofienbergparken. Eiendommen
har ingen vegetasjon eller naturelementer. Tomteområdet er i prinsipp flatt med et svakt fall mot sør-
vest.

Verneinteresser

Portnerhuset/stallbygningen i Sofienberggata 35 står oppført på Byantikvarens gule liste som beva-
ringsverdig. Bygningen ble oppført som stallbygning og tilhørte Cloetta Chocoladefabrikk som ble
oppført rundt 1896. Stallen ble senere innredet til kontorer. Fabrikken omfattet først Sofienberggata
35 og 37, og ble senere utvidet med flere eiendommer innenfor kvartalet. I 1934 ble anlegget overtatt
av NKL, integrert i Nordchocklad i 1971 og med en drift frem til 1980-årene.

MiFøfa li e forhold
Det er et mekanisk verksted på tomten, som potensielt kan ha forurenset grunnen.

Planområdet er noe utsatt for veitrafikkstøy. Fasader ut mot Sofienberggata og Sverdrups gate ligger i
'gul sone'.

Trafikkforhold
Sofienberggata er regulert som enveiskjørt vestover fra Trondheimsveien til Rathkes gate med en
fartsbegrensning på 30 km/t. Det er parkeringsplasser på begge sider av gaten som benyttes av bebo-
ere og næringsvirksomhet i området. Ved Sofienberggata 35 er det parkeringsforbud på sørsiden av
gaten, og skråparkering på nordsiden. Totalt sett anses det å være lite parkeringsplasser i området.
Både Sofienberggata og Sverdrups gate er kommunale gater. Trafikken i Sverdrups gate er anslått å
være noe mindre enn i Sofienberggata.
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For et par år siden ble det foretatt en trafikktelling i morgenrushet ved Sofienberggata 37. Denne viste
en timestrafikk på 100 biler mellom kl. 0730 —0830. Ut ifra beregninger tilsvarer dette en døgntrafikk
på ca. 1000 biler i døgnet.

Risiko- o sårbarhet
Norges Geografiske Undersøkelsers (NGU) aktsomhetskart viser at planområdet ligger innenfor et
område med høy forekomst av radon.

Deler av nabobygningen i Sofienberggata 37 disponeres som barnehage, og kan med dagens bruk i
Sofienberggata 35 som ren næringseiendom medføre en viss risiko for uonskete hendelser trafikalt.

Sosial infrastruktur
Offentlig servicetilbud
Nærmeste postkontor ligger i Trondheimsveien 2, alternativt i Markveien 35.

Planområdet ligger svært sentralt og tilgjengelig til med offentlig transport (trikk og lokalbuss) i
Thorvald Meyers gate og Trondheimsveien, der sistnevnte gate også er trase for langdistansebusser.
Avstand til aktuelle holdeplasser i Trondheimsveien er ca. 200 meter, og avstanden vestover til
holdeplassen ved Olaf Ryes plass er ca. 550 meter.

Skoler
Det er fire grunnskoler i bydelen, der Lakkegata skole og Griinerløkka skole er de nærmeste. Sagene
skole og Frydenberg skole har klasser for ungdomstrinnet. Av videregående skoler ligger Foss og
Sofienberg nærmest planområdet.

Skolefritidsordning (SFO)
Både Lakkegata og Grünerløkka skole har skolefritidsordning.

Barnehager
For tilstøtende eiendom i Sofienberggata 37 foreligger et reguleringsplanforslag om permanent inn-
pasning av barnehage i Omsorgsbyggs eierdel; i dag er det en midlertidig barnehage i lokalene. I nær-
meste området for øvrig er det kommunal barnehage både i Helgesens gate 2 og Tromsøgata 2, samt
en ny barnehage i den tidligere rektorboligen til Sofienberg tekniske fagskole.

Eldreomsorg
Bydelen har fire sykehjem, der to av dem er i privat regi. De to nærmeste er Grünerlokkka sykehjem i
Markveien 61/65 og Sofienberghjemmet (privat) i Helgesens gate 62. Begge har langtids- og korttids-
plasser, samt dagsenter for eldre med tildelte plasser foruten åpent tilbud i eldre- og seniorsenter.
Bydelen disponerer for øvrig omsorgsboliger i Helgesens gate 58 og 62.

Teknisk infrastruktur
Området har en etablert infrastruktur for kommunaltekniske anlegg, gater og veier, samt for kollektiv-
transport.

Planområdet ligger innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme, men er foreløpig ikke tilknyttet sys-
temet. Tvers over eiendommen, under terreng, går en kommunal avløpskanal som betjener deler av
området.

Planområdet er gjennomgående i kvartalet og grenser til to gater, Sofienberggata og Sverdrups gate.

Estetikk o b eskikk
Området preges av tett kvartalsstruktur med tidstypisk leiegårdsbebyggelse i fire etasjer fra slutten av
1800-tallet. Planområdet ligger i et kvartal som opprinnelig hadde en mer blandet bebyggelse med
både bolig og næring. Bygningsvolumet på naboeiendommen Sofienberggata 37 ligger på tvers av
kvartalsstrukturen og med møneretningen nord-sør. Eiendommene tilhørte tidligere en sjokoladefa-
brikk der utbyggingen fulgte virksomhetens behov, mer enn den tradisjonelle volumdannelsen i kvar-
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talbebyggelsen. Eksisterende bebyggelse på planområdet kan derfor fremstå som noe mer tilfeldig
med sin sammensatte volumoppbygging. Bebyggelsen har relativ lav høyde.

Bebyggelsen står på lett skrånende, tilnærmet flatt terreng. Topografisk har området liten f"jernvirk-
ning, utenom fasaderekken mot Sofienbergparken som vises nærmest i full lengde og medvirker til å
gi området sitt karakteristisk preg.

Stedsutvikling
Sofienberg er sammen med Grtinerløkka en del av en større kvartalstruktur i indre by, øst for
Akerselva der mesteparten av opprinnelig bebyggelse ble oppført over en relativ kort periode i siste
halvdel av 1800-tallet. Området fungerer som en selvstendig del av byen med en gunstig blanding av
boliger, forretninger og næring. En del av næringsbebyggelsen har i de senere årene vært konvertert
til mer boligrelaterte funksjoner, som for eksempel den gamle fabrikkbygningen på naboeiendomrnen
som nå inneholder blant annet barnehage.

Barns interesser
Det er ingen leke- og oppholdsarealer innenfor planområdet. I nabobebyzgelsen, Sofienberggata 37,
er det en barnehage. Vis-å-vis eiendommen mot nord ligger Sofienbergparken for allmenn lek og opp-
hold. Innenfor parken er det opparbeidet et lekeareal tilknyttet barnehagen i nr. 37, som er forbeholdt
barnehagens barn på dagtid og allment tilgjengelig utenom barnehagens åpningstid.

Universell utformina
Eksisterende bebyggelse og tilliggende uterom er ikke særskilt utformet med tanke på allmenn til-
gjengelighet, men er på grunn av topografiske forhold og nær lokalisering til offentlige transportmidler
et område som er enkelt tilgjengelig for alle.

4. PLANSTATUS

4.1 Overordnede føringer og gjeldende planstatus

Riks olitiske bestemmelser eller retnin slirfer
Retningslinjene for samordnet areal- og transportplanlegging, vedtatt 20.08.93, tilstreber å samordne
planlegging av utbyggingsmønsteret og transportsystemet for å tilrettelegge for en mest mulig effektiv,
trygg og miljøvennlig transport, og slik at transportbehovet kan begrenses. Det legges vekt på å få til
løsninger som kan gi korte avstander i forhold til daglige gjøremål og effektiv samordning mellom
ulike transportmåter.

Retningslinjene for å styrke barn og unges interesser i planleggingen skal ivareta at arealer, som bru-
kes av barn og unge, sikres mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. Videre skal varier-
te og store nok lekearealer i nærmiljøet sikres og det skal avsettes tilstrekkelige arealer for barnehager.
I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø.

Ueldende overordnede laner
Kommuneplan 2008 har blant annet som visjon og mål at Oslo skal ha en byutvikling med gode steds-
og miljøkvaliteter og et miljøeffektivt transportsystem. Ny bebyggelse søkes tilpasset eksisterende
miljø slik at Oslos utforming, estetiske og visuelle karaktertrekk tas vare på og videreutvikles. Det
skal føres en samordnet areal- og transportstrategi og Oslos blågrønne struktur skal videreutvikles.

Kornmunedelplan for Oslo indre by (KDP 13) viser området som oppgraderingsområde hvor det blant
annet skal fokuseres på forbedring og ringvirkninger i miljøet gjennom byutvikling og trafikktiltak slik
at områdene tilføres kvaliteter som igjen styrker områdets attraktivitet som boligområde.
Bestemmelsene om utnyttelsesgrad i reguleringsplanen for sentrum og indre sone skal praktiseres rest-
riktivt der dette er nødvendig for å ta vare på strøksmessig kvalitet og miljø.
Nybygg for boliger skal i hovedsak tilføre lokalmiljøene flere større boliger, fortrinnsvis egnet for
barnefamilier.
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Nye hus skal som et hovedprinsipp tilpasses lokal struktur og målestokk.

Kominuneplan for torg og moteplasser har markert Sofienbergparken som overordnet moteplass og
Skjeldrups gate som lokale torg og moteplasser.

Byokologisk program har som målsetting at byutviklingen skal skje i samsvar med byøkologiske prin-
sipper, at det skal skapes trivelige og miljøvennlige bydeler og nærmiljøer med servicetilbud innen
gangavstand, det skal benyttes fornybare energikilder.

I Parkeringsnorm for næring og bolig gjelder normen for den tette byen.

I Leilighetsfordeling i reguleringsplaner, vedtatt av bystyret 22.04.2009 angis norm for prosentforde-
ling av leilighetsstørrelser etter bruksareal i gruppe 1 for bydel Gamle Oslo, Sagene, Grtinerløkka og
St. Hanshaugen samt Nydalen til:

Maksimum 20 % leiligheter med 40 —50 m2 BRA
Minimum 30 % leiligheter med 50 —80 m2 BRA
Minimum 50 % leiligheter med over 80 m2 BRA

G'eldende re ulerin
Gjeldende reguleringsplan, S-2255, vedtatt 28.07.1977 og endring S-2937 vedtatt 01.10.1987, angir
formål 'Byggeområde for bolig' for planområdet.
U-grad 1,0 —1,5
Bebyggelsen kan tillates oppført i inntil 5 etasjer.

På ående lanarbeid
Forslag til Kommunedelplan for byutvikling og bevaring i indre Oslo 2009-2025
Planområdet ligger under konsolideringsomåde K3 Tett kvartalsbebyggelse. Her skal det være en bo-
ligandel på 80 % boliger. Byggehøyde maks 22 meter. Ved maks byggehøyde skal øverste etasje til-
baketrekkes med min. 3 meter eller ha takvinkel med maks 45 grader mot gater og byrom, samt syd og
vest for gårdsrom. Kravet omfatter ikke tiltak der tilliggende gesimslinje videreføres.
Utnyttelse: Maks 350 % for %-BRA.
Inntil 80 % for %-BYA for enkelttomter kan tillates. Kravet til uteoppholdsareal kan da helt eller del-
vis oppfylles ved bruk av takterrasser og balkonger.
Minimumskrav til uteoppholdsarealer for boliger er 16 % av BRA, herav 60 % på terreng/lokk og min.
250 m2 samlet. Minimum 30 % av terreng/lokk skal være solbelyst 1. mai kl. 15.
Parkering for biler og sykler skal følge den til enhver tid gjeldende parkeringsnorm for Oslo kommu-
ne. Leilighetsfordeling skal være i samsvar med norm.
Boliger skal ha universell utforming og ha gunstig orientering i forhold til sol og lys. Boliger skal
ikke vende ensidig mot nord eller nordøst, og skal så langt det er mulig være gjennomgående eller to-
sidige. Ved støyutsatte fasader skal leilighetene alltid være gjennomgående.

5. MEDVIRKNING
5.1 Innspill ved kommunalt samråd
Gjennom kommunalt samråd kan fagetater, bydelen(e) og barnas representant i bydelen(e) gi innspill
til forslagsstiller i starten av planarbeidet i forbindelse med innsendelse av et planinitiativ.
Samrådsinnspillene følger som eget vedlegg.

Liste over samrådsinns












Bydel Grtinerløkka
Bydel Grünerløkka
Byantikvaren
Trafikketaten
Vann- og avløpsetaten
Gravferdsetaten
Friluftetaten, Miljø- og planavdelingen

30.04.2010
29.04.2010
23.04.2010/03
30.04.2011
04.05.2010
04.05.2010
06.05.2010

.05.2010
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Samferdselsetaten 18.05.2010
Renovasjonsetaten 18.05.2010
Brann- og redningsetaten 19.05.2010

I 1. Eiendoms- og byfornyelsesetaten 02.06.2010
Oslo Havn KF 29.04.2010
Omsorgsbygg Oslo KF 07.05.2010
Undervisningsbygg Oslo KF 07.05.2010
Ruter AS 30.04.2010
Hafslund Fjernvarme 03 .05.2010
Hafslund Nett AS 10.05.2010

Sammendra av samrådsinns 111




Bydel Grünerløkka 

Bydelen har overvekt av små leiligheter og leilighetsstørrelsen bør følge vedtatt norm for indre by.
Byggehoydene bor tilpasses omkringli wgende bebyg-,gelse.

Barnes representant i bydelen vet om ingen kjente forhold som har betydning for planinitiativet i dette
området.

Byantikvaren 

Stallbygningen ('portnerhuset') mot Sofienberggata og fabrikkbygningen på naboeiendommen repre-
senterer, foruten høy kvalitet, også betydelige industrihistoriske verdier, og bør derfor reguleres til be-
varing. Den ubebygde delen av tomten mellom bygningene bør også innlemmes i bevaringsområdet,
slik at bygningene sikres visuell kontakt og kan bli bevart og videreført i en forståelig sammenheng.

Slik Byantikvaren leser tegningsmaterialet, slutter den nordre boligblokken seg både til stallbygningen
og til det tilbygde trappetårnet på fabrikkbygningen. Det dannes dermed en skjermvegg som bidrar til
å utydeliggjøre den tverrstilte fabrikkbygningen i fasaderekken og dermed også anleggets utstrekning
og omfang. Den nordre boligblokken børe derfor reduseres med én etasjehøyde og visuelt 'slippe' de
bevaringsverdige fasadene, enten i form av et åpent intervall mellom bygningene, eller ved hjelp av
transparente mellombygg. På samme måte bor det beplantete lokket mellom blokkene avsluttes med
god avstand til fabrikkfasaden slik at denne blir fristilt. Det bør samtidig etableres en spalte mellom
grunnetasjen og fabrikkbygningen i fasaden mot Sverdrups gate, hvilket det ut fra skisseprosjektet
også ser ut til å være planlagt (fasaden mot Sverdrups gate er ikke illustrert.) Den søndre boligblokken
bør underordnes den etablerte kvartalsstrukturen i området med hensyn til byggehøyder.

Etablering av hovedinngang/fellesarealer for boligdelen i stallbygningen vil gi denne en sentral og vik-
tig funksjon som bidrar til å knytte historisk identitet til den nye boligbebyggelsen. Stallbygningen
('portnerhuset') vil samtidig kunne bibeholde sin posisjon i gatebildet dersom den nye bebyggelsen
'tar et steg tilbake', både i plassering og utforming. Byantikvaren stiller deg derfor i utgangspunktet
positiv til løsningen, forutsatt at forslaget ikke omfatter vesentlige endringer i fasadene, utover en
eventuell tilbakeføring av de opprinnelige åpningene i gavlfasaden mot øst, i tråd med de bevarte ori-
ginaltegningene.

Planområdet er preget av moderne aktivitet. Opprinnelig undergrunn må antas fiernet og omrotet som
følge av dette. Byantikvaren krever ikke arkeologisk registrering av planområdet, jf lov om
kulturminner. De minner samtidig om kulturminnelovens §8, annet ledd generelt. Dersom det blir
gjort funn av automatisk fredete kulturminner skal arbeidet straks stanses og Byantikvaren kontaktes.

Konklusjon: Den bevarte stallbygningen mot Sofienbergata og det ubebyde arealet mellom denne
og fabrikkbygningen i nr. 37 bør reguleres til hensynssone C med bestemmelser som sikrer bevaring
av eksisterende utforming og materialbruk. Tiltak som berører stallbygningen direkte forelegges
Byantikvaren til uttalelse. Ny bebyggelse bør utformes i tråd med kommentarene ovenfor.

Trafikketaten
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Trafikketaten er skeptisk til underetablering av parkeringsplasser i denne del av byen som allerede har
store parkeringsproblemer. Offentlig vei må ikke bli ytterligere belastes med parkering som hindrer
forsvarlig fremkommelighet. Parkeringsordningen skal være i henhold til parkeringsnormer for 'den
tette byen'. Tinglyste p-plasser i garasjeanlegg på naboeiendom er en mulig løsning for utbygger.

Vann- o avlø setaten
Det går en kommunal avløpskanal under området som utbygger må ta hensyn til. Utsnitt av lednings-
kart for aktuelt område er vedlagt. Status eksisterende ledning må vurderes i forhold til oppmeldt til-
tak. De vil se på tilstanden til ledningene og vurdere eventuelle utbedringer. Utbedringer vil medføre
kostnader som byggherre må påregne å utføre og betale.
Overflatevann, takvann og drensvann skal behandles ved lokal overvannshåndtering. Dette skal frem-
gå av re2uleringsbestemmelsene for reguleringsplanen.

Samferdselsetaten 

- Avkjørsel må merkes i plankart og skal ha siktforhold i henhold til den til enhver tid gjeldende

kommunale norm. Den skal ha en bredde på maks. 4,0 meter.
All parkering skal være i henhold til den til enhver gjeldende parkeringsnorm for Oslo
kommune. Normen inkluderer også krav til sykkelparkering.
Foreslått uteområde skal tilfredsstille krav til utendørs støynivå i henhold til
Miljøverndepartementets skriv T-1442 eller senere vedtatte retningslinjer. Dette må komme
inn i reguleringsbestemmelsene.

Renovasjonsetaten 

Dersom det etableres boliger på eiendommen, må alle relevante krav i 'Renovasjonsforskrifter for
Oslo gjeldende for forbruksavfall' ivaretas. Det må også tas hensyn til krav og anbefalinger i 'Vei-
ledning for plassering av avfallsbeholdere'. Det opplyses om at det ikke gis dispensasjon fra reno-
vasj onsforskriftene.

Siden det planlegges både næringsvirksomhet og boliger på eiendommen, vil Renovasjonsetaten pre-
sisere at husholdnings- og næringsavfall ikke skal blandes sammen. Renovasjonsetaten ber om at
plassering av standplass(er) for tradisjonelle avfallsbeholdere søkes forhåndsgodkjent hos dem innen
bygging igangsettes.

Brann- o rednin setaten BRE
I planarbeidet må det tas hensyn til forhold som kan påvirke BREs muligheter for å utføre innsats i og
rundt bygningene ved brann. Det henvises til blant annet til § 7-28 i TEK og i veiledningen til TEK
(Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap).

Det minnes om at alle leiligheter/boenheter skal være tilgjengelige med BREs stigemateriell når det
kun er en rømningsvei. Ved slike situasjoner anbefaler BRE installering av sprinkleranlegg eller andre
egnete stasjonære slokkeanlegg som ett av brannsikringstiltakene i bygningene.

Omsor sb Oslo KF
Planbeskrivelsen bør redegjøre for antall leiligheter og hvordan behovet for barnehageplasser generert
av utbyggingen er tenkt løst.

Undervisningsbygg
Barn fra reguleringsområdet vil sokne til Lakkegata barneskole og Hersleb ungdomsskole. Begge
skoler vil ha begrenset kapasitet i de nærmeste årene. Undervisningsbygg ber om at det tas hensyn til
barn og barns skoleveier under planleggings- og anleggsperioden.

Hafslund Fernvarme
Tiltaket utløser krav til tilknytning til fiernvarmeanlegg etter kommunens vedtekt til pb1 §66a. Det må
foreligge avtale om tilknytning med Hafslund Fjernvarme før igangsettingstillatelse kan gis, eventuelt
bekreftelse fra Hafslund Fjernvarme på at tiltaket ikke kreves tilknyttet.
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Hafslund Nett AS

For etablering av strømforsyning til nye anlegg må Hafslund Nett kontaktes tidlig i prosessen slik at
nødvendige tiltak kan igangsettes. Det er ikke tatt stilling til hvilke tiltak som må iverksettes eller om
det er kapasitet i eksisterende nett. Ellers har de bare generelle merknader.

Andre etaters tilbakemelding
Oslo Havn KF, Ruter AS, Gravferdsetaten og Friluftsetaten kjenner ikke til forhold i dette området
som kan ha betydning for planinitiativet.

Forslag..sstillers kommentarer til samrådsinns ill

Forslaasstillers kommentarer til B del Grfinerløkka
Leilighetsstørrelser i vedtatt norm for indre by legges til grunn for leilighetsfordelingen i det videre
planarbeidet.

Forslaasstillers kommentarer til B antikvaren
Byantikvarens bemerkninger vedrørende hensynssoner følges opp i det videre planarbeidet, unntatt for
Sofienberggata 37 som ikke inngår i planområdet og som heller ikke har samme eier. Denne eiendom-
men er for øvrig del av en egen reguleringssak som pågår parallelt og ble sendt til politisk behandling i
desember 2010.
Bygningsvolumet mot Sofienberggata er etter planinitiativet og Byantikvarens bemerkning trukket til-
bake. Ny bebyggelse er organisert slik at den frilegger både stallbygningen og det ubebygde arealet
mellom denne og nr. 37.
Sokkeletasjen i ny bebyggelse avsluttes mot veggen i nr. 37 i en noe kortere lengde og høyde enn eksi-
sterende bebyggelse.
Bebyggelsen mot Sverdrups gate underordnes kvartalsstrukturen med tanke på byggehøyder.

Forsla sstillers kommentarer til Trafikketaten
Trafikketatens bemerkninger tas til etterretning og følges opp i det videre planarbeidet.

Forsla sstillers kommentarer til Vann- o avlø setaten
Vann- og avløpsetatens bemerkninger tas til etterretning og følges opp i det videre planarbeidet. Krav
om lokal overvannshåndtering er tatt med i reguleringsbestemmelsene.

Forsla sstillers kommentarer til Samferdselsetaten
Samferdselsetatens bemerkninger tas til etterretning og følges opp i det videre planarbeidet. Krav om
henvisning til vedtatte retningslinjer er tatt med i reguleringsbestemmelsene.

Forsla sstillers kommentarer til Renovas'onsetaten
Renovasjonsetatens bemerkninger tas til etterretning.

Forslasstillers kommentarer til Brann- o redninasetaten BRE
Brann- og redningsetatens bemerkninger følges opp i det videre arbeidet.

Forslaasstillers kommentarer til Omsor sb Oslo KF
Utbyggingen omfatter rundt 20 —22 stk. boenheter. Planforslaget innbefatter ikke barnehageformål.
Bydelen og nærområdet er godt utbygd med barnehager. Det antas at eksisterende barnehagetilbud
kan dekke behovet for barnehageplasser til barn fra planområdet.

Forsla sstillers kommentarer til Undervisnin sbv
Bemerkningen tas til orientering. Hensyn til barn og barns skoleveier i planleggings- og anleggs-/byg-
geperioden ivaretas i forslag til reguleringsbestemmelser.

Forsla sstillers kommentarer til Hafslund Fernvarme
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Bemerkningen tas til orientering. Kravet ivaretas i reguleringsbestemmelsene.

Forsla sstillers kommentarer til Hafslund Nett AS
Bemerkningen tas til orientering og følges opp i det videre arbeidet.

Forsla sstillers kommentarer til andre etaters tilbakemeldin
Bemerkningene tas til orientering.

5.2 Forhåndsuttalelser
Innkomne forhåndsuttalelser følger som eget vedlegg.

Liste over forhåndsuttalelser
Bydel Gri.inerløkka 04.05.11
Byantikvaren 23.06.11
Trafikketaten 29.04.11
Eiendoms- og byfornyelsesetaten 29.04.11
Bymiljøetaten/Divisjon friluft 03.05.11
Vann- og avløpsetaten 03.05.11
Bymiljøetaten/Divisjon samferdsel 27.05.11
Fylkesmannen i Oslo og Akershus 11.05.11
Omsorgsbygg Oslo KF 02.05.11
Undervisningsbygg Oslo KF 05.05.11
Hafslund Nett AS 29.04.11
Hafslund Fjernvarme 06.05.11
Aksiseboden borettslag 17.05.11
Kari Voll, Sofienberggt. 33 27.04.11

Sammendra av forhåndsuttalelsene




Bydel Grünerløkka 

Bydelen gjør oppmerksom på at Sjokoladefabrikken barnehage holder til i nabobygningen,
Sofienberggata 37, og at dette tas hensyn til i planleggingen. Barnehagen er klassifisert som særskilt
brannobjekt og det er spesielt viktig at rømningsveier ikke blir blokkert, som blant annet forgjenger-
overgangen i Sofienberggata. Denne brukes av barnehagen også daglig som tilgang til utearealet i
Sofienbergparken.
Under utbyggingen er det viktig å sikre barnehagens arbeidsmiljø og sikkerhet i forbindelse med byg-
gestøv, stillas, anleggsmaskiner m.m., likeledes tilgangen til naturlig lys fra vinduene mot planom-
rådet.
Barnehagens tjenesteleder bes holdt orientert om prosjektets fremdrift og eventuelle endringer for bar-
nehagens bruksmuligheter, samt nødvendige avklaringer i forkant av byggestart.

Byantikvaren 

Byantikvaren viser til sin uttalelse av 23.04.10 i forbindelse med planinitiativ.
Etaten opprettholder rådet om at både portnerhuset, fabrikkbygningen i nr. 37 og det mellomliggende
åpne arealet blir regulert til hensynssone C med tilhørende bevaringsbestemmelser. Det anbefales at
planområdet blir utvidet til å omfatte den eldre fabrikkbygningen i nr. 37 også.

Etaten mener det er positivt at gesimshøyde på tilstøtende bebyggelse i Sverdrups gate følges. Sokkel-
etasjen ser imidlertid ut til å være tenkt sammenbygget med den eldre verneverdige bebyggelsen, og
vil anbefale at denne fristilles. Blokken ut mot Sofienberggata virker noe høy og fremtredende i for-
hold til det lave portnerhuset, samt at formspråket skiller seg kraftig ut fra tilstøtende eldre bebyggel-
se.
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Ny bebyggelse mot Sofienberggata bør ikke være høyere enn 4 etasjer (inkl. sokkeletasje), og inntruk-
ket i øverste etasje. Ny bebyggelse mot Sverdrups gate bør ikke overstige monehøyde på tilstøtende
eldre murgårdsbebyggelse, og øverste etasje bør være inntrukket. Reguleringsbestemrnelsene bor
vektlea,ge tilpasning til eksisterende bebyggelse og miljø.

Byantikvaren krever ikke arkeologisk registrering av planområdet, men viser til kulturminnelovens §
8, annet ledd, som gjelder generelt. Dersom det blir gjort funn av automatisk fredete kulturminner,
skal arbeidet straks stanses og Byantikvaren kontaktes.

Traflkketaten 

TrafIkketaten minner om at parkeringsdekningen må være i tråd med Oslo kommunes parkeringsnor-
mer. Det vil være svært uheldig med ytterligere parkeringsbelastning i offentlige gater rundt planom-
rådet ved en eventuell underetablering av parkeringsplasser på eiendommen.

Eiendoms- o b forn elsesetaten
Eiendoms- og byfornyelsesetaten har ingen kommentarer til planarbeidet. Kommunal eiendom i om-
rådet består av park og veigrunn.

B mil'øetaten/Divis'on friluft
Divisjon friluft har ingen merknader til igangsatt planarbeid, utenom at etaten støtter etablering av be-
plantet uteareal på taket av underliggende næringsetasje.

Vann- oa avlø setaten
Etaten viser til tidligere uttalelse ved samråd om en kommunal avlopskanal under området som utbyg-
ger må ta hensyn til og vurdere i forhold til oppmeldt tiltak. VAV vil vurdere eventuelle utbedringer.
I tillegg skal overflatevann m.m. behandles lokalt. Dette skal ivaretas i reguleringsbestemmelsene.
Det foreslås plasstøpt kulvert eller armert rørkulvert ved bygging av kulvert under planlagt bebyggel-
se. Utbygger bes ta kontakt med Vann- og avløpsetaten tidlig i planleggingsfasen for å få avklart
fremtidig løsning.

B mirøetaten/Divis'on samferdsel
Etaten viser til tidligere uttalelse ved samråd som omhandlet avkjørsel og siktforhold, parkeringsdek-
ning, samt uteområdet og krav til utendørs støynivå. Forholdene må ivaretas i reguleringsbestemmel-
sene.

F lkesmannen i Oslo o Akershus
Fylkesmannen viser til at eiendommen er regulert til boligfornaål, og ber om at temaer som energi og
støy, samt kravet om ROS-analyse, ivaretas i det videre planarbeidet.

Omsor sb Oslo KF
Omsorgsbygg eier deler av Soflenberggata 37 som er under omregulering til blant annet barnehage, og
ber om at det gjøres rede for antall boliger og behov for barnehageplasser.

Undervisnin sb Oslo KF
Barn fra reguleringsområdet vil etter dagens inntaksgrenser sokne til Lakkegata barneskole og planlagt
ny Sofienberg ungdomsskole (skolestart 2014). Lakkegata har noe ledig kapasitet frem til skolestart i
2020. Alternative skoler i området er fulle fra skolestart 2011 eller 2012.
Undervisningsbygg ber om at det tas hensyn til barn og barns skoleveier i planleggings- og anleggs-
/byggeperioden.

Hafslund Nett AS

Hafslund Nett har ingen nye kommentarer ut over det som ble sendt Plan- og bygningsetaten
10.05.2010.

Hafslund F.ernvarme
Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme. Et eventuelt krav om tilknytning vil
avhenge av tiltakets størrelse målt i m2. Forholdet avklares med salgsavdelingen.
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Aksiseboden borettsla
Sverdrups gate 19 og 21, Aksiseboden borettslag, mener en utbygging på planområdet vil stjele lys og
hindre utsikt mot Sofienbergparken for en del av deres beboere i nr 19. Det foreslås å rive verksted-
bygningen slik at det kan etableres en gjennomgang mellom barnehagen og ny bebygelse. Ved god
utforming og materialbruk, vil standarden heves i denne delen av gaten. Det er viktig at det ikke byg-
ges for tett inntil sjokoladefabrikken/barnehagen, da dette vil forringe opplevelsen av fasaden og lys-
forholdene i barnehagen. Det er også viktig at gesimshøyden flukter med nabobebyggelsens gesims-
høyder, og at toppetasjen trekkes godt tilbake fra øvrig fasadeliv. Styret i borettslaget ønsker en lysere
materialbruk enn vist på illustrasjonen for å ikke vil fremstå som mørk og tung i en smal gate på 12
meters bredde.

Kari Voll Sofienber at. 33
Som beboer ønsker hun ikke å bo i en 'boks', og foreslår å fjerne bygningsvolumet mot Sverdrups gate
slik at noe av utsikten kan beholdes. Kommentaren er vedlagt en illustrasjon fra varslingsmaterialet,
avmerket aktuell bygning.

Forsla sstillers kommentarer til forhåndsuttalelsene

Forsla sstillers kommentarer til B del Grtinerløkka
Bydelens bemerkninger tas til følge. Forholdene rundt naboskapet til barnehagen er belyst i vedlagte
ROS-analyse og ivaretatt gjennom ulike krav i reguleringsbestemmelsene.

Forsla sstilleres kommentarer til B antikvaren
Byantikvarens bemerkninger vedrørende hensynssoner er tatt til følge i planskissen, unntatt for
Sofienberggata 37 som allerede omfattes av en annen pågående plansak/detaljregulering i regi av egen
eier.

Gesimshøyde på ny bebyggelse mot Sverdrups gate følger i prinsipp tilstøtende bebyggelses gesims-
høyder, men ble justert ned knappe 1 meter etter prosjektavklaring i Plan- og bygningsetaten.
Maksimum kotehøyde på den nye bebyggelsens toppetasje er etter prosjektavklaringen også senket
med 1 knapp meter i forhold til nabobebyggelsens mønehøyde. Det er vist samme antall etasjer på det
L-formete volumet for å holde en jevn gesims. Toppetasjen foreslås inntrukket mot Sverdrups gate og
mot Sofienberggata, samt mot nr. 37. Bebyggelsen nærmest Sofienberggata fremstår med fire etasjer,
i samsvar med Byantikvarens ønsker. Dette volumet er trukket ytterligere tilbake fra gaten etter nevn-
te prosjektavklaringsmøte.

Sokkeletasjen er vist bygget inntil Sofienberggata 37 i noe mindre grad enn ved dagens situasjon. I
overgangen mellom det L-formete bygningsvolumet og den gamle sjokoladefabrikken er sokkeletasjen
trukket tilbake fra øvrig fasadeliv. Bebyggelsen vil få et moderne uttrykk, men samtidig underordnet
eksisterende bebyggelse og miljø.

Bemerkningene vedrørende arkeologiske registreringer og automatisk fredete kulturminner tas til
orientering.

Forsla sstillers kommentarer til Trafikketaten
Trafikketatens bemerkninger er tatt til følge ved at forslag til parkeringsdekning vil være i tråd med
kommunens parkeringsnormer.

Forsla sstillers kommentarer til Eiendoms- o b forn elsesetaten
Eiendoms- og byfornyelsesetatens bemerkninger tas til orientering.

Forsla sstillers kommentarer til B mil.øetaten/Divis'on friluft
Etatens bemerkninger tas til orientering.

Forsla sstillers kommentarer til Vann- o avlø setaten



Forslagsstillers planbeskrivelse side 13 av 35

Vann- og avløpsetatens bemerkninger tas til følge. Håndtering av overflatevann, samt videre kontakt
med Vann- og avløpsetaten i planleggingsfasen, ivaretas i forslag til reguleringsbestemmelser.

Forsla sstillers kommentarer til B mif øetaten/Divis'on samferdsel
Etatens bemerkninger tas til følge. Parkeringsdekning i henhold til gjeldende kommunal norm, samt
angivelse av støyreduserende tiltak, ivaretas i forslag til reguleringsbestemmelser.

Forsla sstillers kommentarer til F Ikesmannen i Oslo o Akershus
I forslag til reguleringsbestemmelser stilles det krav til tilknytning til fiernvarmeanlegg. Støyrapport
og ROS-analyse er utarbeidet av henholdsvis Brekke & Strand akustikk AS og Civitas AS, og vedleg-
ges planskissen.

Forslaasstillers kommentarer til Omsor sb Oslo KF
Utbyggingen omfatter rundt 20 - 22 stk. boenheter. Planforslaget omfatter ikke barnehageformål. For
øvrig vises det til kommentarene i forbindelse med samrådsinnspill.

Forslaasstillers kommentarer til Undervisnin sb o Oslo KF
Bemerkningen tas til orientering. Hensyn til barn og barns skoleveier i planleggings- og anleggs-/byg-
geperioden ivaretas i forslag til reguleringsbestemmelser.

Forsla sstillers kommentarer til Hafslund Nett AS
Bemerkningen tas til orientering.

Forsla sstillers kommentarer til Hafslund Fernvarme
Bemerkningen tas til orientering/etterretning. Forslag til reguleringsbestemmelser stiller krav om til-
knytning til fiernvarme.

Forsla sstillers kommentarer til Aksiseboden borettsla
Ny bebyggelse vil bli knappe 1 meter lavere enn nabobebyggelsen. Toppetasjen trekkes tilbake fra
Sverdrups gate med anbefalt avstand (3 meter) angitt i forslag til ny kommunedelplan for byutvikling
og bevaring i indre Oslo.
Ellers tas bemerkningen til orientering. Materialfarger avklares ved rammesøknad.

Forsla sstillers kommentarer til Kari Voll Sofienber at. 33
Bemerkningen tas til orientering.
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6. FORSLAGSSTILLERS FAGLIGE BEGRUNNELSE

Det planlagte tiltaket er å oppføre et nytt leilighetskompleks på eiendommen med næringslokaler/
forretninger i første etasje. Områdets karakteristiske trekk med blandet nærings- og boligformål vil på
denne måten bevares gjennom planforslaget. Kvartalsstrukturen videreføres i foreslått bebyggelse,
samtidig som bevaringsverdig bebyQgelse på eiendommen opprettholdes og fristilles fra tilstøtende
bygningsvolumer innenfor planområdet.

På eiendommen er det i dag oppført næringsbebyggelse med et relativt kompakt volum. Lokalene be-
nyttes av Jaguar Norge til bilforretning og kontorer. Den sammenhengende næringsetasjen ble bygget
på 1960-tallet som del av den opprinnelige fabrikkvirksomheten på tomten, og foreslås reetablert med
en noe mindre grunnflate. Volumet vil fungere som sokkeletasje for planlagt boligbebyggelse.

Modell —planområdet sett fra nord

Organisering av ny bebyggelse
Boligbebyggelsen legges i vinkel med et volum langs Sverdrups gate og en tverrstilt fløy parallelt med
den gamle sjokoladefabrikken i nr. 37, øst for planområdet. Boligvolumet foreslås i fire etasjer med
en inntrukket toppetasje. Bygningsvolumet vil skape et indre gårdsrom mot vest som tilrettelegges for
lek og opphold. Sokkeletasjen avsluttes med en skråvegg mot den gamle portnerhuset for å gi en
romsligere situasjon mot verneverdig bebyggelse og på bakkeplan. Samtidig vil gårdsrommet, med
denne skråveggen, åpnes visuelt mot tilliggende gårdsrom i vest (Sofienborggata 33).

Den tverrstilte boligfløyen etableres med en avstand på 8 meter fra den gamle sjokoladefabrikken i nr.
37.

Utforming av ny bebyggelse
Mot Sverdrups gate knyttes ny bebyggelse til eksisterende kvartalsbebyggelse for å komplettere be-
byggelsesstrukturen. For å imøtekomme Plan- og bygningsetatens ønsker om en noe laveres bebyg-
gelse på tomten, reduseres byggehøyden med en knapp meter under gesimshøyden i forhold til den
gamle boligbebyggelsen, og med en tilsvarende høydeforskjell for toppetasjen fra nabobebyggelsens
mønehøyde. Illustrasjonsprosjektet er forsøkt tilpasset området både i volumoppbygging og organise-
ring innenfor eiendommen. Boligvolumet er vist med en husdybde tilnærmet lik nabobebyggelsen.
Forslagsstiller mener en ytterligere reduksjon av høyden vil fravike områdetypiske byggehøyder og
dermed virke uryddig sammenlignet med eksisterende bebyggelse innenfor kvartalsstrukturen.

Ny bebyggelse foreslås utformet med flatt tak. I henhold til forslag til kommunedelplanen for
byutvikling og bevaring i indre Oslo 2009-2025, trekkes toppetasjen på bygningsvolumet mot gaten
(Sverdrups gate) minimum 3 meter tilbake.
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Foreslått utbygging av eiendommen vil være i tråd med områdets utvikling i de senere årene.
Utbyggingsvolumet er forsøkt tilpasset områdets skala og kvartalsstruktur. Illustrasjonen nedenfor
viser fasaderekken mot Sofienberggata med ny bebyggelse i nr. 35, og virkningen sett fra Sofienberg-
parken.

Ny og eksisterende bebyggelse sett fra Sofienbergparken
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Bevaringsverdig bebyggelse innenfor planområdet
Portnerhuset fra slutten av 1800-tallet forutsettes bevart. I tråd med Byantikvarens ønsker, fristilles
portnerhuset helt fra ny bebyggelse på egen eiendom. Nytt bygningsvolum med gavlen mot Sofien-
berggata trekkes tilbake fra portnerhuset slik at det dannes et romsligere utendørs forrom ved inn-
gangspartiet mellom de to gamle teglsteinsbygningene på hver side av inngangen.

Under planprosessen er dette bygningsvolumet i flere omganger blitt trukket ytterligere tilbake fra
Sofienberggata enn opprinnelig foreslått. Forslaget viser nå en gavlfasade som ligger bakenfor port-
nerboligenes fasadeliv, slik at den fysiske og visuelle forbindelsen mellom de to gamle teglsteinsbyg-
ningene får stå uten fysiske og visuelle hindringer. Etter Byantikvarens ønsker er det utstikkende byg-
ningsvolumet vist med én etasje lavere enn opprinnelig, slik at det totalt fremstår i fire etasjer inklusi-
ve sokkeletasjen. Bygningsvolumets plassering og reduserte høyde er sikret på plankartet med tilbake-
trukket byggegrense og ny angitt maksimumshoyde.

Foreslått parkeringsplass foran portnerhusets gavlfasade er i tillegg flyttet til motsatt side av innkjørsel
fra gate for å fristille portnerhusets gavlfasade. (For nærmere redegjørelse av parkering på terreng, se
eget avsnitt.) Sokkeletasjens nye skråvegg i planlagt bebyggelse vil også medvirke til å gi større av-
stand til og rom rundt det gamle portnerhuset.

Det tidligere portnerhuset foreslås regulert til bolig, forretning og kontor. I tillegg foreslås bygningen
regulert til bevertning.

Bevaringsverdig bebyggelse inntil planområdet
Den gamle sjokoladefabrikken i Sofienberggata 37, som i dag blant annet blir brukt til barnehage, er
bevaringsverdig og grenser til omsøkte planområde. De nederste etasjene i den gamle bygningen er
gjenbygget av en sammenhengende næringsetasje i nr. 35 som i dag blir brukt til bilforretning og til-
hørende kontorer.

Mot Sverdrups gate: Inntrukket ny sokkeletasje mellom Sofienberggata 3 7 og hovedvolum i nr. 35.

I forslag til ny bebyggelse i nr. 35 legges sokkeletasjen, som nå, frem til vegg i den tverrstilte gamle
bygningen, men i et noe mindre omfang enn i dag. For å markere overgangen mellom ny og gammel
bebyggelse, trekkes sokkeletasjen mot nr. 37 inn fra øvrig fasadeliv mot Sverdrups gate og Sofien-
berggata. Som en følge av dette, fristilles fasadehjørnet i nr. 37 mot Sverdrups gate, herunder også
gjenbygde vinduer.

Den gamle sjokoladefabrikken i nr. 37 ble opprinnelig oppført som en mer frittstående bygning, men
av hensyn til produksjonen fikk fabrikken senere gjenbygget de nedre etasjene på både østre og vestre
langfasade. Under denne planprosessen har diskusjonen blant annet dreiet seg om eventuelt å fristille
bygningens vestre fasade mot Sofienberggata 35 som en mulig forutsetning i reguleringsplanen. For-
slagsstiller viser til gjeldende situasjon der bygningens nedre etasjer gjennom en årrekke har vært
gjenbygget langs begge langfasader, sist etter godkjennelse av et relativt nytt bygningskompleks på
tilgrensende eiendom i nr. 39 sent på 80-tallet og på aktuelle eiendom i nr. 35 siden tidlig på 60-tallet.
Forslagsstiller mener at det gjennom årene har vært en naturlig del av områdeutviklingen, der eneta-
sjes bygninger eller sokkeletasjer med ulik næringsvirksomhet og bruk har vært introdusert i bebyg-
gelsesstrukturen for Sofienbergområdet.
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Modell —planområdet sett fra sor

Siden bygningen i nr. 37 er gjenbygget på østsiden i nederste etasje, vil en eventuell fristilt langfasade
mot vest gi bygningen en retningsbestemt situasjon innover og vestover i kvartalet og dermed en fron-
tal status for vestfasaden. Forslagsstiller mener denne frontalvirkningen vil avvike fra bygningens
opprinnelig situasjon i kvartals- og gatestrukturen, og at en slik løsning vil svekke bygningens tverr-
stilte orientering.

Ved tilpasning mot nr. 37, skal tykkelsen på vegetasjonssjiktet over sokkeletasjen i nr. 35 vurderes i
forhold til eksisterende vinduene i den gamle bygningen i nr. 37. Det stilles krav i forslag til bestem-
melser om tilpasning av vegetasjonssjiktet mot nr. 37 og at det skal avklares endelig med Plan- og
bygningsetaten ved innsendelse av rammesøknad.

Lysforhold i Sofienberggata 3 7

Solbelyst fasade i Sojienberggata 37 ved vår- og hostjevndogn, kl. 15.00
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Ny bebyggelse parallelt med Sofienberggata 37 foreslås i totalt fire etasjer, inklusive sokkeletasjen.
Toppetasjen er inntrukket mot barnehagen i nr. 37 med minimum 3 meter (i henhold til anbefalingene
i forslag til kommunedelplan for byutvikling og bevaring i indre Oslo 2009-2025). Avstanden mellom
bygningsvolumene i Sofienberggata 35 og 37 er satt til minimum 8 meter.

Barnehagens fasade mot Sofienbeggata 35 er orientert slik at solen treffer fasaden mellom kl 14.00 —
14.30. Med ny bebyggelse i nr. 35, viser sol- og skyggeberegninger i 3D-modell at fasaden i nr. 37 vil
være helt eller delvis solbelyst i ca. 2,5 time, mellom kl. 14.30 —17.00, ved vår- og høstjevndøgn, og i
ca. 3,5 timer, mellom kl. 14.30 —18.00, ved 1. mai.

Solbelyst fasade i Sofienberggata 37 ved 1. mai, kl. 15.30

Ombyggingen av Sofienberggata 37 til barnehage ble i sin tid tilpasset eksisterende situasjon med
gjenbygde vinduer i de nederste etasjene på bygningens øst- og vestfasaden. Det antas derfor at lys-
forholdene i de enkelte oppholdsrommene ved etableringen av barnehagen tilfredsstilte gjeldende krav
til dagslysflate, og at Plan- og bygningsetatens krav til beregning av dagslysfaktor nå beror på en
eventuell endring av dagslysfaktorene etter oppførelse av ny bebyggelse i Sofienberggata 35, spesielt
med tanke på den foreslåtte fløyen inn i gårdsrommet parallelt med nr. 37.

Ved viste forslag til ny bebyggelse og tilbaketrukket sokkeletasje i Sofienberggata 35, vil gjenbygde
vinduer i nr. 37 ut mot hjørnet i Sverdrups gate kunne bli gjenåpnet. Rommene innenfor skal, ifølge
plantegninger over barnehagen, fungere som oppholdsrom/baserom.

Lysforholdene er beregnet for to rom i 1. etasje av barnehagen, da de øvrige rom mot nr. 35 enten er
sekundære rom, som toaletter og trapper eller rom med vinduer mot tilliggende gater. Nevnte rom er
på plantegningene kalt 'Base 4' og 'Temarom'. Tegninger, med rommenes angitte arealer og høyder,
er hentet fra Plan- og bygningsetatens arkiver og lagt til grunn for beregningene:

Eksist.situasjon Romstørrelse Glassareal Glass/gulv Gjennomsnitt Dagslysfaktor
Base 4 49 m2 5,7 m2 0,12 3,4 2,4
Temarom 38 rn2 4,3 m2 0,11 3,1 2,2
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I kolonnen kalt 'Gjennomsnitt' er dagslysfaktoren angitt for en 'ideell' situasjon i nr. 37, uten bebyg-
gelse i nr. 35 og dennes eventuelle virkning på dagslyset. I kolonnen 'Dagslysfaktor' fremkommer
faktortallet når eksisterende bebyggelse i Sofienberggata 35 er tatt med i beregningene. Dagslysfakto-
ren er beregnet i henhold til NBI/ Sintef 421.626.

t--

,

For utbygging
Sofienber.ggata 37,
fasade mot vest

Ny sitas'on Romstørrelse Glassareal Glass/ ulv G'ennomsnitt Da sl sfaktor
Base 4 49 m2 8,6 m2 0,17 4,6 2,7
Temarom 38 m2 4,3 m2 0,11 3,1 1,8

Som det fremgår av denne tabellen, økes vindusarealet i 'Base 4' etter utbyggingen. Dette medfører at
dagslysfaktoren øker fra 2,4 til 2,7 til tross for at bygningsvolumet på naboeiendommen øker. For te-
marommet blir dagslysfaktoren redusert fra 2,2 ril 1,8. I tillegg økes lysarealet også for de to vinduene
mot syd. Konklusjonen er at lysforholdene for barnehagen vil bli tilnærmet uendret.

Etter utbygging
Sofienberggata 37,
fasade mot vest

I forslag til reguleringsbestemmelser, og i henhold til Plan- og bygningsetatens anbefalinger, stilles det
krav til å vurdere lyse fasadematerialer mot barnehagen for eventuelt å bedre lysforholdene. Farge-
valget avklares endelig ved rammesøknad.

Boligbebyggelse
I tiltaket foreslås oppført ny boligbebyggelse i et kombinert leilighets- og næringskompleks med boli-
ger etablert over en enetasjes sokkel med næring/forretning. Bebyggelsen på sokkelen er organisert i
vinkel, som et L-formet volum, med en fløy langs Sverdrups gate og en tverrstilte fløy inn i kvartalet.
Uteoppholdsarealer på toppen av sokkeletasjen dannes på hver side av den tverrstilte fløyen og med
det største arealet orientert mot vest.

Ny bebyggelse blir totalt på 4 etasjer og 1 inntrukket toppetasje, inklusive sokkeletasje med nærings-
virksomhet. Boligformålet gjelder f.o.m. 2. etasje og oppover. Toppetasjen er inntrukket mot
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Sverdrups gate og mot Sofienberggata 37 med en avstand som tilsvarer anbefalt inntrekning av topp-
etasjer i forslag til kommunedelplan for byutvikling og bevaring i indre Oslo.

Bolig- og næringsfunksjonene er lagt med atkomst fra Sofienberggata. Boligene får sitt inngangsparti
i sokkeletasjen, her vist inn mot Sofienberggata 37, trukket tilbake fra øvrig fasadeliv og bort fra inn-
gangspartiet til forretningsdelen.
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Atkomst og inngangspartier for boligene og næringslokalene (utsnitt av Illustrasjonsplanen).

Bystyrets vedtak i 2009 vedrørende ny norm for leilighetsfordelingen i blant annet bydel Grtinerløkka
legges til grunn for boligsammensetningen. Leilighetsfordelingen er nedfelt i bestemmelsene.
Tomteutnyttelsen i ny reguleringsplan foreslås angitt i henhold til gjeldende begreper (BRA). Antall
nye boenheter anslås til ca. 20 - 22 stk.

I tillegg til ny bebyggelse, gis det anledning til å etablere bolig i eksisterende bebyggelse på eiendom-
men, portnerhuset, ved siden av reguleringsformålene forretning, kontor og bevertning. Eventuelle
boenheter i denne bygningen kommer i tillegg til angitte boenheter ovenfor.

Næringsarealer
Planen legger til rette for å etablere forretning i kombinasjon med boliger, der dagens sammenhengen-
de næringsetasje foreslås reetablert med en noe mindre grunnflate.

Forretningsarealer legges primært med lokalisering i sokkeletasjen med inngang fra utendørs forrom
ved inngangspartiet mot Sofienberggata og mellom de to gamle tegIsteinsbygningene, slik illustrasjon-
en ovenfor viser. I tillegg gis det anledning til å etablere noe næringsareal - forretning, kontor eller
bevertning - i den gamle portnerboligen. Under ny bebyggelse er det i illustrasjonsprosjektet ikke for-
utsatt funksjoner utover parkering, laer/boder og tekniske rom.

I sokkeletasjen i nytt bygningskompleks planlegges ny forretningsvirksomhet, der illustrasjonsprosjek-
tet nå viser et areal på ca. 820 m2 BRA. Handelsarealet i sokkeletasjen er så langt i planprosessen blitt
redusert fra opprinnelig forslag, da den avgrensende veggen mot portnerboligen ble lagt på skrå inn i
butikklokalet. Inn mot Sofienberggata 37 reetableres bebygd areal som del av ny sokkeletasje. Av
bevaringshensyn trekkes sokkeletasjen inn fra øvrig fasadeliv mot Sverdrups gate og Sofienberggata.
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Inntrukket sokkeletasje ved nr. 37 vil også gi betydeli..qmindre handelsareal i denne delen av eien-
dommen enn ved dagens situasjon.

Illustrasjonsprosjektet viser et næringsareal på ca. 1 030 m2 BRA til sammen i ny og eksisterende be-
bygelse på eiendommen. Dette utgjør ca. 34 % av eiendommens foreslåtte utbyggingsvolum over
terreng. I forhold til rammene for boligandelen i utbyggingsprosjekter i konsolideringsområde K3-tett
kvartalsbebya.gelse i forslag til KDP for byutvikling og bevaring for Indre Oslo, er næringsandelen
ikke anbefalt å overstige 20 %. Tomtens begrensete størrelse gjør det vanskelig å oppfylle kravene til
uteoppholdsarealer som angitt i foreslåtte normer, foruten at viste fordeling av nærings- og boligfor-
mål mellom sokkeletasjen og overliggende etasjer gir en naturlig fordeling av funksjonene.

Samtidig må det nevnes at i Grtinerløkka bydel, og spesielt sør for Sofienbergparken, har det frem til i
dag vært få handelsflater som har størrelse nok til å romme for eksempel en moderne dagligvarebu-
tikk. Det er også få butikker i området som har muligheter til å etablere atkomst tilrettelagt for univer-
sell utforming. For å gi lokalbefolkningen et ordentlig tilbud i nærmiljøet, må lokalitetene ved en slik
etablering tilrettelegges hovedaktørene i dagligvarebransjen. Samlet handelsflate i sokkeletasjen bør
derfor ikke bli mindre enn i viste løsning.

Uteoppholdsarealer
Arealer for utendørs opphold fordeles mellom private balkonger, takterrasser og felles arealer på
bakkeplan eller beplantet lokk over næringsetasjen. Planen legger til rette for å etablere et større felles
uteoppholdsareal på dekket over næringsvirksomheten i sokkeletasjen og i tilknytning til boligene i
etasjene over. Uteoppholdsarealet fordeles på sokkelen mot den gamle sjokoladebygningen i
Sofienberggata 37 og på sokkelen mot boligeiendommen i vest, der sistnevnte flate utgjor størstedelen
av uteoppholdsarealet. I tille2g avsettes noe uteoppholdsareal på terreng, primært mellom den gamle
portnerboligen og sokkeletasjen. I forslag til reguleringsbestemmelser stilles det krav til at utomhus-
planen skal vise tilkomsten fra boligene til de ulike uteoppholdsarealene.

Uteoppholdsarealer —skjematisk angivelse

Atkomsten fra Sofienberggata er felles for boligene og næringsvirksomheten, med en videre fordeling
til atskilte inngangspartier. Illustrasjonen ovenfor viser prinsipiell fordeling av felles uteareal innenfor
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planområdet. Hoveddelen av boligenes uteoppholdsarealer legges på bebyggelsens sokkeletasje for
lettere å definere private og offentlige tilgjengelige arealer innenfor atkomstsonen. Dette gir trygge
utearealer for beboerne, der lek og opphold er skjermet for allmennheten.

Utearealet over sokkeletasjen foreslås delvis avtrappet ned mot tilliggende gårdsrorn mot vest for
eventuell gangforbindelse eller visuell kontakt. Arealet vil bli beplantet og lagt til rette for lek og
opphold for beboere innenfor planområdet. En mulig løsning er vist i illustrasjonen nedenfor, utarbei-
det av Bjørbekk & Lindheim landskapsarkitekter. Sokkeletasjens skråvegg åpner for muligheter for
eventuelt sambruk av felles uteoppholdsarealer i gårdsrommene i Sofienberggata 33 og 35, der det om
ønskelig kan legges til rette for at barn kan ferdes fritt mellom eiendommene. Tilgang til utearealet på
sokkeletasjen nås primært fra boligetasjenes trapperom med direkte utgang fra disse. Lekearealer er
lagt på terreng mot vest ved skråveggen. Sokkelen mot Sofineberggata 37 er foreløpig tenkt tilrette-
lagt med roligere aktiviteter av hensyn til dagens bruk av nabobygningen. Grad av tilgjengelighet til
uteoppholdsarealet avklares i rammesøknadsfasen.
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Uteoppholdsarealer - utforming, vegetasjon, moblering. Bjørbekk & Lindheim landskapsarkitekter

Utearealene på sokkelen er hevet over bakken og vil få bedre solforhold enn tilsvarende uteoppholdsa-
realer plassert direkte på terreng. Rammene for fastsettelse av uteoppholdsarealet er tilpasset forslag
til kommunedelplan for byutvikling og bevaring i indre Oslo og oppfyller kravene i planen, både i
totalt avsatt minimumsareal og for areal avsatt på sokkel, samt solbelyst uteoppholdsareal på et fast
angitt tidspunkt. (Se avsnitt under Kapittel 7/ Uteoppholdsarelaer, og vedlagte arealoppsett.) Utstrek-
ningen av solbelyst areal på dette angitte tidspunktet vil bli redusert vesentlig dersom uteoppholdsa-
realet legges på bakken.
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Boenhetene i toppetasjen vil få tilhørende terrasser i tilknytning til boligen på inntrukket parti mot gate
og gårdsrom. I forslag til reguleringsbestemmelser er det i tillegg lagt til rette for felles takterrasser.
Felles takterrasser og areal på sokkeletasjen/lokk kan medregnes i felles uteoppholdsareal.

Som et supplement til egne uteoppholdsarealer, vil planområdets umiddelbare nærhet til Sofienberg-
parken gi gode muligheter for lett tilgang til et stort grønt- og parkareal. Internt i kvartalet vil sokke-
etasjens skråvegg bedre den visuelle kontakten og tilgjengeligheten mellom gårdsrommene i Sofien-
berggata nr. 33 og 35.

Parkering
Antall parkeringsplasser beregnes i henhold til den til enhver tid gjeldende parkeringsnorm for Oslo
indre by og foreslås anlagt i et underjordisk parkeringsanlegg på egen grunn. Underetasjen, som også
i dag benyttes til parkering, er tilgjengelig fra nedkjørsel mellom Sofienberggata 37 og 39. Parke-
ringskjelleren får likevel ny nedkjørsel fra Sverdrups gate mellom den gamle fabrikkbygningen og ny
bebyggelse.

Parkeringskjeller med nedkjorsel via Sverdrups gate

Sammen med noe sykkelparkering anlegges 2 stk. parkeringsplasser på terreng mot Sofienberggata.
Etableringen av parkeringsplassene begrunnes med generell tilrettelegging av tilgjenglighet i forbin-
delse med universell utforming og merkes for kunder/beboere med nedsatt bevegelighet. Parkerings-
plassene samles inn mot nytt trappe- og heis tårn i Sofienberggata 37, slik at gavlfasaden til den gamle
portnerboligen fristilles. Krav til plasseringen stilles i forslag til reguleringsbestemmelser. Eksiste-
rende parkeringskjeller i Sofienberggata 37 har ledig kapasitet, der nødvendig antall parkeringsplasser
kan disponeres av nr. 35 dersom kapasiteten i egen parkeringsetasje likevel skulle bli liten.

7. PLANFORSLAG

Reguleringsformål 

Området foreslås regulert til:
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Kombinert bebyggelse og anleggsformål —bolig, forretning
Kombinert bebyggelse og anleggsformål —bolig, forretning, kontor, bevertning
Hensynssoner —bevaring kulturminner

Grad av utn ttin o hø der

Utnyttelse
Eiendommen har et tomteareal på ca. 1 275 m2. Maksimal utnyttelse fastlegges som BRA, med vari-
erte høyder i forhold til beliggenhet på tomten.

Tillatt bruksareal foreslås å ikke overstige BRA = 3 000 m2 for ny og eksisterende bebyggelse til sam-
men. Herav avsettes maksimalt 1 175 m2 BRA til næringsformål. Forretning kan etableres i sokkel-
etasjen på ny bebyggelse, samt i bevaringsverdig bygning (portnerhuset). Kontorformål og bevertning
skal begrenses til bevaringsverdig bygning.

Parkering avsettes i underjordisk anlegg. Arealer under terreng medregnes ikke i BRA. Enkelte av
parkeringsplassene avsettes på terreng. Disse regnes med i BRA med 18 m2 pr. parkeringsplass.

Hoyder
Ny bebyggelse foreslås oppført innenfor de på planen angitte høyder. Grense mellom ulike høyder,
maksimum gesimshøyde og maksimum byggehøyde fremgår av plankartet.

I forslag til reguleringsbestemmelser gis det anledning til å avvike fra gesims- og maksimum
bygningshøyde for tekniske installasjoner, heis- og trappeoppbygg, takterrasser og lignende.
Balkonger og karnapper tillates å krage ut over angitt bygegrense med inntil 1,5 meter.

Ny bebyggelse mot Sverdrups gate vil følge høyder på tilstøtende boligbebyggelse, både for gesims og
møne, der maksimum byggehøyde for ny bebyggelse knyttes til mønehøyden i nabobebyggelsen. I
henhold til forslag til kommunedelplanen for byutvikling og bevaring i indre Oslo 2009-2025, trekkes
øverste etasje tilbake med minimum 3 meter over angitt gesimshøyde eller gis en takvinkel med mak-
simum 45 grader mot Sverdrups gate.

Deler av øvrig toppetasje trekkes også tilbake, og bygningsvolumet ut mot Sofienberggata er vist med
en etasje lavere, slik at det fremstår i totalt fire etasjer.

Det gis mulighet for å etablere takterrasse på ny bebyggelse. Rekkverk med høyde over angitt gesims-
høyde skal være transparent eller ha åpen struktur/utførelse.

Uteoppholdsarealer
Innenfor planområdet skal det opparbeides felles arealer for lek og opphold med vegetasjon og grønt-
struktur. Utearealet er avsatt delvis på lokk/sokkeletasje og delvis på terreng. I tillegg vil det bli lagt
til rette for felles takterrasser. Felles takterrasser kan medregnes i felles uteoppholdsareal.

Rammene for fastsettelse av uteoppholdsarealet er tilpasset forslag til kommunedelplan for byutvik-
ling og bevaring i indre Oslo. Minimum 40 % av terreng/lokk skal være solbelyst 1. mai kl. 15. Illust-
rasjonsprosjektet viser ca. 50 % solbelyst areal ved tidspunktet. Bestemmelsene stiller krav til at felles
uteareal for boligene skal utgjøre minimum 20 % av BRA (bolig), og minimum 60 % av dette skal
være på terreng/ lokk. Illustrasjonsprosjektet viser ca. 82 % felles uteoppholdsreal på sokkel over 1.
etasje. Reguleringsforslaget tilfredsstiller dermed rammene i nevnte forslag til kommunedelplan.
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Solbelyst uteoppholdsareal 1. mai kl. 1500

Sokkeletasjens nye skråvegg åpner for muligheter for eventuelt sambruk av felles uteoppholdsarealer i
gårdsrommene i Sofienberggata 33 og 35.

Beb elsens lasserin
Ny bebyggelse foreslås oppført i angitt byggelinje og innenfor de på planen viste byggegrenser og
høyder. Byggelinje er angitt mot Sverdrups gate. Bebyggelsen er trukket tilbake fra Sofienberggata
av hensyn til bevaringsverdig bebyggelse mot gaten, samt det mellomliggende uterommet mellom
dem.

Underjordisk parkeringsanlegg kan etableres innenfor vist bestemmelsesområde for kjeller.

I reguleringsbestemmelsene stilles det krav til plassering og utforming av ny bebyggelse slik at røm-
ningsveier for barnehagen i Sofienberggata 37 kan opprettholdes eller bli minst tilsvarende dagens
situasjon.

Leilighetsfordeling
Leilighetsfordelingen forholder seg til bystyrevedtaket i 22.04.2009 vedrørende ny norm for blant
annet bydel Grilnerløkka. Den skal ha følgende sammensetning:

Maksimum 20 % leiligheter med 40 - 50 m2 BRA
Minimum 30 % leiligheter med 50 - 80 m2 BRA
Minimum 50 % leiligheter med over 80 m2 BRA

Verneinteresser
Det gamle portnerhuset reguleres med hensynssone C, og foreslås bevart og ved rehabilitering brakt
tilbake til sin opprinnelige form. Reguleringsbestemmelsene sikrer bevaring av eksteriørets utforming
og materialbruk ved rehabilitering.

Den romlige sammenhengen mellom portnerboligen og den tidligere sjokoladefabrikken i nr. 37 skal
bevares eller gjenopprettes så langt mulig. Arealet reguleres til hensynssone C. Ny bebyggelse mot
Sofienberggata trekkes tilbake fra hensynssonen.

4,4

Alle tiltak som omfattes av plan- og bygningslovens byggesaksregler er søknadspliktige. Det skal ved
behandling av søknader innhentes uttalelse fra antikvarisk myndighet.
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Mil'øfaoli e forhold

Luftforurensning
Foreslått utbygging antas, verken med tanke på bruk eller omfang, å medvirke til forurenset luft. Fer-
dig utbygget eiendom vil generere noe mindre trafikk enn det dagens situasjon gjør, men reduksjonen
anses å være marginal.

Stoy fra trafikk
Ferdig utbygget eiendom vil medføre noe mer trafikkstoy, men økningen antas også her å være liten
totalt sett.

Det er utført støyberegninger for hver etasje. Resultatene viser at det er overskridelse av gjeldende
grenseverdier på fasaden mot sør (Sverdrups gate). Støyutredningen konkluderer også med at det i
enkelte deler av bebyggelsen ikke anbefales lokalisering av stoyfolsom bruk. Stoyforholdene på uten-
dørs oppholdsarealer er tilfredsstillende. Til grunn for avbøtende tiltak skal det foreligge en stoyfaglig
utredning som skal legges ved søknad om rammetillatelse.

Anleggstrafikken vil kunne være til sjenanse for naboene. Det foreslås at byggeområdet får atkomst
fra Sofienberggata i bygge- og anleggsperioden, og at all transport eventuelt avgrenses til dagtid.

Forurensning i grunnen
Med bakgrunn i aktsomhetskartet for radon fra NGU og momenter i vedlagte ROS-analyse, er det i
forslag til bestemmelser stilt krav om at det skal dokumenteres at målinger er foretatt og at registrerte
forekomster som overskrier fastsatte grenseverdier skal beskyttelsestiltak dokumenteres og godkjennes
før bygging iverksettes. Tiltak kan bestå i enkle byggtekniske løsninger som tetting av grunnmur og
gulv mot bakkeplan for å hindre inntrengning av radonholdig luft fra grunne og tilstrekkelig generell
ventilasjon.

Eiendommen brukes i dag til bilforretning og verksted. Før det foretas inngrep i grunnen, er det i
reguleringsbestemmelsene stilt krav til at det skal avklares om eventuelle forekomster av forurenset
grunn. Dersom det avdekkes forurensning, skal forurensningsmyndigheten varsles. Foreslåtte regu-
leringsformål antas å ikke medføre ikke økt forurensning i grunnen.

Materialer og masser
I reguleringsbestemmelsene er det stilt krav til håndtering og valg av materialer. Materialer etter ri-
ving av eksisterende bygninger og masser fra grunnen skal behandles etter gjeldende retningslinjer.
Ved en senere utbygging av eiendommen, skal miljø- og klimavennlige løsninger og materialer velges.
Det skal utarbeides en massehåndteringsplan for utbyggingen, der det skal stilles krav til gjenbruk av
eventuelle overskuddsmasser.

Sikringstiltak under byggeperioden
I reguleringsbestemmelsene er det stilt krav om at det ved utbygging av planområdet, samtidig med
rammesøknad, skal utarbeides en miljeoppfølgingsplan med tanke på støy og tilrettelegging for barn
og barns skoleveier i byge- og anleggsfasen. Beskrivelse av nødvendige sikringstiltak vedrørende til-
grensende rømningsvei for barnehagen i Sofienberggata 37, samt ved utplassering av stillaser ved ut-
byggingen, skal inngå i planen. I tillegg er det stilt krav om å avklare eventuelle behov med bydelen
for spesifikke sikringstiltak i anleggsperioden med hensyn til barnehagen i nr. 37.

Trafikkforhold o arkerin
Etter gjennomføring av planforslaget, viser beregninger at biltrafikken reduseres med ca. 200 turer i
døgnet. Trafikkavviklingen i Sofienberggata vil fortsatt være god; trafikken kan bli redusert fra ca.
1 000 til ca. 900 i YDT ved planområdet.
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Sofienberggata har en stor bredde, og vareleveringen til foreslått næringsbebyggelse legges derfor fra
denne gaten. Omfanget av økonomitrafikk forventes ikke vesentlig endret i forhold til dagens situa-
sjon med bilforretning/bilverksted på tomten.

Parkeringsdekningen foreslås tilpasset minimumsverdien i gjeldende parkeringsnorrn for 'tett by'.
Parkeringsplassene for beboere og ansatte anordnes primært under terreng med nedkjørsel direkte ned
fra Sverdrups gate. Med parkeringsatkomst i Sverdrups gate vil trafikken i Sofienberggata bli ytterli-
gere redusert, mens trafikken i Sverdrups gate vil øke i YDT med ca. 70. Et par parkeringsplasser
legges på terreng ved Sofienberggata sammen med noe sykkelparkering. Ovrig parkering av sykler
skjer innomhus.

Ved en eventuell underdekning av parkeringen i forhold til den til enhver tid gjeldende parkerings-
norm, er det mulig å dekke behovet ved alternative parkeringsplasser i naboområdet. Pr. dags dato
skal det være mulig å leie ledige parkeringsplasser i Sofienberggata 37. Forholdet er ivaretatt i be-
stemmelsene.

Risiko- o sårbarhet
Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i forbindelse med detaljregulering-
en. ROS-analysen er utarbeidet av Civitas AS. Analysen gjennomgår relevante temaer knyttet til:

Naturgitte forhold
Infrastruktur
Tidligere bruk
Omgivelser
Ulovlig virksomhet

ROS-analysen peker på uønskete hendelser eller forhold som må følges opp i det videre arbeidet.
Analysen støtter seg på stoyutredning som konkluderer med at det i enkelte deler av bebyggelsen ikke
anbefales lokalisering av støyfølsom bruk. Det forutsettes at særskilte vurderinger må utføres i forbin-
delse med brannsikring på grunn av felles garasjekjeller og nærhet til barnehagen i nummer 37. Utover
dette er ingen mottiltak nødvendige og analysen konkluderer med at planforslaget ikke medfører økt
risiko for planområdet i seg selv eller for omgivelsene.

Reguleringsbestemmelsene ivaretar disse forholdene med krav til undersøkelser, dokumentasjon og/el-
ler videre oppfølging i senere faser.

Sosial infrastruktur
I området rundt eiendommen er det en godt utbygget sosial infrastruktur, både for barn, unge og eldre.
På grunn av bydelens generelt gode tilbud og et beskjedent antall planlagte boenheter på eiendommen,
er det ikke planlagt barnehage innenfor planområdet.

Teknisk infrastruktur
Planområdet ligger i et ferdig utbygget gatenett, og det er derfor ikke behov for å opparbeide ytterli-
gere veianlegg til eller innenfor eiendommen.

I reguleringsbestemmelsene er det stilt krav til at Vann- og avløpsetaten skal kontaktes ved rammesøk-
nad for avklaring av kulvert under planlagt bebyggelse.

Reguleringsbestemmelsene omfatter også krav om tilknytning til fjernvarmeanlegg ettersom tomten
befinner seg innenfor konsesjonsområdet. Hafslund Fjernvarme kan etter nærmere vurdering avgjøre
om tiltaket eventuelt kreves tilknyttet.

Estetikk oa b eskikk
Reguleringsforslaget opprettholder kvartalsstrukturen mot Sverdrups gate i høyder og fasadeliv. Orga-
niseringen av ny bebyggelse mot Sofienberggata er vurdert ut ifra et noe annet prinsipp der eksisteren-
de og verneverdig bebyggelse har lagt føringer for hvordan ny bebyggelsen er plassert for å ta hensyn
til den tidligere sjokoladefabrikkens gamle bygninger og sammenhengen mellom disse.



Forslagsstillers planbeskrivelse side 28 av 35

Fasaderekke langs Sofienberggata sett fra Sofienbergparken

Ny bebyggelse vurderes å ikke gi en fremtredende nær- eller fjernvirkning, selv om bebyggelsen gis
et moderne formspråk. Omkringliggende bebyggelse er oppført i ulike perioder med sine respektive
stilarter, og planlagt bebyggelse på planområdet vil føre den tradisjonen videre.

Stedsutvikling
Foreslått utbygging vil være i tråd med de senere års utvikling i bydelen, der ny bebyggelse er innpas-
set i eksisterende kvartalsstruktur og gammel industribebyggelse konvertert til ny bruk. Området har
en blanding av boliger, forretninger og næring med et bebyggelsesmønster som kan avvike noe fra
kvartal til kvartal. Planområdet ligger i et kvartal med en sammensatt oppbygging. Foreslåtte byg-
ningsvolumer er tilpasset både bolig- og næringsbebyggelsen som grenser til tomteområdet.

Barns interesser
Eiendommen vil etter en utbygging ha et opparbeidet uteareal for lek og opphold, som blant annet
knytter seg til gårdsrommet i tilstøtende boligeiendom, Sofienberggata 37.

Universell utformin
Innendørs- og utendørsarealer vil bli opparbeidet i henhold til gjeldende lovverk og forskrifter.
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8. KONSEKVENSER AV FORSLAGET

Overordnede laner o mål
Planforslaget er i tråd med overordnete planer, der tilpasning til eksisterende og lokal struktur og
målestokk er vikti.ze mål. Ut ifra kommuneplanen, skal det blant annet føres en samordnet areal- og
transportstrategi. Foreslått arealbruk fremmer samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse siden
eiendommen ligger i et veletablert byområde med en allerede godt utbygget infrastruktur.

Landskap 

Eiendommen er allerede utbygget. Foreslått bebyggelse er utformet med høyder og volumer som gjør
at området fortsatt vil beholde sin egenart.

Verneinteresser
Eksisterende bebyggelse som er vurdert som verneverdig, får vernestatus og vernesone formalisert i
planforslaget. Foreslått regulering vil involvere antikvarisk myndighet ved eventuelle tiltak.

MiYofaali e forhold
En utbygging av planområdet vil medføre at eventuell forurenset grunn blir fjernet og/eller behandlet
forskriftsmessig, samt at beskyttelsestiltak blir iverksatt ved oppførelse av ny bebyggelse.

En ferdig utbygget plan som foreslått vil antas å ikke medføre større luftforurensning eller trafikkstøy
av betydning. Aktiviteter under bygge- og anleggsperioden kan imidlertid, som i de fieste byggepro-
sjekter i bebygde strøk, medføre periodevis belastning for de nærmeste naboene.

Prosjektet medfører positive konsekvenser i forhold til Lokal Agenda 21 ved at det representerer for-
tetting i allerede utbygde områder med god tilgang til offentlig kommunikasjon og utbygde offentlige
tjenester. En fortetting med boliger i Sofienberggata 35 vil være bærekraftig ved at området allerede
er godt etablert med tilrettelagt sosial og teknisk infrastruktur og ved at det eksisterende boligområdet
har et godt fungerende miljø som skaper stabilitet og liten grad av utflytting.

Trafikkforhold 

Gjennomføring av planforslaget forventes å gi kun marginale endringer i trafikkavviklingen og tra-
fikksikkerheten i Sofienberggata.

Omfanget av varelevering forventes ikke vesentlig endret i forhold til dagens situasjon med bilforret-
ning på tomten.

Nedkjørsel til parkeringskjeller via Sverdrups gate forventes å gi noe økt trafikk i gaten, men økningen
antas å bli marginal. Ved en eventuell underdekning av parkeringen i forhold til den til enhver tid
gjeldende parkeringsnorm, er det mulig å kompensere behovet ved leide parkeringsplasser i Sofien-
berggata 37.

Risiko- o sårbarhet
Utbygging av planområdet som foreslått vil ikke medvirke til større risiko for uønskete hendelser i
nevneverdig grad verken på eiendommen eller i området for øvrig.

Sosial infrastruktur
Barn/beboere fra planområdet vil utgjøre et relativt lavt antall. Det antas at behovet kan dekkes innen-
for allerede etablerte ordninger/tilbud og at kapasiteten vil være tilstrekkelig.

Teknisk infrastruktur
Utbyggingen antas å ikke gi konsekvenser for eksisterende vann- og avløpssystem.
En fortetting med boliger innenfor en allerede utbygget infrastruktur vil være miljøbesparende, likele-
des tilknytning til fjernvarmeanlegg.
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Estetikk o b eskikk
Foreslått utbygging av eiendommen vil gi liten fjernvirkning, da utbyggingsvolumet er tilpasset områ-
dets skala og bebyggelsesstruktur. Foreslått utbygging vil benytte et ikke utnyttet fortettingspotensial i
indre by, og samtidig komplettere kvartalsstrukturen.

ustukt\

Ny og eksisterende bebyggelse sett fra Sofienbergparken

Stedsutvikling
Planforslaget og foreslått utbygging av eiendommen vil være i tråd med områdets utvikling i de senere
år, og forsterke veksten i blandet bruk med bolig- og boligrelaterte formål i indre by. Med en leilig-
hetsfordeling i henhold til vedtatt norm for blant annet bydel Gri.inerløkka, vil utbyggingen bidra til
fiere familieleiligheter til området.

Stedsutvikling
Planforslaget og foreslått utbygging av eiendommen vil være i tråd med områdets utvikling i de senere
år, og forsterke veksten i blandet bruk med bolig- og boligrelaterte formål i indre by. Med en leilig-
hetsfordeling i henhold til vedtatt norm for blant annet bydel Grünerløkka, vil utbyggingen bidra til
flere familieleiligheter til området.

Barns interesser
Eiendommen vil etter en utbygging få opparbeidete arealer for lek og opphold. Uteoppholdsarealene
vil bli skjermet uten gjennomgangstrafikk over området. Sokkeletasjens nye skråvegg vil bidra til
større sammenheng og tilgjengelighet mellom gårdsrommene i Sofienberggata 33 og 35.

Universell utformin
Tilgjengligheten ivaretas ved at planforslaget legger gjeldende lover og forskrifter for universell utfor-
ming til grunn.
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9. ILLUSTRASJONER

Følgende illustrasjoner, som ikke er gjenstand for vedtak og derfor ikke juridisk bindende, viser en
mulig maksimal utbygging iht. forslaget.
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Snitt gjennom ny bebyggelse

3D-perspektiver: 


Perspektiv —sett fra nordost/ Sofienbergparken
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Fugleperspektiv —sett franordvest

Perspektiv —sett fra sorvest/ Sverdrups gate/ Skjelderups gate
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Sol- og.sk L:Y.ediararnrner:

Sol- og skyggediagram —21. mars/sept. kl. 1200

Sol- og skyggediagram —21. mars/sept. kl. 1500
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Journalpost: 201002551/16

Fra: Eigil Jakobsen
E-Post: eigil.jakobsen@bga.oslo.kommune.no
Dato: Fri, 30 Apr 2010 15:39:41 +0200 (MEST)
Til: postmottak@pbe.oslo.kommune.no,postmottak@bga.oslo.kommune.no

Emne: Sofienberggata 35 planinitiativ - deres saksnr. 201002551-1

Bydel GrAWnerløkka har følgende meerkning: Bydelen har overvekt av små
leiligheter og leilighetsstørrelsenbør følge vedtatt norm for indre
by. Byggehøydene bør tilpasses omkringliggende bebebyggelse.

Hilsen

Eigil Jakobsen

file://0:\Tekst\Prosjekt\1594 Sofienberggata 35\6. Myndigheter\Planinitiativ\Samrådsi... 01.07.2011
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Journalpost: 201002551/12

Fra: Farooq Ahmed Farooqi
E-Post: farooq.farooqi@bga.oslo.kommune.no
Dato: Thu, 29 Apr 2010 13:19:22 +0200 (MEST)
Til: Plan og bygningsetaten, eigil jakobsen

Emne: sak nr.: 201002551-1.

Saks- og dokumentnummer 201002551-1.

å€ Ingen kjente forhold som har betydning for planinitiativ i dette
områdetåS

Vennlig hilsen

Farooq Farooqi
Barnasrepresentant
Bydel GrITLIÅnerløkka

file://0:\Tekst\Prosjekt\1594 Sofienberggata 35\6. Myndigheter\Planinifiativ1 Samrådsi... 01.07.2011



Oslo kommune
Byantikvaren

OSLO
PLAN-OGBYGNINGS.,p:LATEN

Arcasa arkitekterAS
Frode Smørdal
Sagveien 23c 111
0459 Oslo

26APR,2010

SAKSNR:016,025 s

Dato: 23.04.2010

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

10/70 Per David Martinsen 512 - 228/389

228/389, SOFIENBERGGATA 35 - UTTALEISE TIL PLANSKISSE

Det vises til Deres planinitiativfor ovennevnteeiendom mottatt05.03.2010. Det vises også til
Byantikvarensbefaringav eiendommenmed eier og fagansvarligarkitekt26.01.2010 og til tidligere
oversendt materiale.Vi beklagerden langesaksbehandlingstiden.

Kort eiendomshiatorikk
1-1896byggeanmeldtearkitekteneEkniån& Smith i alt trebygningerpå eiendommen,som da strakk
seg i kvartaletsfulle breddemellom nåværendeSofienberggata33 og 49. ByggherrevarNordenseldste
sjokoladefabnick,Brødrene Cloetta, som ble etablerti Københavnallerede i 1862, og som 10 år senere
også etablerteet anlegg i Malmø. Bebyggelsen omfattetførst en stallbygningmed fasademot
Sofienberggata,en sjefsbolig med fasademot Sverdrupsgate, samten størrefabrikkbygningmed
møneretningnord/syd(nå Sofienherggata37). Bygningene ble arkitektoniskknyttetsammenmed
enhetlig utformedeog riktartikulerteteglfasader,og fremstir som påkostedesammenliknetmed de mer
typiske samtidige anleggene i Hannoverstil.Øst for fabrikkbygningentilkom senere en del sekunchere
bygg som fyrhus med pipe, verkstederog garasjer/skur.Fabrikkenhaddedermeden todelt struktursom
ertypisk for de tidlige indusnianleggene;en "virksomhetssone"og en mer representativsone, gjerne
med et grønnere,mer privatpreg. Stallenble senere innredettil kontorer,mens sjefsboligen ble revet for
å gi plass til senere utvidelserav fabrikken.Fabrikkenble overtattav NKL i 1934, senere integrerti
Nordchocklad i 1971, og ser ut til å havierti driftfrem til 1980-årene.Bebyggelsen øst for
fabrilckbygningeni nr.37 ble revetog erstattetmed ny boligbebyggelse sist på 1980-tallet.Den bevarte
stallbygningen i nr.35 (også omtaltsom "portnerhus")og fabrikkbygningeni nr. 37 eroppførtpå

.Byantikvarensgule liste-overbevarhigsverdigeeiendommer,-fabrikkbygningener også anbefaltregulert
til bevaring(jf. PBEs saksnummer200900402 dok. nr. 19). Den øvrige behyggelsen i Sofienberggata35
representereringen erkjentbevaringsverdi.

Tiltaket
Hensiktenmed planforslageterå legge til rettefor oppføringav et nytt leilighetskomplekspå
eiendommen, i kombinasjonmed de eksisterendenieringslokalenesom vil utgjøresokkeletasjenfor to
nye boligblokker, hver på fire etasjer,med balkongervendt mot gårdsrommet.Det nordrevolumet er
trukkettilbakefraSofienberggataog tilsluttetden bevartestallbygningen,hvor det er foreslåttå etablere
enhovedinngangforboligdelen.Detsøndrevolumetfølgerdenetablertekvartalsstruktureni Sverdrups
gate,hvordeneksisterendegrunnetasjensteglfasade blirbeholdt.

Byaottkvaren Postadresse: - - - - -- Basksadresse:- -- Saitialboid: - 02 180
Postboks2094- GrOneriøkka Maridalsvcien3 Publiloonssavice:2346 02 95
0505Oslo 0178Oslo Tclefab: 2346 02 51

posnnottak@byLoslo.konanune.no



Byantikvarens vurdering
BrødreneCloet.= sjokoladefabrikkfremståri dag som noe framentert som følge av senere fradelingog
endringer.De bevartedelene av den tidligstebebyggelse, hhv. stallbygningenmot Sofienberggataog
fabrikkbygningenpå naboeiendommen,representererforutenhøy arkitektoniskkvalitet,også betydelige
industrihistoriskeverdier,og bør således regulerestil bevaring.Den ubebygdedelenav tunetmellom
bygningenebørogså inrilemmesi bevaringsområdet,slik at bygningeneblir sikretvisuell kontaktog
kanbli bevartog videreførti en forståeligsammenheng.

1det ettersendtetegningsmaterialetmottatt05.03.2010 erutformingenav bebyggelsen mot
Sofienberggatabearbeideti trådmed signalene som ble gitt underbefaringenav eiendommen
26.01.2010. Slik Byantikvarenlesermaterialetslutterden nordreboligblokkenseg både til
stallbygningenog til det tilbygdetrappetårnetpå fabrikkbygningen.Det vil dermeddannesen tett
skjermveggsom bidrartil å utydeliggjøreden tverrstiltefabrikkbygningeni fasaderekkenog dermed
også anleggets utstrekninWomfang.Den nordreboligblokkenbørderforreduseresmed én etasjehøyde
og visuelt "slippe"de bevaringsverdigefasadene,enten i formav et åpent intervallmellom bygningene,
eller ved hjelpav transparentemellombygg.På sammemåtebørdet beplantedelokketmellom blokkene
avsluttesmed god avstandtil fabrikkfasadenslik at denne blirfristilt.Det børsamtidigetableresen
spaltemellom grunnetasjenog fabrikkbygningeni fasadenmot Sverdrupsgate,hvilket det ut fra
planskisseneogså ser ut til å være planlagt(fasadenmot Sverdrupsgate er ikkeillustrert).Den søndre
boligblokkenbør underordnesden etablertekvartalsstruktureni områdetmhtbyggehøyder.

Etableringav hovedinngang/fellesarealerfor boligdelen i stallbygningenvil gi denne en sentralog
viktig funksjonsom bidrartil å knyttehistoriskidentitettil dennye boligbebyggelsen. Stallbygningen
vil samtidigkunnebibeholdesin posisjon i gatebildetdersomden nye bebyggelsen"taret steg tilbake",
bådei plasseringog utforming.Byantikvarenstiller seg derfori utgangspunktetpositiv til løsningen,
forutsattatforslaget ikke omfattervesentlige endingeri fasadene,utoveren eventuell tilbakeføringav
de opprinneligeåpningenei gavlfasadenmot øst, i trådmed de bevarteoriginaltegningene.

Vurdering av arkeologiske forhold
Planområdeter pregetav moderneaktivitet.Opprinneligundergrunnmå antasfiernetog omrotetsom
følge av dette. Byanlikvarenkreverikkeen arkeologiskregistreringav planområdet,jf lov om
kulturminnerav 9. juni 1978 nr 50 § 9.

Vi minnersamtidigom at kulturminnelovens§ 8 annetledd gjeldergenerelt.Dersomdet blirgjortfunn
av automatiskfredetekulturminnerskal arbeidetstraksstansesog Byantikvarenkontaktes.

Konklusjon
Den bevarte stallbygningen mot Sofienberggata og det abebygde arealet mellora denne og
fabrikkbygningen i nr. 37 bør reguleres til bensynssone C med bestemmelser som sikrer bevaring
av eksterlørets utforming og materialbruk. Tiltak som berører stallbygningen direkte forelegges
Byantikvaren til uttalelse. Ny bebyggelse bør utformes i tråd med kommentarene ovenfor._ 


Med hilsen

BritKyrkje er iS. insen
antikvar antikvar

Kopi til: Oslo kommune,Plan-og bygningsetaten- INTERNPOST
ProfessorDr. Philos ThomasThiis-Evensen,tte@veienefraroma.no
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Journalpost: 201002551/19

Fra: Per David Martinsen
E-Post: per.david.martinsen@bya.oslo.kommune.no
Dato: Mon, 3 May 2010 13:35:46 0200 (MEST)
Til: postmottak@pbe.oslo.kommune.no,gunnar.grinde@pbe.oslo.kommune.no

Emne: Saksnr. 201002551, Sofienberggata 35, planinitiativ

228/389, Sofienberggata 35

Det vises til oversendt invitasjon til samråd, område og
prosessavklaring for ovennevnte eiendom, Deres saksnummer 201002551 dok.
4.

Byantikvaren viser her til uttalelse av 23.04.2010 sendt tiltakshaver
med kopi til Plan og bygningsetaten, vår ref. 10/70.

Med hilsen Byantikvaren ved
Per D. Martinsen, antikvar

file://0:\Tekst\Prosjekt11594 Sofienberggata 35\6. Myndigheter\P1aninitiativ\Samrådsi. 01.07.2011
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Journalpost: 201002551/15

Fra: May B. Olsen
E-Post: may.b.olsen@tet.oslo.kommune.no
Dato: Fri, 30 Apr 2010 11:54:01 +0200 (MEST)
Til: postmottak@pbe.oslo.kommune.no

Emne: Sak: 201002551 Sofienberggata 35, Grånerløkka

Trafikketaten har følgende bemerkning:

Vi viser til parkeringsløsningen i planinitiativet.

Trafikketaten er skeptisk til underetablering av parkeringsplasser i
denne del av byen som allerede har store parkeringsproblemer. Offentlig
vei må ikke bli ytterligere belastet med parkering som hindrer
forsvarlig fremkommelighet.

Parkeringsdekningen skal være i henhold til Oslo kommunes
parkeringsnormer for nden tette byen".
Tinglyste p-plasser i garasjeanleggpå naboeiendom er en mulig løsning
for utbygger.

Med hilsen
May B. Olsen
ingeniør I - planseksjonen
Trafikketaten

file://0ffekst\Prosjekt\1594 Sofienberggata 35%. Myndigheter\Planinitiativ\Samrådsi... 01.07.2011



Oslokommune
Vann-ogavlopsetaten

Plan-ogbygningsetaten
Postboks364,Sentrum
0102OSLO

Dato: 04.05.2010

Deres ref: Vfir ref (saksnr): Saksbch: Arkivkode:

201002551-4 10/01922-2 Svein Oddvar Korsvik, 512.1
(NO!OppgisvedIsenve,ndebe)

GNR 228 BNR 389 - SOFIENBERGGATA 35 INVITASJON TIL SAMRÅD,
OMRÅDE- OG PROSESSÅVKLARING

Vi visertil Deresbrevav 28.04.2010angåendeSofienberggata35, Grtinerløkka.Invitasjontil
samråd,område-ogprosessavklaring.

Vann-og avløpsetaten( VAV) har følgendebemerkning:

Detgårkommunalavløpskanalunderområdetsomutbyggermå ta hensyntil i den
videreplanleggingen.Statustil eksisterendeledningmåvurderesi forholdtil det
oppmeldtetiltaket.Dettevil VAVgjørei forbindelsemed byggesaken.Vi vil se på
tilstandentil ledningeneogvurdereom detpåkrevetmedforsterkningav kulvertene
medfor eksempelmonteringav innvendigforsterkningsom"strømpe"ellerlignende.
Altemativtkan detværenødvendigå erstattedelerellerhele ledningsanleggetunder
byggetmedplassløptkulvert.Se vedlagtutsnittav ledningskartetforVA

Utbedringstiltakenevil medførekostnadersombyggeherremåpåregneå utføreog
betale

Overflatevann,takvannogdrensvannskalbehandlesved lokalovervannshåndtering.
Detteskalfremgåav reguleringsbestemmelsenefor reguleringsplanen.

Medhilsen

"an(Al ksøy
oppdragslederbyutvikling
Avdelingplanog prosjekt

•CLL C; 

SveinOddvarKorsvik
konsulent

Vedlegg:1

ann- ogavlopsetaten Postadresse: Tclefon: 02 180 Bankgiro:6045.05.20643
Postboks4704 Sofienberg Telefaks: 2343 70 80 Org.nr,:971 185589MVA
0506Oslo S-post: postmonak@vavms1o.kommune.no
Besoksadresse: Intcnictt: www.vav.oslolommune.no
Herslebsgate5
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Journalpost: 201002551/17

Fra: Hilde Johanne Mangerud
E-Post: hilde.mangerud@gfe.oslo.kommune.no
Dato: Tue, 4 May 2010 13:13:02 +0200 (MEST)
Til: postmottak@pbe.oslo.kommune.no

Emne: Re: 201002551/4 - Invitasjon til samråd - Sofienberggata 35

Tilbakemelding til ovennevnte planinitiativ:

Ingen kjente forhold som har betydning for planinitiativ i dette området.

MVH

Gravferdsetaten i Oslo kommune

V/Hilde Johanne Mangerud
Landskapsarkitekt MNLA
Tlf: 23 36 56 75/ mobil: 481 41 467
Akersbakken 32, 0172 OSLO

PB 2674 St. Hanshaugen, 0131 OSLO

file://0:\Tekst\Prosjekt\1594 Sofienberggata 35\6. Myndigheter\Planinitiativ\Samrådsi... 01.07.2011
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Journalpost: 201002551/20

Fra: Ingvild Steiro
E-Post: ingvild.steiro@fri.oslo.kommune.no
Dato: Thu, 6 May 2010 13:32:41 +0200 (MEST)
Til: postmottak@pbe.oslo.kommune.no

Emne: Planinitiativ, saknr 201002551

Planinitiativ, saknr 20100255, Sofienberggata 35

Friluftsetaten:
"Ingen kjente forhold som har betydning for planinitiativ i dette
området"

Vennlig hilsen
Ingvild Steiro
Friluftsetaten

Ntvh

Ingvild Steiro
Landskapsarkitekt MNLA
Arealplanlegger, Miljø- og planavdelingen

E-post: ingvild.steiro@fri.oslo.kommune.no
Tlf: +47 976 27 307

file://0:\Tekst\Prosjekt\1594 Sofienberggata 35\6. Myndigheter\Planinitiativ\Samrådsi... 01.07.2011



Oslo kommune
Samferdselsetaten

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

Dato: 18.5.2010

Deresref.: Vårref. (saksnr.): Saksbeh.: Arkivkode:
201002551-4 200900491-10 Yuri Sangueza,23493082 512,1

SOFIENBERGGATA 35 - INVITASJON TIL SAMRÅD, OMRÅDE- OG
PROSESSAVKLARING

Samferdselsetaten viser til ovennevnte planinitiativ og har foreløpig følgende kommentarer til
det videre planarbeidet:

Avkjørsler må merkes i plankartet og skal ha siktforhold i henhold til den en hver tid
gjeldene kommunale normer. Bredden skal ha en bredde på maks 4,0 meter.
All parkering skal være i henhold til den en hver tid gjeldende parkeringsnorm for Oslo
kommune. Normen inkluderer også krav om sykkelparkering.
Foreslåttt uteområdet skal tilfredsstille krav til utendørsstøynivå i henhold til
Miljøverndepartementets skriv T-1442 eller senere vedtatte retningslinjer. Dette må komme
inn i reguleringsbestemmelsene.

Vi vil komme med mer utdypende kommentarer når det foreligger mer materiale i saken.

M d vennli hilsen

tre.

y uri Sahg1eza
L./spesialkonsulent

AnderSArt d
eksjonssjef

Samferdselsetaten Besoksadresse: Telefon: 02 180 Bankgiro: 6004.06.55045
Stromsveien I02 Telefaks: 23 49 30 09 Org.nr.NO 976 062 035
Postadresse:
Postboks 6703 Etterstad E-post: postmottakriPsantoslo.konintune.no
0609 OSLO Internett: littp://www.sarn.oslo.konviume.no



Osto kommun e
Renovasjonsetaten

Plan-og bygningsetaten
Postboks364 Sentrum
0102 OSLO

Dato: 18.5.2010

Deresref: Vår ref (saksar): Saksbch: Arkivkede:

201002551-4 201000749-2 CathrineHallberg, 92642675 512.1

UTTALELSE TIL PLANINITIATIV SOFIENBERGGATA 35, GRONERLØKKA

Renovasjonsetatenviser til Derese-post,med vediegg,av 28.4.2010:Sofienberggata35,
Ortinerløkka- Invitasjonlii samråd,område-og prosessavklaring.Renovasjonsetatenbeklager
at vårt svar kommernoe sent i forholdtil den svarfristensom stod i brevet.

Det er næringsvirksomhet,bilforretningog kontorer,på eiendommeni dag. Forslagsstiller
foreslårå kompletterekvartalsstrukturenmed to nye boligblokkeri 4 etasjer,oppåeksisterende
sokkeletasje.Portnerboligenut motSofienberggataer foreslåttbeholdt, sidenden er vurdert
som bevaringsverdig.Områdetblir foreslåttregulerttil boligbebyggelseog forretninger,samt
at det blir angitthensynssoneforbevaringsverdigbebyggelse(portnerboligen).

Dersomdet skal etableresboligerpå eiendommen,må alle relevantekrav i
"Renovasjonsforskrifterfor Oslogjeldendefor forbruksavfall"ivaretas.Det må også tas hensyn
til krav og anbefalingeri "Veilederfor plasseringav avfafisbeholdere".Kravenepå side 6
vellederener en kon.kretiseringav forskriftensbesternmelser.Disse fmnespå
Renovasjonsetatenshjernmeside,h ://www.renovas'onsetaten.oslo.kommme.no.Det gis ikke
dispensasjonfra Renovasjonsforskriften.

I Bystyretden 7.6.2006ble det vedtattå utvide idldesorteringentil også å ornhandleutsortering
av plastemballasjeog matavfall,noe som kreverat husholdningsavfallblir håndtertseparatfia
meringsavfall.Dette innebærerat det må tas spesiellehensynnår det gjelderinnsamlingav
husholdningsavfall.

Sidendet planleggesbådenæringsvirksomhetog boligerpå eiendommen,vil
Renovasjonsetatenpresisereat husholdnings-og næringsavfallikkeskal blandessammen.
Detteer på grunnav at Renovasjonsetatenhar ansvarfor den lovpålagteinnsamlingenav
busholdningsavfall,mensnæringslivetikke er underlagtslik restriksjon.

11101111101111100111 

Renovasjonsetaten Postadresse: Besoksadresse: OrganIsasJonsnr.:Sentralbord:02 180
Postboks4533Nydalen Gjerdrumsvei 1013 NO976820088 Kundetorg:23483650
0404OSLO E-post:postmottak@remoslo.konimune.noTelefaks: 23483601



Renovasjonsetatenberomatplasseringav standplass(er)fortradisjonelleavfallsbeholdere
søkesforhåndsgodkjenthososs innenbyggingigangsettes.Detteerviktig,slikatmanunngår
ulempervedfell plasseringavhentesteder.

Kontaktpersoni RenovasjonsetatenerteamlederØivindJuliussen,telefon23 48 37 67.

Medhilsen

eidhl;4-17484„

CathrineHaRberg
avdelingsingeniør

ØivindJullussen
teamleder

2



Oslo kommune
Brann- og redningsetaten

Plan- og bygningsetaten
ostmottak be.oslo.kommune.no

Dato: 19.05.2010

Deres ref.: Vår ref. (saksnr.): Saksbeh.: Arkivkode:
201002551-1 201000535-2 Frode Michaelsen, 916 52 3 10 512.1

BEMERKNINGER TIL PLANINITIATIV, SOFIENBERGGATA 35

Det vises til mottatte invitasjon til samråd, område- og prosessavklaring datert 28.04.2010,
samt planinitiativ datert 02.03.2010. Planinitiativet foreslår regulering av området
Sofienberggata 35 til følgende formål:

Boliger
Næringslokaler/forretninger

Brann- og redningsetaten (BRE) har folgende å bemerke:

Planarbeidet må ta hensyn til forhold som kan påvirke BRE sine muligheter for å utføre innsats
i og rundt bygningene ved brann ei. I den forbindelse henvises det til krav i § 7-28, Teknisk
Forskrift 1997 (TEK) til Plan og bygningsloven samt Veiledning til teknisk forskrift 4. utgave
2007 (VTEK).
Spesielt viktig er forhold knyttet til atkomst og tilgang på slokkevann. Det henvises også til
retningslinjer vedrørende tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap i Oslo kommune.

Adkomsten for BREs utrykningskjøretøy til eksisterende bygninger eller omkringliggende
eiendommer må ikke hindres/forverres.
Det skal være kjørbar atkomst frem til bygningene samt at det i tilknytning til bygningene skal
være oppstillingsplass for brannvesenets biler og utstyr. Det skal være tilrettelagt for at
rednings- og slokkemannskaper skal kunne utføre effektiv innsats i og rundt bygningen uten
unødvendig risiko for skader på personell og utstyr. Underlag og dekker over garasjekjeller ete.
som må være fremkommelige for BRE sine kjøretøyer må være dimensjonert spesielt for
belastinger som dette krever.

Det registreres at det er planlagt leiligheter med en rømningsveilett trapperom. BRE er sterk
tilhenger av installering av sprinkleranlegg i slike tilfeller. Det minnes om at alle
leiligheter/boenheter skal være tilgjengelige med BRE sitt stigemateriell når det kun er en
rømningsvei, jfr. VTEK § 7-27. Det bes om at tas spesielt hensyn til dene ved utforming av
angrepsveier og tilgjengelighet til bakgård/gårdsrom.

Ved planlegging av eventuell parkeringskjeller er det særlig viktig å tilrettelegge for rednings-
og slokkeinnsats. Erfaringsmessig er parkeringskjellere særlig utfordrende mhp. rednings- og
slokkeinnsats. Dette er i hovedsak knyttet til manglende muligheter for utlufting av brannnayk i

Blium- oe retIni~:laten Poswlresse: Tolefon: 02 180 Org. nr: 876820102 - MVA
Arne Garborgs plass I Telefaks: 23 46 98 01 Bankgiro: 60 I I. 05. 47660
0179 OSLO

E-post: posnuottak<ik bre.uslo.kommune.nu
Iniernewwww.bre.uslo.kummune.no



kombinasjon med store åpne rom og få tilrettelagte angrepsveier. Vi ber om at dette tas i
betraktning allerede ifm. planlegging av utomhusarealer dersom det skal bygges garasjekjeller.

BRE gir en generell og sterk anbefaling om at installering av sprinkleranlegg/egnende
stasjonære slokkeaniegg velges som et av brannsikringstiltakenei bygningene. Sprinkleranlegg
er særlig godt egnet som sikringstiltak i boliger da det gir betydelig økt sikkerhet også for de
som oppholder seg i den branncellen(her; leilighet) hvor en brann oppstår. Det er et faktum at
de fleste som omkommer i brann beflnner seg i sin egen bolig. Med bakgrunn i denne
kunnskapen har BRE en visjon å redusere antallet branndødeved at det installeres
sprinkleranlegg i flest mulig boliger, og da særlig nybygg, da tilleggskostnaden blir liten.

For øvrig har BRE ingen kommentarer.

Med hilsen
Brann- og redningsetaten
brannforebyggende avdeling

1; :4/ L .1,141
Erik Lerfald
Branninspektør/seksjonsleder

kL-
Frode Michaelsen
Branninspektør
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Oslo kommune
Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Plan-og bygningsetaten

Postboks364 Sentrum
0102 OSLO

Dato: 02.062010

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

201002551/4 10/1521- Ivar juisrud, 982 68 925 512

10/14827 (Oppgis ved henv.)

Sofienberggata 35 - Invitasjon til samråd

Det vises til Plan- og bygningsetatens oversendelse av 28.04.2010 vedr planinitiativ for tiltak
på ovennevnte eiendom.

Kommunale eiendomsinteresser berøres ikke av det planlagte tiltaket, og Eiendoms- og
byfornyelsesetaten har ingen kommentarer til planene.

Tiltaket vil ikke medføre behov for utbyggingsavtale.

Med vennlig hilsen
Eierseksjonen

Allan Bøe Ivar Julsrud
seksjonsleder spesialarkitekt

Dette dokurnentet er godkjent elektronisk og trenger dermed ikke underskrift.

Eiendons- og Besalcsadresse: Faktumadresse: Telefon:02 180 Org.nr.:874780782
byfornyelseseraten ChristianKrohgsgate 16 Eiendoms-og byfornyelsesetaten Telefaks:22 1733 16 Giro:600496.34153

Postadresse: Oslokommune,Fakturasentral
Postboks491 Sentnun Postboks6532Etterstad E-post:postmottakeby.oslo.komnume.no
0105 OSLO 0606OSLO www.eby.oslo.kommune.no
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Journalpost: 201002551/13

Fra: øetengen Mona
E-poet: mona.ostengenSobV.oslo.no

Dato: Thu, 29 Apr 2010 14:10:52 +0200
Til:poztmottakepbe.o91o.k7mmune.no, Arkivet PostMettak, Evensen Inger Margrethe

Emne: SV: 201002551/4 - Invitasjon til samråd -Sofienberggata 35

Dette planområdet ligger ikke innenfor myndighets- og intereeSeområdet for Oslo Havn KF og vi ønsker derfor ikke delta på samråd.

Mvh
Mona østencen
Administrasjonsrådgiver

e-poet: mona.ostengenCobv.oelo.no
Tel: +47 23 49 26 70
Mob: +47 901 77 729
Fw.: +47 23 49 27 61

Oslo Havn KF / Port of Oslo, Box 230 Sentrum, 5-0103 OSLO, NORWAY

Tel: 02 180 / +47 815 00 606 Web: http://www.oelohavn.no
Fax: +47 234 92601 Mail: postmottakghav.oslo.kommune.no

1 Denne e-post er kontrollert for virus før eending

1 This e-mail vas scanned for viras before it was sent 1

file://0:\Tekst\Prosjekt\1594 Sofienberggata 35\6. Myndigheter\Planinitiativ\Samrådsi... 01.07.2011
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Journalpost: 201002551/21

Fra, Bjørn Brekke
R-PoSt: bjorn,brekke..!oby.oslo.kommune_no
Dato, Pri, 7 May 2010 08.15,47 +0000
Til, postmotta3cc2pbe.os1o.kommune.no, Rldar Brynjulfsen. Trygve Derg

Emne: PBEs saksnr. 201002551 - In1tasjon til samråd - Sofienberggata 35

PBEs sakanr. 201002551 - Invitasjon til samråd - Sofienberggata 35

onsargsbygg (OBY) har mottatt planinitiativ for avernevnte planinitiativ og har følgende bemerkning:

OBY uttaler seg til planinitiativet ut fra sitt ansvarsområde som eier, forvalter og utvikler av kommunale formålebygg, som bl.a. barnel

Til kopimottagerne,
Porslagstiller ARCASA arkitekter AS foreslår på vegne av Sofienberggaten 35 AS å oppføre nytt leilighetskompleks med næringslokaler i 1

Bjørn Brekke
Prosjektutvikler
Prosjekt og utvikling

Omsorgsbygg Oslo KP
Telefon direkte) 35 48 16 05
Sentralbord, 23 48 80 00
8-post: bjorn.brekkeefoby.oslo.kommune.no

http://onsorgsbygg.0010.kommune.n0/

file://0:\Tekst\Prosjekt\1594 Sofienberggata 35\6. Myndigheter\Planinitiativ\Samrådsi... 01.07.2011



UNDERVISNINGSBYGG

Ptan- og bygningsetaten
Postboks 364 Sentrum
0102 OSLO

Deres ref.: Vår ref (journat ID): Saksbehandler: Dato:
201002551 10/795 (10/8958) Geir Cranner 07.05.2010

Svar på invitasjon til samråd - Sofienberggata 35.

Undervisningsbygg viser tit oversendelse av 28.04.2010 om invitasjon til samråd for
Sofienberggata 35. Initiativet gjelder planer om oppføring av et nytt leitighetskompleks med
næringstokater (forretning).

Undervisningsbygg har etter å ha konferert med Utdanningsetaten vedrørende

elevkapasiteten følgende bemerkninger:
Barn fra reguleringsområdet vil etter dagens inntaksgrenser sokne tit Lakkegata barneskote og
Hersteb ungdomsskole. Begge skoter vil ha begrenset plass i de nærmeste årene.
Planinitiativet sier ikke noe om antall etter størrelse på leitighetene som er plantagt.
Kapasiteten for de aktuelle skotene vit være avhengig av hvor mange barn som flytter inn i
det nye prosjektet.

Undervisningsbygg ber om at det tas hensyn til barn og barns skoleveier under planteggings-
og anteggs-/byggeperioden.

Med venntig hilsen
Undervisningsbygg

Vidar Lie Geir Cranner
utviklingsdirektør byptantegger

Dette dokument er etektronisk godkjent og trenger derfor ikke underskrift

Undervisningsbygg Oslo KF Postacresse: Besøksadresse: Tlf: 23 06 09 70

- et fcretak i Osle kornmune Pb 6473 Etterstac Fret hk Selmers vei 2 Faks: 23 06 09 98

...,,ww.undervisingsbygg.asto.kommune.ro 0605 Osio 0663 Oslo C.1g.nr: 984 070 659

epost : pestmottak•Pubf.osto.kornmune.ro
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Journalpost: 201002551/14

Fra: Bakke Anne Cathrine
E-Post: anne.cathrine.bakke@ruter.no
Dato: Fri, 30 Apr 2010 10:48:58 +0200
Til: Oslo kommune - Plan- og bygningsetaten

Emne: Saksnr: 201002551/4 - Sofienberggata 35 - invitasjon til samråd

Saksnummer: 2010/9018
Sakstittel: Sofienberggata 35
Saksdato: 29.04.2010

Saksnr: 201002551/4 - Sofienberggata 35 - invitasjon til samråd

Ruter AS kjenner ingen forhold som har betydning for planinitiativ i dette området.

Med vennlig hilsen
Anne Cathrine Bakke
planlegger

Ruter Az
Kollektivtrafikk for Oslo og Akershus
Dronningens gate 40
Postboks 1030 Sentrum
NO-0104 Oslo

Telefon +47
Sentralbord +47 4000 6700
http://www.ruter.no/

file://0:\Tekst\Prosjekt\1594 Sofienberggata 3516.Myndigheter\Planinitiativ\Samrådsi... 01.07.2011
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Journalpost: 201002551/18

Pra: Jynge Per
B-Post: Per.Jynges:lafslund.no
Dato: mon. 3 May 2010 08:25:12 80200
Til: postmottakspbe.oslo.kommune.no

Emne: 201002551/8 - Invitasjon til samråd - sofienberggata 35

Hafslund Fjernvarme har følgende bemerkning:

Illtaket utløser krav til tilknytning til fjerr.varineanlegg etter Oslo kommunes vedtekt til pbl 866a. Det må foreligge avtale om tilknyt:

Med vennlig hilsen
Safslund Fjernvarme

Per Jynge
Telefon: 91.:6.31.08
Sentralbord: 21.62.62.00

Fra: postmottaktIpbe.osln.kommune.no (mailto:postmottakspbe.celo.kommune.nol
Sendt: 2C. april 2010 18:08
Til: postmottakegfe.oslo.kommune.no; 204 - felles, Pirmapost; postmottakshev.oslo.kommune.no: postmottakSidr.oslo.kommune.no; postmottal
Smne: 201002551/4 - Invitasjon til samr?d - Sofienberggata 35

Vedlagt f?lger brev fra Plan- og bygningsetaten. Brevet sendes elektronisk, i de fleste tilfeller 1 PDF-format. Brevet skal betraktes
Enkelte vedlegg kan v?re 1 andre formater.

Ned venn119 hilsen
Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten

Vedlegg:
1_Invitasjon til tiamr?d - Sofienberggata 35.PDF (Boveddokument)

(Vedlegg)
3_Redegj?relse.pdf (Vedlegg)
8_Illustrasjoner.pdf (Vedlegg)
52Cop1 av brev sendt Arcaaa Arkitekter • Uttalelse til planskisse.pdt

(Vedlegg)

file://0:1Tekst\Prosjekt\1594 Sofienberggata 35\6. Myndigheter\Planinitiativ\Samrådsi... 01.07.2011
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Vår dato

Vår mksbehandler 2010-05-10
Deres dato

tlf: e-post: firrnapost@hafslund.no 2010-04-28

Til Kopi til
Oslo Kommune
Plan og bygningsetaten
Avd. for områdeutvilking.

Vår refenmse

H16564
Deres referanse

Sofienberggate35. Ref.nr.2010-
02551-4.

Uttalelse fra Hafslund Nett til forslag til reguleringsplan for Sofienberggate 35. Ref.nr.
2010-02551-4.

Det vises til Deres oversendelse av 2010-04-28

Situasjon
Hafslund Nett har kabelanlegg i det aktuelle reguleringsområdet som vist på vedlagt kartskisse (rød farge
angir høyspenningsanlegg, grønn farge angir lavspenningsanlegg, blå farge angir veilysnett, lys blå angir
signalanlegg og lys grønn angir optisk nett). Bebyggelse eller andre tiltak som kommer i konflikt med disse
anleggene må tas hensyn til i det videre planarbeidet.

For det vedlagte kartutsnittet gjelder følgende:
Dokumentasjonen gjelder kun som underlag for forespurt reguleringsplan.

- Dokumentasjonen bør slettes etter bruk. Husk at nettet endrer seg kontinuerlig.
Dokumentasjonen må ikke oversendes andre uten netteiers samtykke

- Dokumentasjonen er å betrakte som orientering og må IKKE anses som kabelpåvisning. Forespørsel
vedrørende kabelpåvisning for graving rettes til Bravida Geomatikk tlf. 09146.
- Gi snarlig tilbakemelding dersom dokumentasjonen viser seg å inneholde feil.

Avstand og andre forhold til eksisterende anlegg.
Generelt
Det må ikke iverksettes tiltak som medfører forringelse av adkomst tilhørende Hafslund Netts anlegg på
området. Likeledes må det ikke gjøres inngripen i terrenget som medfører endring av overdekningen over
kabler eller oppfylling av terrenget som medfører reduserte høyde opp til luftledningsanlegg.

Distribus'onsnett 24 > S ennin >1 k
Avstand fra nettstasjon (transformator kiosk) til nærmeste bygningsdel er minimum 5 m.

Støy fra nettstasjon
Dersom det er plassert en eksisterende nettstasjon på reguleringsområdet (se vedlagt kartskisse) kan denne
medføre noe støy. Eventuelle ulemper og vemetiltak for planlagt bebyggelse i denne forbindelse er ikke
Nettselskapets ansvar.

Kostnader ved omlegging av nett
Bebyggelse eller andre tiltak som ev. kommer i konflikt med, eller innenfor ovennevnte minirnums-
avstander til eksisterende lav- eller høyspenningsanlegg (se vedlagt kartskisse) må ev legges om/flyttes.

Postad resse
Hafshind Nett AS
N-0247 OSLO

Hovedkontor
Drammensyn. 144, Skøyen
N.0247 OSLO

Internett
www.hafslund.no
firrnapost@hafslund no

Tdefon
22 43 58 00
Telefaks
23 01 43 60

Baokkonto
7058.06.52407
ForetaksregIsteret
NO 980 489 698 MVA



2 av 2

Vår saksbchandler

tlf: e-post: firmapost(d,hafslund.no

Vår dato Vår referanse

2010-05-10 H16564
Deres dato Deres referanse

2010-04-28 Softenberggate 35. Ref.nr. 2010-
02551-4.

Dersom bestående anleggsdeler på utbyggingsområdet ønskes omlagt til annen trase, kan dette gjøres på
bestilling og etter nærmere avtale. Bestiller må dekke alle kostnader i forbindelse med en slik eventuell
omlegging. Omlegging forutsetter i alle tilfeller at Nettselskapet varsles på et tidlig tidspunkt samt at det
gis rettigheter til fremføring av nettanleggene i ny tras. Rettigheter til fremføring av nettanleggene foretas
etter de standardvilkår Nettselskapet til enhver tid benytter.

Kapasitet på eksisterende strømnett
For etablering av strømforsyning til nye anlegg må det tas tidlig kontakt med Hafslund Nett slik at
nødvendige tiltak kan igangsettes. Det presiseres at det på nåværende tidspunkt ikke er tatt stilling til hvilke
tiltak som må iverksettes eller om det er kapasitet i eksisterende nett. Dette gjøres når et konkret
effektbehov er meldt inn til Hafslund Nett. Effektbehovets størrelse vil være avgjørende for om effekten
kan hentes fra eksisterende nett eller om det er behov for avsettelse av plass/areal til ny nettstasjon eller nye
lednings-/kabelanlegg.

Nye strømforsyningsanlegg
Generelt
Alle nye, eller endring av eksisterende, elektriske forsyningsanlegg skal bygges iht. Hafslund Netts
spesifikasjoner. Hafslund Nett bestemmer plassering/sted for utbyggers tilknytningspunkt for
strømforsyningen.

Nettstasjoner
Dersom det er behov for ny/nye nettstasjoner ifm. tiltaket vil størrelse på ev. nettstasjon(er) og
transformator(er) dimensjoneres etter utbyggers dokumenterbare behov. Om ev. nettstasjon(er) kan
plasseres som en frittstående enhet eller som et rom i bygning, er bl.a. avhengig av de stedlige
forhold/begrensninger i plass og størrelsen på den effekt som skal leveres.
For bygg med et effektbehov større enn 800 kW ref. spenning 400V og 500 kW ref. spenning 230V, skal
nettstasjonen som hovedregel plasseres i bygget med hovedtavle ved siden av. Det tas forbehold om mulig
endringer i byggkrav på det tidspunkt strømtilknytningen bestilles av Hafslund Nett.

Dersom ny nettstasjon etableres som en frittstående nettstasjon er nødvendig areal normalt  10m2.Arealets
lengste side skal ikke være mindre enn 4m. Nettstasjonen skal ikke plasseres mindre enn 5m fra nærmeste
bygning og skal ha kjøreadkomst.

Etablering av nettstasjoner forutsetter at Nettselskapet gis permanente rettigheter til etablering, drift og
vedlikehold av nettstasjonen, på de standardvilkår Nettselskapet til enhver tid benytter. Rettighetene skal
kunne tinglyses på den/de aktuelle grunneiendommen/-er.

Lednin s- o kabelanle
For strømforsyning av ny bebyggelse i området, må det etableres nytt strømforsyningsnett. En forutsetning
for etablering av strømforsyningsanlegg er at disse anleggene gis fullt rettsvern på den grunn der de
etableres.

For høyspenningsluftledningsanlegg (større enn 1 KV) kan det bare etableres på arealer der det er mulig å
erverve evigvarende rettigheter til Hafslund Nett for plassering, bygging, drift og vedlikehold av anleggene.
Rettighetene skal dokumenteres i egne overenskomster som tinglyses.
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Var saksbebandler

tlf: c-post:firmapost@hafs1und.no

Vår dato Vår referanse

2010-05-10 H16564
Deres dato Deres referanse

2010-04-28 Sotienberggate35. Ref.nr.2010-
02551-4.

For kabelanlegg og lavspenningsledningsanlegg kreves fremføringsrett. Normalt blir veigrunn brukt til
fremføring av strømnettet til de enkelte kunders bygg. Dersom Hafslund Nett ikke kan erverve rettigheter
på veigrunn må det avsettes e ne arealer arallelt med veier, for fremføring av ledningsanlegg for
strømforsyningen. Disse rettighetene skal ha fuIlt rettsvem.

Anleggsbidrag
Den eller de som utløsertiltaketi strømforsyningsnettet, både flytting, nyanlegg og forsterkning, må dekke
kostnadene med tiltaket iht. kontrollforskriftens § 17-5 og iht. Nettselskapets gjeldende retningslinjer for
praktiseringen av anleggsbidrag. Tiltak iverksettes ikke uten bestilling fra tiltakshaver.

Med hilsen
Hafslund Nett AS

Eldar Østbakken

Vedlegg: - Kartskisse med eksisterende forsyningsnett, Hafslund Nett



Oslo kommune
Bydel Griinerløkka

Bydelsadministrasjonen
- -4MAI2011

ARCASA Arkitekter as
Sagveien 23
0459 OSLO

Dato: 04.05.2011

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

201000518-4 Karl Arthur Giverholt, 23 42 26 53 512

GNR 228 BNR 389 - SOFIENBERGGATA 35 - VARSEL OM IGANGSATT
DETALJREGULERING

Det vises til varsel om igangsatt detaljregulering for Sofienberggata 35, mottatt av bydel
Grilnerløkka 20.04.2011. Bydelen ønsker å gjøre oppmerksom på at Sjokoladefabrikken
barnehage holder til i nabolokalene i Sofienberggata 37, og ber om at det blir tatt hensyn til
dette i planleggingen av utbyggingen. Ettersom barnehagen er klassifisert som særskilt
brannobjekt, er det spesielt viktig at rømningsveier ikke blir blokkert. Dette gjelder blant annet
fotgjengerovergangen i Sofienberggata, som i tillegg til å være rømningsvei, benyttes av
barnehagen daglig for tilgang til utearealet i Sofienbergparken.

Det er også viktig at utbyggingen tar hensyn til barnehagens arbeidsmiljø. Dette med tanke på
støy, byggestøv, oppføring av stilas eller lignende og sikring av verktøy/redskaper/maskiner
som kan utgjøre en fare for barn. Bamehagen har dessuten vinduene som vender ut mot
lokalene Jaguar bruker som sin viktigste kilde til naturlig lys, og det bes om at dette bevares
under og etter utbyggingen.

Det bes om at barnehagens tjenesteleder, Ingvill Norheim
(ingvill.norheim@bga.oslo.kornmune.no), samt administrasjonen holdes orientert om
prosjektets fremdrift, herunder endringer i bruksmuligheter for området og midlertidige
løsninger som påvirker adkomsten til bamehagen. Det vil dessuten anses som meget positivt
om det inviteres til et samrådsmøte hvor spesielle utfordringer ved byggeprosjekter i tett nærhet
til barnehage kan avklares i forkant av byggestart.

Med hilsen

61%,V4ift
"nd .ksen Karl Arthur Giverholt

Avdelingsdirektør, Oppvekst Konsulent

•'<vv1' ".1N
1 • Bydel Grilnerlekka Postadresse: Tclefon: 02 180

Bydelsadministrasjonen Postboks2128 Grilnerkikka Tekfaks: 23 42 26 01

p :212.1v!I. http://www.bga.oslo.kommune 0505 Oslo
e-post: postmottak@bga.oslo.kommune.no



Oslokommune
Byantikvaren

P!rifLZ

ARCASA arkitekter AS
Inger Flaten
Sagveien 23C III
0459 Oslo

Dato: 23.06.2011

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

13.04.2011 10/70 Brit Kyrkjebø 512 228/389

228/389 - SOFIENBERGGATA 35 - UTTALELSE TIL VARSEL OM IGANGSATT
DETALJREGULERING

Byantikvaren viser til varsel om igangsatt detabregulering av 13.04.11, herunder
planbeskrivelse og kartskisse med avmerket planområde.

Planområdet omfatter eiendommen Sofienberggata 35. Planen legger til rette for etablering av
boligbebyggelse med næringslokaler i sokkel. Videre foreslås bevaring av eksisterende eldre
portnerbolig. Eldre næringsarealer i første etasje fra 1960 er beskrevet innlemmet i nytt
prosjekt. I mottatte illustrasjoner er det vist et nytt bygningsvolum som ligger langsetter
Sverdrups gate og et annet tverrstilt inn mot dette, parallelt med den eldre fabrikkbygningen
mot Sofienberggata. Ny bebygge1se er vist trukket inn fra Sofienberggata, og har en høyde på
fire etasjer over eksisterende næringsetasje.

Vurdering
På eiendommen står det en eldre stallbygning/portnerhus fra 1896 oppført for Cloetta
sjokoladefabrikk. Denne er som tilhørende eldre fabrikkbygning i Sofienbergata 37 oppført på
Byantikvarens gule liste som bevaringsverdig. Byantikvaren har uttalt seg bredt vedrørende
utvikling av eiendommen til planinitiativ av 23.04.10. Vi viser til denne uttalelsen for nærmere
beskrivelse av historikk og verneverdier.

I vår tidligere uttalelse har vi rådet til at både portnerhuset i nr.35, fabrikkbygningen i nr.37 og
det mellomliggende åpne arealet ble regulert til hensynssone C med tilhørende
bevaringsbestemmelser. Vi vil opprettholde vårt råd om dette, og anbefale at planområdet bør
utvides til å omfatte den eldre fabrikkbygningen i nr.37 også.

Kommentarer til illustras'oner:
Byantikvaren fmner det positivt at det foreslås å trekke bebyggelsen bort fra de eldre
fabrikkbygningene og inn fra Sofienberggata. Videre finner vi det positivt at gesimshøyder på
tilstøtende bebyggelse i Sverdrups gate følges. Når det gjelder sokkeletasjen ser det ut til denne

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

postrnottak@bya.oslo.kommune.no
:1 1



er tenkt sammenbygget med den eldre vemeverdige bebyggelsen. Vi anbefaler at det arbeides
med en fristilling av denne. Videre vil vi bemerke at blokken som kommer ut mot
Sofienberggata virker noe høy og fremtredende i forhold til det lave portnerhuset. Vi vil også
bemerke formspråket som skiller seg kraftig fra tilstøtende eldre bebyggelse.

For videre detarre erin råder B antikvaren til føl ende:
Portnerhuset og fabrikkbygningen samt arealet mellom dem bør avsettes som
hensynssone C med tilhørende bevaringsbestemmelser.
Reguleringsbestemmelser bør sette begrensninger for høyder på ny bebyggelse. Ny
bebyggelse mot Sofienbergata bør ikke være over 4 etasjer (inkludert sokkeletasje), og
inntrukket i øverste etasje. Ny Bebyggelse mot Sverdrups gate bør ikke overstige
mønehøyde på tilstøtende eldre murgårdsbebyggelse og øverste etasje bør være
inntrukket.
For ny bebyggelse bør det utformes en reguleringsbestemmelse som vektlegger
tilpasning til eksisterende bebyggelse og miljø.

Arkeolo iske forhold:
Planområdet er preget av moderne aktivitet. Opprinnelig undergrunn må antas fiernet og
omrotet som følge av dette. Byantikvaren krever ikke en arkeologisk registrering av
planområdet, jf lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr 50 § 9.

Vi minner samtidig om at kulturminnelovens § 8 annet ledd gjelder generelt. Dersom det blir
gjort funn av automatisk fredete kulturminner skal arbeidet straks stanses og Byantikvaren
kontaktes.

Med hilsen

Mathilde S Brit Kyr jell/11
antikvar antikvar

2



Oslokommune
Trafikketaten --4MM

ARCASA AS
Sagveien 23 c
0459 OSLO

Dato: 29.04.2011

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

201009496-4 MayB. Olsen 512.1

SOFIENI3ERGGATA 35, GRUNERLOKKA - VARSEL OM IGANGSATT
DETALMEGULERING

Vi minner om at parkeringsdekningen må være i tråd med Oslo kommunes parkeringsnormer.

Planområdet er i en del av byen med stor mangel på parkeringsplasser, og det vil være svært
uheldig med ytterligere belastning på offentlige gater i dette strøket ved underetablering av
parkeringsplasser.

Med hilsen

17":21-S-Le_
Marianne M1men
fung. seksjonsleder - plan

(A,

Mayit . Olsen
ingeniør I - plan

Trafikketaten Hollendergata 5 Kundesenter: 23 48 20 30 Bankgiro: 6004.06.60030
Postadresse: Telefaks: 23 48 20 01 Org.nr.: 976 820 118
Pb. 9336 Grønland E-post: postmottak@trafikketaten.oslokornmune.no
0135 OSLO www.trafikketaten.oslo.kommune.no



Oslo kommune
Eiendoms- og byfornyelsesetaten

--4 MAI201

Areasa Arkitekter AS

Sagveien 23 C
0459 OSLO

Dato: 29.04.2011

Deres ref.: Vår ref.: Saksbeh: Arkivkode:
11/1065- Ivar Julsrud,982 68 925 512

11/11768(Oppgis ved benv.)

Sofienberggata 35, gnr./bnr. 228/389 - Varsel om igangsatt detaljregulering

Det vises til mottatt varsel av 13.04.2011 vedrørende igangsatt regulering av Sofienberggata
35.

Eiendoms- og byfornyelsesetaten har ingen kommentarer til plpnarbeidet. Konununal
eiendom i området består for øvrig kun av park og veigrunn.

Med vennlig hilsen
Eierseksjonen

Allan Bøe Ivar Julsrud
seksjonsleder spesialarkitekt

Dette dokumentet er godkjent elektronisk.

Eiendoms- og Besoksadresse: Fakturaadresse: Telefion:02 180 Org.nr.: 874 780 782
byfornyehmetaten Christian Krohgsgate 16 Eiendoms-og byfornyelsesetaten Telefaks:22 17 33 16 Giro: 6004.063.4153

Postadresse: Oslo kommune, Fakturasentral
Postboks 491 Sentrum Postboks 6532 Etterstad E-post: postmottak@eby.os1o.kommune.no
0105 OSLO 0606 OSLO www.eby.oslo.kommune.no



Oslo kommune
Bymiljøetaten

Divisjon friluft

- 9 MAI2Oh1

Arcasa arkitekter AS
Sagveien 23 C III
0459 OSLO

Dato: 03.05.2011

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

10/00624-3 Runar Ovesen,97619786 512

Oppgisved alle henvendelser

GNR./BNR.228/389, SOFIENBERGGATA35 VARSEL OM IGANGSATT
DETALJREGULERING

Oslo kommune, Bymiljøetaten, Divisjon friluft viser til oversending 13.04.2011.

Vi støtter etableringen av beplantet uteareal på taket av underliggende næringsetasje. For øvrig
har vi ikke merknader til det igangsatte planarbeidet.

Med hilsen

inise L„),
Kristin Siem Utne

avdelingssjef fung. seksjonsleder

Bymiljøetaten Postadresse: Besøksadresse: elefon: 02180
Divisjon frilull Postboks 1443Vika Sommerrogata 1, inngangInkognitogata elefaks: 22 44 90 89

0115 Oslo Postmottak@frloslo.kommune.no ankgironr.:609705 04543
nr.:971 185600



11 4A12011
Oslo kommune
Vann- og avløpsetaten

Arcasa Arkitekter AS

Sagveien 23 C 111
0459 OSLO

Dato: 03.05.2011

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

10/01922-4 Svein Oddvar Korsvik,47354226 512.1

GNR228 BNR 389 - SOFIENBERGGATA35 - VARSEL OM IGANGSATT
DETAL.WEGULERING

Vi viser til Deres brev datert 13.04.2011 angående Sofienberggata 35 —varsel om igangsatt
detaljregulering.

Vann- og avløpsetaten viser til vårt brev av 04.05.2010 Vr 10/01922-2 til PBE i forbindelse
med invitasjon til samråd, område- og prosessavklaring. Vi har lagt ved brevet med vedlegg.

Når det gjelder bygging av kulvert under bygget så kan den bygges som plasstøpt kulvert eller
som armert rørkulvert.

Vi ber om at utbygger tar kontakt med Vann- og avløpsetaten tidlig i planfasen for å få avklart
den fremtidige løsningen for eksisterende kanal.

Med hilsen

Jan Aksøy Svein Oddvar Korsvik
prosjektutvikler byutvikling konsulent
Avdeling plan og prosjekt

Godkjentelektronisk og ekspedert i papirformuten underskrift

Vedlegg: 1

Vann-ogavlopsetaten Postadresse: Telefon: 02 180 Bankgiro:6045.05.20643
Postboks4704Sofienberg Telefaks:23437080 Org.nr.:971185589MVA
0506Oslo E-post: postmottak@vav.oslo.kommune.no
Besøksadresse: Internett:www.vav.oslo.kommune.no
Herslebsgatc5



Oslokommune
Vann-og avlspsetaten

Plan-ogbygningsetaten
Postboks364,Sentrum
0102OSLO

Deresref:

201002551-4

Vårref(solcsnr):

10/01922.2
Cmit wd

Sabbell:

SycinOddvarKorsvik,

Dato: 04,05.2010

Ar1dvkode:

512.1

GNR228BNR389- SOFIENBERGOATA35 INVITASJONTILSAMRÅD,
OMRÅDE-OGPROSESSAVKLARING

VivisertilDeresbrevav28.04,2010angåendeSofienberggata35,Ortinerløkka.Invitasjontil
samråd,område-ogprosessavklaring.

Vann-ogavlopsetaten( VAV) harfølgendebemerknIng:

DetgårkommunalavløpskanalunderområdetsomutbyggermåtahensyntilIden
videreplanleggingen.StatustileksisterendeledningmåvurderesIforholdtildet
oppmeldtetiltaket.DettevilVAVgjøreIforbIndelsemedbyggesaken.VivIlsepå
tilstandentilledningeneogvurdereomdetpåkrevetmedforsterkningavkulvertene
medfoteksempelmonteringavinnvendigforsterkningsom"strømpe"ellerlignende.
Alternativtkandetvterenødvendigåerstattedelerellerheleledningsanleggetunder
byggetmedplasstøptkulvert.SevedlagtutsnittavledningskartetforVA

Utbedringstiltakenevilmedførekostnadersombyggeherremåpåregneåutføreog
betale

Overflatevann,takvannogdrensvannskalbehandlesvedlokalovervannshindtering.
Detteskalfremgåavreguleringsbestemmelseneforreguleringsplanen.

Medhilsen

danAksøy
oppdragslederbyutvikling
Avdelingplanogprosjekt

Vedlegg;I

C

SvehlOddvarKorsvik
konsulent

Vana.ogWopsstako Postadressu Ttlefon: 02 110 Bankglro:6015.05.20543
Pogboks4704SoficabscgTektoks:234370tO Orgar::971115519MVA
alasOslo E-post: postmotttict§tsv.oslo.kommustno
Besoksådrost: Immett:wwwysv.oilo.komnitme.ao
Hetsltbspts 5
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Oslo kommune
Bymiljøetaten

Divisjon samferdsel

ARCASA arkitekter AS
Sagveien 23 C III
0459 OSLO

Dato: 27.05.2011

Deresref.: Vårref.: 11/01516-2 Saksbeh.:YuriSangueza Arkivkode:512

Org.enhet:Utredning
Tlf:23493082

GNR/BNR 228/389 SOFIENBERGGATA 35 - VARSEL OM IGANGSATT
DETALTREGULERING

Bymiljøetaten viser til ovennevnte varsel om oppstart av reguleringsarbeid for Sofienberggata
35. Vi har tidligere gitt uttalelse til saken og henviser til etatens merknader ved samråd datert
18.5.2010, vedlagt.

Med vennlig hilsen

Arne Hvamstad Yuri Sangueza
seksjonsjef overingeniør
Godkjent elektronisk

Vedlegg:
1. Sofienberggata 35 - Invitasjon til samråd, område- og prosessavklaring - 18.5.2010

Bymiljøetaten
Divisjonsamferdsel

Besøksadre.sse: Telefon:02 180 Bankgiro:6004.06.55045
Strørnsveien102 Telefaks:23 49 3009 Org.nr:NO976062035
Postadresse:
Postboks6703Etterstad E-post:postmonak@samoslo.kommune.no
0609OSLO Intemett:www.sam.oslo.kornmune.no



Oslo kommune
Samferdselsetaten

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

Dato: 18.5.2010

Deresref.: Vårref. (saksnr.): Saksbeh.: Arkivkode:
201002551-4 200900491-10 YuriSangueza,23493082 512,1

SOFIENBERGGATA 35 - INVITASJON TIL SAMRÅD, OMRÅDE- OG
PROSESSAVKLARING

Samferdselsetaten viser til ovennevnte planinitiativ og har foreløpig følgende kommentarer til
det videre planarbeidet:

Avkjørsler må merkes i plankartet og skal ha siktforhold i henhold til den en hver tid
gjeldene kommunale normer. Bredden skal ha en bredde på maks 4,0 meter.
All parkering skal være i henhold til den en hver tid gjeldende parkeringsnorm for Oslo
kommune. Normen inkluderer også krav om sykkelparkering.
Foreslåttt uteområdet skal tilfredsstille krav til utendørsstøynivå i henhold til
Miljøverndepartementets skriv T-1442 eller senere vedtatte retningslinjer. Dette må komme
inn i reguleringsbestemrnelsene.

Vi vil komme med mer utdypende kommentarer når det foreligger mer materiale i saken.

Med vennlig hilsen

Anders Arild Yuri Sangueza
seksjonssjef spesialkonsulent




Samferdselsetaten Besøksadresse: Telefon: 02 180 Bankgiro: 6004.06.55045

k74:4




Strømsveien 102
Postadresse:

Telefaks: 23 49 30 09 Org.nr:NO 976 062 035




Postboks 6703 Etterstad E-post: postmottak@sam.oslo.kommune.no




0609 OSLO Intemett: http://www.sam.oslo.kommune.no
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FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS
Miljøvernavdelingen

Arcasa arkitekter AS
Sagveien 23 c III
0459 OSLO

Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato:
13.04.2011 2011/9051-2 M-F0 Marit Lillesveen 11.05.2011

OSLO KOMMUNE SOFIENBERGGATA 35 GBNR 2281389 UTTALELSE TIL
VARSEL OM IGANGSATT DETALJREGULER1NG

Det vises til innkommet sak datert 13.4.2011.

Fylkesmannen viser til at aktuelt planområde er regulert til boligformål. Vi ber om at tema
energi og støy, samt kravet om ROS-analyse, ivaretas i det videre arbeidet med
detabreguleringsplanen.

Med hilsen

Maren Esmark
seksjonssjef Marit Lillesveen

overingeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent.

Kopi: Oslo kommune plan —og bygningsetaten

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 22 00 35 00 Saksbehandler:Mant Lillesveen
Postboks8111 Dep Tordenskiolds gt 12 Telefaks:22 00 36 58 Direkte telefon:22003643
0032 OSLO Inngang sjesiden Internett: E-post: postmottak@finoa.no

www. Ikesmannen.no/Oslo0 ershus Org.nununer:NO 974 761319



In er Flaten

Fra: Bjørn Brekke [bjorn.brekke@oby.osio.kommune.no]
Sendt: 2. mai 2011 15:47
Til: Inger Flaten
Emne: Sofienberggata 35 - varsel om igangsatt detaljregulering

Omsorgsbygg Oslo KF (OBY) har mottatt varsel om igangsatt detaljregulering for ovennevnte eiendom og har
følgende bemerkning:

OBY uttaler seg til planforslag ut fra sitt ansvarsområde som eier, forvalter og utvikler av kommunale formålsbygg
som barnehager, omsorgsboliger og sykehjem.

OBY eier seksjon 2 av nabociendommen Sofienberggata 37, som er under omregulering bl.a. til barnehage. Plansaken
er inntil videre returnen da det
har fremkommet nye opplysninger i saken som ønskes vurdert nærmere av byrådet. OBY ber om at det redegjøres for
antall boliger og behov for barnehageplasser.

Til Kopimottakeme:

Forslagsstiller Arcasa arkitekter på vegne av Sofienberggaten 35 AS, ønsker a legge til rette for et nytt
leilighetskompleks med noe næringslokaler (forretning) på tomten til den tidligere sjokoladefabrikken som nå
benyttes til bilforretning og kontor. Bevaringsverdig bebyggelse (tidl. portnerbolig) beholdes.

Med vennlig hilsen

Bjørn Brekke

Prosjektutvikler

Prosjekt og utvikling

Omsorgsbygg Oslo KF
Telefon direkte: 95 48 16 05

Sentralbord: 23 48 80 00

E-post: b'orn.brekke ci)ob,.oslo.kommune.no

htt ://omsor sb .oslo.konimune.no/



UNDERVISN1NGSBYGG

ARCASAarkitekter AS

Sagveien 23C Ill
0459 OSLO

Inger Flaten

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

10/795 (11/11661) Geir Cranner 05.05.2011

Kommentarer til varsel om igangsatt detaljregulering - Sofienberggata 35.

Undervisningsbygg viser til oversendelse av 13.04.2011., vedrørende varsel om igangsatt
detaljregulering for Sofienberggata 35. Reguleringsprosessen ønsker å legge til rette for utnyttelse av
eiendommen i samsvar med naboelendommene. Det planlegges næringslokaler/forretninger i 1. etasje
og leiligheter i etasjene over. Reguleringen sier ikke noe om hvor mange og hvilke typer boliger det
planlegges for.

Undervisningsbygg har etter å ha konferert med Utdanningsetaten vedrørende elevkapasiteten
følgende merknader:
Barn fra reguleringsområdet vil etter dagens inntaksgrenser sokne til Lakkegata barneskole og planlagt
ny Sofienberg ungdomsskole (planlagt ferdig til skolestart 2014). Lakkegata har noe ledig kapasitet frem
til skolestart 2020. Alternative skoler i området er fulle fra skolestart 2011 eller 2012.

Undervisningsbygg ber videre om at det tas hensyn til barn og barns skoleveier I planleggings- og
anleggs-/byggeperioden.

Med vennlig hilsen
Undervisningsbygg

Vidar Lie Geir Cranner
utviklingsdirektør byplanlegger

Dette dokument er elektronisk godkjent og trenger derfor ikke underskrift

UndervisnIngsbygg Oslo KF

- et fcretak i Oslo komrnune

www undervisningsbygg.oslo.kommune.ro

e-post : postrnottak@ubfosio.kommune.no

Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23 06 09 70

Pb 6473 Etterstad Fredrik Selmers vei 2 Faks: 23 06 09 98

0605 Oslo 0663 Oslo Org.nr: 984 070 659




Etan.t: 6004.06.67027



In er Flaten

Fra: Østbakken Sven Eldar [Sven.Eldar.Ostbakken@hafslund.no]
Sendt: 29. april 2011 13:25
Til: Inger Flaten
Emne: Sofienberggate 35.

Hei.

Viser til deres brev av 2011-04-13.

Viser til vårt underlag sendt Oslo kommune ved Plan og Bygningsetaten 2010-05-10.

Utover dette har vi ingen nye kommentarer vedr. denne aktiviteten.

Vårt ref. nr. er: H 16564

Med hilsen
Hafslund Nett AS

Eldar østbakken
Drammensveien 144

0247 Oslo

e-post adresse: sven.eldar.ostbakken

tif. 90763415

hafslund,no



In er Flaten

Fra: Jynge Per [Per.Jynge@hafslund.no]
Sendt: 6. mai 2011 13:12
Til: Inger Flaten
Kopi: Nyfelt Erik
Emne: GNR/BNR 228/398 SOFIENBERGGT 35 VARSEL OM IGANGSATT

DETALJREGULERING

Vi viser til brev datert 13. april 2011.

Vi gjør oppmerksom på at tiltaket ligger innenfor Hafslund Fjernvarmes konsesjonsområde. Hvorvidt Hafslund
Fjernvarme kan tilby leveranse av fjernvarme vil avhenge av resultatet av en teknisk-økonomisk vurdering. Et
eventuelt krav om tilknytning vil også avhenge av tiltakets størrelse målt i m2.

Vi ber Dem kontakte vår salgsavdeling v/ Erik Nyfelt for avklaring på om leveranse av fjernvarme er aktuelt.

Med vennlig hilsen
Hafslund Fjernvarme

Per Jynge
Telefon: 91.86.31.08
Sentralbord: 21.62.62.00
www.hafslund.no



AKSISEInp, EM

1 1 il in av Sofienber ata 35 0 8 0 1

Styret i Aksisebodenborettslaghar mottatt nabovarselom utarbeidelseav ny
reguleringsplanfor utbyggingav Sofienberggata35,0558 Oslo.Dennetomta vender mot
en avvåre blokker (Sverdrupsgate 19 og 21). Enutbyggingvilstjele lysoghindre utsikt
mot Sofienbergparkenforen delav våre beboere i Sverdrupsgate 19.Vedutarbeidelse
av ny reguleringsplanfortomta, er det en fordelom man leggeropp til rivingav
verkstedbygningen.Davilman kanskjekunne få til en gjennomgangmellombarnehagen
og ny bebyggelse.Enny bebyggelsetrukket helt ned til gaten vilkunnegi en
standardhevingog oppgraderingav denne delen av Sverdrupsgate dersom byggetgisen
godutformingog materialbruk.Deter ogsåviktigat det ikkebyggesfor tett inntil den
gamlesjokoladefabrikken/barnehagen.Dettevilstjele lysfra barnehagen,ogdet vil
forringeopplevelsenav barnehagens fasade,som helst bør få litt rom rundt seg.
Åpningenmellomny oggammelbebyggelsebør derfor utvidesi forholdtil de foreslåtte

meter somvist på illustrasjonene.Deter ogsåviktigat gesimshøydenleggesi flukt
med gesimshøyderpå nabobebyggelsen,ogat den tilbaketrukneetasjen trekkes godt
tilbake i forholdtil fasadeliv.Illustrasjoneneviser bebyggelsei mørktegl eller lignende.
Styretmener det er ønskeligmed lysere fasadematerialer,da dette vilgibebyggelsenet
lettere preg.Sverdrupsgate opplevessomganske smal,ogmålerca 12 meter. Derforer
det viktigat ny bebyggelseikkeframstår som mørk ogtung.

ForAksisebodenborettslag
ArneSæteren
styreleder



In er Flaten

Fra: VoIl, Kari [Kari.Voll@fhi.no]
Sendt: 27. april 2011 17:11
Til: Inger Flaten
Emne: protest vedr. nabovarsel
Vedlegg: img-427123353-0001.pdf

hei

som beboer i sofienberggt. 33 ønsker jeg å komme med følgende merknad til byggeplanen
i sofienberggt. 35:
nybygget er ok hvis det bare bygges langs nåværende bebyggelse - men delen av byggning
som er på tvers må unngås. jeg har ikke lyst til å bo i en boks! pr i dag har jeg litt
følelse av "utsikt" og den vil jeg veldig gjerne beholde.

se vedlagte plan der jeg har satt kryss over den delen av nybygget som jeg ikke ønsker
bygget.

kari voll

1
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 Oslo kommune 
 Bydel Grünerløkka 

  Bydelsadministrasjonen 
 

 
 

    
Bydel Grünerløkka  Postadresse: Telefon:  02 180 
Bydelsadministrasjonen  Postboks 2128 Grünerløkka Telefaks: 23 42 26 01 
http://www.bga.oslo.kommune  0505 Oslo 
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Saksframlegg BUK 
Sak 24/13 

 

 
Arkivsak: 201290445  
Arkivkode:   

Saksbeh: Gro Borgersrud  

   
Saksgang Møtedato  
Byutviklingskomiteen 24.06.2013  
   
 

SAK 24/13 LØRENFARET 1-3 VARSEL OM OPPSTART AV 
DETALJREGULERING 
 
Forslagsstiller:  
Forslagsstiller er Dark Arkitekter for Oslo Pensjonsforsikring AS.  
 
Sammendrag:  
Formålet med reguleringsarbeidet er å utvikle et nytt kvartal på Løren. Det planlegges oppført om 
lag 50.000 m² bygningsmasse. Området foreslås regulert til kontor, forretning, bevertning, 
offentlig eller privat tjenesteyting, bolig, hotell/ overnatting og allmennyttige formål. Torg og 
møteplasser og uteoppholdsarealer planlegges i følge forslagsstiller, som en vesentlig del av 
prosjektet. Planforslaget er i tråd med Kommunedelplan for Økernområdet (vedtatt 25.06.04).  
 
Tidligere behandling av saken: 
Byutviklingskomiteen hadde område- og prosessavklaring til behandling 25.06.2012. Komiteen 
gjorde følgende vedtak:  
Byutviklingskomiteen presiserer behovet for sosial infrastruktur i området, sett i lys av den 
omfattende utviklingen som skjer på omkringliggende tomter. Komiteen mener det er viktig at 
barn og unge som bor i dette område har nok uteareal. Byutviklingskomiteen ønsker derfor at 
tilstrekkelig areal reguleres til lekeplass og uteoppholdsarealer. 
 
Når det gjelder behov for barnehage og skole i området, forutsetter komiteen at forslagsstiller 
henvender seg til Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning for innspill. 
 
Utover dette har byutviklingskomiteen i Bydel Grünerløkka ingen bemerkninger til planinitiativet 
for Lørenfaret 1-3. 
 
Beskrivelse av planområdet: 
Planområdet er på ca 24,6 dekar, samt tilgrensende kommunal veigrunn. Lørenfaret 1-3 består i 
dag av tre hovedbygg. Lørenfaret 1a og 1b er regulert til industri, lager og verksted. Lørenfaret 3 
er regulert til kombinert bebyggelse industri, kontor og lager. I Kommunedelplan for 
Økernområdet (vedtatt 25.06.04) er Lørenfaret 1a og 1b satt av til senterområde. Tillatt 
utnyttelsesgrad i senterområde er 250 % og tillatt gesimshøyde er 42 meter, (ca 12 etasjer). 
Lørenfaret 3 og deler av Lørenfaret 1a er avsatt til bolig. Tillatt utnyttelsesgrad for bolig er 100-
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150 %, med tillatt høyde 28 meter, (ca 8 etasjer). Forslagsstiller ønsker å rive bebyggelsen i 
Lørenfaret 1 a og b og erstatte denne med nybygg. Lørenfaret 3 tenkes rehabilitert men 
parkeringshuset fjernes.  
 
Planområdet ligger mellom Lørenbyen og Økern sentrum. Planområdet grenser i nord mot Ring 3 
(Dag Hammarskjølds vei) i øst mot ny rundkjøring/ tunnelåpninger og nye Økernsenteret og i vest 
mot Lørenbyen og småhusbebyggelse. I sør grenser planområdet mot et næringsområde. 
 
Vurdering: 
Forslagsstiller har kun sendt en forenklet planbeskrivelse i forbindelse med denne saken. Både 
tekst og tegninger i planbeskrivelsen er lite detaljert, og det er vanskelig å få helt tak i hva 
forslagsstiller vil med planområdet. Forslagsstiller har heller ikke sendt med tilbakemeldinger fra 
område- og prosessavklaringen. Derfor blir tilbakemeldingen fra Bydel Grünerløkka av mer 
generell karakter. 
Bydel Grünerløkka er positiv til at det i tråd med overordnede retningslinjer om fortetting og 
transformasjon av nærings- og industriområder planlegges boligbygging, kontor, forretning, 
bevertning, offentlig eller privat tjenesteyting, hotell/ overnatting og allmennyttige formål.  
 
Bydel Grünerløkka er opptatt av at nybygg skal tilpasses sine omgivelser. Selv om senterområdet i 
følge Kommunedelplan for Økern kan tillates i 42 meters høyde ønsker ikke bydelen at slike 
høyder skal legges tett innpå et etablert småhusområde. Utbygger må vise hensyn til naboer i 
småhusbebyggelsen. Bydelen anbefaler at det legges opp til samarbeid og informasjonsmøter med 
naboer med tanke på plassering av bygningskroppene og høyder.  
 
I forbindelse med transformasjonen av Lørenområdet til boligby har det vært reist kritikk mot 
utbyggere og planleggere for manglende fokus på fellesskapsbyggende elementer som lekeplasser, 
fellesarealer med mer. Bydelen framholder tilbakemeldingen til område- og prosessavklaringen og 
presiserer behovet for sosial infrastruktur i området, sett i lys av den omfattende utviklingen som 
skjer på omkringliggende tomter. Vi mener det er viktig at barn og unge som bor i dette område 
har nok uteareal. Bydelen ønsker derfor at tilstrekkelig areal reguleres til lekeplass og 
uteoppholdsarealer. Bydelen anbefaler at det legges opp til leke- og aktivitetsarealer også for 
andre målgrupper enn små barn. For eksempel kan det avsettes areal som kan brukes til ballspill 
om sommeren og som kan islegges om vinteren. Ballplass og skøytebane er en sosial møteplass 
for ulike aldersgrupper. Andre fellesskapsfremmende elementer kan være idrettslekeplass (av 
typen som blant annet er etablert ved Jordal Amfi), skatepark eller områder for matlaging med 
benker, bord og fellesgrill eller utepeis.  
 
Bydel Grünerløkka anbefaler at det stilles rekkefølgekrav, slik at fellesarealer, gangveier, torg og 
møteplasser er ferdigstilt før området skal tas i bruk. 
 
Bydel Grünerløkka forutsetter at det legges til rette for universell utforming. 
 
I tråd med Bydel Grünerløkkas plan for reduksjon av klimagasser anbefaler bydelen at 
utbyggingen får en miljøprofil, at det velges miljøvennlige løsninger både i valg av materialer, 
valg av energikilder og i utformingen.  
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Bydel Grünerløkka er positiv til at det i tråd med overordnede retningslinjer om fortetting og 
transformasjon av nærings- og industriområder planlegges boligbygging, kontor, forretning, 
bevertning, offentlig eller privat tjenesteyting, hotell/ overnatting og allmennyttige formål.  
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Bydel Grünerløkka er opptatt av at nybygg skal tilpasses sine omgivelser. Selv om senterområdet i 
følge Kommunedelplan for Økern kan tillates i 42 meters høyde ønsker ikke bydelen at slike 
høyder skal legges tett innpå et etablert småhusområde. Utbygger må vise hensyn til naboer i 
småhusbebyggelsen. Bydelen anbefaler at det legges opp til samarbeid og informasjonsmøter med 
naboer med tanke på plassering av bygningskroppene og høyder.  
 
I forbindelse med transformasjonen av Lørenområdet til boligby har det vært reist kritikk mot 
utbyggere og planleggere for manglende fokus på fellesskapsbyggende elementer som lekeplasser, 
fellesarealer med mer. Bydelen framholder tilbakemeldingen fra område- og prosessavklaringen 
og presiserer behovet for sosial infrastruktur i området, sett i lys av den omfattende utviklingen 
som skjer på omkringliggende tomter. Bydelen mener det er viktig at barn og unge som bor i dette 
område har nok uteareal. Bydelen ønsker derfor at tilstrekkelig areal reguleres til lekeplass og 
uteoppholdsarealer. Bydelen anbefaler at det legges opp til leke- og aktivitetsarealer også for 
andre målgrupper enn små barn. For eksempel kan det avsettes areal som kan brukes til ballspill 
om sommeren og som kan islegges om vinteren. Ballplass og skøytebane er en sosial møteplass 
for ulike aldersgrupper. Andre fellesskapsfremmende elementer kan være idrettslekeplass (av 
typen som blant annet er etablert ved Jordal Amfi), skatepark eller områder for matlaging med 
benker, bord og fellesgrill eller utepeis.  
 
Bydel Grünerløkka anbefaler at det stilles rekkefølgekrav, slik at fellesarealer, gangveier, torg og 
møteplasser er ferdigstilt før området skal tas i bruk. 
 
Bydel Grünerløkka forutsetter at det legges til rette for universell utforming. 
 
I tråd med Bydel Grünerløkkas plan for reduksjon av klimagasser anbefaler bydelen at 
utbyggingen får en miljøprofil, at det velges miljøvennlige løsninger både i valg av materialer, 
valg av energikilder og i utformingen.  
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Saksframlegg BUK 
Sak 25/13 

 

 
Arkivsak: 201300581  
Arkivkode:   

Saksbeh:  Gro Borgersrud  

   
Saksgang Møtedato  
Byutviklingskomiteen 24.06.2013  
 

 
BESTILLING AV OPPSTARTSMØTE VULKAN, TVERRFORBINDELSE, 
KOLLEKTIV- OG SYKKELLØSNINGER I MARIDALSVEIEN MELLOM 
FREDENSBORGVEIEN OG TELTHUSBAKKEN OG NYBYGG LANGS VESTSIDEN 
AV MARIDALSVEIEN VED KJÆRLIGHETSSTIEN. 
Saksnr. 201300581 
 
Forslagsstillere: Aspelin Ramm/ COWI AS  
 
Bakgrunn: 
Varsel om oppstart av planarbeid - detaljregulering ble behandlet i bydelsutvalget 21.03.13. 
Planarealet var vesentlig endret fra planinitiativet i saken. Kubaparken og Egeberg parsellags 
arealer var ikke med i planarealet i planinitiativet. Utbygging langs Maridalsveien ved 
Kjærlighetsstien ikke var nevnt i planinitiativet. Plan- og bygningsetaten innkalte forslagsstiller til 
et oppfølgingsmøte etter varslingen av planarbeidet. Konklusjonen møtet var at Plan- og 
bygningsetaten er negativ til bebyggelse slik det var skissert i varsel om oppstart. Forslagsstiler 
fikk melding om at dersom de ønsket å gå videre med et alternativ med bebyggelse langs 
Maridalsveien må de sende inn en anmodning om oppstartsmøte (og begynne på nytt).  
 
Saken anses nå av Plan- og bygningsetaten som en ny sak. Bydel Grünerløkka ser imidlertid at 
forslagsstillers ønsker i stor grad er de samme som i varsel om oppstart av planarbeid med 
detaljregulering. Bydelen anser dermed at tidligere merknader til saken fremdeles er relevante.  
 
Planavgrensning:  
Planområdet dekker Maridalsveien med sideareal, fra rundkjøringen ved Møllerveien til 
Arkitekthøgskolen. I planområdet inngår også et grøntareal mellom Kjærlighetsstien og 
Maridalsveien og Ytre grense av Kubaparken mot Maridalsveien og adkomst til Vulkanområdet. 
Del av Egeberg parsellags arealer skal være tatt ut av planområdet.  
 
Hva vil forslagsstiller: 
Forslagsstiller ønsker å oppføre ny bebyggelse langs Maridalsveien mot vest, ved 
Kjærlighetsstien. De ønsker å gjøre Vulkanområdet mer tilgjengelig for myke trafikkanter med ny 
tverrforbindelse mot vest og for motorisert ferdsel med bussholdeplass, parkeringsplasser og 
stoppmuligheter for drosje i Maridalsveien. Forslagsstiller ønsker å oppgradere Maridalsveien og 
omdefinere areal for fotgjengere, syklister og billister, samt å gjøre kryssing tryggere.  
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Tidligere behandling:  
Varsel om oppstart av planarbeid - detaljregulering ble behandlet i bydelsutvalget 21.03.13. 
Bydelsutvalget vedtok følgende: 
 
”Bydelen er opptatt av å ivareta overordnede planer for blågrønn struktur og går mot en eventuell 
nedbygging av Kubaparken. 
 
Arealet mellom Kjærlighetsstien og Maridalsveien hvor forslagsstiller vil se på utbygging ligger i 
Bydel St. Hanshaugen. Bydel Grünerløkka vil likevel presisere at nedbygging av grøntarealer 
krever erstatningsarealer. 
 
Bydel Grünerløkka er positive til at det legges bedre til rette for myke trafikkanter langs og på 
tvers av Maridalsveien. Et av forslagene i planinitiativet var å lage en shared space-løsning for 
kryssing av Maridalsveien. Forslagsstiller mener dette vil tvinge biler og busser til å senke farten 
fordi gangfelt og lysregulering er fraværende og syklister og fotgjengere kan krysse veien over et 
større areal. Shared space forutsetter at alle trafikkantene kommuniserer. Bydelen er skeptisk til 
om en shared spaceløsning kan fungere i en så trafikkert vei som Maridalsveien. 
 
Bydelen vil påpeke at det allerede er sykkelfelt i Maridalsveien, og at kombinasjon av sykkelfelt 
og kantparkering gir en dårligere trafikksikkerhet og tilrettelegging for syklister enn dagens 
situasjon. Det vil også bryte med vegnormalene, på grunn av fartsgrensa og trafikkmengden i 
Maridalsveien. Parkeringsplasser og eventuell taxi-holdeplass bør plasseres på egen grunn. 
 
Ut over dette vil bydelen vise til Bydel St. Hanshaugens, fagetatenes og Ruters uttalelser til 
planinitiativet.” 
 
Vurdering: 
I varsling om oppstart av planarbeid skrev forslagsstiller: ”Planforslaget medfører at eksisterende 
trafikkarealer i Maridalsveien omdisponeres og at nye arealer i området mellom Maridalsveien og 
Kjærlighetsstien, samt Kubaparken må omreguleres.”  
 
Det var ikke beskrevet hverken i tegninger eller tekst hva Kubaparken var tenkt omregulert til. 
Forslagsstiller opplyste bydelen per telefon at ”omregulering” var feil begrep om Kubaparken. Det 
de ønsket var å se på alternative traseer for gang- og sykkelveier gjennom Kubaparken. Dette blir 
delvis bekreftet i et oppfølgingsmøte Plan- og bygningsetaten hadde med forslagsstiller 31.05.13. 
I referatet fra oppfølgingsmøtet skriver Plan- og bygningsetaten at utvidelsen av planavgrensning 
mot Kubaparken ble foreslått i varslingen av oppstart med detaljregulering hovedsakelig for å 
tilpasse kryssing av Maridalsveien ved Telthusbakken. Ordet ”hovedsakelig” tilsier imidlertid at 
det også kan være andre årsaker for å innlemme Kubaparken i planområdet. Bydel Grünerløkka 
ønsker en avklaring i oppstartsmøtet om det foreligger andre årsaker for å innlemme Kubaparken i 
planområdet. Bydelen ser få argumenter for å fravike overordnede planer for blågrønn struktur.  
 
Bydel Grünerløkka er positive til at forslagsstiller i oppfølgingsmøte med Plan- og bygningsetaten 
bekreftet at planområdet likevel ikke vil berøre Kjærlighetsstien og parsellhagen. At forslagsstiller 
også bekreftet at de ikke hadde satt seg inn i føringene for Akersryggen og Kjærlighetsstien vitner 
om lite grundig forarbeid.  
 
Arealet mellom Kjærlighetsstien og Maridalsveien, hvor forslagsstiller ønsker å oppføre nybygg, 
eies av kommunen og ligger i Bydel St. Hanshaugen. Bydel Grünerløkka støtter Bydel St. 
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Hanshaugens uttalelse 03.04.13, Byantikvarens uttalelse 20.03.13 og ber om at begge disse tas 
med i oppstartsmøtet. Bydelen ønsker at forslagsstiller i oppstartsmøtet gjør rede for hvorfor de 
ønsker at det skal oppføres nybygg på et område de ikke eier og hvor de har fått så klare meldinger 
mot tiltaket fra bydelene, Byantikvaren, Plan- og bygningsetaten og andre. 
 
Kontaktutvalget gjorde en befaring langs forslagsstillers forslag til tverrgående forbindelse. 
Traseen forslagsstiller har tegnet inn går tvers gjennom Vår Frelsers gravlund. For at traseen skal 
være mulig å bruke må det også lages ny port i gjerdet til gravlunden fra Akersveien. Traseen er 
tegnet inn midt mellom de to portene som i dag går inn til gravlunden fra Akersveien. 
Forslagsstiller har av uviss grunn satt Pilestredet Park som mål for tverrforbindelsen. Dersom 
forbindelsen må gå rundt gravlunden, er traseen ikke raskere enn de to eksisterende forbindelsene, 
som forslagsstiller også har tegnet inn i sitt forslag. Forslaget om tverrforbindelse framstår med 
disse opplysningene som lite gjennomtenkt. Bydel Grünerløkka ønsker en presisering i 
oppstartsmøtet om hensikten med tverrforbindelsen.  
 
Bydel Grünerløkka er positiv til at det legges bedre til rette for myke trafikkanter langs og på tvers 
av Maridalsveien. Bydelen kan imidlertid ikke se, av nye og gamle dokumenter i saken, at dette er 
hensikten med forslaget. Bydelen vil påpeke at det allerede er sykkelfelt i Maridalsveien, og at 
kombinasjon av sykkelfelt og kantparkering gir en dårligere trafikksikkerhet og tilrettelegging for 
syklister enn dagens situasjon. Det vil også bryte med vegnormalene, på grunn av fartsgrensa og 
trafikkmengden i Maridalsveien. Parkeringsplasser og eventuell drosjeholdeplass bør plasseres på 
egen grunn. 
 
Et av forslagene i planinitiativet var å lage en shared space-løsning for kryssing av Maridalsveien. 
Bydelen er fremdeles skeptisk til om en shared space-løsning kan fungere i en så trafikkert vei 
som Maridalsveien med tanke på universell utforming.  
 
Bydelen anser Vulkanområdet som godt dekket med bussholdeplasser, med fire holdeplasser i 
umiddelbar nærhet. To i nord ved Telthusbakken og to i sør ved Møllerveien. Det er om lag 450 
meter mellom holdeplassene.  
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Bydel Grünerløkka ser at forslagsstillers ønsker i stor grad er de samme som i varsel om oppstart 
av planarbeid med detaljregulering. Bydelen anser dermed at tidligere merknader til saken 
fremdeles er relevante. Bydel Grünerløkka støtter Bydel St. Hanshaugens uttalelse 03.04.13 og 
Byantikvarens uttalelse 20.03.13 og ber om at begge disse tas med i oppstartsmøtet. 
 
Bydel Grünerløkka ønsker en avklaring i oppstartsmøtet om det foreligger andre årsaker for å 
innlemme Kubaparken i planområdet enn å tilpasse kryssing av Maridalsveien ved Telthusbakken. 
Bydelen ser få argumenter for å fravike overordnede planer for blågrønn struktur.  
 
Bydel Grünerløkka er positive til at forslagsstiller i oppfølgingsmøte med Plan- og bygningsetaten 
bekreftet at planområdet likevel ikke vil berøre Kjærlighetsstien og parsellhagen.  
 
Arealet mellom Kjærlighetsstien og Maridalsveien, hvor forslagsstiller ønsker å oppføre nybygg, 
eies av kommunen og ligger i Bydel St. Hanshaugen. Bydelen ønsker at forslagsstiller i 
oppstartsmøtet gjør rede for hvorfor de ønsker at det skal oppføres nybygg på et område de ikke 
eier og hvor de har fått så klare meldinger mot tiltaket fra Bydel St. Hanshaugen, Byantikvaren, 
Plan- og bygningsetaten og andre. 
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Kontaktutvalget for velforeninger gjorde en befaring langs forslagsstillers forslag til tverrgående 
forbindelse fra Grünerløkka ti Pilestredet park. Traseen forslagsstiller har tegnet inn går tvers 
gjennom Vår Frelsers gravlund. For at traseen skal være mulig å bruke må det også lages ny port i 
gjerdet til gravlunden fra Akersveien. Traseen er tegnet inn midt mellom de to portene som i dag 
går inn til gravlunden fra Akersveien. Forslagsstiller har av uviss grunn satt Pilestredet Park som 
mål for tverrforbindelsen. Dersom forbindelsen må gå rundt gravlunden, er traseen ikke raskere 
enn de to eksisterende forbindelsene, som forslagsstiller også har tegnet inn i sitt forslag. Dersom 
forslagsstiller foreslår en ny inngang til Vår Frelsers gravlund, som det kan se ut som her, bør 
forslagsstiller gjøre rede for dette i forslaget. Bydel Grünerløkka ønsker en presisering i 
oppstartsmøtet om hensikten med tverrforbindelsen.  
 
Bydel Grünerløkka er positiv til at det legges bedre til rette for myke trafikkanter langs og på tvers 
av Maridalsveien. Bydelen kan imidlertid ikke se, av nye og gamle dokumenter i saken, at 
resultatet av forslaget vil være en bedret situasjon for myke trafikkanter. Bydelen vil påpeke at det 
allerede er sykkelfelt i Maridalsveien, og at kombinasjon av sykkelfelt og kantparkering gir en 
dårligere trafikksikkerhet og tilrettelegging for syklister enn dagens situasjon. Det vil også bryte 
med vegnormalene, på grunn av fartsgrensa og trafikkmengden i Maridalsveien.  
 
Et av forslagene i planinitiativet var å lage en shared space-løsning for kryssing av Maridalsveien. 
Bydelen er fremdeles skeptisk til om en shared space-løsning kan fungere i en så trafikkert vei 
som Maridalsveien med tanke på universell utforming.  
 
Bydelen anser Vulkanområdet som godt dekket med bussholdeplasser, med fire holdeplasser i 
umiddelbar nærhet. To i nord ved Telthusbakken og to i sør ved Møllerveien. Det er om lag 450 
meter mellom holdeplassene.  
 
Bydelen mener parkeringsplasser og eventuell drosjeholdeplass bør plasseres på egen grunn. 
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BESTILLING AV OPPSTARTSMØTE - VIDERESENDING  - VULKAN 
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Vi orienterer om mottatt bestilling av oppstartsmøte. Saken er registrert hos oss med saksnummer 
201307883.   
 
Send melding til Plan- og bygningsetaten hvis dere har spesifikke og konkrete innspill til oppstartsmøtet. 
Alle berørte parter blir varslet om oppstart av planarbeidet etter oppstartsmøtet. 
 
Vi ber om at bydelsadministrasjonen videreformidler informasjonen til barnas representant i bydelen. 
 
Følg fremdriften på Saksinnsyn:  
http://terra2.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn / (intranett)  
http://www.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn / (internett)  
 
Plan- og bygningsetaten oppfordrer alle til å kommunisere elektronisk med etaten via etatens e-
postadresse: Postmottak@pbe.oslo.kommune.no. Vennligst oppgi saksnummer ved henvendelse til 
etaten.  
 
 
PLAN- OG BYGNINGSETATEN 
Dokumentsenteret 
Stab 
 
 
Likelydende brev sendt til: 
Bymiljøetaten, Postboks 9336 Grønland, 0135 OSLO, postmottak@bym.oslo.kommune.no 
Byantikvaren, Postboks 2094 Grünerløkka, 0505 OSLO, postmottak@bya.oslo.kommune.no 
Bydel Grünerløkka, Postboks 2129 Grünerløkka, 0505 OSLO, postmottak@bga.oslo.kommune.no 

Se adresseliste 
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Innlogging

Altinn-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker

Innlogget hos Altinn LIV SIRI KLEVEN SYVERTSEN
SOTH

Ansvarlige

Fagkyndig

Firma COWI AS

Organisasjonsnummer 979364857

Adresse Postboks 6412 Etterstad

Postnummer 0605

Poststed Oslo

Telefonnummer 47348989

E-post (kvittering hehgeowi.no
sendes hit)

Gjenta e-post hehgeowi.no

Kontaktperson Heidi Høiseth
for prosjektet hos
fagkyndig

Forslagsstiller/tiltakshaver

Firma Aspelin Ramm Eiendom AS

Organisasj onsnummer 916314981

Adresse Postboks 389 Sentrum
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Plan- og bygningsetaten Postadr:
Vahls gate 1
0187 Oslo

Telefonnummer
E-post:

23 4 9 10
postmottak@pbe.oslo.kommune.no

Postnummer 0102

Poststed Oslo

Telefonnummer 22 40 40 00

E-post (kvittering
sendes hit)

post@aspelinramm.no

Kontaktperson
for prosjektet hos
forslagsstiller

Bjørnar Johnsen

Innledende informasjon om forslaget

Eiendomsopplysninger

Gårdsnummer 218

Bruksnummer 28

Adresse/Stedsnavn Postboks 491 Sentrum, 0105 Oslo

Eiers navn Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Eiendomsopplysninger

Gårdsnummer 218

Bruksnummer 29

Adresse/Stedsnavn Postboks 491 Sentrum, 0105 Oslo

Eiers navn Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Eiendomsopplysninger

Gårdsnummer 218

Bruksnummer 106

Adresse/Stedsnavn Postboks 491 Sentrum, 0105 Oslo

Eiers navn Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Eiendomsopplysninger

Gårdsnummer 218

Bruksnummer 107
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0187 Oslo

Telefonnummer
E-post:

23 4 9 10
postmottak@pbe.oslo.kommune.no

Adresse/Stedsnavn Postboks 491 Sentrum, 0105 Oslo

Eiers navn Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Eiendomsopplysninger

Gårdsnummer 218

Bruksnummer 113

Adresse/Stedsnavn MARIDALSVEIEN 29, 0175 OSLO

Eiers navn Statsbygg

Eiendomsopplysninger

Gårdsnummer 218

Bruksnummer 128

Adresse/Stedsnavn MARIDALSVEIEN 15A-E, 0175 OSLO

Eiers navn Vulkan Eiendom AS

Eiendomsopplysninger

Gårdsnummer 218

Bruksnummer 241

Adresse/Stedsnavn Postboks 491 Sentrum, 0105 Oslo

Eiers navn Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Eiendomsopplysninger

Gårdsnummer 518

Bruksnummer 4

Adresse/Stedsnavn Postboks 389 Sentrum, 0102 OSLO

Eiers navn Vulkan Eiendom AS

Eiendomsopplysninger

Gårdsnummer 218

Bruksnummer 244

Adresse/Stedsnavn Maridalsveien 17D
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0187 Oslo
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23 4 9 10
postmottak@pbe.oslo.kommune.no

Eiers navn Westerdals

Eiendomsopplysninger

Gårdsnummer 999

Bruksnummer 310

Adresse/Stedsnavn Maridalsveien

Eiers navn Oslo kommune

Eiendomsopplysninger

Gårdsnummer 999

Bruksnummer 794

Adresse/Stedsnavn Maridalsveien

Eiers navn Oslo kommune

Bydel Bydel Grünerløkka

Bakgrunn for og
hensikt med prosjektet.

Vulkan har etablert seg som et annerledes og spennende byområde i Oslo med
kulturtilbud, uteliv, Mathallen, hoteller, boliger, treningssentre og mye mer. Vulkan
er blitt et viktig målpunkt i byen. Hensikten med dette planarbeidet er å tilrettelegge
for god tilgjengelighet til området, gode gang- og sykkelakser i området og noe
mer fortetting og urban bebyggelse langs Maridalsveien. Det er et mål å forbedre
trafikkløsninger for gående og syklende i Maridalsveien, både de som skal til og fra
Vulkan og for de som skal forbi området, samt å øke tilgjengeligheten til området.
Det vil bli fokus på utforming av Maridalsveien og forbedring av trafikkavvikling til
og fra Vulkanområdet. Det er behov for nye og gode kollektivløsninger i forbindelse
med mye mennesker som skal til og fra Vulkan, og det er ønskelig å tilrettelegge for
bussholdeplasser og stoppmuligheter for taxi i Maridalsveien.
Det inngår ikke eksisterende bygninger i planområdet. Som en utvidelse av det
tette byen, er det ønskelig å legge til rette for ny lav bebyggelse på vestsiden av
Maridalsveien i skrenten mellom eksisterende parkeringsanlegg og Kjærlighetsstien.
Da vil man skape et mer definert gateløp og utnytte et område som i dag fremstår som
lite innbydende. Det er ønskelig å få inn en aktør/aktivitet i denne bebyggelsen som kan
supplere tilbudet og aktivitetene som allerede finnes på Vulkan. Dette vil bygge opp
under områdets identitet.

Er det særlige spørsmål
dere ønsker å få
avklart?

Det ønskes avklart muligheten for å legge til rette for bebyggelse langs vestsiden
av Maridalsveien i området ved eksisterende garasjeanlegg og Kjærlighetsstien. I
utforming og plassering av bebyggelsen vil det blant annet tas hensyn til områdets
historiske verdier og behov for grøntarealer. Videre er det viktig å få til en bedre
adkomstvei fra Maridalsveien til Vulkan
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Karttjeneste

Vedlegg

Oslokart.pdf

Planstatus og rammebetingelser

Overordnede planer og føringer *

Hvilke overordnede
planer gjelder for
planområdet, hvilke
føringer gir de, og i
hvilken grad følger
prosjektet opp disse
føringene?

T-5/93 Areal og transportplanlegging: Samsvar
Kommuneplanens arealdel, KP 2009: Samsvar
Kommunedelplan 4 Akerselva miljøpark (KDP 4): Samsvar
Kommunedelplan 8 Grøntplan for Oslo: Samsvar
Forslag til Kommunedelplan for den blågrønne strukturen i Oslos byggesone: Samsvar
Kommunedelplan for torg og møteplasser: Samsvar
Plan for hovedsykkelveinettet: Samsvar

Gjeldende regulering *

Området er i dag regulert til offentlig trafikkområde, gangvei, friområde, fellesområde
felles avkjørsel, felles gangareal
Gjeldende planer: S-2255 (Cubaparken og Egebergløkken parsellhager), S-171GO
(Maridalsveien), S-4268 (Vulkanområdet), S-2814 (Telthusbakken), S-4250
(Uelandsgate), S-2611 (Kjærlighetsstien), S-3672 (Friområde ved Kjærlighetsstien),
S-4402

Eksisterende miljøsituasjon

(naturmangfold,
samferdsel, støy,
trafikk)

Naturmangfold: Akerselva miljøpark (bla beiteområde for ender) og grønne lunger
(egebergløkka parsellhage og Cubaparken)
Kulturmiljø: Flere verneverdige bygg og bygningsmiljøer i nærområdet
Trafikk: Maridalsveien på strekningen ble registrert med 15100 ÅDT i 2002, denne
er antatt å øke med den pågående utbyggingen av Vulkantomten. Det går to busser på
strekningen; 54 og 34.
Støy: Støyen i området er i hovedsak fra trafikk.

Eksisterende bebyggelse og bruk

Planområdet er i hovedsak veiareal, i tillegg til tursti, grøntareal (skrent mot
Maridalsveien) og parkeringsareal. Det er et eksisterende parkeringsanlegg i fjellet på
vestsiden av Maridalsveien. Ut over dette er det ingen bebyggelse i planområdet.
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Enkel stedsanalyse

(erstatt gjerne med
enkel stedsanalyse som
lastes opp, se eksempel)

Vulkan har etablert seg som et annerledes og spennende byområde i Oslo med
kulturtilbud, uteliv, Mathallen, hoteller, boliger, treningssentre og mye mer. Vulkan er
blitt et viktig målpunkt i byen. Det er flere elementer som krever plangrep: Østsiden av
Maridalsveien er et velutviklet urbant område, mens området vest for Vulkan framstår
som et åpent grøntområde uten bebyggelse. Deler av skrenten langs Maridalsveien er
gjengrodd og området fremstår som lite innbydende.
¿ Det er flere mindre veier som krysser Maridalsveien, men ingen med fokus på myke
trafikanter.
¿ Maridalsveien er relativt bred og har en utforming som tilgodeser de kjørende og ikke
fotgjengere og syklister.
¿ Det finnes i dag en bro som går fra Vulkan over Akerselva til Grünerløkka. I retning
vestover mot St.Hanshaugen og Akersveien, finnes det ingen god tilknytning. Her blir
en møtt av en rufsete parkeringsplass med innkjøring til et parkeringsanlegg i fjellet,
samt en gjengrodd skrent.

Illustrasjoner til stedsanalyse

Vedlegg

DNs Naturbase.pdf

Stille områder og støysoner.pdf

86204475-regulering.pdf

Vulkan flyfoto.pdf

Gangakser i området.pdf

Forslagets hovedgrep

Beskrivelse av hovedgrep

Hvordan er forslaget
tenkt løst? Presenter
skissen av byplangrepet
(se forklaring nedenfor)
kort med fokus på
det overordnede:
Formål, disponering
av tomta (atkomster,
utearealer og plassering

I utarbeidelsen av planforslag vil en se på flere virkemidler for å oppnå målene:
Oppgradere Maridalsveien: definere areal for gående, syklister og kjørende samt
tilrettelegge for trygge kryssinger
Mer definert gateløp i søndre del av planområdet ved lav bebyggelse på vestsiden av
Maridalsveien. Det er tenkt lav bebyggelse som føyer seg inntil eksisterende terreng
i bakkant og hvor takflaten kan utnyttes til parkområde/grøntareal. Bebyggelsen skal
ta hensyn til verneverdige murer langs Kjærlighetsstien, samt siktlinjer fra området
lenger vest. Det vil blant annet ses på løsninger hvor bebyggelsen trappes ned mot
Maridalsveien
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av bygningsmasse og
anlegg)

Forbedre trafikkavviklingen med venstresvingefelt i Maridalsveien til Vulkan og utvide
adkomstveien
Opprette ny forbindelse mellom Maridalsveien og Kjærlighetsstien i forlengelsen av
gangakse fra Akerselva i øst, gjennom Vulkan
Tilrettelegge for holdeplasser for buss
Opprette noen plasser med parkering i Maridalsveien, og stoppmuligheter for taxi
Minst mulig inngrep i tilliggende arealer

Skisse av byplangrep og prinsippsnitt

Vedlegg

Illustrasjonsplan revidert plangrense.pdf

Bebyggelse sett fra øst.pdf

Bebyggelse sett fra sør.pdf

Alternativ med nedtrappet bebyggelse.pdf

Prinsippsnitt A-A.pdf

Fakta om forslaget

Arealstørrelse

Planområdet totalt: ca 12000m²

Arealbruk og foreslåtte
formål

Veiformål: 9/10
Friområde - park:
Bebyggelse og anlegg - næring: 1/10

Uteoppholdsareal (for
skoler, barnehager,
sykehjem og boliger)

Ingen krav til uteoppholdsareal

Utnyttelse Ansees ikke som relevant, kun 1 bygg på 3 etg, på tilsammen ca 4200 kvm.

Høyde 3 etg

Trafikk og parkering ¿ Maridalsveiens funksjon som hovedfartsåre gjennom området opprettholdes.
Maridalsveien utformes med tosidig sykkelfelt, minimum 2,5 m brede fortau og
opphøyde felt eller annen markering der det er kryssende gang- og sykkeltrafikk. Det vil
ses på muligheter for å ha en bussholdeplass i området sør for Telthusbakken.
¿ Adkomstvei til Vulkan utvides noe



Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten

Bestilling av oppstartsmøte

PBE002-BHZZ Side 8 av 8

Plan- og bygningsetaten Postadr:
Vahls gate 1
0187 Oslo

Telefonnummer
E-post:

23 4 9 10
postmottak@pbe.oslo.kommune.no

¿ Parkering: Rett sør for adkomstvei til Vulkan ønskes noen langsgående p-plasser og
en "kiss & ride" som kan benyttes av taxi. Eksisterende garasjeanlegg på vestsiden av
Maridalsveien opprettholdes og videreutvikles som en del av den nye bebyggelsen.

Videre prosess
Redegjør for om
prosjektet kan
utløse krav om
konsekvensutredning

Prosjektet utløser ikke krav om konsekvensutredning.

Medvirkning i videre
prosess

I forbindelse med varsling av planoppstart, er det avholdt møter med naboer og
interessegrupper i området. Ytterligere møter med naboer, interessegrupper eller andre
avholdes etter behov. Nødvendige avklaringer med offentlige etater, Ruter mm gjøres i
det videre planarbeidet.

Hvilke
hovedutfordringer har
forslaget?

Prosjektets hovedutfordring er å få til en god løsning for plassering og utforming av
bygg på vestsiden av Maridalsveien. Bygget skal i tillegg til god terrengtilpasning,
hensynta eksisterende murer langs Kjærlighetsstien og viktige siktlinjer i området.
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Naturtyper område
Svært viktig og viktig

Lokalt viktig

Identifiserte korallområder

Vernede korallområder

Korallrev

Pilgrimsleden

Statlig sikra friluftslivsområde

Artsforekomst område

Artsforekomst punkt

Art trekkvei

Marine artsforekomst område

Kulturminner - Lokalitetsikon

Tegnforklaring

Naturtyper punkt
Svært viktig og viktig, punkt

Lokalt viktig, punkt
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Skape en urban stripe på begge
sider av Maridalsveien

østsiden av Maridalsveien er et

velutviklet urbant område, mens

område vest for Vulkan framstår som

tomt og lite utviklet. Ved å utvide

denne koplingen kan vi tilføre en

Pavilion, en nye muligheter for eks

butikker, cafe, restaurant og

kulturelle arrangement.

Utsiktspunkt & trygghet

Over åsen ligger en bratt gressplen,

som kan bli et flott utsiktspunkt mot

Grunerløkka, men på grunn av kraftig

vegetasjon og høye trær skjermes

hefe utsikten. Den tette vegetasjonen

gjør også stien/området mørk og

utilgjengelig, og det oppleves uhygt å

gå her på kveldstid. Ved å tenke nytt

og åpne opp dette område vil vi

kunne tilby et vakkert og trygt

uteområde for brukerne.

PROSJEKT

VULKAN OVERORDNET

OPPDRAGSGIVER

INNFILLAS

DATO. 15.092011

PROSJEKT NR. 1803

TEGN. VC KONT. GG
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••• wee Hovedveier

	 Afternativ ruter

KobIinger

1111111.1111Hovedkoblingen

Vulkan som nytt kjemeområde

Ligger langs Maridalsveien, mellom

Grunersløkka, St. Hanshaugen og st.

Olavsplass, har stort protensial til å

bfi et kjemeområde. Det er fiere

mindre gangveier som krysser over

Maridalsveien, men ingen fokuserer

på fotgjengere.

Koblingen mellom øst og vest

Det finnes i dag en bro som går fra

Vulkan over Akerselva til Grunerløkka,

men om man vil gå mot vest, retning

St.hans haugen/Aker, finnes det ingen

god og direkte måte å gjøre dette på -

man blir møtt av en

tjellvegg/parkeringsanlegg.

Ved å utvide tilgangen over fjellveg-

gen, vil dette etablere en sterkere ko-

pling mellom Grunerløkka og vest-

siden av Oslo, via Vulkan.
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PRINSIPPSNITTA-A

-

ALT01
Totalt 18,1 m

i
LI

FORTAU SYKKEL KJØREFELT KJØREFELT SYKKEL i PARKERING FORTAU
2.SM 1.8 M 3.25 M I 3.25 M 1.8 M 1-'i 2.5 M 2.5 M

0
iz
u_

ALT02
Totalt 19.4 m

FORTAU SYKKEL

2.5 M 2 2 M

KANTSTEIN

0.25

M

KJØREFELT

3.25 M

KJØREFELT

3,25 M

KANTSTEIN

0.25

M

SYKKEL

2.2 M

BUFFERSONE

0.5

M

PARKERING FORTAU

25 M 2.5 M
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SAK 26/13 ANMODNING OM OPPSTARTSMØTE SINSENVEIEN 45-49 
 
Forslagsstiller:  
Forslagsstiller er Arkitektur Laboratoriet for Sinsenveien 45-49 AS. 
 
Sammendrag:  
Planforslaget søker å transformere området fra dagens kontor og næringsvirksomhet til 
boligformål, barnehage og næring, offentlig torg og møteplass med mer. Planforslaget er i 
hovedsak i tråd med overordnede planer, men bryter med Kommunedelplan for Økernområdet når 
det kommer til utnyttelsesgrad og antall etasjer.  
 
Dagens bebyggelse er forutsatt revet. 
 
Beskrivelse av planforslaget:  
Planområdet ligger på Løren og grenser i vest til villaområdet Sinsen Hageby i Sinsenveien, mot 
nord grenser området til et næringsbygg, i øst møter området Lørenbyen og i sør bolig- og 
næringsbygg. 
 
Planområdet har et areal på 16670 m². Planforslaget legger opp til omkring 36000 m² til bolig og 
om lag 1600 - 2000 m² til næring og barnehage. Foreslått utnyttelsesgrad er 225 %. Det foreslås 
oppført fordelt på 10 frittliggende blokker rundt et bilfritt fellesareal. Det forespeiles rundt 450 
boliger. Adkomst til parkeringskjeller er fra Sinsenveien. Blokkene foreslås i varierende høyder 
fra 4 til 11 etasjer. Lavere blokker i vest og sør på 4 etasjer med tilbaketrukket volum på 6 etasjer. 
Lamellblokker på 6 – 7 etasjer med tårn på 8 -11 etasjer mot næringsbebyggelsen i nord, mot 
blokkene i Lørenbyen i øst og mot deler av kontor- og boligblokkene i sør.  
 
Vurdering: 
Bydel Grünerløkka er positiv til at det i tråd med overordnede retningslinjer om fortetting og 
transformasjon av nærings- og industriområder planlegges boligbygging i Sinsenveien 45-49. 
Bydelen anser hovedgrepet med mange bygninger, todelt høyde og lik framtoning men ulike 
volumer, rundt fellesarealene som godt. Tilpasning til omkringliggende bebyggelse med de laveste 
byggene mot trevillaene i Sinsenveien og de høyeste bygningene mot næringsbyggene i nord og 
blokkbebyggelsen i øst er positivt. Bydelen anbefaler at det tidlig i prosessen legges opp til 
samarbeid og informasjonsmøter med naboer med tanke på plassering av bygningskroppene og 
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høyder. Bydelen er positiv til at det legges opp til at området skal være bilfritt og at det anlegges 
felles parkeringskjeller under planområdet.  
 
Kommunedelplanen for Økernområdet anbefaler en utnyttelse på 100-150% og setter maks antall 
etasjer til 8. Planforslaget har en foreslått utnyttelsesgrad på 225 % og foreslås med bebyggelse 
opp til 11 etasjer. Kommunedelplanen var gjennom en omfattende beslutningsprosess før den ble 
vedtatt av kommunens øverste folkevalgte organ, Oslo bystyre den 26. mai 2004. Bydelen kan 
ikke se at det foreligger særlig grunn til å overskride kommunedelplanens grenser for utnyttelse og 
antall etasjer.  
 
I store nye boligområder hvor mange mennesker flytter inn i løpet av relativt kort tid er det ekstra 
viktig at det legges til rette for naturlige sosiale møteplasser, slik at beboerne får tilknytning og 
eierskap til sitt nærmiljø og hverandre. I forbindelse med transformasjonen av Lørenområdet til 
boligby har det vært reist kritikk mot utbyggere og planleggere for manglende fokus på 
fellesskapsbyggende elementer som lekeplasser, fellesarealer med mer. Bydelen anbefaler at det 
legges opp til samarbeid og informasjonsmøter med naboer, hvor en målsetting kan være å finne 
ut om Sinsenveien 45-49 kan møte noen av behovene som savnes i nærmiljøet.  
 
Bydelen er positiv til at det er tegnet inn nærmiljøskapende tilbud som blomsterbutikk, frisør og 
kafé mot Sinsenveien og at det planlegges offentlige torg og møteplasser og felles grøntareal innen 
planområdet. Bydelen er positiv til at det planlegges barnehage og lekeplass. Bydelen anbefaler at 
det også legges opp til leke- og aktivitetsarealer for andre målgrupper enn små barn, for eksempel 
at det avsettes areal til ballspill om sommeren og som kan islegges om vinteren. Ballplass og 
skøytebane er en sosial møteplass for ulike aldersgrupper og kan bidra til integrasjon mellom nye 
og gamle beboere på Sinsen/ Løren. Andre fellesskapsfremmende elementer kan være 
idrettslekeplass (av typen som blant annet er etablert ved Jordal Amfi), skatepark eller områder for 
matlaging med benker, bord og fellesgrill eller utepeis.   
 
Tverrforbindelsene gjennom området vil åpne området for naboer, knytte nytt bomiljø sammen 
med det etablerte bomiljøet og tilføre omkringliggende områder positive verdier. Portrommet 
under en av lamellene mot Lørenbyen anses å være et godt grep. 
 
Bydel Grünerløkka anbefaler at det stilles rekkefølgekrav, slik at fellesarealer, torg og møteplasser 
er ferdigstilt før innflytting. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Bydel Grünerløkka er positiv til at det i tråd med overordnede retningslinjer om fortetting og 
transformasjon av nærings- og industriområder planlegges boligbygging i Sinsenveien 45-49. 
Bydelen anbefaler hovedgrepet med mange bygninger, todelt høyde og lik framtoning men ulike 
volumer, rundt fellesarealene. Tilpasning til omkringliggende bebyggelse med de laveste byggene 
mot trevillaene i Sinsenveien og de høyeste bygningene mot næringsbyggene i nord og 
blokkbebyggelsen i øst er positivt. Bydelen er positiv til at det legges opp til at området skal være 
bilfritt og at det anlegges felles parkeringskjeller under planområdet.  
Kommunedelplanen for Økernområdet anbefaler en utnyttelse på 100-150% og setter maks antall 
etasjer til 8. Planforslaget har en foreslått utnyttelsesgrad på 225 % og foreslås med bebyggelse 
opp til 11 etasjer. Kommunedelplanen var gjennom en omfattende beslutningsprosess før den ble 
vedtatt av kommunens øverste folkevalgte organ, Oslo bystyre den 26. mai 2004. Bydelen kan 
ikke se at det foreligger særlig grunn til å overskride kommunedelplanens grenser for utnyttelse og 
antall etasjer. Forslagsstiller bør justere utnyttelsesgrad og antall etasjer i samsvar med 
kommunedelplanen.  
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I store nye boligområder hvor mange mennesker flytter inn i løpet av relativt kort tid er det ekstra 
viktig at det legges til rette for naturlige sosiale møteplasser, slik at beboerne blir kjent og får 
tilknytning og eierskap til sitt nærmiljø. I forbindelse med transformasjonen av Lørenområdet til 
boligby har det vært reist kritikk mot utbyggere og planleggere for manglende fokus på 
fellesskapsbyggende elementer som lekeplasser, fellesarealer med mer. Bydelen anbefaler at det 
legges opp til samarbeid og informasjonsmøter med naboer, hvor en målsetting kan være å finne 
ut om Sinsenveien 45-49 kan møte noen av behovene som savnes i nærmiljøet.  
 
Bydelen er positiv til at det er tegnet inn nærmiljøskapende tilbud som blomsterbutikk, frisør og 
kafé mot Sinsenveien og at det planlegges offentlige torg og møteplasser og felles grøntareal innen 
planområdet. Bydelen er positiv til at det planlegges barnehage og lekeplass. Bydelen anbefaler at 
det også legges opp til leke- og aktivitetsarealer for andre målgrupper enn små barn, for eksempel 
at det avsettes areal til ballspill om sommeren og som kan islegges om vinteren. Ballplass og 
skøytebane er en sosial møteplass for ulike aldersgrupper og kan bidra til integrasjon mellom nye 
og gamle beboere på Sinsen/ Løren. Andre fellesskapsfremmende elementer kunne være 
idrettslekeplass (av typen som blant annet er etablert ved Jordal Amfi), skatepark eller områder for 
matlaging med benker, bord og fellesgrill eller utepeis. Tverrforbindelsene gjennom området vil 
åpne området for naboer, knytte nytt bomiljø sammen med det etablerte bomiljøet og tilføre 
omkringliggende områder positive verdier. Portrommet under en av lamellene mot Lørenbyen 
anses å være et godt grep. 
 
Bydel Grünerløkka anbefaler at det stilles rekkefølgekrav, slik at fellesarealer, torg og møteplasser 
er ferdigstilt før innflytting. 
 
Bydel Grünerløkka forutsetter at det legges til rette for universell utforming. 
 
I tråd med Bydel Grünerløkkas plan for reduksjon av klimagasser anbefaler bydelen at 
utbyggingen får en miljøprofil, at det velges miljøvennlige løsninger både i valg av materialer, 
valg av energikilder og i utformingen.  
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BESTILLING AV OPPSTARTSMØTE - VIDERESENDING  - 
SINSENVEIEN 45 

. 
 
 
Vi orienterer om mottatt bestilling av oppstartsmøte. Saken er registrert hos oss med saksnummer 
201307159.   
 
Send melding til Plan- og bygningsetaten hvis dere har spesifikke og konkrete innspill til oppstartsmøtet. 
Alle berørte parter blir varslet om oppstart av planarbeidet etter oppstartsmøtet. 
 
Vi ber om at bydelsadministrasjonen videreformidler informasjonen til barnas representant i bydelen. 
 
Følg fremdriften på Saksinnsyn:  
http://terra2.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn / (intranett)  
http://www.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn / (internett)  
 
Plan- og bygningsetaten oppfordrer alle til å kommunisere elektronisk med etaten via etatens e-
postadresse: Postmottak@pbe.oslo.kommune.no. Vennligst oppgi saksnummer ved henvendelse til 
etaten.  
 
 
PLAN- OG BYGNINGSETATEN 
Dokumentsenteret 
Stab 
 
 
Likelydende brev sendt til: 
Byantikvaren, Postboks 2094 Grünerløkka, 0505 OSLO, postmottak@bya.oslo.kommune.no 
Bymiljøetaten, Postboks 9336 Grønland, 0135 OSLO, postmottak@bym.oslo.kommune.no 
Bydel Grünerløkka, Postboks 2129 Grünerløkka, 0505 OSLO, postmottak@bga.oslo.kommune.no 

Se adresseliste 
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Skjemakode:
PBE002 ver: 1.0

Referansenummer:
PBE002-CDZZ

Bestilling av oppstartsmøte

Innsendingsdato:28.05.2013 13:42

Innlogging

Altinn-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker

Innlogget hos Altinn
som

ERIK OLAV MARSTEIN

Ansvarlige

Fagkyndig

Firma ARKITEKTUR LABORATORIET AS

Organisasjonsnummer 982165105

Adresse Drammensveien 130

Postnummer 0277

Poststed OSLO

Telefonnummer 23 13 12 00

E-post (kvittering
sendes hit)

erik@a-lab.no

Gjenta e-post erik@a-lab.no

Kontaktperson
for prosjektet hos
fagkyndig

Erik Olav Marstein

Forslagsstiller/tiltakshaver

Firma SINSENVEIEN 45-49 AS

Organisasjonsnummer 988350311

Adresse c/o Fazenda Forvaltning AS
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23 4 9 10
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Postnummer 0115

Poststed OSLO

Telefonnummer +4792847651

E-post (kvittering
sendes hit)

gf@fazenda.no

Kontaktperson
for prosjektet hos
forslagsstiller

Geir Frostmann

Innledende informasjon om forslaget

Eiendomsopplysninger

Gårdsnummer 83

Bruksnummer 15

Adresse/Stedsnavn Sinsenveien 45

Eiers navn Sinsenveien 43 AS

Eiendomsopplysninger

Gårdsnummer 83

Bruksnummer 33

Adresse/Stedsnavn Sinsenveien 45

Eiers navn Sinsenveien 47A og 49 AS

Eiendomsopplysninger

Gårdsnummer 83

Bruksnummer 518

Adresse/Stedsnavn Sinsenveien 47 B

Eiers navn Sinsenveien Næringsbygg ANS

Eiendomsopplysninger

Gårdsnummer 83

Bruksnummer 517
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Adresse/Stedsnavn Sinsenveien 47C

Eiers navn Sinsenveien Næringsbygg KNS

Eiendomsopplysninger

Gårdsnummer 83

Bruksnummer 1

Adresse/Stedsnavn Ingen Addresse - Vei fører til 83/33,83/518 og 83/517

Eiers navn Sinsenveien Næringsbygg ANS

Bydel Bydel Grünerløkka

Bakgrunn for og
hensikt med prosjektet.

Planforslaget søker å transformere området fra dagens formål kontor og
næringsvirksomhet til hovedsaklig boligformål.  Planforslaget er omfattet av
Kommundelplanen for Økern, Kdp15 og betegnet som felt Bn=Bolig/Næring  Ref.
forøvrig til vårt følgebrev for utfyllende informasjon.

Er det særlige spørsmål
dere ønsker å få
avklart?

Planforslaget ønsker å få svar på følgende hovedspørsmål:
-Plangrep
-Foreslått utnyttelse
-Etasjehøyder
-Områdetype avklaring ihht Utearealsnormen.
-Uteoppholdsareal og sambruk mellom MFUA i planforslag og offentlige møteplasser
og barnehager.

Karttjeneste

Vedlegg

Oslokart.pdf
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Planstatus og rammebetingelser

Overordnede planer og føringer *

Hvilke overordnede
planer gjelder for
planområdet, hvilke
føringer gir de, og i
hvilken grad følger
prosjektet opp disse
føringene?

Planforslaget omfattes av Kdp 15, Kommunedelplan for Økern, 26.05.2004 og
Kommundelplanen for Torg og Møteplasser 22.04.2009.
Vi viser til følgebrevet for utfyllende informajon.

Gjeldende regulering *

S-894, 11.01.1961
S-894, 11.01.1961
S-2815, 21.10.1985
Beplantningsbelte 634/64  (S-894)

Eksisterende miljøsituasjon

(naturmangfold,
samferdsel, støy,
trafikk)

Det er ikke registrert forhold som tilsier særlig aktsomhet vedrørende naturmangfold i
eller i nærheten til planområdet.
Deler av planforslaget ligger inntil Sinsenveien.

Eksisterende bebyggelse og bruk

Planområdet er idag benyttet til ulik kontor og næringsvirksomhet.  Eksisterende
bebyggelse skal rives.  Planforslaget er fleksibel mht til en trinnvis utbygging. Se ellers
følgebrev og illustrasjoner.

Enkel stedsanalyse

(erstatt gjerne med
enkel stedsanalyse som
lastes opp, se eksempel)

Vi refererer til illustrasjoner.
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Illustrasjoner til stedsanalyse

Vedlegg

130528_Side 3_Overordnede planer, enkel stedsanalyse_mm.pdf

130528_ Side 01_Forside.pdf

130528_ Side 02_Innhold.pdf

Forslagets hovedgrep

Beskrivelse av hovedgrep

Hvordan er forslaget
tenkt løst? Presenter
skissen av byplangrepet
(se forklaring nedenfor)
kort med fokus på
det overordnede:
Formål, disponering
av tomta (atkomster,
utearealer og plassering
av bygningsmasse og
anlegg)

Formål: Bolig og Næring, med hovedvekt på bolig, dvs > 90%
Adkomst til tomten vil skje ifra Sinsenveien, ref. Illustrasjonsplan
Tomten disponeres rundt et definert uteoppholdsareal med off. møteplasser inne på
planområdet.  Rundt denne er det tenkt boligvolumer av ulik størrelse og karakter
tilpasset omgivelsene.
Vi referer forøvrig til følgebrev og illustrasjonsplan.

Skisse av byplangrep og prinsippsnitt

Vedlegg

130528_Side 4_Illustrasjonsplan.pdf

130528_Side 5_Grøntområder_møteplasser_funksjoner.pdf

130528_Side 6_Områdets ulike skalaer mm_.pdf

130528_Side 7_Bomiljø_funksjoner_mm.pdf

130528_Side 8_Prinsippsnitt.pdf

130528_Side 9 _Solstudier.pdf

130528_Sinsenveien 45-49_Følgebrev Anmodning om oppstartsmøte.pdf
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Fakta om forslaget

Arealstørrelse

Planområdet totalt: 16670m²

Arealbruk og foreslåtte
formål

Bolig: Ca. 36000m2
Næring, Barnehager etc : Ca 1600-2000m2

Uteoppholdsareal (for
skoler, barnehager,
sykehjem og boliger)

Uteoppholdsareal beregnet ihht områdetype 4 i Utearealsnormen.
MFUA Boliger minimum : ca. 7200m2
Uteoppholdsareal på terreng min: 5400m2
Offentlige Møteplasser ihht KDP (min. 5%): ca 1800-2000m2
Barnehager: Antatt behov ca.4 avd. barnehage (1 avd. = ca. 20barn) Utearealkrav ca.
1920m2 ihht veiledende arealnorm. Avkl. nærmere.

Utnyttelse Areal Tomt= 16670m2.  
BTA Ny bebyggelse: 41249m2
BRA: 37499m2
TU:% 225

Høyde Ny bebyggelse er tenkt oppført i varierende høyder ifra 4-11 etasjer.

Trafikk og parkering Adkomst til planforslaget er tenkt løst ifra Sinsenveien mellom eiendommer , se vedlagt
Ill.plan.  Parkering i Planforslaget tenkes løst under terreng.  Parkeringsnormen for Oslo
er lagt til grunn: ref: "Den Tette Byen"

Vedlegg

Vedlegg

130528_Side 10_Arealtabell__.pdf

130528_Side 11_Skissestudier typiske planer.pdf

130528_Side 12_Eksisterende bygg_byggetrinn.pdf

130528_Side 13_Skisseperspektiver.pdf

130528_Side 14_Skisseperspektiver.pdf

130528_Side 15_Skisseperspektiver.pdf
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Videre prosess
Redegjør for om
prosjektet kan
utløse krav om
konsekvensutredning

Vurdering av forhold til Forskrift om konsekvensutredninger:
Forslaget er vurdert mot §2 i forskriften, jf. forskriftens vedlegg I. Planforslaget vil gi
en reduksjon av næringsareal i forhold til dagens regulering, og endringen omfattes
derfor ikke av oppfangskriteriene i Vedlegg I. Området inngår i Kommunedelplan for
Økernområdet, som er konsekvensutredet. Forslaget er vurdert mot §3 i forskriften,
jf. forskriftens vedlegg II, pkt. 2 og § 3d. Forslaget avviker fra Kommunedelplan
for Økernområdet når det gjelder høyde og utnyttelsesgrad. Forslaget skal derfor
vurderes mot kriteriene i §4. Vår vurdering er at forslaget ikke er i konflikt med
hensynene nevnt i §4, og at forslaget derfor ikke skal konsekvensutredes. Det er Oslo
kommune som planmyndighet som må foreta en endelig vurdering av forslaget målt mot
oppfangskriteriene i forskriften.

Medvirkning i videre
prosess

Avklares i oppstartsmøte.

Hvilke
hovedutfordringer har
forslaget?

Forsalgets Hovedutfordringer i forhold til de offentlige rammebetingelsene ligger i
foreslått utnyttelse (ca. 225%) og etasjehøyder (maks. 11).  Planforslaget avviker ifra
KDP15 anbefaling om maks 8 etasjer og en TU% mellom 100-150%



  

 

arkitekturlaboratoriet as  drammensveien 130  0277 oslo tlf: +47 22 12 22 63  fax : +47 23 13 12 01  O.NR 982 165 105 
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Prosjektnr 
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: 
 

SINSENVEIEN 45-49 
50-11-8951 
183/82, 183/186 
 
Erik Olav Marstein / Odd Klev  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
          Skøyen, 28 .05.2013 
 
 

På vegne av tiltakshaver Sinsenveien 45-49 AS/KS fremmer A-lab Arkitekter detaljregulering for 
Sinsenveien 45-49, Planforslagets navn er ”Sinsenveien 45-49,  nyoppføring av boliger.   
 
Planområdet eies av en rekke selskaper som i sin helhet er eid av Sinsenveien 45-49 AS/KS 
(Gnr/Bnr 83/15, 83/33, 83/518, 83/1, 83/517) og planområdet er på totalt ca 16670m2 BRA med 
en eksisterende bygningsmasse på ca 23000 BTA.  Denne bygningsmassen forutsettes revet. 
 
Bakgrunn. 
Sinsenveien 45-49 AS/KS inviterte høsten 2012 inn til et privat parallelloppdrag for tomten 
Sinsenveien 45-49.  Målsetningen for konkurransen var å få forslag til hvordan Sinsenveien  45-49 
kunne transformeres fra kontor og næringsvirksomhet til boliger i fremtiden.  
 
A-lab Arkitekter AS vant parallelloppdraget i februar 2013 og har i etterkant av dette bearbeidet 
prosjektet med tiltakshaver med tanke på å fremme en detaljregulering våren 2013.   
 
Prosess 
Tiltakshaver, representert av juryformann Kjell Høy-Petersen (Niels Torp Arkitekter)  og konsulent 
Geir Roll Johnsen (Strak AS) tok initiativ til et avklaringsmøte med PBE den 12.02.2013.  Hensikten 
med møtet var å informere PBE om konk. juryens konklusjon som var at A-lab`s forslag skulle 
danne grunnlag for ny reguleringsplan.   PBE foreslo at det i den videre bearbeidingen ble fokusert 
på følgende hovedpunkter: 

 Større variasjon i volumene 

 Mer åpenhet mot nabobebyggelsen 

 Trekke ny bebyggelsen nærmere Sinseveien og videreføre oppgraderingen av Sinsenveien 
fra vei til bygate, ref. Sinsenveien 37-39/41 (S-4710) 

 Etablere næringsarealer i hele/deler av plan 1 mot Sinsenveien. 
 
Gjeldende Regulering,   
I dag er eiendommene omfattet av det nye planforslaget regulert under følgende planer utarbeidet 
på 1960 og 80 tallet, alle med hovedformål næring og kontor/industri ; 

Anmodning om oppstartsmøte, Sinsenveien 45-49,  Gnr/Bnr  83/15, 83/33, 83/518, 83/1, 83/517 
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 Sinsenveien 45, Gnr/Bnr 83/51, S-894, 11.01.1961.  Beplantningsbelte 634/64  (S-894) mot 
Sinsenveien gjelder for addressene Sinsenveien 45, 47A  

 Sinsenveien 47A og 49, Gnr/Bnr 83/33, S-894, 11.01.1961.   

 Sinsenveien  47B, Gnr/Bnr 83/518, S-2815, 21.10.1985 

 Sinsenveien 47C, Gnr/Bnr 83/517,  83/1, S-2815, 21.10.1985 
   

 
I tillegg deler eiendommene følgende felles avkjørseler ifra Sinsenveien,: 

 Sinsenveien 45;  Gnr/Bnr 83/15  med Sinsenveien 41 (gnr/bnr 83/37) 

 Sinsenveien 45 Gnr/Bnr 83/33 og Sinsenveien  47C, Gnr/Bnr 83/517 deler felles avkjørsel 
Gnr/Bnr 83/465 med Sinsenveien 51;  Gnr/Bnr 83/61 (ikke innbefattet av planforslaget)  

 
Kommundelplan(er) for området. 
Planforslaget ligger innenfor Kommundelplanen for Økernområdet 26.05.2004, (Kdp-15).  Kommunedelplanen 
har som en overordnet visjon å ”få satt av så store områder som mulig til boligutvikling” grunnet ”et forventet 
behov på over 40.000 boliger innen år 2015” og planen åpner for transformasjon. Med dette menes bygging av 
boliger i områder som tidligere har vært sett på som rene nærings- og industriarealer.  En økt utnyttelse av 
disse tidligere næringstomtene og transformasjon til boligformål inngår i en langsiktig strategi fra byrådet/ PBE 
for ny arealbruk i Kdp15 hvor det etableres et sammenhengende boligstrøk som gir kontakt mellom 
eksisterende boligområder i indre by og småhusområdene opp mot Bjerke.  En utvikling mot boliger i tidligere 
næringsstrøk forventes også å bidra til utvikling av grøntstrukturen for området.  
 
Planforslaget er i Plankart for Økernområdet skravert som ”Bolig/næringsformål Bn” og Tillatt TU for 
planområdet skal ihht §2 i Kdp15 ligge mellom 100 og 150 %. Tillatt byggehøyde er 8 etasjer.  
 
Som et ledd i disse forbedringene er Sinsenveien 45-49 tegnet inn i  Kdp15  som et potensielt 
transformasjonsområde -  det vil si et område der det vurderes bygging av boliger i områder som tidligere har 
vært sett på som rene nærings- og industriarealer.  En økt utnyttelse av disse tidligere næringstomtene og 
transformasjon til boligformål inngår i en langsiktig strategi fra byrådet/ PBE hvor det etableres et 
sammenhengende boligstrøk som gir kontakt mellom eksisterende boligområder i indre by og 
småhusområdene opp mot Bjerke.   Dette muliggjøres også av omleggingen av Ring 3 til tunnel.  
 
Ved utbygging knyttet til byutvikling skal det ihht Kommunedel planen for torg og møteplasser (Kdp17) 
etableres torg/møteplasser. For utbygging som omfatter mer enn 20000 m2 krever KDP17 
 at det i reguleringsplan sikres minst ett torg/møteplass med et anvendbart areal på minst 5% av total BRA.   
Møteplassenes  skal ivareta punkter under §5 i Kdp17 og deres ” sosiale og integrerende rolle skal vektlegges…, 
Inngjerding tillates ikke, med unntak av areal regulert for sambruk med barnehagers uteareal.  Videre sier 
Kdp17 at ”Tiltak på eiendommer som grenser til torg og moteplasser skal i størst mulig grad støtte opp om disse 
og søke å øke attraktiviteten og tilgjengeligheten, for eksempel ved tilrettelegging for varierte funksjoner, og 
for publikumsrelaterte funksjoner i 1. etasje (bakkeplan). Tydelige skiller mellom allment tilgjengelige og private 
arealer skal tilstrebes, som ledd i å fremme bruk for alle.  Vi henviser til illustrasjonsplan i vedlegg. 
 
Planområdet  
Planområdet ligger på Sinsen i Grunerløkka Bydel og er i dag bebygget med ulike kontor og næringsbygg på 
mellom 4-8 etasjer, fordelt over 6 adresser, Sinsenveien 45, 47(A,B,C) 49 og 51, felles innkjøring til området fra 
Sinsenveien og tilliggende deler av Sinsenveien (veiarealet).  Planområdet er på totalt 16670m2 BRA.   
 
Planområdet grenser til trehusbebyggelse i vest over Sinsenveien (Sinsen Hageby), blokkbebyggelse i øst 
(Lørenbyen), næringsområder i  nord og bolig/næringsbebyggelse i sør. Planforslaget har som formål å 
transformere eksisterende industri og næringsbygg på området til boligbebyggelse i tråd med overordnet 
intensjon i kommunedelplanen for Økern Kdp15. 
 
Beskrivelse av forslaget 
Planforslaget skal tilrettelegge for oppføring av et boligprosjekt med et moderne arkitektonisk formspråk som 
responderer på planområdets ulike skalaer.  Opprettelsen av nye grøntområder og offentlige møteplasser i 
planforslaget vil bidra til opplevelser for beboere i området og skape gode uteoppholdsarealer og 
kommunikasjonsveier for gående og syklende mellom Sinsenveien og Løren. 
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Plangrepets struktur etablerer et større uteoppholdsareal på tomten som gir volumvariasjoner, gode sol og 
utsiktsforhold og en arkitektur som gir området en klar identitet.  Denne strukturen konsentrerer en variert 
bygningsmasse rundt et større uteareal.  Bygningsvolumene får en gradvis økende etasjehøyde og densitet som 
går fra 4 til 6 -7 etasjer lamellblokker.  Punktvis vil lamellene få volumer på 8 - 11 etg  som går utover regulert 
etasjetall i Kdp15 (8etg) men som vi mener tilfører spennende bokvaliteter til området som helhet.   
 
Plangrepet er et resultat av inngående skala og volumstudier, terrengtilpasning, sol og skyggediagrammer men 
er samtidig fleksibel mht videre bearbeidinger av gesimshøyder og lamellbredder.  Det viktigste momentet for 
planforslaget er at en nyoppføring av boliger skjer innenfor et tydelig arkitektonisk grep som definerer 
Sinsenveien 45-51 som et boligområde med sterk egenidentitet og samtidig kommuniserer med omgivelsene 
på et overordnet bymessig nivå.   
 

 
                       1.1  Utsnitt fra Illustrasjonsplan 

 
Boligvolumene skal sikre en hensiktsmessig fordeling av 2,3 og 4-5R leiligheter og er delt inn i to hovedtyper 
fordelt over 10 bygninger:  
 

 Lavere boligblokker mot vest og syd på i hovedsak 4 etasjer med et tilbaketrukket volum på 6 etasjer.  

 Lamellblokker på 6-7 etasjer med ”tårn”volumer på mellom 8-11 etasjer mot næringsbebyggelse i 
nord, blokkbebyggelse mot øst  og deler av kontor/boligblokker i syd. 

 
De lavere boligblokkene avtrapper bebyggelsesmønsteret  og fungerer som en naturlig megler fra 
boliglamellene/ næringsbygg i øst og nord mot småhusbebyggelsen.  Disse boligvolumene er trukket nærmere 
veien  som i reguleringsforslaget for Sinsenveien 41 (S-4710) og viderefører oppgraderingen av Sinsenveien fra 
vei til bygate.  Boligvolumene er oppdelte og skaper varierte byrom med utadrettet næring i deler av 1. etasje. I 
overgangen mellom de lavere boligblokkene og lamellene etableres servicetilbud og barnehage med utearealer 
som skal fungere i sambruk med det øvrige uteoppholdsarealet.   
 
Lamellblokkene danner en gradvis opptrapping og avgrensning av planforslaget mot eksisterende kontor og 
næring i nord og boliglameller i syd og øst.  Hovedetasjehøyde på boliglamellene er mellom 6 og 7 etasjer, en til 
to etasjer lavere enn kravene i Kdp15  (8etg)  men med 2 ”tårnvolumer” per lamell med svært gode sol og 
utsiktsforhold.  Plasseringen av tårn volumene skaper variasjon og identitet og skaper oversiktlige og gode 
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oppholdsarealer på tak i plan 6 og 7 for lamell C, D og E.  Fordelingen av volumene har forsøkt å minimere 
skyggeeffekt på planområdets uteoppholdsarealer.   
 
Plangrepet og åpenheten mellom Sinsenveien, tilliggende bygg og boligvolumene innbyrdes skaper tydelige 
forbindelser og kommunikasjonsveier til nye og eksisterende uterom, offentlige møteplasser og grøntarealer.  
Dette forsterkes ytterligere av åpninger i lamellstrukturen på mellom 2-3 etasjer mot tilliggende boligområder.   
 
Planforslaget er fleksibelt mht utbyggingstakt og skal sikre en god gradvis utbygging av planområdet. Ref. 
vedlegg som viser en mulig trinnvis utbygging.  
 
Endret bruksformål og utnyttelse  
Planforslaget forutsetter at planområdet transformeres fra et rent næring /kontorområde til et område med 
blandet formål bolig/næring, i tråd med feltbetegnelsen Bn i Plankartet - med en hovedvekt på bolig (95%).   
 
Det er et behov for flere boliger i Oslo og Kdp15  åpner for en økt utnyttelse i transformasjonsområdene, 
herunder Sinsenveien.  Vårt planforslag foreslår en samlet utnyttelse av området på totalt TU% = 225%  som 
dekker inn revet bygningsmasse og legger til ny som øker TU på tomten med ca 100% da dagens bebyggelse på 
tomten tilsvarer en Tu= 125% .  Utnyttelsen fordeles på 6 lavere boligblokker mot Sinsenveien og SV 41 og ca. 4 
lamellblokker mellom 6 og 11 etasjer mot eksisterende boligbebyggelse i øst og næringsbebyggelsen i nord.   
 
Planforslagets TU ligger dermed over tillatt TU på mellom 100-150% som spesifisert i §2.1 i reg. 
bestemmelsene, men vi mener at det overordnede arkitektoniske grepet gir tilbake kvaliteter til området i 
form av gode utearealer, sol og utsiktsforhold for beboere og bydelen som i helhet  forsvarer en økt utnyttelse. 
 
Eksisterende bygningsmasse 
Som en del av denne bruksendringen har vi vurdert  en hel/delvis rivning av eksisterende bygningsmasse og 
parkeringskjeller.  Planforslaget konkluderer med at en økt utnyttelse og transformasjon av området best 
ivaretas gjennom en rivning av eksisterende bygningsmasse og parkeringskjeller.  Det er særlig 
parkeringskjeller som i dag reduserer forbindelseslinjene mellom eksisterende boliger/lamellblokker i øst og 
Sinsenveien og hindrer dannelsen av gode grøntområder for boligene og området.  I dag er det  store 
nivåforskjeller på over 4 meter enkelte steder mellom boligene på Løren og næringsbebyggelse. 
 
Utearealsnorm og kravet til offentlige møteplasser. 
Plangrepet legger opp til felles uteoppholdsarealer mellom boligvolumene og på takterraser som skal utformes 
ihht. kravene i PBE`s forslag til Utearealsnormen (UAN) for Oslo (mai2012).  Vår vurdering av planforslaget på 
dette stadiet tilsier at denne ligger innenfor kravene til områdetype 4.  Siden Sinsen  i Kdp15 er avsatt som et 
transformasjonsområde bør det vurderes om planforslaget kan anses å tilhøre områdetype 3 i den foreslåtte 
norm.   Dette henger blant annet sammen med utfordringer knyttet til arealkrav for felles uteoppholdsarealer 
på lokk sett i sammenheng med krav til uteområder for fremtidige barnehage og offentlige torg/møteplasser 
innenfor tiltaket.  Vi viser ellers til vårt arealoppstilling i vedlegg.  
 
Planforslaget utløser  krav om opprettelse av offentlige torg og møteplasser på min 5%  av samlet BRA av 
tiltaket som beskrevet i ”KDP offentlige torg og møteplasser”.  De detaljerte kravene til offentlige torg og 
møteplasser deler mye av de samme kvalitetskriteriene som utformingsnormen i UAN og det bør vurderes om 
det er hensiktsmessig å åpne for en delvis sambruk av utearealene i planarbeidet.  På denne måten kan 
planforslagtet tilrettelegge for gode attraktive uteoppholdsarealer for beboerne, aktivitetsarenaer for barn og 
unge (SFUA ) og offentlige torg og møteplasser.   
 
Planforslaget foreslår en mulig modell der utformingen og bruken av det offentlig torget i seg selv tilbyr en 
aktivitet og attraksjonsverdi som ikke er representert i området fra før.   Tiltakshaver og arkitekt har vurdert 
flere konsepter, eksempelvis skøytebane, interaktiv bibliotek/avd. Deichmanske eller lignende som vi er 
interessert i å diskutere og evt. utrede i dialog med PBE/ andre kommunale organer.  Plassering av denne er 
vist som ”Fellesfunksjon” på illustrasjonsplan i vedlegg og kan også sees på perspektivillustrasjoner. 
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Nøkkeltall 
Planforslaget Sinsenveien 45-49 foreslår å transformere eksisterende bygningsmasse og tomt fra 
næring til boligformål og er tenkt som en trinnvis riving og oppføring av ca 500 boliger fordelt over 
fire trinn, ref. illustrasjon.  der man starter med byggene mot Sinsenveien og avslutter med 
byggene mot tilliggende eiendommer i øst og sør.  Nøkkeltallene oppsummert i ca m2: 
 

 BTA:  41249m2 

 BRA:  37499m2 

 Tomten:  16670m2 

 Foreslått TU%= 225% 

 Ca. antall leiligheter 450 stk. 

 MFUA:  9176m2 

 SFUA:  76914m2 

 Off. møteplasser: 2787m2 
 
*Ref. arealtabell i vedlegg. 
 
Behove for KU (Konsekvensutredning)  
Vurdering av forhold til Forskrift om konsekvensutredninger:  Forslaget er vurdert mot §2 i forskriften, jf. 
forskriftens vedlegg I. Planforslaget vil gi en reduksjon av næringsareal i forhold til dagens regulering, og 
endringen omfattes derfor ikke av oppfangskriteriene i Vedlegg I. Området inngår i Kommunedelplan for 
Økernområdet, som er konsekvensutredet. Forslaget er vurdert mot §3 i forskriften, jf. forskriftens vedlegg II, 
pkt. 2 og § 3d. Forslaget avviker fra Kommunedelplan for Økernområdet når det gjelder høyde og 
utnyttelsesgrad. Forslaget skal derfor vurderes mot kriteriene i §4. Vår vurdering er at forslaget ikke er i konflikt 
med hensynene nevnt i §4, og at forslaget derfor ikke skal konsekvensutredes. Det er Oslo kommune som 
planmyndighet som må foreta en endelig vurdering av forslaget målt mot oppfangskriteriene i forskriften. 
 
På denne bakgrunn anmoder vi om oppstartsmøte og imøteser forslag til møtetidspunkt. 
Hvis det er noen spørsmål i forbindelse med anmodningen og vedlagt underlag ber vi dere ta 
kontakt med undertegnede. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
a-lab 
 
 
 
Erik Olav Marstein  
Sivilarkitekt 
Telfefon:  92 08 88 57  
E-post:   erik@a-lab.no 
 
 
 
 
 
Kopi: Sinsenveien 45-49 AS /v. Geir Frostman 
 Vedal Utvikling AS / v. Jan Iver Thomas 
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Komunedelplan for Økernområdet 

KDP15

Viktige visjoner i planen:
-byreparasjon
-transformasjon til boligutvikling
-konsentrert næringsutvikling
-kollektiv- og knutepunktsutvikling

Tomten ligger i område regulert for 
bolig/næring, og ligger på grensen 
mellom indre og ytre by.
Det er stor grad av utvikling i om-
rådet. Det tranformeres fra tyngre 
næring/industri til hovedsaklig bolig i 
vest og bolig/næring i øst.

Omleggning av ring 3 til tunell vil 
endre premissene for området

Ny planlagt kollektiv korridor

Mulighet for å skape bedre sammen-
binding mellom boligområder i indre 
og ytre by
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Komunedelplan for torg og 

møteplasser

Tomten ligger i transformasjon-
sområde med definert behov for 
etablering av torg / møteplass.

Etablering av allmenn møteplass 
ved transformasjon av tomten 
skaper et nytt grøntområde og 
møteplass mellom 
Sinsenparken og Lørenbyen

Viktige møteplasser i området:

- Lørenparken
- Løren torg med butikksenter 
- Sinsenparken
- Sinsen skole
- Løren idrettspark med grønn 
forbindelse til marka

Overordnede planer, eks.bebyggelse, enkel stedsanalyse 

63
4/6

4(

Ko
nt

or

10P

Kjøreareal

116.5

118.9

123.7

119.7

122.1

114.8

114.6

120.0

120

120

115

115
120

15681

1860

Sinsenengen

83/37

83/71

248

83/33

83/15

83/465

83/1

83/61

83/501

83/517

83/399

250/15

83/37

83/71

248

83/33

83/15

83/465

83/1

83/518

83/61

83/501

83/517

83/399

250/15

SINSENVEIEN 45-49

EKSISTERENDE BEBYGGELSE 
OG BRUK: NÆRING

RING 3

RING 3

SINSENKRYSSET

RING 3

BOLIG, SMÅHUS-

BEBYGGELSE

NÆRING

NÆRING, KONTOR, 

BOLIG

NÆRING, KONTOR

TRIKK
LØREN 

IDRETTSPARK

TIL
 M

ARK
A

TORSHOVDALEN

SIN
SEN

PARKEN

BANE

BUSS
SKULPTUR-
PARKEN

BUSS

ØKERN 
NYTT SENTRUMS-

OMRÅDE

LØREN 
SENTER

NYTT  
T- BANESTOPP

KULPTUR
PARKEN

SI
N

SE
N

VE
IE

N

SIN
SE

NVEIE
N

TR
O

N
D

H
EI

M
SV

EI
EN

BOLIG, SMÅHUS-

BEBYGGELSE

BOLIG, BLOKK-

BEBYGGELSE

BOLIG, BLOKK-

BEBYGGELSE

EIENDOMSGRENSER

EIENDOMSGRENSER
PLANINITIATIV

GÅRDS-/BRUKSNUMMERxx/xxx

TOMT SINSENVEIEN 45-49

AREAL TOMT SINSENVEIEN 45-49: 16670M

DAGENS BEBYGGELSE
TOMT:   16 670M²
BEBYGGELSE: BTA 23 000M²
U-GRAD:  ca125%



Sinsenveien 45-49 AS/KS

SINSENVEIEN 45-49 VEDLEGG - ANMODNING OM OPPSTARTSMØTE 28.05.2013



SINSENVEIEN 45-49 VEDLEGG, ANMODNING OM OPPSTARTSMØTE 28.05.2013
2

Overordnede planer, eks.bebyggelse, 
enkel stedsanalyse           3

Forslagets Hovedgrep
Illustrasjonsplan          4
Grøntområder, møteplasser og funksjoner  5
Områdets ulike skalaer, variasjon i høyder, utsikt                               6
Bomiljø, funksjoner og referanser. 7 
Prinsippsnitt 8
Solstudier 9
Arealtabell, utearealer og leilighetsoversikt 10
Skissestudier, Typiske planer            11
Eksisterende bygg og mulig trinnvis utbygging  12
Skisseperspektiver 13-14

 

Innhold



SINSENVEIEN 45-49 VEDLEGG, ANMODNING OM OPPSTARTSMØTE 28.05.2013
4

TVERRSNITT D.E.F

TVERRSNITT D.E.F

LENGDESNITT B.C.E

LENGDESNITT B.C.E

A.1

A.2

A.3

B.1

B.2

C.1

D.1

E.2

6

6

6

6

6

6

6

4

4

4

4

4

8

9

10

11

7

7

7

7 10

11

C.2

D.2

E.1

C+ 120000

C+ 116000

C+ 126000

VIDSYNVEIEN

BREISJÅVEIEN

SI
N

SE
N

VE
IE

N

BØRSTEVEIEN

KA
NO

NH
AL

LV
EI

EN

RING 3

4

4

4

4

C+ 118500

C+ 116500

C+ 116500

UTEAREALER
BARNEHAGE

FELLES
UTEAREALER

FELLES-
FUNKSJON

OFF.TORG/
MØTEPLASS

INNGANG BOLIGER

OFFENTLIG MØTEPLASS

FELLES UTEOPPHOLDSAREALER
BAKKENIVÅ

EIENDOMSGRENSER

INN-/UTKJØRING P-KJELLER

TEGNFORKLARING

ETASJEHØYDERXX

BYGGNUMMERX.X

     Illustrasjonsplan



SINSENVEIEN 45-49 VEDLEGG, ANMODNING OM OPPSTARTSMØTE 28.05.2013
5

DET NYE PROSJEKTET TILFØRER NYE 
BYROM OG SKAPER NYE FORBINDELSER

     Grøntområder, møteplasser og funksjoner 
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MØTEPLASSER OG GANGVEIER FUNKSJONER

SERVICE, KULTUR, TRENINGSSENTER, BARNEHAGE, PARK

-NYE GRØNTOMRÅDER SKAPES
-DANNER NYE MØTEPLASSER
-NYE FORBINDELSESLINJER TIL OMKRINGLIGGENDE OMRÅDER 
 AKTIVISERER OG BERETTIGER UTEAREALENE 

SAMMENSETNING AV ULIKE FUNKSJONER PÅ BAKKEPLAN, SERVICE, NÆRING, 
BARNEHAGE, KULTUR OG OFFENTLIGE FUNKSJONER, SKAPER SAMBRUK, UR-
BANITET OG AKTIVITET PÅ ULIKE TIDER AV DØGNET
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    VARIASJON I HØYDER  GIR BEDRE SOL OG UTSIKTSFORHOLD
- GIR OMRÅDET EN KLAR IDENTITET
- FORHOLDER SEG TIL SKALAEN MOT SINSEN HAGEBY OG NÆRINGSBYGG/LØRENBYEN
-HOVEDVOLUMENE ER MELLOM 4-7 ETG, LAVERE ENN TILLATT ETG. TALL I KDP15 (8etg.) 
-TÅRNVOLUMER VARIERER MELLOM 6-11 ETG.

UTSIKT !!

De nye byggene forholder seg til 
områdets ulike skalaer. 
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GRØNNE TAK
-REKREASJONSROM
-TERRASSER
-BIOLOGISK MANGFOLD
-BINDER STØV
-ISOLERER/BESKYTTER BYGG

HAGER MED VARIERT VEGETASJON
-FARGER VARIERER MED ÅRSTIDER

BARNEHAGENS UTEOMRÅDE BLIR EN 
DEL AV FELLES UTEAREALER
-SAMBRUK OG AKTIVITET

TILGJENGELIGE LEKEAREALER 
FOR HELE BYDELEN

AKTIVITETER FOR BARN, UNGE OG GAMLE GODE OG INKLUDERENDE 
UTEOMRÅDER 

DYRKING AV MAT PÅ TAK
-LOKAL AKTIVITET/ 
ENGASJEMENT
-STOR ETTERSPØRSEL 
ETTER PARSELLHAGE I 
OSLO
-PARSELLER KAN SELGES

REKREASJON OG UTSIKTMULIGHET FOR 
ENERGIPRODUKSJON
-9,5M² SOLFANGER FOR 
EN LEILIGHET PÅ 85M², GIR 
ENERGI TIL CA. 50% AV VAR-
MTVANNSFORBRUK + 
OPPVARMING
(REF. ACTIVE HOUSE STJØRDAL)

Bomiljø, funksjoner og referanser.

TAKHAGER

GÅRDSROM
MØTEPLASS

BARNEHAGE

KAFE, 
NÆRING PÅ 
GATEPLAN

KAFE, BAKERI ELLER ANNEN 
UTADRETTET NÆRINGSVIRKSOMHET PÅ 
GATEPLAN

SERVICEFUNKSJONER, TRENINGSSENTER 
FOR Å AKTIVISERE UTEAREAL I PLAN 1
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1 MAI KL 12

21 MARS KL 12

1 MAI KL 15

21 MARS KL 15

1 MAI KL 18

21 MARS KL 18

21 JUNI KL 12 21 JUNI KL 15 21 JUNI KL 18
Solstudier
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SINSENVEIEN 45 49 A1 3 B1 2 C1 2 D1 2 E1 2 Samlet

Feltstørrelse m² 16670
Formålsgrense private/felles
m2 BRA Formål A1 3 B1 2 C1 2 D1 2 E1 2 Samlet
BTA 8177 4762 9270 9829 9210 41249
BRA bolig 6853,0 3950 7927 8935 8373 36038
BRA Næring 581 501 1082
BRA Barnehage 379 379
BRA Totalt 7434 4329 8427 8935 8373 37499

TU% 225 %

% BRA A1 3 B1 2 C1 2 D1 2 E1 2 Samlet
% Bolig 92 % 91 % 94 % 100 % 100 % 96 %
% Næring Barnehage 8 % 9 % 6 % 0 % 0 % 4 %

BRA Kjeller Boder A1 3 B1 2 C1 2 D1 2 E1 2 Samlet
558 700 400 450 450 2108

m² Uteareal A1 3 B1 2 C1 2 D1 2 E1 2 Samlet
Område Type 4
MFUA m²= Krav 20% av BRA bolig 1 371 790 1 585 1 787 1 675 7 208
MFUA i planforslag 9176
% MFUA i planforslag 25 %
MFUA på terreng/ sokkel
Krav=min. 75% 5406

MFUA på terreng/ sokkel i planforslag 1383 1383 1383 1383 1383 6914
% MFUA på terreng/ sokkel i
planforslag 75 %
SFUA m²= Krav 80% av MFUA
(Tomtstørrelse > 1500m2): 5766
SFUA m² i planforslag 6914
% SFUA m² i planforslag 75 %
Uteoppholsdareal m² solbelyst
5 timer 1. mai Krav= 50% 2703
Uteoppholsdarea lm² solbelyst
5 timer 1. mai i planforslag
%Uteoppholsdareal solbelyst 5 timer
1. mai i planforslag

På takterrasser 552 274 566 515 355 2262
% på takterrasser 29 % 17 % 29 % 27 % 0 % 25 %
På balkonger 0 0 0 0 0 0
% på balkonger /priv terrasser 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Totalt 1935 1657 1949 1898 1738 9176
Krav til uteareal (20% BRA Bolig) 1371 790 1585 1787 1675 7208

Samlet krav uteareal 7 208
Total Uteareal 9176
Total
OMP (Offentlige møteplasser)m²
= Krav 5% 2787
% OMP 7 %
Uteområder Barnehager 753

Arealtabell Sinsenveien 45 49
Leiligheter A1 3 B1 2 C1 2 D1 2 E1 2 Samlet
40 50 m2 BRA (2 rom) 54 43 80 94 72 271
% av antall leil (maks 30 %) 75,0 % 78,2 % 78 % 78 % 73 % 61 %
50 80 m2 BRA (3 rom) 12 8 16 16 16 52
% av antall leil (min 40 %) 17 % 15 % 16 % 13 % 16 % 12 %
> 80 m2 BRA (4 rom<) 6 4 6 10 10 26
% av antall leil (min 30 %) 8 % 7 % 6 % 8 % 10 % 6 %
Totalt 72 55 102 120 98 447

Parkeringsplasser Bil A1 3 B1 2 C1 2 D1 2 E1 2 Samlet
Boliger 43 60 59 62 62 224
Forretning 3 3 3 0 0 9
Kontor 0 0 0 0 0 0
Bevertning 0 0 0 0 0 0
Totalt 46 63 62 62 62 233
Krav"Den tette byen"
2 rom: 0,5 27 21,5 40 47 36 171,5
3 rom: 0,7 8,4 5,6 11,2 11,2 11,2 47,6
4 rom<: 0,9 5,4 3,6 5,4 9 9 32,4
Totalt 41 31 57 67 56 252

Parkeringsplasser Sykkel A1 3 B1 2 C1 2 D1 2 E1 2 Samlet
Boliger 180 200 90 100 100 570
Forretning 4 3 4 0 0 11
Kontor 1 3 0 0 0 4
Bevertning 27 33 0 0 0 60
Totalt 212 239 94 100 100 645
Krav"Den tette byen"
2 rom: 1,3 70,2 55,9 104 122,2 93,6 445,9
3 rom: 1,6 19,2 12,8 25,6 25,6 25,6 108,8
4 rom<: 2,5 15 10 15 25 25 90
Totalt 104 79 145 173 144 645

Arealtabell, utearealer og leilighetsoversikt

83/37

83/71

248

83/33

83/76

83/113

83/15

83/465

83/1

83/518

83/61

83/501

83/517

83/399

250/15

A.1

A.2

A.3

B.1

B.2

C.1

D.1

E.2

C.2

D.2

E.1

SINSENVEIEN 45-49

EIENDOMSGRENSER
ANMODNING OM OPPSTARTSMØTE

TOMT SINSENVEIEN 45-49

AREAL TOMT SINSENVEIEN 45-49:
BTA:
BRA:
TU:

16670M²
41249M²
37499M²

225%



TVERRSNITT D.E.F

TVERRSNITT D.E.F

LENGDESNITT B.C.E

LENGDESNITT B.C.E

NÆRING

BOLIG

AREALTYPER

BARNEHAGE

Skissestudier, Typiske planer 
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Areal total:2288m2

43 p-plasser

3 HC p-plasser

SYKKELPARKERING 22 m2
0,7 PLASSER PR ENHET

BOD 558 m2

LAGER NÆRING 95m2
Areal total:8894m2

182 p-plasser

5 HC p-plasser

SYKKELPARKERING 92 STK

BOD 1300 m2

LAGER NÆRING 230m2

Areal total:3185m2

P-kjeller 1

P-kjeller 3

P-kjeller 2.

BOD

PLAN PARKERINGSKJELLER U1
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BYGGETRINN 2 BYGGETRINN 3BYGGETRINN 1

Eksisterende bygg og mulig trinnvis utbygging

Eks. Bebyggelse gir dårlig tomteutnyttelse og er 
uegnet for bolig.  Rives
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Planforslaget sett fra Sinsenveien, mot nord

Skisseperspektiver

Planforslaget sett fra Sinsenveien, mot syd

Planforslaget sett fra Sinsenveien, mot øst Planforslaget sett fra Sinsenveien, mot nordøst
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Uteoppholdsarealer mellom Bygg B og C, sett mot nord.

Skisseperspektiver

Uteoppholdsarealer mellom Bygg A og E, sett mot nordvest

Uteoppholdsarealer og offentlig torg/møteplass/attraksjon mellom Bygg E, D og C med åpninger mot 
Løren i øst

Uteoppholdsarealer og offentlig torg/møteplass/attraksjon sett mot vest mot Bygg A, E og C
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Forbindelselinjer mellom Sinsenveien og Løren mellom A blokkene mot offentlig møteplass



 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Grünerløkka 

  Bydelsadministrasjonen 
 

 
 

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

     

 
 

 

    
    

    
    

    

 

    
 

Saksframlegg BUK 
Sak 27/13 

 

 
Arkivsak: 201300000  
Arkivkode:   

Saksbeh: Gro Borgersrud  

   
Saksgang Møtedato  
Byutviklingskomiteen 24.06.2013  
   
 

SAK 27/13 ANNMODNING OM OPPSTARTSMØTE SINSENVEIEN 45-49 
 
Forslagsstiller: Rambøll Norge AS for Ruter AS 
 
Sammendrag:  
Det foreslås etablert ny trasé for trikk mellom Sinsenkrysset og Tonsenhagen skole, med separat 
midtstilt trasé i Trondheimsveien, kulvert ved Bjerke, og trasé i blandet trafikk videre oppover mot 
Tonenhagen skole. I dag betjenes strekningen med buss.  
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Byutviklingskomiteen har ingen bemerkninger til detaljreguleringen, men hilser en ny trikkelinje 
velkommen. 
 
 
 



 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Grünerløkka 

  Bydelsadministrasjonen 
 

 
 

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

     

 
 

 

    
    

    
    

    

 

    
 

Saksframlegg BUK 
Sak 28/13 

 

 
Arkivsak: 201291336  
Arkivkode:   

Saksbeh:  Gro Borgersrud  

   
Saksgang Møtedato  
Byutviklingskomiteen 26.06.13  
 

 
KLAGE PÅ AVSLAG BRUKSENDRING KORSGATA 25  
Saksnr: 201291336 
 
Klager: Advokatfirma Ræder DA for Korsgata 25 AS og Arcasa Arkitekter AS 

 
Plan- og bygningsetatens avslag på søknad om bruksendring av mindre del av bakgården fra 
fellesareal for adkomst, lek og opphold til uteservering, og for unntak fra krav i TEK10/VTEK10 
for universell utforming av 1. etasjene i forgårdsbygningen og bakbygningen, er påklaget av 
Advokatfirma Ræder DA.  
 
Klageanførselene går ut på at kravene i TEK10 om universell utforming av byggverk ikke gjelder 
her, og at det uansett ikke er behov for å søke dispensasjon i medhold av plan- og bygningslovens 
(pbl) § 19-2 for et forhold når det allerede foreligger søknad om unntak i medhold av pbl 31-2, 
4.ledd. 
 
Videre mener klager uteserveringen kan godkjennes for denne begrensede og avskjermede delen 
av gårdsrommet som har vært brukt til næring. Det utrykkes tvil om forholdet overhode er 
søknadspliktig. Klager mener hver enkelt gård ikke selv kan opparbeide egen eiendom for 
uteopphold, ellers oppfattes uteservering som positivt for gårdsrommet, og medfører ikke at 
hensyn bak regulert formål krenkes.  
 
Plan- og bygningsetaten anbefaler at klagen ikke tas til følge. 
 
Tidligere behandling av saken: 
Byutviklingskomiteen i Bydel Grünerløkka behandlet 26.11.2012 en forespørsel om 
forhåndsuttalelse om servering i Korsgata 25. Komiteen fattet følgende enstemmige vedtak:  
 
”Søker ønsker servering i bakgårdsbygningen og på gårdsplassen i Korsgata 25. Bygården mot 
Korsgata har soveromsvinduer som vender ut mot bakgården. Avstanden mellom 
forgårdsbygningen og bakgårdsbygningen er i underkant av 15 meter og det er her uteserveringen 
er tenkt plassert. Adkomsten til lokalet er gjennom bakgården. I vedlagte medisinskfaglige 
uttalelse fra bydelsoverlegen står det blant annet: "Bydelsoverlegen vurderer at etablering av 
uteservering i bakgården i Korsgata 25 vil kunne medføre helseskadelig støy, jf. forskrift om 
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begrensning av støy§ 1, punkt1 og2, for berørte naboer, samt at boligene i nærområdet vil kunne 
miste en stille side og tilgang til egne uteareal med tilfredsstillende støyforhold.” 
 
På bakgrunn av den medisinskfaglige vurderingen vil bydelen ikke anbefale at det etableres 
serveringssted i bakgårdsbygningen og bakgården i Korsgata 25. 
 
Helse- og sosialkomiteen hadde søknad om skjenkebevilling i Korsgata 25 til behandling 
05.09.12. På bakgrunn av bydelsoverlegens medisinskfaglige uttalelse anbefalte helse og 
sosialkomiteen at skjenkebevilling ikke gis.   
 
Dersom Plan- og bygningsetaten likevel skulle godkjenne en bruksendring, ønsker bydelen at 
bruksendringen ses som en dispensasjon med vilkår fra gjeldende regulering, som gjelder kun for 
dette spesifikke konseptet. Dersom dette konseptet opphører, vil dispensasjonen opphøre.” 
 
Tidligere behandling av saken: 
Byutviklingskomiteen i Bydel Grünerløkka behandlet saken i møte 26.11.13 og gjorde følgende 
enstemmige vedtak: 
”Søker ønsker servering i bakgårdsbygningen og på gårdsplassen i Korsgata 25. Bygården mot 
Korsgata har soveromsvinduer som vender ut mot bakgården. Avstanden mellom 
forgårdsbygningen og bakgårdsbygningen er i underkant av 15 meter og det er her uteserveringen 
er tenkt plassert. Adkomsten til lokalet er gjennom bakgården. I vedlagte medisinskfaglige 
uttalelse fra bydelsoverlegen står det blant annet: "Bydelsoverlegen vurderer at etablering av 
uteservering i bakgården i Korsgata 25 vil kunne medføre helseskadelig støy, jf. forskrift om 
begrensning av støy§ 1, punkt1 og2, for berørte naboer, samt at boligene i nærområdet vil kunne 
miste en stille side og tilgang til egne uteareal med tilfredsstillende støyforhold.” 
 
På bakgrunn av den medisinskfaglige vurderingen vil bydelen ikke anbefale at det etableres 
serveringssted i bakgårdsbygningen og bakgården i Korsgata 25. 
 
Helse- og sosialkomiteen hadde søknad om skjenkebevilling i Korsgata 25 til behandling 
05.09.12. På bakgrunn av bydelsoverlegens medisinskfaglige uttalelse anbefalte helse og 
sosialkomiteen at skjenkebevilling ikke gis.   
 
Dersom Plan- og bygningsetaten likevel skulle godkjenne en bruksendring, ønsker bydelen at 
bruksendringen ses som en dispensasjon med vilkår fra gjeldende regulering, som gjelder kun for 
dette spesifikke konseptet. Dersom dette konseptet opphører, vil dispensasjonen opphøre.” 
 
Vurdering: 
Bydel Grünerløkka slutter seg til Plan- og bygningsetatens vurdering. Bydel Grünerløkka ser ikke 
grunn til å omgjøre Plan- og bygningsetatens avslag av 25.01.13 om i medhold av Plan- og 
bygningslovens § 19 -2 å gi dispensasjon fra gjeldende regulering hva gjelder uteservering i 
gårdsrom, og i medhold av Plan- og bygningslovens § 31-2.4. ledd å gi unntak fra TEK 10 hva 
gjelder universell utforming. 
 
Klagen fra Advokatfirma Ræder anbefales ikke tatt til følge. 
Saken sendes Fylkesmannen til endelig avgjørelse. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Bydel Grünerløkka ser ikke grunn til å omgjøre Plan- og bygningsetatens avslag av 25.01.13 om i 
medhold av Plan- og bygningslovens § 19 -2 å gi dispensasjon fra gjeldende regulering hva 
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gjelder uteservering i gårdsrom, og i medhold av Plan- og bygningslovens § 31-2.4. ledd å gi 
unntak fra TEK 10 hva gjelder universell utforming. 
 
Klagen fra Advokatfirma Ræder anbefales ikke tatt til følge. 
Saken sendes Fylkesmannen til endelig avgjørelse. 
 
 
 



 Oslo kommune 
 Plan- og bygningsetaten 

  
 
 

    

Plan- og bygningsetaten 
 
Boks 364 Sentrum 
0102 Oslo 

 

Besøksadresse: 
Vahls gate 1, 0187 Oslo 
 

 

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

 

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

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

 

 
 
 
 
 

 
 

  Dato: 14.06.2013 

Deres ref:  Vår ref (saksnr): 201214603-16
Oppgis alltid ved henvendelse 

Saksbeh: Erland  Per Volden Arkivkode: 531 

 
 
 
 
 
Byggeplass: KORSGATA 25 Eiendom: 228/136/0/0 
    
Tiltakshaver: Korsgata 25 AS Adresse: Colbjørnsens gate 1, 0256 OSLO 
Søker: Arcasa arkitekter AS Adresse: Sagveien 23 C III, 0459 OSLO 
Tiltakstype: Forretning/salgslokaler Tiltaksart: Bruksendring 
 

KLAGE OVER PLAN- OG BYGNINGSETATENS AVSLAG PÅ SØKNAD 
OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN OG SØKNAD OM 

UNNTAK FRA KRAV OM UNIVERSELL UTFORMING – KORSGATA 25 
Byggesak- innstilling til bydelsutvalget 

 
 
Plan- og bygningsetatens avslag på søknad om bruksendring av mindre del av bakgården fra 
fellesareal for adkomst, lek og opphold til uteservering,  og for unntak fra krav i TEK10/VTEK10 
for universell utforming av 1. etasjene i forgårdsbygningen og bakbygningen, er påklaget av 
Advokatfirma Ræder DA. 
 
Klageanførselene går ut på at kravene i TEK10 om universell utforming av byggverk ikke gjelder 
her, og uansett så er det ikke behov for å søke dispensasjon i medhold av plan- og bygningslovens 
(pbl) § 19-2 for et forhold når det allerede foreligger søknad om unntak i medhold av pbl 31-2, 4. 
ledd. 
Det anføres videre at uteserveringen kan godkjennes for denne begrensede og avskjermede del av 
gårdsrommet som har vært brukt til næring. Det utrykkes tvil om forholdet overhode er 
søknadspliktig. Klager mener at hver enkelt gård ikke selv kan opparbeide egen eiendom for 
uteopphold, ellers oppfattes uteservering som positivt for gårdsrommet, og medfører ikke at hensyn 
bak regulert formål krenkes. 
 
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  
Gjeldende regulering er S-2366, vedtatt 22.11.1978 med endring av bestemmelsenes § 6 av 03.01.1979, 
samt disposisjonsplan for Grünerløkka vedtatt av Bystyret 11.03.1981.  
Bygningene er regulert til byggeområde for boliger med maksimalt 5. etasjer og utnyttelsesgrad mellom 
1,0 – 1,5, og områdene mellom bebyggelsen er regulert til fellesareal for adkomst, lek og opphold. 
 
Eiendommens areal er 545 kvm.  
 
Søknad om rammetillatelse 
Det ble søkt rammetillatelse den 09.01.2013. 
 
Søknaden omhandler flere forhold der kun deler av disse er avslått og så påklaget. Søknaden om 
rammetillatelse omhandler bruksendring av 1. etasjen mot gata fra keramikkverksted og bolig til 
bakeriutsalg og administrasjonsdel for bakeriet og restauranten. Bakbygningens 1. og 2. etasje bruksendres 
fra keramikkverksted til bakeri og restaurant. Det inngår innvendig ombygging med kjøkken, toaletter, 
ventilasjon med mer. Bakbygningens fasader oppgraderes med vinduer istedenfor dør i 2. etasjen, samt 
vindu i blendet dørutsparing og vindu i garasjeport. Byggesøknaden inneholder også søknad om 
bruksendring av mindre del av bakgården fra fellesarealformålet til uteservering. 
 
Det søkes ellers dispensasjon i medhold av pbl § 19-2 fra regulert boligformål for bruk av 1. etasjen i 
forgårdsbygningen til bakeriutsalg og administrasjonsdel for bakeriet og restauranten. I medhold av samme 
paragraf søkes det også dispensasjon på samme måte for bruk av 1. og 2. etasjen i bakbygningen til bakeri 
og restaurant, samt dispensasjon fra regulert bruk fellesareal til bruk med utservering for en del av 
gårdsrommet. 
 
Det anmodes om unntak i medhold av pbl § 31-2. 4 ledd fra TEK10 § 12-1 om krav om universell 
utforming av byggverk, samt fra samme forskrifts krav om energieffektivitet. 
 
Uttalelser fra annen myndighet 
Bydel Grünerløkka uttaler seg 06.12.2012 til tiltaket. Her vises det til at Bydelsoverlegens vurdering om at 
uteserveringen vil kunne medfører helsefarlig støy for berørte naboer, og det henvises til en forskrift om 
begrensning av støy. Basert på dette er bydelen negativ til uteserveringen og bruksendringen av 
bakbygningen. Dersom tiltaket likevel skulle bli godkjent ønsker bydelen at dispensasjonen knyttes opp 
mot konseptet. 
 
Protest 
Nedre løkka borettslag v./Ivar Kufås bemerker 01.11.2012 på vegne av Korsgata 27A-C og Markveien 56 
B-F. Bakgårdene her er adskilt med kun et lavt gjerde, og det er boliger her med soverom mot 
gårdsrommet. Det er derfor vesentlig at uteserveringen ikke skaper unødvendig støy. Dersom 
uteserveringen godkjennes så bes det om at det settes vilkår for denne bruken. Forskjellige konkrete vilkår 
nevnes. 
 
Rammetillatelse, samt avslag på formålsdispensasjon fra regulert fellesareal for adkomst, lek og 
opphold og avslag på unntak fra krav om universell atkomst 
Rammetillatelsen ble gitt 25.01.2013 for bruksendring av 1. etasjen mot gata fra keramikkverksted og 
bolig til bakeriutsalg og administrasjonsdel for bakeriet og restauranten. Bakbygningens 1. og 2. etasje 
bruksendres fra keramikkverksted til bakeri og restaurant. Det inngår innvendig ombygging med kjøkken, 
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toaletter, ventilasjon med mer. Bakbygningens fasader oppgraderes med vinduer istedenfor dør i 2. etasjen, 
vindu i blendet dørutsparing og vindu i garasjeport.  
Det ble gitt unntak i medhold av pbl § 31-2. 4 ledd fra TEK10 fra samme forskrifts krav om 
energieffektivitet for bygningene som bruksendres. 
 
Søknad om bruksendring av mindre del av bakgården fra bruk som parkeringsplass til uteservering, samt 
dispensasjon fra regulert bruk fellesareal for adkomst, lek og opphold for del av gårdsrommet til bruk med 
utservering ble avslått. Det samme gjelder for søknad om unntak i medhold av pbl § 31-2. 4 ledd fra 
TEK10 § 12-1 om krav om universell utforming av byggverk for 1. etasjene og inngangsparti.  
 
Det kan ikke dispenseres fra regulert formål fellesareal for adkomst, lek og opphold for etablering av 
uteservering i gårdsrommet da hensynene bak formålet vesentlig tilsidesettes. Det kan heller ikke gis 
fravik fra minimumskrav i TEK10 for universell atkomst i 1. etasjene da disse kravene står sterkt.  
 
Klager 
Advokatfirma Ræder DA klager 15.02.2012 på vegne av tiltakshaver Korsgata 25 AS, klager har rettslig 
klageinteresse, jf. fvl. § 28.  
Klagen er rettidig innkommet jf. fvl. § 29.  
 
Klageanførselene går ut på at kravene i TEK10 om universell utforming av byggverk ikke gjelder da 
tiltaket medfører fortsatt næringsvirksomhet. Uansett så anføres det at det ikke er behov for å søke 
dispensasjon i medhold av plan- og bygningslovens (pbl) § 19-2 for et forhold når det allerede foreligger 
søknad om unntak i medhold av pbl 31-2, 4. ledd. 
 
Vedrørende uteserveringen vises det til at denne foregår på en meget begrenset og avskjermet del av 
gårdsrommet som har vært brukt til næring. Det uttrykkes tvil om forholdet overhode er søknadspliktig, og 
da gårdsrommene her ikke allerede er opparbeidet til fellesareal for adkomst, lek og opphold, så oppfatter 
klager at hver enkelt gård ikke selv kan opparbeide egen eiendom for uteopphold. 
Klager oppfatter at henvisningen til bygningsrådet i siste setning i § 4 i reguleringsbestemmelsene i dag er 
å forstå som byutviklingskomiteen. Uteservering oppfattes som positivt for gårdsrommet, og den medfører 
ikke at hensyn bak regulert formål krenkes. Plan- og bygningsetaten skal være negativ til blomsterkasser 
og dyrking av økologisk mat i gårdsrommet, og klager anfører at denne bydelen hovedsakelig er utviklet 
ved dispensasjoner fra gjeldende regulering.   
 
Utsatt iverksetting av vedtak 
Det er gitt igangsettingstillatelse for tiltaket som er godkjent i rammetillatelsen. 
 
Plan- og bygningsetatens vurdering og anbefaling 
TEK10 
Klager anfører at TEK10 ikke gjelder for tiltaket da det medfører fortsatt næring i lokalene, og da tiltaket 
ikke medfører endring av inngangspartiene.  
 
Plan- og bygningsetaten viser til pbl av 1965 som gjaldt da reguleringen ble vedtatt i 1978. Den ligger 
derfor til grunn for forståelsen av reguleringen og reguleringsformålene. Pbl av 1965, kapittel IV, § 25 
punkt 1 om reguleringsformål:  Byggeområder: Herunder områder for boliger med tilhørende anlegg, for 
forretninger, for kontorer, for industri, for sportshytter, sommerhus og kolonihagehus, samt tomter for 
offentlige (statens, fylkets og kommunens) bygninger, for andre bygninger med særskilt angitt allmennyttig 
formål, for herberger og bevertningssteder og for garasjeanlegg og bensinstasjoner. 
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Det fremgår her at det i regelverket som ligger til grunn for reguleringen skilles mellom forskjellige 
bruksformål innenfor begrepet næring: forretning, kontor, industri, herberge, bevertningssted osv.  
I søknaden oppgis eksisterende bruk for 1. etasjene som keramikkverksted, dvs. en skånsom industritype 
innenfor regulert industriformål. Omsøkte bruksformål er bakeriutsalg, administrasjonskontorer, bakeri og 
restaurant, dvs. innenfor formålene forretning, bevertningssted og kontor. Basert på dette vurderer Plan- og 
bygningsetaten at tiltaket omfatter bruksendring av blant annet 1. etasjene.  
 
I plan- og bygningslovens § 20-1 oppgis forskjellige forhold som medfører søknadsplikt, herunder 
underpunkt d) om bruksendring. Vi henviser ellers til samme lovs § 31-2, 1. ledd om blant annet 
bruksendring: Tiltak på eksisterende byggverk skal prosjekteres og utføres i samsvar med bestemmelser 
gitt i eller i medhold av loven.  
 
I gjeldende TEK10 § 12-1 kreves det blant annet for byggverk for publikum at dette skal være universelt 
utformet i henhold til samme forskrift. Forskriftskravene tar for seg for eksempel utforming av 
planløsninger, inngangspartier med mer for forskjellige typer bruk. Plan- og bygningsetaten vurderer at 
omsøkt bruk medfører et betydelig større kundepotensiale enn et keramikkverksted, og da er fysisk 
utforming av også inngangspartiene relevant. Plan- og bygningsetaten finner at TEK 10 med veiledning 
gjelder også for inngangspartiene. 
 
Klager anfører at det ikke er behov for å søke dispensasjon i medhold av pbl § 19-2 for et forhold når det 
allerede foreligger søknad om unntak i medhold av pbl 31-2, 4. ledd. Det henvises til at representanter for 
Kommunal- og regionaldepartementet har samme oppfatning, og saksbehandlingspraksis i medhold av § 
87 og 88 i pbl av 1985.  
 
Til klagens henvisning til saksbehandlingspraksis i medhold av tidligere pbls § 7 og 88 så viser vi til Krds 
brev av 25.04.1997, med referansen 97/2545 B HW om forholdet mellom § 88 og § 7 i plan- og 
bygningsloven. Her anfører departementet at § 88 passer bedre for tiltak på eksisterende bebyggelse enn § 
7, men at dette likevel ikke utelukker at § 7 kan benyttes.  
Plan- og bygningsetaten legger til grunn at både § 19-2 og § 31-2. 4. ledd også etter ny lov er et 
selvstendig rettsgrunnlag, da de er videreføringer med snevrere anvendelsesområde 
 
I byggesaken er det søkt om unntak i medhold av pbl § 31-2., 4. ledd, og den delen som omhandler 
universell atkomst til 1. etasjene i for- og bakgårdsbygningen er vurdert og avslått. I forkant av vårt vedtak 
informerte vi, som også klager påpeker, om muligheten til å søke dispensasjon for samme forholdet. Slik 
søknad ble ikke innsendt. 
 
Plan- og bygningsetaten viser til uttalelsen fra sivilombudsmannen 19. juli 2012 (Sak 2011/2256). 
Sivilombudsmannen uttaler at ordlyden i pbl. § 19-1 "taler for at det må fremgå spesifikt at det søkes om 
dispensasjon. Dette støttes også av ordlyden i plan- og bygningsloven § 21-2 første ledd...", og: 
”Fylkesmannen har hevdet at manglende dispensasjonssøknad ikke behøver «å ha avgjørende betydning 
for sakens opplysning og resultat» og at det er «vanskelig å se at kommunen skulle være forhindret fra å 
behandle en ubegrunnet søknad dersom saken i seg selv syntes å være godt nok opplyst». På bakgrunn av 
lovens klare ordlyd og forarbeider kan jeg ikke si meg enig i fylkesmannens rettsoppfatning. Etter loven 
må det være klart at det kreves spesifikk, grunngitt søknad om dispensasjon, men at denne eventuelt kan 
fremsettes sammen med andre søknader som gjelder samme forhold. Dette støttes også i den juridiske 
litteratur, se blant annet O. J. Pedersen m.fl., Plan- og bygningsrett (2. utg. 2011) s. 215–216.” 
Plan- og bygningsetaten vurderer at en dispensasjon som ikke er omsøkt heller ikke kan behandles. 
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Det er innsendt illustrasjoner for en løsning med rampe på fortau, den er utformet med en plattform på 
samme nivå som gulvet i lokalet og doble ramper. Plan- og bygningsetaten vurderer at dette kan være en 
hensiktsmessig løsning for funksjonshemmede. Men doble ramper beslaglegger en uforholdsmessig del av 
fortauet, og rampebredden som er valgt medfører at gjenstående del av fortauet blir smalt og dermed lite 
egnet som fortau. For veiledning om valg av løsninger viser vi til Byantikvarens veileder for denne 
tiltakstypen. Dokumentet vedlegges ikke her på grunn av størrelsen, og linken er: 
http://www.byantikvaren.oslo.kommune.no/getfile.php/byantikvaren%20%28BYA%29/Internett%20%28
BYA%29/Dokumenter/dokument/uuveiledernett%20MTMyMTg3ODAxNzEyNTQ4NDI1MT.pdf.  
For ytterligere råd om en tilstrekkelig hensiktsmessig og funksjonell løsning anbefales det uansett å ta 
kontakt med Norges Handikappforbund, avdeling Oslo; http://www.nhf.no/ 
  
Reguleringen og uteservering i bakgården 
Klagen på avslaget på uteserveringen er med henvisning til at denne bruken foregår på en meget begrenset 
og avskjermet del av gårdsrommet som har vært i bruk med næring. Det utrykkes tvil om forholdet 
overhode er søknadspliktig, og da gårdsrommene her ikke allerede er opparbeidet til fellesareal for 
adkomst, lek og opphold, så anfører klager at hver enkelt gård selv ikke kan opparbeide denne delen av 
egen eiendom for uteopphold. 
 
Plan- og bygningsetatens viser til informasjonen i byggesøknaden om blant annet størrelse på 
eiendommens uteoppholdsarealer. Rammetillatelsen er basert på blant annet denne informasjonen. Klager 
oppgir nå andre tall, i den forbindelse har vi beregnet brutto tilgjengelig areal i gårdsrommet for 
uteopphold på denne eiendommen til ca. 175 kvm. Herav er det søkt uteservering for ca. 36 kvm. Dette 
utgjør vel 20 % av brutto uteoppholdsareale på tomta. Plan- og bygningsetaten vurderer at forholdet ikke 
endrer forutsetningene som ligger til grunn for avslaget. 
 
Gårdsrommet er regulert til fellesareal for adkomst, lek og opphold. I følge informasjon i søknaden og 
klagen har den aktuelle delen av gårdsplassen vært i bruk med biloppstillingsplasser og annet tilknyttet 
keramikkverkstedet. Plan- og bygningsetaten vurderer at når bruken endres fra lett industri til servering så 
medfører dette søknadsplikt selv om både lett industri og servering omfattes av begrepet næring. 
Tilsvarende vår gjennomgang i starten av kapitlet TEK10, om hva som ligger til grunn for om et tiltak er 
søknadspliktig, så vurderer vi det som søknadspliktig å endre bruken av denne delen av gårdsplassen til 
uteservering. 
 
Klagers anførsel om at uteserveringen her faller inn under de generelle føringene i Oslo for når 
uteservering er unntatt søknadsplikt, medfører ikke riktighet. Vi viser til vårt hefte om Uteservering i Oslo, 
kapittel 3 om søknads- og meldepliktige tiltak i hht. Plan- og bygningsloven. Blant  forutsetningene for 
unntak fra søknadsplikt er at tiltaket plasseres på gategrunn, eller er regulert til forretning, kontor eller 
bevertning. Ingen av delene er tilfelle her. 
 
Plan- og bygningsetaten kan ikke se at det foreligger begrensninger i denne reguleringen som medfører at 
en enkelteiendom ikke kan opparbeide uteoppholdsarealer i eget gårdsrom.  
 
Klager anfører at uteservering er positivt for gårdsrommet, og at ingen hensyn bak regulert formål krenkes. 
Videre oppfatter klager at Plan- og bygningsetaten er negativ til blomsterkasser og dyrking av økologisk 
mat i gårdsrommet.  
Plan- og bygningsetaten viser til innsendte plan av gårdsrommet, her markeres området uteserveringen 
skal foregå og dette møbleres med serveringsbord. Gårdsrommet ellers møbleres med flere delvis sentralt 
plasserte plantekasser, område for avfallsbeholdere, sykkelparkering, kompostering samt to sittebenker 
like ved serveringen. Eksisterende brosteinsoverflate beholdes for hele gårdsrommet.  



Saksnr: 201214603-16 
 

Side 6 av 7

 

 
Det er ingen form for skjerming mellom uteserveringsdelen og bolig-uteoppholdsdelen. Det er heller 
oppdeling av gårdsrommet med skjerming av for eksempel lekeapparater, rolige oppholdssoner med mer. 
Tiltak av denne typen er helt nødvendige hvis gårdsrommet skal fungere som et godt uteoppholdssted for 
både eldre og yngre beboere, især hvis det brukes av beboerne og serveringskunder samtidig. Basert på de 
tette forholdene i gårdsrommet, manglende møblering for beboernes opphold og vår erfaring med 
uteservering i tilsvarende gårdsrom i den tette byen, så vurderer Plan- og bygningsetaten det som meget 
usannsynlig at de omsøkte formålene vil fungere godt sammen. Uteservering i gårdsrommet reduserer 
bokvaliteten for mye. 
Klager oppfatter Plan- og bygningsetatens sitering fra søknadsredegjørelsen om plantekasser for boligene 
som sentral i vår vurdering av uteservering. Plan- og bygningsetaten kan ikke se at dette er tilfelle og viser 
til vurderingen vår her og i vedtaket. Men som det fremgår over så er vi skeptiske til at uteoppholdsarealet 
for boligene i hovedsak møbleres med plantekasser selv om innholdet i disse er økologisk. De tar for mye 
plass i et begrenset gårdsrom. 
 
Klager hevder at Grünerløkka hovedsakelig er utviklet ved dispensasjoner fra gjeldende reguleringer.  
Plan- og bygningsetaten er oppmerksom på at uteservering godkjennes i denne bydelen, men dette gjelder i 
hovedsak langs strøksgatene der 1. etasjene er regulert til forretning, samt inntil to av de sentrale 
parkdragene. Vi viser til at Korsgata ikke er strøksgate, det er ingen parkdrag her og eiendommene er 
regulert til boligformål med fellesareal for adkomst, lek og opphold i gårdsrommene. Dermed står 
hensynene bak regulert formål sterkt. 
 
Avslutningsvis bemerker Plan- og bygningsetaten til klagers anførsel om at henvisningen til bygningsrådet 
i siste setning i § 4 i reguleringsbestemmelsene i dag er å forstå som byutviklingskomiteen. Vi viser til 
etablert praksis der Plan- og bygningsetaten behandler disse sakene i henhold til myndighet tildelt etaten i 
Byrådets sak 08/2010 av 29.06.2010.  
 
Det anbefales at klagen ikke tas til følge. 
 
 
Forslag til vedtak 
"Bydelsutvalget ved Bydel Grünerløkka finner ikke grunn til å omgjøre Plan- og bygningsetatens avslag av 
25.01.2013 om i medhold av pbls § 19-2 å gi dispensasjon fra gjeldende regulering hva gjelder 
uteservering i gårdsrom, og i medhold av pbls § 31-2. 4. ledd å gi unntak fra TEK10 hva gjelder universell 
atkomst i 1. etasjene. 
 
Klagen fra Advokatfirma Ræder DA anbefales ikke tatt til følge. 
 
Saken sendes Fylkesmannen til endelig avgjørelse." 
 
 
PLAN- OG BYGNINGSETATEN 
Avdeling for byggeprosjekter 
Enhet for Bolig og næring - Tett by 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 14.06.2013 av: 
 
Per-Arne Horne - Enhetsleder 
Karen Marie Glad Visnes - Avdelingsdirektør 
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Fra: Ivar Kufås [ivarkufas@gmail.com] 
Sendt: 1. november 2012 10:38 
Til: arcasa@arcasa.no; hein@arcasa.no 
Kopi: PBE Postmottak 
Emne: Angående Korsgata 25 Dispensasjonssøknad/bruksendring 
 
Hei, 
 
Vi viser til nabovarsel angående Korsgata 25, hvor det søkes om dispensasjon fra gjeldende 
regulering. Jeg representerer Nedre løkka borettslag som inkluderer Markveien 56 B-F og 
Korsgata 27 A-C som er naboer til Korsgata 25.  
 
Vi må først beklage at vi ikke har svart innen fristen på 14 dager siden nabovarslet ble sendt ut. 
På grunn av treg postgang via vår forretningsfører mottok vi brevet først denne uka, og har derfor 
ikke hatt mulighet til å svare før. Vi håper imidlertid at dere tar hensyn til vår tilbakemelding da 
den uansett kommer før dere har varslet innsendelse til PBE (tidlig uke 45). For sikkerhets skyld 
har vi sendt kopi av denne e-posten til postmottak@pbe.oslo.kommune.no. 
 
Vi oppfatter at det skal søkes om dispensasjon fra gjeldende regulering. Av nabovarslet fremgår 
det at "det søkes dispensasjon fra reguleringen forretning til å omfatte servering/bevertning i 
bakgårdshuset og fra formål fellesareal til uteservering, for deler av bakgården." 
 
Nedre løkka borettslag, Korsgata 27 A-C, har en tilgrensende bakgård til Korsgata 25. 
Bakgårdene er kun atskilt med et lavt gjerde, og vår beboer i første etg. Korsgata 27 A har 
soveromsvindu helt inntil bakgården i Korsgata 25. Av den grunn er det svært viktig for oss at 
serveringsaktivitet i bakgården i Korsgata 25 begrenses, slik at dette ikke skaper unødvendig støy 
for våre beboere.  
 
Vi oppfatter samtidig av nabovarslet at bruksendringen ikke vil bety støy utover dempet prat og 
klirring i bestikk på linje med annen balkongaktivitet. Det som da blir viktig for oss er at vi er 
sikret at det ikke blir aktivitet og støy ut over dette. Dette kan løses ved at en eventuell 
dispensasjon fra formål fellesareal til uteservering vilkårsettes. Det bør knyttes vilkår til 
åpningstid, sjenking, støy/musikk og tidsavgresning. Vi mener at følgende vilkår bør settes: 
 
- Åpningstid begrenses til mellom 0800 og 2000.  
- Det tillates ikke sjenking av alkohol på uteserveringen.  
- Støynivået skal begrenses til dempet prat og klirring i bestikk på linje med annen 
balkongaktivitet. Det tillates ikke å spille musikk i bakgården.  
- Dispensasjonen bør begrenses i tid, f.eks. til fem år, slik at det må søkes på nytt dersom 
aktiviteten skal fortsette utover dette.  
 
Slik vi ser det, er disse forslagene i tråd med deres beskrivelse av den aktivitet som skal foregå i 
bakgården. Vi ønsker at disse vilkårene knyttes til dispensasjonen for å unngå at aktiviteten 
utarter seg i tid og volum.  
 



Dersom en eventuell dispensasjon kan vilkårsettes i henhold til våre innspill ovenfor, er vi 
generelt positive til tiltaket. Tiltaket vil tilføre område en ny kvalitet, som vi tror vil kunne bidra 
positivt til utviklingen av nedre Grünerløkka.  
 
Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon dersom noe av dette er uklart eller trenger en avklaring.  
 
 
Mvh Ivar Kufås 
Styreleder, 
Nedre løkka borettslag 
 
+47 45031544 



Fra: Gro Borgersrud 
Sendt: 6. desember 2012 15:57 
Til: Morten Johansen; PBE Postmottak 
Emne: Korsgata 25 Uttalelse fra Bydel Grünerløkka vedrørende bruksendring 
Vedlegg: KORSGATA 25- UTTALELSE FRA BYDEL GRÜNERLØKKA VEDRØRENDE 

BRUKSENDRING AV BAKGÅRDSBYGNING OG BAKGÅRD TIL BEVERTNING.pdf 
 
Vedlagt følger brev fra Bydel Grünerløkka. Brevet sendes elektronisk uten underskrift og skal betraktes som et 
originalt dokument.   
Papirdokument vil ikke bli ettersendt.  
 
Oversendelsesbrevet er i PDF-format og for å lese dokumentet forutsettes det at Acrobat Reader 5.0 eller høyere er 
innstallert.  
Programmet kan lastes ned gratis fra www.adobe.no. Enkelte vedlegg kan være i andre formater. 

 
Med hilsen 
 
Oslo kommune 
Bydel Grünerløkka 
 
Telefon: 02180 

E-post: postmottak@bga.oslo.kommune.no  
www.oslo.kommune.no 
 
Tenk på miljøet og ikke skriv ut denne e-posten hvis du ikke må 
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KORSGATA 25- UTTALELSE FRA BYDEL GRÜNERLØKKA VEDRØRENDE 
BRUKSENDRING AV BAKGÅRDSBYGNING OG BAKGÅRD TIL BEVERTNING 
 
Saken var til behandling i byutviklingskomiteen i Bydel Grünerløkka mandag 26. november. 
Saken hadde følgende behandling i komiteen: 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Søker ønsker servering i bakgårdsbygningen og på gårdsplassen i Korsgata 25. Bygården mot 
Korsgata har soveromsvinduer som vender ut mot bakgården. Avstanden mellom 
forgårdsbygningen og bakgårdsbygningen er i underkant av 15 meter og det er her 
uteserveringen er tenkt plassert. Adkomsten til lokalet er gjennom bakgården. I vedlagte 
medisinskfaglige uttalelse fra bydelsoverlegen står det blant annet: "Bydelsoverlegen vurderer 
at etablering av uteservering i bakgården i Korsgata 25 vil kunne medføre helseskadelig støy, 
jf. forskrift om begrensning av støy§ 1, punkt1 og2, for berørte naboer, samt at boligene i 
nærområdet vil kunne miste en stille side og tilgang til egne uteareal med tilfredsstillende 
støyforhold.” 
 
På bakgrunn av den medisinskfaglige vurderingen vil bydelen ikke anbefale at det etableres 
serveringssted i bakgårdsbygningen og bakgården i Korsgata 25. 
 
Helse- og sosialkomiteen hadde søknad om skjenkebevilling i Korsgata 25 til behandling 
05.09.12. På bakgrunn av bydelsoverlegens medisinskfaglige uttalelse anbefalte helse og 
sosialkomiteen at skjenkebevilling ikke gis.   
 
Dersom Plan- og bygningsetaten likevel skulle godkjenne en bruksendring, ønsker bydelen at 
bruksendringen ses som en dispensasjon med vilkår fra gjeldende regulering, som gjelder kun 
for dette spesifikke konseptet. Dersom dette konseptet opphører, vil dispensasjonen opphøre. 
 
Votering: Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Søker ønsker servering i bakgårdsbygningen og på gårdsplassen i Korsgata 25. Bygården mot 
Korsgata har soveromsvinduer som vender ut mot bakgården. Avstanden mellom 
forgårdsbygningen og bakgårdsbygningen er i underkant av 15 meter og det er her 



 
 

 2

uteserveringen er tenkt plassert. Adkomsten til lokalet er gjennom bakgården. I vedlagte 
medisinskfaglige uttalelse fra bydelsoverlegen står det blant annet: "Bydelsoverlegen vurderer 
at etablering av uteservering i bakgården i Korsgata 25 vil kunne medføre helseskadelig støy, 
jf. forskrift om begrensning av støy§ 1, punkt1 og2, for berørte naboer, samt at boligene i 
nærområdet vil kunne miste en stille side og tilgang til egne uteareal med tilfredsstillende 
støyforhold.” 
 
På bakgrunn av den medisinskfaglige vurderingen vil bydelen ikke anbefale at det etableres 
serveringssted i bakgårdsbygningen og bakgården i Korsgata 25. 
 
Helse- og sosialkomiteen hadde søknad om skjenkebevilling i Korsgata 25 til behandling 
05.09.12. På bakgrunn av bydelsoverlegens medisinskfaglige uttalelse anbefalte helse og 
sosialkomiteen at skjenkebevilling ikke gis.   
 
Dersom Plan- og bygningsetaten likevel skulle godkjenne en bruksendring, ønsker bydelen at 
bruksendringen ses som en dispensasjon med vilkår fra gjeldende regulering, som gjelder kun 
for dette spesifikke konseptet. Dersom dette konseptet opphører, vil dispensasjonen opphøre. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Gro Borgersrud 
sekretær byutviklingskomiteen 
Bydel Grünerløkka 

 

  
Dokumentet er godkjent og ekspedert elektronisk  

 

Kopi: Plan- og bygningsetaten 

 







ARCASA arkitekter AS 
Sagveien 23 C III 

0459 OSLO 
Tlf. 22 71 70 70 

Fax 22 71 70 80 
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Byggeplass  Korsgata 25   Eiendom: 228/136 

Tiltakshaver  Eiendomsselskapet   Adr.: Colbjørnsensgt. 1, 0256 Oslo 
  Merkantilbygg as 

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

Tiltakstype  Bakeri/servering   Tiltaksart: Bruksendring/ombygging 

SAK:  BRUKSENDRING og OMBYGGING 

Det er avhold forhåndskonferanse om saken 20.08.2012. 

 

 

Søknaden gjelder følgende tiltak 

1. Hovedbygget mot gaten, bruksendring fra butikk type utsalg for keramikkverksted til 
butikk, utsalg av bakerivarer bl.a. fra eget bakeri. 

2. Bakgårdsbygget, bruksendring fra forretning type keramikkverksted til bakeri og 
servering type restaurant. 

3. I bakgården søkes bruksendring for en mindre del av bakgården fra formål fellesareal 
til (ute)servering. 

4. Innvendig ombygging med nødvendige fasiliteter, kjøkken toaletter osv. 

5. Fasade oppgradering i form av innsetting av vinduer i stedet for dør i 2. etasje, 
innsetting av vindu i blendet dørhull og innsetting av vindu i garasje port. Disse 
endringene gjøres i samråd med byantikvaren. 

 

Bruksendringen i punkt 2 og 3 krever dispensasjoner fra reguleringen. 

Ombyggingen utløser behov for unntak/dispensasjon fra teknisk forskrift.  

 

Gjeldende plangrunnlag etc. 

Eiendommen ligger i Korsgata 25 nederst på Grünerløkka mellom Thorvald Meyers gate og 
Markveien. Tomten omfattes av regulering S-2366 fra 22.11.78. Hovedformål innenfor planen 



er boligformål, men det presiseres at lokaler som i dag benyttes til næringsvirksomhet fortsatt 
skal kunne brukes til dette. De omsøkte arealer brukes i dag til keramikkverksted og butikk. 

Eiendommen er oppført på Byantikvarens Gule liste, og deler av bygningene faller innunder 
kgl. res. om murgårder. 

 

Eksisterende bygninger 

Eksisterende bygningsmasse består av et bygg i 3. etasjer og loft mot Korsgata med 
næringslokaler i 1. etasje og boligformål i de øvrige etasjer. Bygningene i bakgården har 2 
etasjer og brukes til næringsformål 

Bygningsmassen er gammel og er på Byantikvarens liste over bevaringsverdige bygninger og 
fikk vernestatus i 1992. I følge listen er hovedhuset og verkstedet datert til 1879 og 1899. 
Bakgårdbygningene ble i sin tid visstnok benyttet som staller for Frydenlund bryggerier. 
Fasadeendringer krever uttalelse fra Byantikvaren.  

Når det gjelder hovedhuset viser de vedlagte arkivtegningene de eksisterende forhold. Her 
gjøres det helle ringen endringer. I bakgården er det gjort flere endringer siden bruksendringen 
i 1929 fra stall til verksted. Vi har derfor samlet foto av dagens fasader samt lagt ved tegninger 
fra arkivet.  

 

 

Bakgård mot syd. Gården brukes i dag bl.a. til parkering. 

 

 

 

Planlagt tiltak, bruksendring 

 

Det ønskes å tilføre næringslokalene i gårdsrommet og 1. etasje mot Korsgata ny bruk som et 
ledd i en mer generell oppgradering av bygningsmassen. Det arbeides med et konsept for å 
etablere en intim bakgårdsrestaurant, tilsvarende et konsept på Frogner i Oslo, Kolonihagen i 



Frognerveien 33, som har blitt et populært spisested både for beboere i nabolaget og andre 
gjester. Se www.kolonihagen.no 

 

        

 

Størstedelen av bygningen i bakgården vil bli benyttet til serveringsformål både for kjøkken 
etc. og gjestearealer. Som det fremgår av planen vil det også være et bakeri i 1. etasje i den 
ene delen av bakgårdbygningen. Hele 2. etasje er tenkt brukt som servering. 

Det legges også opp til å bruke ”butikken” mot Korsgata som bakeriutsalg.  

Lokalene på andre siden av porten, mot Korsgata skal brukes som kontorer for driften av 
restauranten og bakeriet.  

Bygningene i bakgården er lagt i en U-form og gir god skjerming mot tilstøtende fellesarealer i 
gårdsrommet. En mindre del av bakgården ønskes benyttet til ute servering. Arealet 
begrenses til den delen av bakgården som har bygning på 3 sider, som vist på skissen. 
 
Bakeri, bakeriutsalg og kontor er innenfor dagens reguleringsformål, næring. For denne delen 
av virksomheten gjelder søknaden en normal bruksendring.  
Restaurantvirksomhet krever en dispensasjon fra formålet fra forretning til servering. En 
dispensasjon som er et krav til de fleste nye serveringssteder på Grünerløkka. 
Se avsnitt om dispensasjon. 
 
Bakgårdshuset danner en nesten helt lukket bakgård med marginalt innsyn og utsyn til 
boligene rundt. Serveringsdelen blir omkranset av en 2. etasjers bygningsmasse som vil 
skjerme mot lyd. Atkomsten til og fra restauranten skjer gjennom port rommet mellom 
bakeriutsalget og kontoret. Det er i dag ingen atkomst fra tilstøtende gårdsrom noe som 
forhindrer at gjester forviller seg inn i andre gårdsrom. Det lave gjerdet mot gårdsrommet i 27 
er tenkt beplantet for skjerme innsynet mellom gårdsrommene. 
 
Den øvrige delen av bakgården skal brukes av beboerne. Det arbeides med et konsept hvor 
beboerne kunne ha egne plantekasser (eller tilsvarende) hvor de kan dyrke grønnsaker eller 
blomster. Kolonihagen satser sterkt på økologiske produkter og har ambisjoner om at dette 
gjenspeiles i bakgården. 

Dette blir en vesentlig oppgradering av bakgården som i dag kun brukes til parkering. 

 
 
 

Bilder fra Kolonihagen Frognerveien 33 

http://www.kolonihagen.no/


 

Illustrasjon til Kolonihagens konsept. 

 

Fasader 

Fasade oppgradering i form av: 

1. innsetting av vinduer i stedet for dør/luke i 2. etasje,  
2. innsetting av vindu i blendet dørhull 
3. innsetting av vindu i garasje port.  

 
For øvrig kan det bli behov rehabilitering og utskifting av andre bygningsdeler som 
følge av detaljprosjekteringen og undersøkelser av kvaliteten på disse. Endelig 
utforming av de vinduene som vi ønsker å etablere er heller ikke detaljert, det er derfor 
illustrasjonene i varslet kan variere noe. Vi forutsetter at dette gjøres i samarbeid med 
byantikvaren.  

 

      

Luke bevares i  
henhold til byantikvaren 



 

              

 

Viser for øvrig til byantikvarens uttalelse av 28.12.2012 vedlegg I-01. Byantikvaren kan tillate 
innsetting av vindu der det tidligere har vært dør og innsetting av vindu i stedet for garasjeport. 
Når det gjelder luken til høyloftet ønsker de å bevare denne. Vi foreslår at lukene (som sitter 
innvendig) settes i åpen posisjon innvendig og det monteres et glass ytterst i åpningen slik at 
lemmen kan lukkes hvis innvendig og det historiske blir bevart. Øvrig har Byantikvaren ingen 
motforestillinger mot bruksendringen. 

 

Forhold til overordnede myndigheter og nabomerknad.  

 

Bydel Grünerløkka: 

Vi har, som poengtert i referat fra forhåndskonferanse datert 21.08.12, bedt om en 
forhåndsuttalelse fra Bydel Grünerløkka. Denne uttalelsen er her vedlagt som vedlegg J-1. 

 

Bydelens prinsipale holdning om å holde arealet fritt for servering, men subsidiært med åpning 
for akkurat dette konseptet med bakerivirksomhet, utsalg og servering i bakgården og i 
bakgårdsbygget, tolker vi som en forsiktig tilnærming til å åpne for en bruksendring av de 
aktuelle arealene på eiendommen. I sin prinsipale form blir avvisningen for kategorisk. Det 
foreligger ingen spesielle omstendigheter her som skulle skille seg fra de andre stedene i indre 
by der bakgårdsservering tillates og i hovedsak anses positivt for bo- og bymiljø. 

 

Uttalelsen fra Nedre løkka borettslag Innebærer en tilslutning til hovedideen med det 
miljøskapende tilbud som etableres, når det heter «Tiltaket vil tilføre område en ny kvalitet, 
som vi tror vil kunne bidra positivt til utviklingen av nedre Grünerløkka.» Når det gjelder ønsket 
om tidlig stenging av serveringen, kan vi ikke se at det foreligger spesielle omstendigheter her 
i forhold de andre serveringer av tilsvarende slag, kanskje tvert om. Uansett er det siden 
begynnelsen av 1990-tallet lagt til grunn i Oslo at de lokale serveringsforskrifter til alkohol- og 
serveringslovene balanserer de aktuelle relevante hensyn, slik at åpningstider ikke fastsettes 
etter pbl. Det er også omdiskutert om pbl overhode gir hjemmel til dette, og dette er løst ved at 
de nevnte øvrige lover løser dette. 



 

Vi vil vise til at de alminnelige betingelsene for skjenking i bakgård er fastsatt av bystyret og 
håndheves av Næringsetaten med basis i serveringsloven og alkoholloven, og videre vise til at 
Plan- og bygningsetaten etter en del uheldige saker med vilkår etter Plan- og bygningsloven 
mht. åpningstider, lar dette følge de lokale forskriftene til alkoholloven, som har egne regler for 
bakgårder. 

 

Bydelens og naboenes syn skulle i rimelig grad være sikret ved at dispensasjon gis til 
forretning, utsalg (bakerivirksomhet), bevertning og servering i bakgård, på de av søknaden 
omfattende arealer inne og ute. 

Parkering 

Det er ikke planlagt parkeringsplasser for tiltaket og det forutsettes at kundene bor lokalt eller 
kommer til stedet med kollektivtransport.  

 

Dispensasjoner 

Det søkes dispensasjon fra reguleringen forretning til å omfatte servering/bevertning i 
bakgårdshuset og fra formål fellesareal til ute servering, for deler av bakgården. 
Dispensasjonen begrunnes med at dette vil tilføre området en restaurant som er opptatt av en 
bæredyktig utvikling av byområder.  

Det søkes også om dispensasjon/avvik fra Teknisk forskrift TEK 10  

Se vedlegg B-01 

 

Nabovarselet 

Prosjektet ble sendt naboene 16. oktober. Se egen redegjørelse vedlegg C-04. 

 

Arbeidstilsynet 

Uttalelse fra arbeidstilsynet vil bli innhentet før søknad om igangsetting. 

 

Med vennlig hilsen 
Arcasa Arkitekter AS 

 

 

Hein Wodstrup 
Tlf 93 24 45 43 

hein@arcasa.no 

 

Kopi  Korsgata 25 AS v. Morten Hiemeyer (mh@merkantilbygg.no) 

mailto:hein@arcasa.no


ARCASA arkitekter AS 
Sagveien 23 C III 

0459 OSLO 
Tlf. 22 71 70 70 

Fax 22 71 70 80 
 

Vedlegg C-04 

Oslo kommune 

Plan- og bygningsetaten 

postmottak@pbe.oslo.kommune.no 

 

Oslo, 19. november 2012 

 

Byggeplass  Korsgata 25   Eiendom: 228/136 

Tiltakshaver  Eiendomsselskapet   Adr.: Colbjørnsensgt. 1, 0256 Oslo 
  Merkantilbygg as 

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

Tiltakstype  Bakeri/restaurant   Tiltaksart: Bruksendring/ombygging 

SAK:  NABOVARSEL – BRUSKENDRING og OMBYGGING 

 

Nabovarselet gjelder følgende tiltak 

1. Hovedbygget mot gaten, bruksendring fra butikk type utsalg for keramikkverksted til 
butikk, utsalg av bakerivarer bl.a. fra eget bakeri. 

2. Bakgårdsbygget, bruksendring fra forretning type keramikkverksted til bakeri og 
servering type restaurant. 

3. I bakgården søkes bruksendring for en mindre del av bakgården fra formål fellesareal 
til (ute)servering. 

4. Innvendig ombygging med nødvendige fasiliteter, kjøkken toaletter osv. 

5. Fasade oppgradering i form av innsetting av vinduer i stedet for dør i 2. etasje, 
innsetting av vindu i blendet dørhull og innsetting av vindu i garasje port. Disse 
endringene gjøres i samråd med byantikvaren. 

 

Bruksendringen i punkt 2 og 3 krever dispensasjoner fra reguleringen. 

Ombyggingen kan utløse behov for dispensasjon fra teknisk forskrift.  

 

 

Bemerkninger fra naboer 

Det er pr 05.10. innkommet 1 bemerkninger fra naboene samt en telefon fra 
forretningsfører med varsel om enda en bemerkning. Denne er enda ikke mottatt og vi 
må gå ut fra at boretslaget har bestemt seg for ikke å sende en bemerkning, 

Det er mottatt merknader fra følgende naboer. 

C-03 Nedre Løkka borettslag ved Iva Kufås. 

  



Tilsvar til naboer 

 

Merknaden utrykker sterk bekymring for støy fra bakgårdsaktiviteten og ønsker å knytte 
begrensninger til åpningstider og alkoholservering i bakgården. Bekymringen gjelder 
spesielt de som har leilighet på bakkeplan øst for eiendommen. For øvrig er naboene 
positive til tiltaket og ser det som en ny kvalitet for området. 

Når det gjelder åpningstider og alkoholservering bestemmes dette av bydelen og vi har 
ingen ytterligere kommentarer til det. Vi er imidlertid innstilt på å finne frem til måter å 
skjerme beboerne i nabogården. Dette gjøres best i samråd med naboene. Her finnes flere 
løsninger avhengig av hva man ønsker å oppnå. Høyere gjerde, beplantning osv.  

 

 
 

Med vennlig hilsen 
Arcasa Arkitekter AS 

 

Hein Wodstrup 

 

 

Kopi; Eiendomsselskapet Merkantilbygg AS v. Morten Hiemeyer (mh@merkantilbygg.no) 

  



ARCASA arkitekter AS 
Sagveien 23 C III 

0459 OSLO 
Tlf. 22 71 70 70 

Fax 22 71 70 80 
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VEDR: KORSGATA 25 – GNR 228, BNR 136 1. ETASJE OG BAKGÅRDSBYGG 

  SØKNAD OM DISPENSASJONER   

 

 

Det er utarbeidet søknad om rammetillatelse for ovennevnte eiendom, og godkjennelse av 

tiltaket forutsetter innvilgelse av dispensasjon/fravik på to punkter.  

 

 Bruksendring fra formål, bolig med tillat næring der det er næring i dag, til formål servering 

 Fravik fra TEK m.h.t. tilgjengelig og Energi. 

 

Bruksendring.  

Eiendommen er regulert til byggeområde for bolig. §4 åpner for at de deler av eiendommen 

som er næring i dag fortsatt skal kunne brukes til næring. Dette gjelder 1. etasje i bygningen 

mot gaten og hele bakgårdbygget. Dagens bruk er keramikkverksted i bakgårdshuset med 

utsalg og kontor i 1. etasje mot gaten.  

Disse lokalene ønskes nå brukt til bakeri og restaurant i bakgårdshuset og bakeri utsalg og 

kontor i 1. etasje. 

Bruksendringen bør kunne tillates av følgende grunner: 

 

 Eiendommen ligger i et område med varierende næringsvirksomhet hvor tiltaket inngår som 

en naturlig del av strøkets virksomhet. Oppgraderingen av Korsgata som hovedtrasse for 

sykler mellom Thorvals Meyersgate og Markveien vil gjøre denne strekningen mer attraktiv 

for et mer variert næringsliv.  

 Bakgårdens lukkede form egner seg godt for tiltaket og innsyn fra ute serveringen og 

gjester til og fra restauranten til boligene er marginal. Ingen av boligene i 

naboeiendommene har fasade direkte mot gårdsrommet 

 Virksomhet bakeri og bakeriutsalg skiller seg ikke vesentlig fra keramikkverksted og 

keramikk utsalg. 

 Dette er en restaurant uten bakgrunnsmusikk og bar og vil derfor kun forårsake prat og 

klirring i bestikk på linje med annen balkongaktivitet. 

 Virksomheten vil tilføre området en restaurant som er opptatt av en bæredyktig utvikling av 

byområder. Virksomhetens miljøbeviste og grønne profil vil kunne tilføre bydelen en 

positiv opplevelse 

 Det er praksis i Plan- og bygningsetaten for at bruksendring fra forretning til 

serveringssteder med beliggenhet i strøksgater godkjennes når de ytre og indre rammer i 

tiltaket ligger til rette for dette. Det er tilfelle her. 

 

 

VEDLEGG B-01 



 

 

 

Fravik fra Teknisk forskrift i henhold til PBL §31-2, fjerde ledd 
”Kommunen kan gi tillatelse til bruksendring og nødvendig ombygging og rehabilitering av eksisterende 

byggverk også når det ikke er mulig å tilpasse byggverket til tekniske krav uten uforholdsmessige 

kostnader, dersom bruksendringen eller ombyggingen er forsvarlig og nødvendig for å sikre 

hensiktsmessig bruk. Kommunen kan stille vilkår i tillatelsen. Departementet kan gi forskrifter som 

nærmere regulerer kommunens adgang til å gi tillatelse etter leddet her.” 

 

Fraviket gjelder bl.a. 

Teknisk forskrift TEK 10  

§12-1 Krav om universell utforming av byggverk. Avviket fra forskriften gjelder først 

og fremst bakeri utsalgets inngang og deler av serveringsområdet (separat kammer) og 

2. etasje. 

§14 Energi med henvisning til §14-1 fjerde ledd 
”For tiltak der oppfyllelse av krav i dette kapittel ikke er forenlig med bevaring av kulturminner og 

antikvariske verdier, gjelder kravene så langt de passer.” 

 

 

Fraviket begrunnes med 

 Bygningen står på byantikvarens gule liste. Butikklokalet i lokalet vest for portrommet 

ligger tre trinn opp fra gaten. Lokalets inngang er fra gaten og en utvendig rampe vil 

ødelegge byggets karakter og oppta en for stor del av fortauet. En rampe vil dessuten 

komme i konflikt med portrommet eller naboeiendommen. Inngangen fra baksiden er 

inngangen til boligene i etasjen over og heller ikke her er det plass til ramper, lifter eller 

andre løfteanordninger. Dette problemet gjelder ved enhver bruk av lokalet enten det er 

næring eller bolig. 

 Løfteinnretninger utgjør store inngrep i en såpass liten bygningsmasse og står ikke i forhold 

til de resultater det gir. Mesteparten av serveringen er universelt tilgjengelig og den 

manglende atkomst til bakeriutsalget bør kunne kompenseres med service fra de ansatte.  

 Bygningens fasader er bevaringsverdig. Ombyggingen omfatter derfor ikke husets ytterskall 

med unntak av utskifting/innsetting av noen vinduer. 

Større endringen av 0 punktet i ytterveggen kan påføre disse store skader. Kompakte 

teglvegger er avhengig av at fuktigheten kan få vandre fritt inn og ut av veggen. Muligheten 

til å isolere slike eldre bygninger innvendig er dessverre meget begrenset. Isolering og 

tetting av fasadene slik TEK 10 krever vil derfor ikke være forenlig med bevaringen av 

bygget.  

 Avviket kan også omfatte andre deler av forskriften som gjelder mer spesifikke krav knyttet 

til øvrige teknisk prosjektering av for eksempel ventilasjon og vann som kan være 

uhensiktsmessige og urimelig kostnadskrevende å gjennomføre med hensyn til bevaring av 

og innredning av, en eksisterende bygning.  

 

 

 

Med vennlig hilsen 

ARCASA arkitekter AS 
 

 

Hein Wodstrup  



Redegjørelse for energibruk i tiltaket

Gnr.___  Bnr ____  Adresse_____________________________________________________

Utarbeidet av: ________________________________________________________________

Opprinnelig byggeår

Totalt areal på bygning (BRA)

Hvor stort areal omfattes av tiltaket (BRA)
Eksisterende bruk

Eventuell ny bruk
Valg av energiberegningsmetode

Fylles ut av ansvarlig prosjekterende. 
Ved manglende utfylling vennligst begrunn hvorfor i kommentarfelt eller eget vedlegg
Bygnings-
element

Eksisterende 
situasjon
(u-verdi)

Gjeldende 
TEK
(u-verdi)

Prosjektert
(u-verdi)

Avvik/
Differanse 

Konstruksjons
type
(tegl, tre etc.)

Flate areal 
i m2

Yttervegg
Tak
Gulv
Glass/dør, inkl 
karm og ramme
Kuldebroverdier
%-andel glass

Tekniske 
installasjoner

Eksisterende
situasjon

Gjeldende 
TEK

Prosjektert Avvik/
Differanse

Begrunnelse/Kommentarer

Ventilasjon
Energiforsyning
Annet

Redegjørelse for hvorfor kostnadene anses som uforholdsmessige (benytt gjerne eget vedlegg)

Kostnaden kan vurderes i forhold til:
- Total kostnad for hele prosjektet
- Kostnadene knyttet til det konkrete tiltaket med og uten kostnadene 

som knytter seg til oppfyllelse av de aktuelle tekniske kravene
- Verdien på den delen av tiltaket som omfattes av tiltaket;

o Markedsverdi salg/leie
o Byggekostnader

- Eventuell verdiøkning/besparelser som er resultat av tiltaket
- Mulige alternative mindre kostbare løsninger

Ytterligere begrunnelse for søknad om unntak (benytt gjerne eget vedlegg)

Vis gjerne til kildemateriale og/eller faglige redegjørelser/utredninger
- Hva er årsaken til at energikravene er vanskelig å innfri?
- Hva skal eventuelt til for å tilfredsstille kravene?

   











  

     

     

     

    
  



   

   





D-01

16.10.12

Situasjonsplan
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Byggeplass: KORSGATA 25 Eiendom: 228/136/0/0 
    
Tiltakshaver: Korsgata 25 AS Adresse: Colbjørnsens gate 1, 0256 OSLO 
Søker: Arcasa arkitekter AS Adresse: Sagveien 23 C III, 0459 OSLO 
Tiltakstype: Forretning/salgslokaler Tiltaksart: Bruksendring 
 

RAMMETILLATELSE OG AVSLAG - KORSGATA 25 
Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-1. 

Vilkår for igangsetting. 
 

 
Det er innsendt søknad om bruksendring av 1. etasjen mot gata fra keramikkverksted og bolig til 
bakeriutsalg og administrasjonsdel for bakeriet og restauranten. Bakbygningens 1. og 2. etasje 
bruksendres fra keramikkverksted til bakeri og restaurant. Det inngår innvendig ombygging med 
kjøkken, toaletter, ventilasjon med mer. Bakbygningens fasader oppgraderes med vinduer 
istedenfor dør i 2. etasjen, vindu i blendet dørutsparing og vindu i garasjeport.  
I medhold av plan- og bygningslovens (heretter pbl.) § 20-1 første ledd bokstav c), d), f) og g) 
godkjennes denne delen av søknaden, mottatt Plan- og bygningsetaten den 11.01.2013. Det vises for 
øvrig til søknadens vedlagte tegninger, situasjonskart og ansvarsretter. 
 
Byggesøknaden inneholder også søknad om bruksendring av mindre del av bakgården fra 
fellesarealformålet til uteservering. 
Denne delen av søknaden avslås i medhold av reguleringsplanformålet.  
 
I medhold av pbl. § 19-2 gis det dispensasjon for bruk av 1. etasjen i forgårdsbygningen til 
bakeriutsalg og administrasjonsdel for bakeriet og restauranten. I medhold av samme paragraf gis 
det også dispensasjon for bruk av 1. og 2. etasjen i bakbygningen til bakeri og restaurant. 
 
I medhold av pbl § 19-2 avslås søknad om dispensasjon for bruk av del av gårdsrommet til 
utservering. 
 
Det gis unntak fra TEK10/VTEK10 for energieffektivitet i medhold av pbl § 31-2. 4. ledd, samt fra 
krav til universell utforming av 2. etasjen for bakgårdsbygningen. 
 

Arcasa arkitekter AS 
Sagveien 23 C III 
0459 OSLO 
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Det gis ikke unntak fra krav i TEK10/VTEK10 for universell utforming av 1. etasjene i 
forgårdsbygningen og bakbygningen 
 
Det foreligger bemerkninger til søknaden. 
 
Det kan ikke dispenseres fra regulert formål for etablering av uteservering i gårdsrommet da 
hensynene bak formålet vesentlig tilsidesettes.   
 
Plan- og bygningsetaten behandler denne sak etter myndighet tildelt etaten i Byrådens sak 08/2010 av 
29.06.2010. 
 
Søknaden 
Eiendommen dette gjelder ligger i etablert kvartalsbebyggelse med i hovedsak murgårder. Disse er regulert 
og brukt til bolig, med unntak for strøksgatene der 1. etasjene er i bruk med forretning og forskjellige typer 
bevertning og lignende. Kvartalet rammes inn av strøksgatene Markveien og Thorvald Meyers gate, samt 
Korsgata med i all hovedsak bolig i 1. etasje og Leirfallsgata med noe næring, men dog dominert av 
boliger i 1. etasje.  
Det er innsendt søknad om bruksendring av 1. etasjen mot gata fra keramikkverksted og bolig til 
bakeriutsalg og administrasjonsdel for bakeriet og restauranten. Bakbygningens 1. og 2. etasje bruksendres 
fra keramikkverksted til bakeri og restaurant. Det inngår innvendig ombygging med kjøkken, toaletter, 
ventilasjon med mer. Bakbygningens fasader oppgraderes med vinduer istedenfor dør i 2. etasjen, vindu i 
blendet dørutsparing og vindu i garasjeport.  
Grad av utnytting  som tiltaket medfører endres ikke som følge av tiltaket. Det oppgis at 373 kvm BRA 
bruksendres. 
 
Byggesøknaden inneholder også søknad om bruksendring av mindre del av bakgården fra 
fellesarealformålet til uteservering. 
 
Tiltaket er prosjektert i henhold til Byggteknisk forskrift av 2010 (TEK10). 
 
Det søkes dispensasjon for bruk av 1. etasjen i forgårdsbygningen til bakeriutsalg og administrasjonsdel 
for bakeriet og restauranten. I medhold av samme paragraf søkes det også dispensasjon for bruk av 1. og 2. 
etasjen i bakbygningen til bakeri og restaurant, samt dispensasjon fra regulert bruk fellesareal for del av 
gårdsrommet til bruk med utservering. 
 
Det anmodes om unntak i medhold av pbl § 31-2. 4 ledd fra TEK10 § 12-1 om krav om universell 
utforming av byggverk, samt fra samme forskrifts krav om energieffektivitet. 
 
Gjeldende plangrunnlag 
Eiendommen er for bygningene regulert til bolig, og gårdsrommet er regulert til atkomst, lek og opphold 
gjennom reguleringsplan S-2366, vedtatt 22.11.1978.  
Bygningene er på Byantikvarens gule liste som bevaringsverdige. 
 
Uttalelser fra annen myndighet 
Byantikvaren uttaler seg 28.12.2012 til utskifting av eldre garasjeport med vindu, og det samme for en 
luke i 2. etasje samt innsetting av vindu i gjenmurt dørsmyg. Det forutsettes at vinduet som erstatter 
garasjeporten får høy kvalitet der det gis detaljerte føringer. Det anbefales at luka i 2. etasjen opprettholdes 
og sekundært vil det kunne vurderes at nytt vindu innsettes innenfor luken. Antikvaren har ingen merknad 
til innsetting av vindu i igjenmurt dørsmyg, også her med konkrete føringer for utforming.  



Saksnr: 201214603-6 
 

Side 3 av 7

 

 
 
Bydel Grünerløkka uttaler seg 06.12.2012 til tiltaket. Her vises det til at Bydelsoverlegen har vurdert at 
uteservering her vil kunne medfører helsefarlig støy for berørte naboer, det henvises til en forskrift om 
begrensning av støy. Basert på dette er bydelen negativ til uteserveringen og bruksendringen av 
bakbygningen. Dersom tiltaket likevel skulle bli godkjent ønsker bydelen at dispensasjonen knyttes opp 
mot konseptet. 
 
Protester/bemerkninger 
Nedre løkka borettslag v./Ivar Kufås bemerker 01.11.2012 på vegne av Korsgata 27A-C og Markveien 56 
B-F. Bakgårdene her er adskilt med kun et lavt gjerde, og det er boliger her med soverom mot 
gårdsrommet. Det er derfor vesentlig at uteserveringen ikke skaper unødvendig støy. Dersom 
uteserveringen godkjennes så bes det om at det settes vilkår for denne bruken. Forskjellige konkrete vilkår 
nevnes. 
 
Ansvarlig søkers/tiltakshavers redegjørelse: 
Det redegjøres fyldig for konsekvensene for gårdsrommet med illustrasjoner med mer. Deler av 
redegjørelsen er tatt inn i og drøftet relevante deler av vedtaket. 
 
Plan- og bygningsetatens vurdering 
Under anmodningen om unntak fra TEK10 i medhold av pbl § 31-2. fjerde ledd nevnes at dette også kan 
gjelde andre deler av forskriften. Plan- og bygningsetaten gjør oppmerksom på at eventuelle unntak må 
omsøkes, vi kan ikke se at unntak utover de omtalte i våre unntaksvurderinger er omsøkt. 
 
Tiltakets visuelle kvalitet i forhold til omgivelsene og seg selv samt ivaretakelse av kulturell verdi 
Fasader på bakbygningen endres ved at garasjeport byttes til et tilpasset vind, døra i 2. etasjen endres og 
vindu settes inn i blendet dørhull i 1. etasjen. Byantikvaren er i sin uttalelse positiv med detaljerte føringer. 
Det er en forutsetning at disse føringene følges og at det etableres en konstruktiv dialog med Byantikvaren 
som dokumenteres til igangsettingssøknaden. Plan- og bygningsetaten vurderer at tiltaket har god visuell 
kvalitet og ivaretar den kulturelle verdien. 
 
Universell utforming  
Det anmodes om unntak fra krav i TEK10/VTEK10 for universell utforming for utsalget i forbygningen og 
deler av bakbygningen.  
  
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.  
 
Dispensasjonsvurdering for bruksendring av del av for- og gårdsbygningene 
Det er søkt dispensasjon fra formålet byggeområde for bolig til bruk med bakeriutsalg og administrasjon 
for 1. etasjen i forbygningen, samt til bruk med bakeri og restaurant for hele bakgårdshuset.  
 
Søker oppgir som grunner for dispensasjon at eiendommen ligger i et område med varierende 
næringsvirksomhet og inngår i dette. Innsyn fra tiltaket til boligene er minimal, den omsøkte virksomheten 
skiller seg lite fra nåværende keramikkutsalg og keramikkverksted. Tiltaket er uten bakgrunnsmusikk og 
bar, det vil kun medføre prat og klirring i bestikk som er vanlig på boligbalkonger. Restauranten er opptatt 
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av en bæredyktig utvikling av byområder, og virksomhetens miljøbeviste og grønne profil er positiv for 
bydelen.  
  
Etatens vurdering av om hensynet bak bestemmelsen vesentlig tilsidesettes: 
Hensynet bak formålet er å sikre gode og stabile boforhold her.  
Dispensasjonen medfører bruk som bakeriutsalg, administrasjon for bakeri og restaurant. Eksisterende 
bruk er med keramikkverksted og keramikkutsalg. I reguleringens § 4 åpnes det for at lokaler som brukes 
til næringsvirksomhet skal fortsatt kunne brukes til dette dersom bruken ikke er til ulempe for nærmiljøet. 
Dog kan ikke nyetablering eller vesentlig endring av virksomheten skje uten søknadsbehandling etter plan- 
og bygningsloven. I dette tilfellet er det næringsvirksomhet i lokalene og denne kunne fortsatt så lenge den 
ikke var til ulempe. I en sammenlikning av konsekvenser ved virksomheten keramikkutsalg og -verksted 
opp mot konsekvenser av restaurant, bakeri og bakeriutsalg, vurderer vi at sistnevnte er mer hensynsfullt 
for boligbruken. Dette er dog basert på at driften skjer i kontrollerte former slik søker redegjør for. Naboen 
som uttaler seg er ikke negativ til bruksendringen av bygningene. Plan- og bygningsetaten vurderer at 
dispensasjonen ikke vesentlig tilsidesetter hensynet bak boligformålet. 
 
Etatens vurdering av om fordelene ved å gi dispensasjonen er klart større enn ulempene: 
I strøksgatene Thorvald Meyers gate og Markveien langs dette kvartalets langsider er det et variert tilbud 
av næringer rettet mot publikum, og tiltaket supplerer disse næringene. Basert på beskrivelsen av tiltaket 
vil det ikke medføre større endring i forhold til dagens næring.  
Ulemper kan være at tilkomsten til bakbygningen er gjennom uteoppholdsarealet for boligene her, men det 
forutsettes at dette skjer i kontrollerte former. Restaurantaktivitet kan være forstyrrende for boligene, og 
særlig de som ligger nærme med boligrom vendt mot tiltaket. Basert på Bydelsoverlegens uttalelse er 
Bydelen ikke positiv til bruksendringen av bakbygningen. Dog fremgår det i redegjørelsen fra bydelen at 
bydelsoverlegen er negativ til uteserveringen, men bruksendringen av bak- eller forbygningen nevnes ikke. 
Tiltaket beskrives med begrenset aktivitet tilknyttet restauranten.  
Bydelen og naboen som bemerker ber om at det settes vilkår for eventuelle dispensasjoner fra formål, 
naboen nevner dette kun for utserveringen, mens bydelen ber mer generelt om at en eventuell dispensasjon 
knyttes opp mot dette bakeri- og restaurantkonseptet. Nå avslås uteserveringsdelen av tiltaket grunnet 
konsekvenser for boligene, dvs. at det gjenstår hvordan bruksendringen av bygningene påvirker og endrer 
bomiljøet her. En begrenset gangtrafikk med småpratende gjester gjennom gårdsrommet til/fra 
restauranten vurderes som innenfor det som kan aksepteres. Plan- og bygningsetaten finner at fordelene 
med dispensasjonen er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 
Plan- og bygningsetaten mener etter ovennevnte at vilkårene for dispensasjonen etter plan- og 
bygningsloven § 19-2 er oppfylt, og søknaden om dispensasjon innvilges.   
 
Dispensasjonsvurdering for uteservering i gårdsrommet 
Tiltaket er i strid med reguleringsplansformålet 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 dispensasjon for en begrenset del av gårdsrommet fra formålet fellesareal ved atkomst, lek og 
opphold til uteservering. Denne delen av gårdsrommet begrenses på tre sider av bakgårdsbygningen.  
 
Søker begrunnelser for dispensasjonen er gjengitt i dispensasjonsvurderingen for bruksendring av 
bygningene. 
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Etatens vurdering av om hensynet bak bestemmelsen vesentlig tilsidesettes: 
Hensynene bak formålet fellesareal ved atkomst, lek og opphold er å sikre atkomst til bakbygningene, samt 
sikre gode og trygge uteoppholdsarealer for boligene. 
Området som er aktuelt er på ca 40 kvm med bakbygningens fasader på tre sider, dvs. at det er relativt 
skjermet fra gårdsrommet ellers. Men lyd fra serveringsaktivitet, samtaler med mer bærer godt i disse 
gårdsrommene. Eiendommens gårdsrom er på totalt ca. 110 kvm, dvs. at uteserveringen på 40 kvm utgjør 
ca 35 % av hele uteoppholdsarealet. Til dette kommer at det ikke er skjermning mellom formålene, og at 
det i søknaden også planlegges bruk av gårdsrommet ellers i henhold til premissene for tiltaket. Sitat fra 
søknadsredegjørelsen: Det arbeides med et konsept der beboerne kunne ha egne plantekasser hvor de kan 
dyrke grønnsaker eller blomster. Kolonihagen satser sterkt på økologiske produkter og har ambisjoner om 
at dette gjenspeiles i bakgården. I illustrasjonene og plan av 1. etasje vises bakgården ellers med 
plantekasser i henhold til redegjørelsen. Dvs. at også andre deler av det knappe gårdsrommet er tiltenkt 
tilpasset tiltakskonseptet. Dette er ikke uten videre positivt for hensynet bak formålet, og det er for 
eksempel ikke vist lekeplasser for barn eller skjermede oppholdsområder for beboerne. 
 
Plan- og bygningsetaten vurderer at dispensasjonen vesentlig tilsidesetter hensynene bak regulert formål. 
Av denne grunn vurderes ikke ulemper mot fordeler, og Plan- og bygningsetaten mener etter ovennevnte at 
vilkårene for dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2 ikke er oppfylt, slik at søknaden om 
dispensasjon ikke kan innvilges. 
 
Avvik fra krav i TEK10 
Det anmodes om avvik fra henholdsvis krav til universell utforming for tiltaket i 1. etasje mot gata, og for 
tiltaket i største delen av bakbygningen. 
Det anmodes også på samme måte om avvik fra krav til energieffektivitet. 
 
I medhold av pbl § 31-2. fjerde ledd kan kommunen gi tillatelse til tiltak også der det ikke er mulig å 
tilpasse byggverket til tekniske krav uten uforholdsmessige kostnader, dersom bruksendringen eller 
ombyggingen er forsvarlig og nødvendig for å sikre hensiktsmessig bruk. 
 
I anmodningen om unntak fra krav til universell utformning henviser søker til bygningenes bevaringsverdi 
der høydeforskjellene er viktige. Mot gata er det tre trappetrinn, og utvendig rampe vurderes til å ødelegge 
byggets bevaringsverdige karakter og oppta for mye av fortauet. Fra gårdssiden er det også ikke mulig av 
tilsvarende grunner. Man oppfatter at dette problemet gjelder enhver bruk. Mesteparten av serveringen er 
tilgjengelig og manglende tilgjengelighet til utsalget kan kompenseres med service fra de ansatte. 
 
Plan- og bygningsetaten viser til at hensynene bak krav om universell utforming veier tungt, og at 
hensynene til bevaringsforhold som her er vektet opp mot universell utformingskravet er tilstrekkelige for 
2. etasjen i bakbygningen. Ellers kan vi ikke se at dette er tilfelle og det gis unntak kun for 2. etasjen i 
bakbygningen. Her vektlegges at lokalene i 1. etasje er universelt tilgjengelige og godkjennes med samme 
bruk som 2. etasjen. I medhold av pbl § 31-2, fjerde ledd gis det unntak for universell utforming for 2. 
etasjen i bakgårdsbygningen. 
 
For energieffektivitet nevnes at bevaringsverdien er vesentlig sammen med de uheldige konsekvenser av å 
flytte nullpunktet i veggen som følge av etterisolering. Etterfølging av TEK10 vil ikke være forenlig med 
fortsatt bevaring. Det vedlegges redegjørelse for de utvendige bygningsdelene der avvikene fra kravene i 
TEK10/VTEK10 fremgår.  
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Plan- og bygningsetaten vurderer at hensynene til bygningenes bevaringsverdi teller tungt, dvs. at tiltaket 
er forsvarlig og nødvendig for hensiktsmessig bruk. I medhold av pbl § 31-2. fjerde ledd gis unntak fra 
krav til energieffektivitet. 
 
Konklusjon  
Det er dispensert fra reguleringen for bruksendring av 1. etasjen mot gata og for bruksendringen av hele 
bakbygningen. Tilsvarende dispensasjonssøknad for bruk av del av gårdsrommet til uteservering er avslått. 
Byantikvaren setter vilkår om dialog for å sikre at fasadeendringene tilpasses og ikke medfører redusert 
bevaringsverdi.  
 
Det er videre gitt unntak fra krav om universell utforming for 2. etasjen i bakbygningen, mens det ikke kan 
gis unntak for tiltaket ellers. 
 
Under henvisning til det som for øvrig er anført under respektive avsnitt, finner Plan- og bygningsetaten at  
tiltaket for bygningene tilfredsstiller plan- og bygningslovens bestemmelser, og kan godkjennes med 
føringer og vilkår som angitt. Mens tiltaket for gårdsrommet ikke er i overensstemmelse med den samlede 
plan- og bygningslovgivningen og derfor ikke kan godkjennes. 
 
Godkjenning 

Følgende tegninger og kart er lagt til grunn for tillatelsen, sak 201214603  

Beskrivelse Tegningsnr Dato PBE-id 

Situasjonsplan D-01 16.10.2012 3/14 

Plan 1. og 2. etg. A20-K1 07.01.2013 3/20 

Snitt og fasader bakgårdsbygning A40-1 07.01.2013 3/21 
 

Følgende foretak har fått godkjent ansvarsrett i tiltaket, sak 201214603  

Organisasjonsnr Navn Beskrivelse 

940199972 ARCASA ARKITEKTER AS SØK, ttk. 2, PRO, ttk. 2, arkitektur 
 
Igangsettingstillatelse 
Tiltaket tillates ikke igangsatt før ansvarlig søker har fått igangsettingstillatelse. Før igangsettingstillatelse 
kan gis må følgende dokumentasjon innsendes:   
 

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

2. Oppdatert gjennomføringsplan 
3. Det må dokumenteres at Byantikvaren har vært tilstrekkelig involvert i fasadedetaljene, det kan 

gjerne skje med en kort bekreftelse fra antikvaren. 
4. Tiltaket utløser krav om avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse jf. TEK10 §§ 9-6 og 9-7. 

Ansvarsområdet miljøsanering må ansvarsbelegges både for prosjekterende og utførende før 
igangsettingstillatelse kan gis. Prosjekterende er ansvarlig for selve miljøkartleggingen og 
utarbeidelsen av miljøsaneringsbeskrivelsen. Utførende er ansvarlig for selve miljøsaneringen. Det 
informeres om at før ferdigattest kan utstedes må sluttrapport for avfallshåndtering være innsendt 
og behandlet, jf. SAK10 § 8-1. 

5. Det kan ikke gis unntak fra krav om universell atkomst for 1. etasjen i forgårdsbygningen og 
bakgårdsbygningen. Det kan ikke gis igangsettingstillatelse før dette forholdet er avklart enten 
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med etterkomming av forskriftskrav, eller at søknad om dispensasjon i medhold av pbl § 19-2 er 
innsendt og det er dispensert.  

 
Eventuell ny søknad: 
Uteserveringen er ikke godkjent da det ikke er tilstrekkelige grunner til å godkjenne, vi viser særlig til 
bydelsoverlegens klare oppfatning av mulige konsekvenser av endret bruk for del av gårdsrommet. Vi kan 
ikke se at det foreligger nærliggende løsninger som kan medføre at forholdet vurderes annerledes. 
 
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 25.01.2013 av: 
 
Erland  Per Volden - Saksbehandler 
Per-Arne Horne - Enhetsleder 
 
 
Vedlegg:  Orientering om klageadgang 
     Vedlegg vann 
 
Kopi til:  Korsgata 25 AS, Colbjørnsens gate 1, 0256 OSLO, mh@merkantilbygg.no 
     Nedre løkka borettslag v./Ivar Kufås,  ivarkufas@gmail.com  
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S-2366 

Vedtaksdato: 22.11.1978 

Vedtatt av: Miljøverndepartementet 

Saken 
gjelder: 

Endret regul.plan med reg.best. for kvartalene Markveien – Leirfallsgata 
– Thorvald Meyers gate og Nordre gate på Søndre Grunerløkka. 

Merknader:  

Knytning(er) mot andre planer:  
      
      

 
Saken består av 2 sider inkludert denne. 
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REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL ENDRET REGULERINGSPLAN FOR KVARTALENE 
MARKVEIEN - LEIRFALLSGATA - THORVALD MEYERS GATE OG NORDRE GATE PÅ SØNDRE 
GRUNELØKKA, OSLO KOMMUNE. 
 
§ 1. De regulerte områder er på planen vist med reguleringsgrense. 
 
§ 2. Området innenfor planens begrensning er regulert til byggeområde for boliger. I 1. etasje langs 

Markveien og Thorvald Meyers gate kan innpasses forretninger. 
 
§ 3. Ny bebyggelse tillates oppført i maks. 5 etasjer (innenfor eksisterende 4. etg. gesimshøyde) og med 

takform tilpasset eksisterende bebyggelse. 
Gårdsplassbebyggelse skal bare kunne oppføres hvor det etter denne planen er tillatt opprettholdt, og 
kun i sin nåværende høyde. 

 
§ 4. Arealer/lokaler som i dag benyttes til næringsvirksomhet skal fortsatt kunne brukes til slik virksomhet 

innenfor boligområdet, hvis denne bruken ikke er til ulempe for bomiljøet. 
Nyetablering, eller vesentlig endring av eksisterende virksomhet i disse lokalene kan ikke finne sted uten 
bygningsrådets godkjennelse. 

 
§ 5. De åpne områdene skal nyttes til fellesareal for adkomst, lek og opphold. 
 
§ 6. Samtidig med søknad om byggetillatelse skal det innsendes plan for den ubebygde del av tomta i 

henhold til paragraf 69 i bygningsloven med vedtekt for Oslo. 
 
OBS!  Paragraf 6 er korrigert med Miljøverndepartementets brev av 03.01.79. 
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