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BU-SAK 4/2015, BYDELENS UTTALELSE TIL SØKNAD OM RIVING OG NYBYGG 

I KAMPENGATA 18 

 

Bydelsadministrasjonen mottok 13.01.2015 anmodning om uttalelse til riving av industribygg 

og deler av eldre bebyggelse i Kampengata 18. Rivesaken har saksnummer 201416923. Saken 

om oppføring av boligbebyggelse har saksnummer 201416921 og 201410821.  

 

Saksopplysninger 

På vegne av Joviale Eiendom AS har Enerhaugen Arkitektkontor AS sendt inn rivesøknad for 

bygninger i Kampengata 18. Søknaden gjelder riving av deler av bebyggelse på eiendommen, 

herunder industribygg fra 1947 uten verneverdi, mellombygg og tilbygg til bevaringsverdig 

verksted, og taket på den bevaringsverdige hjørnegården. Tiltaket omfatter også oppføring av 

nybygg i bakgården og bruksendring av eksisterende verksted og hjørnegård. Tiltaket vil gi 17 

nye leiligheter og 8 biloppstillingsplasser i delvis nedgravet kjeller. Alle leilighetene skal 

være familieboliger med størrelser fra 70 til 160 m2. Det foreslås 40 sykkelparkeringsplasser i 

prosjektet, selv om reguleringsplanen ikke krever dette (pga alder).  

 

Følgende saker vil behandles i denne innstillingen: 

1. Riving av deler av bygg – PBEs saksnummer 201416923 

2. Oppføring av rekkehus – Hus B – PBEs saksnummer 201416921 

3. Bruksendring av to bygg langs Bøgata og Kampengata – Oppføring av mindre nybygg 

ved vestre ende – Hus A – PBEs saksnummer 201410821  

 

 

 

 



 

Eksisterende bebyggelse:  

Bebyggelsen i dag består av en 

verkstedsbygning, en hjørnegård og et nyere 

næringsbygg.  

 

 

 

 

 

 

Planstatus 

Tomten er regulert til byggeområde for 

boliger i S-2255, med senere endringer. 

Deler av tomten er regulert til felles 

gårdsplass i S-696, vedtatt 11.11.1957.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Nærmere om hva som ønskes:  

Saken gjelder bruksendring av hele eiendommen 231/241 fra næring til boligformål, 17 

leiligheter i antall. 

Eiendommen er regulert til 

byggeområde for boliger, 

men et mindre område er 

regulert til felles gårdsplass. 

Deler av bygningsmassen på 

tomten søkes revet og 

erstattes med nybygg. 

Byggene mot Bøgata og 

Kampengata søkes utbedret 

og noe ombygget, et lite 

uthus øst for industribygget 

søkes revet og erstattes av ny 

bolig. Garasjeplasser 

beholdes i tidligere 

garasjekjeller, sportsboder plasseres under hjørnebygget. Det etableres felles gårdsplass 

mellom byggene mot gaten og ny bakgårdsbebyggelse.  

 

 

 

 

 



 

Søkers redegjørelse vedrørende dispensasjonforhold: 

 

 
 

Søkers redegjørelse for riving  

I følge søker ligger Kampengata 18 i et typisk blandingskvartal på Kampen av betydelig 

verneinteresse. Randbebyggelsen mot Bøgata og Kampengata er bevaringsverdig med unntak 

av endebygget på verkstedsbygget i nr 18, og garasjebygget nord for eksisterende bygg ut mot 

Bøgata. Vest for eiendommen ligger eksisterende panelt tømmerhus i Kampengata 16 som er 

bevaringsverdig. Ifølge redegjørelsen er utforming av nybygg gjort i samarbeid med eier av 

Kampengata 16.  

Industribygget fra rundt 1950 inne i kvartalet representerer ifølge søker et brudd med den 

eldre bygningsstrukturen på Kampen og har ikke verneverdi. Derfor foreslås den revet og 

erstattet med ny bakgårdsbebyggelse. Unntatt er betongveggen mot naboene som beholdes 

som brannvegg og bakvegg for fremtidig ny bebyggelse. 

 

Verkstedsbygget søkes rehabilitert med nytt yttertak lagt på eksisterende og med tilpasset 

gesims. Inn mot gårdsrommet bak avsluttes dette bygget med utgangspunkt i en eksisterende 

søylerekke der opprinnelig vegg antas å ha stått, og som foreslås forblendet med tegl. Tilslutt 



ønskes tidligere smievegg og bakenforliggende garasje revet, likeledes garasjeskuret nord for 

eksisterende garasje- og lagerskur mellom Kampengata 18 og Bøgata 18. Riveforslaget følger 

føringene gitt i Byantikvarens forhåndsuttalelser av 03.06.13 og 18.06.2014.  

 

Forhåndsuttalelse fra Byantikvaren: 

 
 

Kampengata 16 

Er oppført i tre før 1878 som bolighus med flere leiligheter. Bygningen gjennomgikk 

omfattende ombyggingsarbeider i interiørene i 1952 da huset ble ominnredet til spisesal og 

garderobe for ansatte ved Lunds Mekaniske verksted. Bygningen har høy bevaringsverdi som 

en del av kvartalets opprinnelige trehusbebyggelse. 

 



 
 

Søkers redegjørelse for bruksendring og nybygg; 

 



 
 

 

Bruksendringen gjelder to bygg langs Bøgata og Kampengata og oppføring av mindre nybygg 

ved vestre ende – Hus A. Tiltaket skal være avhengig av dispensasjon fra 

reguleringsbestemmelsens § 3. Søknad om nybygg gjelder et nybygg i bakgården. Disse 

sakene er sendt inn separat, men bydelsdirektøren behandler sakskomplekset samlet og 

bydelsutvalget vil da gi en samlet uttalelse til alle tre byggesakene.  

 

Bydelsdirektørens vurdering 

Ang. verneverdi 

Bydelsdirektøren mener bevaringshensynene er tilstrekkelig ivaretatt, jf tilbakemelding fra 

Byantikvaren. Verkstedsbygningen bevares. Industribygning fra 1947 har ingen verneverdi 

ifølge Byantikvaren. 

 

Ang. boligformål 

Bydelen har en overvekt av mindre leiligheter, og bydelsdirektøren ser positivt på et prosjekt 

som gir flere familieleiligheter til bydelen. Flere større leiligheter kan bety at familier i 

området som trenger større rom, kan ha en boligkarriere innad i bydelen. I arbeidet med 

samordnet areal og transportplan for Oslo og Akershus er det også gjort et poeng av det at 

barnefamiliene trekker ut i villabebyggelsen i Akershus når de har behov for større plass. 

Bydelsdirektøren ser det som positivt at det bygges leiligheter som gjør at småbarnsfamilier 

kan bli værende i bydelen.  

 

Ang. boligkvalitet  

Bydelsdirektøren mener at det kan stilles spørsmålstegn ved om uteoppholdsarealene er store 

og varierte nok til faktiske familieleiligheter, og mener dette må ligge som en forutsetning for 

en eventuell tillatelse til riving og nybygging.  

 

Bydelsdirektøren innstiller til bydelsutvalget å fatte følgende vedtak: 

1. Bydelsutvalget er positiv riving av industribygg fra 1947, endebygg til 

verkstedsbygget og garasjeskur og garasje slik at det kan bygges familieleiligheter i 

Kampengata, men under forutsetningen om at uteoppholdsarealene har en kvalitet og 

størrelse som gjør dem egnet som familieleiligheter.  

 

 

Bydel Gamle Oslo 

 

 

Lasse Østmark Randi Nagelhus  

bydelsdirektør avdelingsdirektør 

 



Vedlegg: 1. Redegjørelse rammesøknad riving av deler av bygg – Kampengata 18 

2. Forhåndsuttalelse 1 fra Byantikvaren 

3. Forhåndsuttalelse 2 fra Byantikvaren 

4. Forhåndsuttalelse 3 fra Byantikvaren 

5. Situasjonsplan 

6. Reguleringsbestemmelser 

7. Redegjørelse rammesøknad riving, rehabilitering og nybygg boliger  

8. Eksisterende situasjon foto 1  

9. Eksisterende situasjon foto 2  

10. Søknad om dispensasjon 

11. Eksisterende fasader (2 dok) 

12. Riveplan 

13. Perspektiv ny situasjon (2 dok) 

14. Soldiagram (6 dok) 

 

http://web102881.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2014144395&fileid=4819629
http://web102881.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2014144395&fileid=4819686
http://web102881.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2014144395&fileid=4819687
http://web102881.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2014144395&fileid=4819688
http://web102881.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2014144395&fileid=4819689
http://web102881.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2014144395&fileid=4819690
http://web102881.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2014144264&fileid=4819201
http://web102881.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2014144264&fileid=4819210
http://web102881.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2014144264&fileid=4819211
http://web102881.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2014144349&fileid=4819504

