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Bakgrunn 

Det har i flere år vært et sterkt ønske fra befolkningen og ansatte som jobber med barn og 

ungdom å ha et aktivitetshus på Tøyen. Ideen ”All-aktivitetshus” for Kolstadgata1 ble lansert 

på et beboermøte på Tøyen høsten 2012. Høsten 2012 var noen av bydelens tjenester i kontakt 

med Kolstadgata 1, og de første befaringer med megler ble holdt i juni 2013. Oppdraget med 

å forhandle om en leiekontrakt ble formalisert i et BU-vedtak i februar 2014. Oslo kommune 

ved Bydel Gamle Oslo inngikk en leieavtale for arealer med Kolstadgata 1 Eiendom AS i juni 

2014. Leieobjektet er opprinnelig et kontorbygg, herunder inkludert aktiviteter som naturlig 

hører med til dette. Det er gjennomført flere beboermøter, folkemøter og forslagskasse på 

Tøyen som har medvirket med ønsker, innspill og forslag til hva som er av muligheter i 

området. En medvirkningsarenaen på Deichmanske bibliotek filial Tøyen vinter, vår og 

sommer 2014. Referansegruppe for kvinner har medvirket med innspill, og ungdoms-

konferansen 2014 har medvirket med mange forslag. Flere medvirkningsverksteder/ 

folkemøter er gjennomført høsten 2014 og januar 2015. En intern arbeidsgruppe har drøftet og 

bearbeidet alle innspill og kommet med et foreløpig forslag til fordeling/disponering av 

arealene. Ungdomsrådet har også vært sterkt involvert når det gjelder forslag til aktiviteter.  

 

Hovedmål med å etablere et aktivitets- og kultursenter: 

Skape en åpen og trygg møteplass som kan brukes av alle. K1-den nye møteplassen på 

Tøyen  
 
 

Effektmål:  

 Ressursmobilisering gjennom partnerskap og samarbeid både med frivillige 

organisasjoner og private aktører/beboernes ressurser 

 Skape en arena for interaksjon mellom tjenester, befolkningen og frivillige 

 Koordinering og styrking av samarbeidet mellom de ulike tjenestene innad i egen 

organisasjon  

 Erfaringer i kommunalt innovasjonsarbeid. Utfordre etablerte måter å samarbeide på, 

samt utprøve nye metoder i eksisterende tjenester og tilbud 

 Stor grad av medvirkning  

 Befolkningen opplever Tøyen som et trygt sted å bo og vokse opp  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Ulike funksjoner som kan tenkes inn i huset: 

 Barne- og ungdomsklubb/fritidsklubb 

 Frisklivsarbeid – barn, voksne, eldre 

 Fysisk aktivitet (dans, bevegelse, yoga, m.m.)  

 Garderobe og dusj 

 Frivillighetssentral 

 Åpen barnehage m/lekotek  

 Scene/kultur- og musikkscene  

 Grovverksted/Ungdomsverksted 

 Kunst-, kultur-, lydstudio/musikk-, film- og fotoverksted 

 Helse for ungdom 

 Nærmiljøkafe, foaje med utstillinger/galleri  

 Samtalerom, grupperom, møterom/undervisningsrom/kurs  

 Kontorer/prosjektkontorer 

 Mottak/resepsjon 

 

 

Disse tjenester kan leveres av: 

 Bydelens egne tjenester 

 Frivillige lag og organisasjoner med tilknytning til Tøyen 

 Beboere 

 Private aktører 

 Andre etater/instanser 

 

 

Resultatmål: 

 Bedre levekår for befolkningen på Tøyen 

 Styrket samarbeid med frivillige  

 Deltakerstyrte aktiviteter 

 Lavterskel tilbud/møteplass 

 Økt deltakelse fra alle beboere 

 

 

 

 

 

 



  

 

Enhet barn- og unge 

Enhetsleder/ 
prosjektlederK1 

U.etasje 

Aktivitets-og klubbstedet 

1.etasje 

Møteplassen-og verkstedet 

2.etasje 

Glede- og aktivitetstedet 

3.etasje 

Refleksjonsstedet 

7.etasje 

Himmelvelvets kokkeri 

Utvikling,booking,  

praktiske oppgaver, 
logistikk etc 

Daglig leder/ 
driftskoordinator 

Husråd 

Prosjektleder K1, daglig 
leder, frivillige, deltakere, 

repres. tjenester  

Barne- og 
ungdomsklubb "K1-

klubben" 
Grovverksted 

Plukklager/arr. 
utstyr 

Nærmiljøkafe K1 
Mottak/resepsjon 

Frivilligsentral  
Foaje m/utstilling 
Scenerom kullisser 

Verksteder/grupper 
Lekotek 

Aktivitetsgrupper 
Dansesal Musikk 

Garderober 
Kulturverksteder 
Kurs/møterom 

Grupperom 
Kontorer/Prosjekt-

kontorer 

 Samtalerom 
Møte/grupperom 

Kurs/undervisnings 
rom "Stille" 

aktivitet Kontorer   

Matproduksjon til 
kafe K1 kurs tema 
konferansesaler  



  

 

Tidsplan: 

 
 

 
 

 

 

Milepæler (detalj) 

Faser Uke Planlagt dato Hendelse/aktivitet Status tekst 
1 7  13.02.2014 Innlede kontraktsforhandlinger med gårdeier jf BU sak 

04/2014 

Iverksatt jf 

vedtak 

1 15 08.04.2014 Rapportering og forberedende beboermøte i lokal 

styringsgruppe 

Utført 

1 22  28.05.2014 Forhandlet frem forslag til 10 års leieavtale Utført 

1 25 19.06.2014 Vedtak på inngåelse av leieavtale. Viser til BU-sak 

67/2014  

Iverksatt jf 

vedtak 

2 43 21.10.2014 Statusrapportering og prosjektbeskrivelse i lokal 

styringsgruppe områdeløftet Tøyen 

Utført 

2 44-48 27.10-

27.11.2014 

Plan for midlertidig aktivitet/innflytting foreligger 

Enkel ROS analyse mtp AMU-sak 27.11.14 

Utført 

2 48-51 24.11-

17.12.2014 

Bruksendring Plan- og bygningsetaten sjekkes ut  Utført 

Jan.2015 
Løsnings-

forslag 
planløsning 
foreligger  

Febr.-Mars 
2015  

Plan for drift 
og 

org.modell 

Mars-Mai 
2015 

Anskaffelse 
entreprenør  

Juni-Aug. 
2015  

Ombygging 
starter 

Sept.-Des. 

2015 

Offisiell 
åpning K1 

Milepæler fase 2 

• Medvirknings-
verksteder 

• Skisseforslag 

• Endring 
skisseplanløsning 

• BU vedtak 
 

Milepæler fase 3 

• Delprosjektleder 
ombygging 

• Møter og dialog 

• Forhåndskonf. 
PBE -
bruksendring  

 

 

Milepæler fase 3 
• Entreprenører/ 

Plan for 
ombygging 

• Møter og dialog 
med forskjellige 

aktører 
 

 

 

 

Milepæler fase 3 

• Tilpassing/ 
ombygging start/ 
slutt  

• Plan for 
innflytting  

 

Milepæler fase 4 

• Ferdigstillelse  
• Innflytting  

 • Åpning av K1 

 



  

2 51 18.12.2014 Skisseforslag planløsning fra arkitekt foreligger 

 

Utført 

2 3 12.01.2015 

 

Gjennomgang skisseforslag planløsning lokal 

styringsgruppe 

Utført 

2 3 16.01-

21.01.2015 

Tilbudsinnbydelse vedrørende delprosjektleder 

byggeledelse 

Utført 

2 4 22.01.2015 Ungdomsrådet (UR) skisseforslag planløsning + konsept 

(foreløpig) 

Utført 

2 5 28.01-

06.02.2015 

Foreslå første gjennomgang skisseforslag planløsning 

brannkonsulent og gårdeier 

 

2 5 30.01.2015 Tilbudsfrist vedrørende delprosjektleder byggeledelse 

 

 

2 6 03.02.2015 Oppvekst, kultur- og nærmiljøkomiteen (OKN) 

Skisseforslag endring på planløsning + konsept (foreløpig) 

 

2 7 12.02.2015 Bydelsutvalget (BU) Skisseforslag endring på planløsning 

+ konsept (foreløpig) 

 

3 6-8 02.02-

20.02.2015 

Forhåndskonferanseplan- og bygningsetaten  

3 9-10 01.03.2015 Delprosjektleder byggeledelse anskaffet 

 

 

3 10-11 02.03-

13.03.2015 

Andre gjennomgang skisseforslag planløsning 

brannkonsulent og gårdeier 

 

3 11 12.03.2015 ?  

3 10-11 02.03-

31.05.2015 

Entreprenør og plan for tilpassing/ombygging foreligger 

Tilpassing/ombygging starter 

 

3 10-22 02.03-

29.05.2015 

Møter/dialog/medvirkning med forskjellig aktører 

Samarbeidsavtaler etc utarbeides og foreligger 

 

3 36-42 31.08-

16.10.2015 

Plan for innflytting foreligger  

4 36-48 31.08-

27.11.2015 

Tilpassing/ombygging ferdig 

Innflyttingsperiode del 1 
 

4 50-51 07.12-

18.12.2015 

Offisiell åpning av K1 Aktivitetshus  

4 51 2015- Implementering av modellen  

 
Tidsplan og milepæler er stram, realistisk og målbar. Små justeringer på milepæler kan skje da 

uforutsette hendelser kan forekomme 

 

 
Revidert fremdriftsplan «K1 (Kolstadgata 1)» arkitekt 

Uke Dato Hendelse/aktivitet 
40 02.10.14 Tilbudsinvitasjon sendt ut til tilbydere 

41 08.10.14 kl 14.30 Befaring av lokalene 

42 15.10.14 kl 13.00 Tilbudsfrist 

42 15.10.14 kl 14.00 Tilbud åpnes 

45 03.11.14 kl 12.00 Frist for innlevering av prisskjema eventuelt nytt tilbud 

45 05.11.14 Evaluering av tilbud/valg av leverandør 

47 17.11.14 Eventuell klageadgang 

47 18.11.14 Kontraktsmøte 

47 20.11.14 Kontraktsignering 

48 27.11.14 kl 17.00-19.00 Medvirkningsmøte med referansegruppe mfl områdeløft Tøyen 

48 28.11.14 kl 13.30-14.00 Dialogmøte med oppdragsgiver 

49-50 09.12.14 kl 17.00-19.00 Medvirkningsmøte/åpent folkemøte  



  

50 10.12.14 kl 10.00-12.00 Dialogmøte med oppdragsgiver 

51 18.12.14 kl 15.00-16.00 Skisseforslag planløsning foreligger  

2-3 06.01.15 kl 17.00-19.00 Medvirkningsmøte/åpent folkemøte 

3 14.01.15 kl 09.00-10.00 Dialogmøte med oppdragsgiver 

5 27.01.2015  Endring på planløsning foreligger 

6-8 02.02-20.02.2015 Forhåndskonferanse plan- og bygningsetaten 

10-14 02.03.15-03.04.14 Detaljprosjektering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


