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Monica Lilloe-Salvesen, Vibecke Yrstad og Linda Nygaard Kristiansen fra Plan- og
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Status
Kvartalet er omfattet av et midlertidig forbud mot tiltak vedtatt 04.05.2018, som er begrunnet i et
behov for en samlet og helhetlig plan for kvartalet. Hovedhensikten med planarbeidet er å ivareta
de høye kulturminneverdiene i planområdet og legge til rette for en tilpasset utvikling av
kvartalet.
Temaer for dialog
Plan- og bygningsetaten mottok den 25.08.2020 oppdatert skissemateriale. Agenda for møtet var:
- Dialog mellom PU og BYA. Volumbearbeiding og justering av plassering av
bygg.
- Medvirkning: Møter med Uranienborgveien 7, Uranienborgveien 9-11,
Hegdehaugsveien 26.
- Utkvittering av PBEs tilbakemeldinger fra dialogmøtet 02.04.20. Kommentarer til
endringene.
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1 Endringer etter dialogmøte 1 med PBEs tilbakemelding
Hensyn til U9
Forslagsstiller har justert prosjektet på bakgrunn av PBEs tilbakemeldinger i dialogmøte 1, og
plassering og volumoppbygging er nå i større grad tilpasset etatens premisser om å ivareta
eksisterende bokvaliteter i kvartalet. Frittliggende bebyggelse er trukket unna
(Uranienborgveien 9) U9, slik at foreslåtte høyder på ny bebyggelse ivaretar preakseptert
løsning for lysinnslipp, med en lysvinkel på 45 grader. Videre er det nå større bevissthet rundt
de tekniske kravene til byggverk som vil komme, ved valg av plassering og avstand mellom
bebyggelsen. PBE mener at nytt innsendt materiale viser et prosjekt som er mye mindre
inngripende i kvartalet og terrenget enn tidligere forslag.
Felles uteoppholdsareal for boligene på terreng
Endringer i plassering av ny bebyggelse gir en større avstand til U9, og gir med det anledning
til å etablere et felles uteoppholdsareal av mer privat karakter i bakkant av ny frittliggende
bebyggelse, med mulighet for et samarbeid med U9 på sikt, dersom U9 ønsker dette. Dette er i
tråd med etatens tidligere tilbakemelding, og anses som et positivt grep som i stor grad bidrar til
å styrke bomiljøet i kvartalet, en kvalitet for både eksisterende og nye beboere. Revidert
prosjekt viser en terrengoppbygning som utjevner de to terrengnivåene til tilnærmet samme
terrengnivå.
Verkstedbygningen
Økt avstand mellom ny frittliggende bebyggelse og U9 har resultert i at planen ikke kan
videreføre så store deler av verkstedbygningen som tidligere vist. Verkstedbygningen står over
en dyprenne, med en brokonstruksjon. Det er derfor vanskelig og kun bevare deler av
konstruksjonen. Fasaden mot fredet bebyggelse står antagelig på fjell. Det er foreslått og kun
beholde verkstedbygningens fasade mot den fredede bebyggelsen, som en viktig miljøskapende
romavgrenser. Det er foreslått å erstatte delen av den bakenforliggende konstruksjonen med ny
konstruksjon, med samme plassering og volum, men med mindre utstrekning mot nord for å
hensynta ny bebyggelses fotavtrykk. Dette er et kompromiss som BYA kan akseptere. PBE er
positive til at denne fasaden beholdes som et historiefortellende og miljøskapende element.
Mindre areal mellom ny frittliggende bebyggelse og fredet bebyggelse gir mindre åpne plasser
enn tidligere illustrert, men bevarer i større grad intimiteten i den historiske bakgården.
Høyder mot fredet bebyggelse
PU har illustrert frittliggende bebyggelse i 6/7 etasjer. Byantikvaren (forslagsstiller) mener at
5.etg må oppleves som en enda tydeligere hovedgesims, og at det må jobbes mer for å redusere
dominansen på volumene over 5.etg av hensyn til den fredede bebyggelsen i forkant. Dette er
blitt enda viktigere når bygningene er trukket nærmere det fredete anlegget. PBE er mest opptatt
av at 6/7 etg. blir godt tilbaketrukket fra boligene i U9, for å sikre lys og solinnslipp til
eksisterende boliger og uteareal. Her må det være en balansegang som ivaretar begge hensyn.
Arkitektoniske kvaliteter
PU har vist et muralt uttrykk på gavlbygningene og bruk av tre på de frittstående volumene, for
å tilpasse seg materialbruk på omkringliggende bebyggelse. PBE mener det er viktig å sikre
kvaliteter som gir god henvendelse mot omkringliggende eiendommer og plassrom i kvartalet.
F.eks. utforming av balkonger, åpenhet med vinduer etc. Bestemmelsene knyttet til materialitet
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og utforming bør likevel gi rom for videre arkitekturprosjektering ved detaljering og oppføring
av ny bebyggelse.
Leilighetsfordeling
PU ønsker å jobbe med mindre leiligheter på 40-60m2, ettersom leilighetsnormen ikke gjelder
for bydel Frogner. PBE opplyste at etaten ønsker en variert leilighetssammensetning.
Parkering
PU ønsker å sikre bildeling gjennom privatrettslig avtale. PBE opplyste at dette ikke kan sikres
i reguleringsplan.
Annet
BYA ønsker å regulere paviljongen (Espresso house) til bevaring. PBE ber om at det vurderes å
benytte takflaten til opphold, alternativt grønt tak.
BYA ønsker å regulere Hegdehaugsveien 26 til bevaring, evt. med mulighet for en mindre
utbygging i bakgården.
BYA ber PBE om tilbakemelding på hvilke formål som er riktig å benytte i bebyggelsen langs
Hegdehaugsveien, som reguleres til hensynssone bevaring. Bygningene har blandet bruk i dag,
blant annet bolig, kontor og tannlege. Etaten vil komme med tilbakemelding på dette frem mot
kart- og bestemmelsesmøtet.
Plan- og bygningsetaten ser ikke behov for flere dialogmøter, men eventuelle spørsmål som
måtte dukke opp kan tas per telefon eller skriftlig.
2 Medvirkning
Prosjektgruppen har vært i dialog med Uranienborgveien 7, og U7 ønsker ikke at det reguleres
bebyggelse på deres eiendom. Eiendommen er utbygget med garasjekjeller. BYA har vurdert at
frontbygget skal reguleres til bevaring, men garasjeanlegget er ikke av tilstrekkelig stor
kulturminnefaglig interesse. Samtidig mener BYA at det ikke vil være naturlig å legge dette
arealet inn i planen som en utbyggingstomt.
BYA ber PBE komme med en tilbakemelding på hvilke reguleringsformål som er riktig å
benytte på denne eiendommen, ettersom U7 ønsker å videreføre dagens bruk. PBE påpeker at
U7 ikke har felles uteoppholdsareal, og at det derfor ville være naturlig å opparbeide arealet
over garasjekjelleren til felles uteoppholdsarel for eiendommen. Etaten vil komme med
tilbakemelding på hvilke reguleringsformål som bør benyttes frem mot kart- og
bestemmelsesmøtet.
3 Etterskrift
Det må illustreres i planforslaget at terrengarronderingen opp mot U9 ivaretar kravet til
universell utforming og at boligenes uteareal ivaretar kravene til kvaliteter som beskrevet i
utearealnormen. Videre må det i planforslaget frem mot offentlig ettersyn utarbeides solskyggediagrammer som bedre illustrerer konsekvensene av ny bebyggelse for omgivelsene. Det
presiseres at PBEs tilbakemelding er foreløpig, basert på den informasjonen vi nå har fått. Med
utgangspunkt i diagrammer som illustrerer skyggevirkningen og innkomne uttalelser ved
offentlig ettersyn, kan etatens vurdering av høyder og volumoppbygning bli en annen.

Saksnr: 201900078-27

Side 4 av 6

Videre prosess
Milepæler Hegdehaugsveien 28 (Lille Uranienborg)

Møtedato

Dialogfase
Tema for møtet:
 Informasjon om forslagsstillers prosess i etterkant av
oppstartsmøte, herunder medvirkningsprosessen.
Møte 1:
 Utbyggingsmuligheter for de ulike delene av kvartalet.
 Bebyggelsesstruktur og høyder.
 Offentlig tilgjengelige passasjer.

Uke 51/2019
Møte avholdt hos PBE
den 17.12.2019
Uke 14/2020
Videomøte avholdt
02.04.2020.

Forberedelse/underlagsmateriale:
 Forslag til ny bebyggelsesstruktur, høyder og utnyttelse
 Nødvendige utredninger og analyser (sol- og
skyggediagram etc.) som belyser konsekvensene av en
utvikling av kvartalet. Materialet må vise konsekvenser for
bevaringsverdig bebyggelse, eksisterende og nye uterom,
evt. viktige siktlinjer samt omkringliggende eiendommer.
 Foreslåtte høyder må vurderes opp mot
høydebestemmelsen i kommuneplanen §11, og illustreres
med snitt og oppriss av foreslåtte og omkringliggende
bebyggelse. Områdets dominerende høyde må fastsettes.
 Redegjørelse for hvordan forhåndsuttalelsene er/blir
ivaretatt/hensyntatt i det pågående arbeidet.
 Redegjørelse for hvordan resultat av medvirkning er
ivaretatt og påvirker det pågående arbeidet, og for hvordan
dette skal synliggjøres i det videre arbeidet.
 Redegjørelse for potensialet og begrensningene mht. intern
kommunikasjon i kvartalet og mulighet for forbindelser
gjennom kvartalet. Det må i forkant av møtet vært en
dialog med berørte aktører i kvartalet.
Materialet fra forslagsstiller må sendes inn til PBE minst 2 uker
før møtet. PBE mottok oppdatert materiale den 19.03.2020
Møte 2:
Uke 45
 Justering av plassering av bygg etter PBEs tilbakemelding i Befaring på planområdet
dialogmøte 1
avholdt den 27.08.2020
PBE mottok oppdatert materiale den 25.08.2020
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Uke 44/2020

Forberedelse/grunnlagsmateriale:
 Utkast til bestemmelser
 Utkast til plankart
 Utkast til planbeskrivelsens kapittel 2.4
 Illustrasjoner som viser maksimal utnyttelse
Materialet fra forslagsstiller må sendes inn til PBE minst 4 uker
før møtet.
Offentlig ettersyn
Planforslag til offentlig ettersyn sendes PBE

Uke 49/2020

Vedtak om offentlig ettersyn

Uke 9/2021
Fattes 12 uker etter
mottatt komplett
planforslag.
(Datoen forutsetter at
planforslaget er
komplett).

Offentlig ettersyn

Bemerkningsmøte
Forberedelse/grunnlagsmateriale:
Ved avsluttet varsling sender PBE innkomne bemerkninger til
forslagsstiller. Både FS og PBE vurderer i hvilken grad
bemerkninger bør påvirke planarbeidet.
Politisk behandling

Uke 10-14/2021
starter 1 uke etter vedtak
om offentlig ettersyn.
Varer i minst 6 uker.
Uke 20/2021
Holdes ca. 4 uker etter at
offentlig ettersyn er
ferdig.

Oppdatert planforslag sendes PBE

Uke 28/2021

Saken sendes til politisk behandling

Uke 40/2021
Senest 12 uker etter
komplett oppdatert
planforslag. (Datoen
forutsetter at
planforslaget er

Midlertidig forbud mot tiltak utløper 04.05.2022.
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komplett).
Bruk plansakens prosjektside for å sende inn materiale
Alle plansaker har en egen prosjektside, der dere kan sende inn materiale. Prosjektsiden finner
dere ved å klikke på «Send post i saken» på
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/main.asp.
Godkjenning av referat
Utkast til referat ble sendt ut til møtedeltakere 02.09.2020. Tilbakemelding <ble gitt 16.09.2020.
Endringer er innarbeidet. Referatet er godkjent 17.09.2020.
Hensikten med møtet er å diskutere og avklare aktuelle problemstillinger basert på materialet som
ble sendt inn til møtet. Møtet innebærer ikke en endelig vurdering av hele eller deler av
prosjektet. For Plan- og bygningsetatens foreløpige anbefaling, se område- og prosessavklaringen
til oppstartsmøtet. Plan- og bygningsetaten vil gjøre en helhetsvurdering av plansaken til offentlig
ettersyn.

Plan- og bygningsetaten
Avdeling for områdeutvikling
Områdeutvikling byggesak
Linda Nygaard Kristiansen - saksbehandler
Monica Lilloe-Salvesen - enhetsleder
Kopi til:
Parkveien Utvikling v/Maren Bjerkeng

