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214/90  HEGDEHAUGSVEIEN 26 - OPPFØRING/OMBYGGING OG 
UNDERBYGGING/BRUKSENDRING/FASADEENDRING - UTTALELSE 
 
Vi viser til Plan- og bygningsetatens oversendelse av 21.12.2016, befaring med PBE, 
tiltakshaver og forslagsstiller 15.02.2017, samt ettersendelse av dokumentasjon fra 
forslagsstiller av 16. og 17. mars 2017. Tiltaket gjelder nybygg og fasadeendringer i bakgården 
i Hegdehaugsveien 26. Byantikvaren har tidligere uttalt seg til bruksendring av 2. etasje og loft 
som medfører fasadeendringer på murgården i Hegdehaugsveien 26 (PBE saksnr. 201615872) 
 
Berørte kulturminner 
Eiendommen: Hegdehaugsveien 26 er en murgård i tre etasjer oppført i 1874. Bygningen er del 
av den første sammenhengende kvartalsstrukturen i området, og gir historisk dybde til 
strøksgaten Hegdehaugsveien. Eiendommen er oppført på Byantikvarens gule liste over 
bevaringsverdige bygninger og anlegg. Kvartalet ligger tilgrensende området "Bak slottet", som 
i kommuneplanen er avsatt som område med nasjonal verneverdi.  
 

 
Kart fra 1879 som viser Hegdehaugsveien 26 som del av første sammenhengende kvartalsstruktur i området. Kilde: 
kart.finn.no  
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Vi viser til Plan- og bygningsetatens oversendelse av 21.12.2016, befaring med PBE,
tiltakshaver og forslagsstiller 15.02.2017, samt ettersendelse av dokumentasjon fra
forslagsstiller av 16. og 17. mars 2017. Tiltaket gjelder nybygg og fasadeendringer i bakgården
i Hegdehaugsveien 26. Byantikvaren har tidligere uttalt seg til bruksendring av 2. etasje og loft
som medfører fasadeendringer pâ murgârden i Hegdehaugsveien 26 (PBE saksnr. 201615872)

Berørte kulturminner
Eiendommen: Hegdehaugsveien 26 er en murgârd i tre etasjer oppført i 1874. Bygningen er del
av den første sammenhengende kvartalsstrukturen i omrâdet, og gir historisk dybde til
strøksgaten Hegdehaugsveien. Eiendommen er oppført pâ Byantikvarens gule liste over
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i kommuneplanen er avsatt som omrâde med nasj onal verneverdi.
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Tilgrensende eiendommen/nærområdet: 
Hegdehaugsveien 26 er del av et helhetlig murgårdsmiljø i Hegdehaugsveien. 
Hegdehaugsveien 23, 24,25, 27, 28, 29, 30, 32, samt Grønnegata 1 ligger tilgrensende eller i 
nærområdet til Hegdehaugsveien 26. Bebyggelsen er oppført på Gul liste som bevaringsverdig. 
 
Nordvest for eiendommen ligger Hegdehaugsveien 28 som består av en treetasjers murgård mot 
gaten oppført 1881 etter tegninger av arkitekt Ove Ekmann, samt et karakteristisk småhusmiljø 
med våningshus, smie og fjøs/stall fra andre halvdel av 1800-tallet. Bebyggelsen er oppført på 
Byantikvarens gule liste over bevaringsverdige bygninger og anlegg, og vurderes å ha høy 
regional og lokal kulturminneverdi.  
 
Vest for Hegdehaugsveien 26 ligger det funksjonalistiske bygårdsanlegget Uranienborgveien 9 
C-E og 11 B-G. Bygården ble oppført i 1932 etter tegninger av arkitekt Fritz Jordan. Bygningen 
er oppført på Byantikvarens gule liste over bevaringsverdige bygninger og anlegg.  
 
Sør for Hegdehaugsveien 26 ligger det fredete anlegget Parkveien 27-31. Anlegget er en godt 
bevart del av villautbyggingen bak slottet på 1840- og 50-tallet, som var den første 
villareguleringen i Skandinavia. Med disse husene ble sveitserstilen satt på dagsordenen, et 
arkitektonisk uttrykk som blir modell for hvordan moderne trehus i suburbane strøk skulle 
utformes. Utbyggingen var del av slottsarkitekt Linstows plan for Slottsparkens tilgrensende 
områder, der denne bebyggelsen dannet overgangen mellom by og land. Linstows plan kan 
fremdeles leses i den nåværende strukturen, og Parkveien 27-31 er konstituerende elementer i 
denne 150 år gamle byplanstrukturen. 

 
Gul liste-kart over området 

Tilgrensende eiendommen/nærområdet:
Hegdehaugsveien 26 er del av et helhetlig murgårdsmiljø i Hegdehaugsveien.
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nærområdet til Hegdehaugsveien 26. Bebyggelsen er oppført på Gul liste som bevaringsverdig.

Nordvest for eiendommen ligger Hegdehaugsveien 28 som består av en treetasjers murgård mot
gaten oppført 1881 etter tegninger av arkitekt Ove Ekmann, samt et karakteristisk småhusmiljø
med våningshus, smie og fjøs/ stall fra andre halvdel av 1800-tallet. Bebyggelsen er oppført på
Byantikvarens gule liste over bevaringsverdige bygninger og anlegg, og vurderes å ha høy
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Vest for Hegdehaugsveien 26 ligger det funksjonalistiske bygårdsanlegget Uranienborgveien 9
C-E og 11 B-G. Bygården ble oppført i 1932 etter tegninger av arkitekt Fritz Jordan. Bygningen
er oppført på Byantikvarens gule liste over bevaringsverdige bygninger og anlegg.

Sør for Hegdehaugsveien 26 ligger det fredete anlegget Parkveien 27-31. Anlegget er en godt
bevart del av villautbyggingen bak slottet på 1840- og 50-tallet, som var den første
villareguleringen i Skandinavia. Med disse husene ble sveitserstilen satt på dagsordenen, et
arkitektonisk uttrykk som blir modell for hvordan modeme trehus i suburbane strøk skulle
utformes. Utbyggingen var del av slottsarkitekt Linstows plan for Slottsparkens tilgrensende
områder, der denne bebyggelsen dannet overgangen mellom by og land. Linstows plan kan
fremdeles leses i den nåværende strukturen, og Parkveien 27-31 er konstituerende elementer i
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Tilgrensende eiendommen/nærområdet:
Hegdehaugsveien  26  er del av et helhetlig murgårdsmiljø i Hegdehaugsveien.
Hegdehaugsveien 23, 24,25, 27, 28, 29, 30, 32, samt Grønnegata  1  ligger tilgrensende eller i
nærområdet til Hegdehaugsveien 26. Bebyggelsen er oppført på Gul liste som bevaringsverdig.

Nordvest for eiendommen ligger Hegdehaugsveien 28 som består av en treetasjers murgård mot
gaten oppført 1881 etter tegninger av arkitekt Ove Ekmann, samt et karakteristisk småhusmiljø
med våningshus, smie og fjøs/stall fra andre halvdel av 1800-tallet. Bebyggelsen er oppført på
Byantikvarens gule liste over bevaringsverdige bygninger og anlegg, og vurderes å ha høy
regional og lokal kulturminneverdi.

Vest for Hegdehaugsveien  26  ligger det funksjonalistiske bygårdsanlegget Uranienborgveien  9
C-E og 11  B-G. Bygården ble oppført i  1932  etter tegninger av arkitekt Fritz Jordan. Bygningen
er oppført på Byantikvarens gule liste over bevaringsverdige bygninger og anlegg.

Sør for Hegdehaugsveien 26 ligger det fredete anlegget Parkveien  27-31.  Anlegget er en godt
bevart del av villautbyggingen bak slottet på  1840- og 50-tallet, som var den første
villareguleringen i Skandinavia. Med disse husene ble sveitserstilen satt på dagsordenen, et
arkitektonisk uttrykk som blir modell for hvordan moderne trehus i suburbane strøk skulle
utformes. Utbyggingen var del av slottsarkitekt Linstows plan for Slottsparkens tilgrensende
områder, der denne bebyggelsen dannet overgangen mellom by og land. Linstows plan kan
fremdeles leses i den nåværende strukturen, og Parkveien  27-31  er konstituerende elementer i
denne 150 år gamle byplanstrukturen.
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Tiltak 
Etablering av to nybygg for næring/forretning og boliger: 

 Ett sokkelbygg i bakgård med nye kjellere inn under eksist. bygård. 
 En boligblokk på 6 etasjer plassert på sokkelbygget.  

Fasadeendring i eksisterende bygårds 1. etasje mot Hegdehaugsveien. 
 
Byantikvarens vurdering 
Nybygg: 
Bakgårdsfasaden til Hegdehaugsveien 26 er i dag tildekket av et nyere bygg uten 
kulturminneinteresse. Byantikvaren fraråder sterkt utgraving av ny kjeller i to etasjer på tomten 
og under den opprinnelige murgården i Hegdehaugsveien 26 på grunn av faren for 
setningsskader på bygningen og bygninger i nærområdet som ikke er fundamentert i fjell. Vi 
fraråder også riving av yttervegg mot bakgård i U1for tilknytning til nytt sokkelbygg.  
 
Nybyggenes fotavtrykk får større utstrekning mot nordvest, i det det plasseres inn mot 
tomtegrensen til Hegdehaugsveien 28. Dette vil etter Byantikvarens vurdering få negative 
konsekvenser for småhusmiljøet mot nordvest, og dermed svekke verneverdiene. Vi anbefaler 
at fotavtrykk til sokkelbygg og boligbygg får maksimalt fotavtrykk tilsvarende eksisterende 
bakgårdsbygning.  
 
Det foreslåtte nybygget rager noe over tilliggende murgårdsbygg mot sørøst, og vil etter vår 
vurdering påvirke det fredete anlegget i Parkveien 27-31, i tillegg til at det vil virke 
dominerende på det historiske murgårdsmiljøet sett fra Grønnegata. Vi anbefaler at nybygget 
tas ned med minst én etasje og at muligheten for påbygg og andre installasjoner på taket 
reduseres kraftig. Byantikvaren ser det for øvrig som positivt at bygget er trukket noe inn i 
forhold til nabobyggets veggliv.  
 
Etter Byantikvarens vurdering bør det legges stor vekt på nybyggets arkitektoniske uttrykk. For 
at nybygget ikke skal dominere det historiske miljøet det plasseres i, bør fasadene i langt større 
grad få et "rolig" og et mer lukket uttrykk, uten for mange ulike elementer og varierende 
materialbruk.  
 
Fasaden som er eksponert mot Hegdehaugsveien preges av en løsning med utenpåliggende 
trapper og svalganger. Det bidrar vesentlig til det urolige fasadeutrykket. Ved å legge trappene 
inn i bygget blir det mulig å dempe virkningen av nybygget i det historiske miljøet.  
 
Fasadeendringer: 
Hegdehaugsveiens fasade i 1. etasje mot gaten har gjennom 1900-tallet gjennomgått endringer.  
Opprinnelig hadde bygningen ikke butikkfasade, men i 1899 ble det etablert tre eller fire 
butikklokaler i bygningen. Dagens disponering av vinduer og dører er hovedsakelig resultat av 
en omsøkt butikkinnredning på 1960-tallet.  
 
På grunn av de mange endringene som fasaden i 1. etasje har gjennomgått, vil Byantikvaren 
ikke motsette seg omdisponering av vinduer og dører. Vi anbefaler imidlertid at de nye 
vinduene og dørene får et historisk uttrykk som er bedre tilpasset bygningen enn det som er 
foreslått.  
 
For øvrige fasadeendringer viser vi til vårt brev av 31.01.2017 i forbindelse med bruksendring 
av 3. etasje og loft som medfører fasadeendringer på murgården i Hegdehaugsveien 26 (PBE 
saksnr. 201615872). 
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0  Ett sokkelbygg i bakgård med nye kjellere inn under eksist. bygård.
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Tiltak
Etablering av to nybygg for næring/forretning og boliger:

0  Ett sokkelbygg i bakgård med nye kjellere inn under eksist. bygård.
0  En boligblokk på  6  etasjer plassert på sokkelbygget.

Fasadeendring i eksisterende bygårds  1.  etasje mot Hegdehaugsveien.

Byantikvarens vurdering
Nybygg:
Bakgårdsfasaden til Hegdehaugsveien  26  er i dag tildekket av et nyere bygg uten
kulturminneinteresse. Byantikvaren fraråder sterkt utgraving av ny kjeller i to etasjer på tomten
og under den opprinnelige murgården i Hegdehaugsveien  26  på grunn av faren for
setningsskader på bygningen og bygninger i nærområdet som ikke er fundamentert i fjell. Vi
fraråder også riving av yttervegg mot bakgård i U1for tilknytning til nytt sokkelbygg.

Nybyggenes fotavtrykk får større utstrekning mot nordvest, i det det plasseres inn mot
tomtegrensen til Hegdehaugsveien 28. Dette vil etter Byantikvarens vurdering få negative
konsekvenser for småhusmiljøet mot nordvest, og dermed svekke verneverdiene. Vi anbefaler
at fotavtrykk til sokkelbygg og boligbygg får maksimalt fotavtrykk tilsvarende eksisterende
bakgårdsbygning.

Det foreslåtte nybygget rager noe over tilliggende murgårdsbygg mot sørøst, og vil etter vår
vurdering påvirke det fredete anlegget i Parkveien  27-31, i tillegg til at det vil virke
dominerende på det historiske murgårdsmiljøet sett fra Grønnegata. Vi anbefaler at nybygget
tas ned med minst én etasje og at muligheten for påbygg og andre installasjoner på taket
reduseres kraftig. Byantikvaren ser det for øvrig som positivt at bygget er trukket noe inn i
forhold til nabobyggets veggliv.

Etter Byantikvarens vurdering bør det legges stor vekt på nybyggets arkitektoniske uttrykk. For
at nybygget ikke skal dominere det historiske miljøet det plasseres i, bør fasadene i langt større
grad få et "rolig" og et mer lukket uttrykk, uten for mange ulike elementer og varierende
materialbruk.

Fasaden som er eksponert mot Hegdehaugsveien preges av en løsning med utenpåliggende
trapper og svalganger. Det bidrar vesentlig til det urolige fasadeutrykket. Ved å legge trappene
inn i bygget blir det mulig å dempe virkningen av nybygget i det historiske miljøet.

Fasadeendringer:
Hegdehaugsveiens fasade i  1.  etasje mot gaten har gjennom 1900-tallet gjennomgått endringer.
Opprinnelig hadde bygningen ikke butikkfasade, men i  1899  ble det etablert tre eller fire
butikklokaler i bygningen. Dagens disponering av vinduer og dører er hovedsakelig resultat av
en omsøkt butikkinnredning på 1960-tallet.

På grunn av de mange endringene som fasaden i  1.  etasje har gjennomgått, vil Byantikvaren
ikke motsette seg omdisponering av vinduer og dører. Vi anbefaler imidlertid at de nye
vinduene og dørene får et historisk uttrykk som er bedre tilpasset bygningen enn det som er
foreslått.

For øvrige fasadeendringer viser vi til vårt brev av  31.01.2017  i forbindelse med bruksendring
av 3. etasje og loft som medfører fasadeendringer på murgården i Hegdehaugsveien  26  (PBE
saksnr.  201615872).
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Konklusjon 
Etter Byantikvarens vurdering vil forslaget til nybygg bidra til å svekke kulturmiljøet i 
Hegdehaugsveien 28. Nybygget vil også påvirke den fredete bebyggelsen i Parkveien 27-
31. Sett fra Grønnegata vil nybygget dominere det lave murgårdsmiljøet. Byantikvaren 
fraråder derfor forslaget til nybygg. Vi anbefaler at fotavtrykk og høyder reduseres, jf. 
kommentarene over. Byantikvaren vil ikke motsette seg omdisponering av vinduer og 
dører i murgårdens fasade i 1. etasje. Vi ber imidlertid om en bedre tilpasning til det 
historiske arkitektoniske uttrykket enn det som er foreslått. Eiendommen ligger 
omkranset av murgårder, og Byantikvaren fraråder sterkt utgraving av kjeller på tomten 
som vist i forslaget. Tiltaket vil kreve refundamentering av murgården på tomten, men vil 
også medføre svært høy risiko for at omliggende murgårdsbygninger vil få 
setningsskader.  
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