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Camilla Collets kvartal 
 
Mellom Parkveien, Hegdehaugsveien, Oscars gate og Uranienborgveien ligger det vi kan kalle 
Camilla Collets kvartal ettersom hun en tid bodde i Parkvn.31 som fremdeles er bevart 
(fredet). Naboen i nr. 29 var komponisten Halfdan Kjerulf som kalte eiendommen 
«Romancefabriken». Kvartalet grenser inn til Slottsparkens nordøstre hjørne. Dette er et 
viktig og sentralt område av byen med en lang historie som fremdeles er tydelig å lese i 
bygninger og eiendomsstruktur. I kvartalet er fremdeles bevart noen hager og noen større 
trær. Noen hager og forhager er asfaltert og brukes til parkering, men disse kan lett 
reetableres til grøntområder når parkeringen blir borte. Verneverdige, dels fredete, bygninger 
er kvartalet fullt av, jfr. kartet under som viser Gul liste. Fortidsminneforeningen mener at 
dette kvartalet bør få en samlet planbehandling hvor mulighetene for å forsterke det grønne 
innslaget vurderes sammen med bevaring av all den historiske bebyggelsen. 
 
 

 
PBEs kart med Gul liste for Camilla Collets kvartal 
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Bygninger og grønn struktur 

  
Camilla Collets hus i Parkvn.31, fasade mot Parkveien og mot gården. 
 

   
Parkvn.29. Fasade mot Parkveien, mot gården og fra bakgården i retning Parkvn.27. 
 

  
Parkvn.27. Fasade mot Parkveien og bakgården sett fra nr. 29. 
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Hegdehaugsveien. Den lyse, tre etasjers murgården er nr. 26. 
 
 

   
Stikkveien Badhusgaten (Hegdehaugsvn. 28 og 30). I midten murbygningen som skal være det opprinnelige badhuset. Til 
høyre en trevilla fra 1850-tallet og med en smie lengst til høyre. Både badhuset og trevillaen har asfaltert hage. 
Badhusgaten har med private midler fått tilbake brolegningen. 
 
 
 

   
Oscars gate. Forhage i nr.26, hage i nr. 26b og hage som er blitt parkeringsplass i nr. 28b. 
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Det er flere verneverdige gårder mot Uranienborgveien, inklusiv en sjelden funkis boligbygning. Mot hjørnet med 
Parkveien, til høyre, grenser hjørnegården til Parkvn.31b som ble bygd i hagen til Camilla Collets hus. 
 

Utbyggingsplaner 
Det er en utbyggingssak under arbeid i Hegdehaugsvn.26 (saknr. 201615868) hvor eier ønsker å rive 
en bakbygning og erstatte den med et større, høyere bygg med dyp kjeller. Bygget kan ikke reises 
uten å rive forbygningen mot gaten eller å bruke naboeiendommene inn fra den stikkveien som kalles 
Badhusgaten (Hegdehaugsvn. 28 og 30). Bakbygningen er ikke avmerket som verneverdig i Gul 
liste, men det planlagte nybygget vil være stort, true rotsystemet til minst ett stort tre og som nevnt 
sannsynligvis true naboeiendommen ettersom det ikke er mulig å komme inn gjennom 
portinnkjørselen med større kjøretøyer. Denne byggesaken bør settes på vent til hele kvartalet er 
vurdert samlet. Da kan man også få vurdert om det planlagte nybygget passer inn, om det er for stort 
eller om det på annen måte ikke bør bygges på grunn av vegetasjon og bevaring av naboeiendommer. 
 
Berthel O. Steen eier eiendom umiddelbart bak de tre fredete eiendommer Parkvn. 27, 29 og 31 med 
sine morsomme, originale bakgårder. Det har vært planer om utbygging her og det foregår ny 
planlegging (sak nr. 201501399). Dette fremkommer av saksnr: 201405548-2 som fattet 
Uranienborgveien 5 m.fl at representant for utbygger har vært i forhåndskontakt med PBE. I referatet 
fra forhåndskonferansen konkluderte PBE slik: «Dersom dere ønsker og utvikle alle eiendommene 
som et tiltak går dette som en planprosess, men dersom dere kun vil utvikle eiendom 214/391 kan 
dette gå som en byggesak. Det er praksis for å behandle infill- prosjekter som byggesak.» Med «alle 
eiendommene» siktet PBE til at også de tre fredete eiendommene Parkvn. 27, 29 og 31 var en del av 
det som man hadde forhåndskonferanse om. Som det fremgår av kartet over med Gul liste, så er 
Berthel O. Steens bygninger (merket med blått) inne i kvartalet, inklusiv et midlertidig bygg mot 
Uranienborgveien, ikke avmerket som verneverdige. Men det er all grunn til å frykte at form og 
volum på et nybygg her vil være veldig uheldig for de tre fredete eiendommer og for kvartalets 
utseende mot Parkveien og Slottsparken.  
 

Muligheter 
Kvartalet inneholder fredete og verneverdige bygninger fra ulike perioder. Noen bygninger er godt 
eksponerte og synlige, blant annet fra en del av Slottsparken, mens andre bygninger er lite eksponert 
og kjent. Kvartalet inneholder noen hager og forhager samt enkelte større trær. Her er minst tre 
tidligere hager som er blitt asfaltert til parkeringsplass. 
 
Det er gode muligheter til å få et verdifullt område for allmenheten ved å utarbeide en samlet plan for 
dette kvartalet. Da må den grønne strukturen utvikles og forbedres slik det er gode muligheter for 
blant annet ved å transformere parkeringsplasser til hager. Det er mulig å tenke seg en 
passasje/gangvei gjennom kvartalet, mellom Parkveien og Oscars gate, pluss en passasje/gangvei 
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mellom Uranienborgveien og Hegdehaugsveien med Badhusgaten der det i realiteten alt er en slik 
passasje. Det er det viktig å reetablere den grønne strukturen, og unngå at nybygg sperrer for 
mulighetene for passasjer/gangveier inne i kvartalet. 
 
Camilla Collets kvartal er et spennende område med store muligheter. Selv om byggene langs gatene 
er godt kjent, så er kvartalets indre langt mindre kjent for folk flest. Bakgårdene til de tre fredete 
eiendommene mot Parkveien er et meget uventet og sjarmerende innslag i et så sentralt kvartal i 
byen. Med en samlet plan vil kvartalet kunne tilføre byen og innbyggerne verdifulle kvaliteter.  
 


