
 

 

 

En helhetlig plan for Lille Uranienborg! 

Landsbyen bak Slottet kan bli en av hovedstadens store attraksjoner, men står 

i fare for å bli et kulturhistorisk feilgrep med store negative konsekvenser. 

Området 

Kvartalet «Lille Uranienborg» der Slottsparken møter Litteraturhuset, Cochs 

pensjonat og Lorry inneholder blant annet den fredete villabebyggelsen i Parkveien 

27-31, og det sjarmerende bakgårdsmiljøet mot Hegdehaugsveien 28-30. Her finner 

vi et unikt og uoppdaget miljø som rommer både den gamle Smia, tidligere brukt av 

Slottet, en sveitservilla og «Styrtebad Karlsro», et av Oslos eldste bad. Den 

brostenslagte «Badehusgaden» løper fortsatt tvers gjennom gårdsrommene. Alt fra 

1850–tallet. 

Ny strøksgate med varierte funksjoner 

Kvartalet Lille Uranienborg har en åpenhet og atmosfære med gamle staselige trær, 

lys og luft.  Det er et område som ber om å bli nennsomt utviklet med gjennomtenkt 

boligbygging, butikker, gallerier, kunstneriske verksteder og små grønne lunger.  Vi 

kan få en unik strøksgate mellom Slottsparken og Hegdehaugsveien. Lille 

Uranienborg  er da også av Fortidsminneforeningen, Byantikvar og Riksantikvar 

definert som et område av stor kulturhistorisk og nasjonal verdi. 

I følge dagens nye planer, uten øye for helhet og historiske sammenhenger, risikerer 

kvartalet nå å fylles med en rekke miljødrepende høyhus. Hovedstadens politikere er 

opptatt av å fortette byen. Noen ganger må dette gjøres med tanke for mer enn 

maksimering av bygningsareal og utbyggeres ønsker på hver sine tomter.  

 

Helhetlig plan for kvartalet 

Oslos politikere og byplanmyndigheter må snarest sørge for en helhetlig plan for Lille 

Uranienborg, denne fantastiske muligheten for hovedstaden. Med andre ord en 

alternativ "småskala-landsby" som vil representere en kreativ og ny modell for 

fortetting i Oslo. Det er nå en enestående mulighet til å utvikle et så sentralt område.  

 

I samarbeid med Homansbyen Vel og Allgrønn, forum for stedsutvikling, har siv.ark. 

Arne Sødal laget en mulighetsstudie der man tar utgangspunkt i en slik helhetlig 

løsning for kvartalet. Det forutsettes et samarbeide mellom de enkelte tomteeiere for 

å gjennomføre en helhetsplan for utvikling av området. 

 

Åpne gårdsrom og gangforbindelser 

Mulighetsstudiet innebærer at hele kvartalet mellom Hegdehaugsveien, Parkveien, 

Uranienborgveien og Oscars gate har fått en helhetlig utforming der åpne gårdsrom 

skaper en atmosfære lignende en aktiv og variert landsby. Det åpnes for direkte 

gangforbindelse til alle gatene rundt, med en intern gateforbindelse fra 



 

 

Hegdehaugsveien til Parkveien som en bilfri bolig-  og handlegate med plasser, 

grøntarealer og smug i en intim skala. 

Bebyggelsen er brutt ned i små enheter med varierte typer som town houses, 

bygårder og tårnbygninger med fellesterrasser på taket. Planen er tilpasset slik at all 

verneverdig bebyggelse bevares og integreres som en del av en helhetlig 

opplevelse, når man beveger seg gjennom kvartalet. 

Mot Hegdehaugsveien er det foreslått en mathall som sammen med Smia, Karlsro 

Styrtebad og trevillaen i Hegdehaugsveien 28 utgjør et variert publikumstilbud i et 

historisk miljø. 

Bertel O.Steens verkstedbygning midt i kvartalet rives for å etablere parkering under 

bakkenivå, koblet til eksisterende parkeringshus med innkjøring fra 

Uranienborgveien.  

 

Oppå dette foreslås en større butikketasje som omkranses av town houses og små 

bygårder på hjørnene. Taket på butikken fungerer som fellesareal for lek og opphold 

med gode solforhold for boligene rundt, 

Sammen med de fredede bygningene mot Parkveien fremstår Landsbyen bak Slottet 

som en avstikker fra Hegdehaugsveien med spennende aktiviteter i et unikt og 

trivelig område fylt med historie og mangfoldige aktiviteter. I tillegg blir det et attraktivt 

boligmiljø med 50-80 nye boliger av varierende størrelse avhengig av den videre 

detaljplanlegging.  I tillegg blir det 1500-1800 kvm butikkareal på bakkeplan antatt 

fordelt på i størrelsesorden ti store og mindre butikker, serveringssteder og mathall.  

 

Det kan være fornuftig å snakke med bydelen om en fremtidig barnehage i området.  

 

Faktaboks:  

 

- Det eksisterer allerede en byggesak der investorgruppen Union Real Estate Fund 

venter på kommunens avgjørelse på deres søknad om å få føre opp en større 

boligblokk i bakgården til Hegdehaugsveien 26. En slik bygning vil stenge porten fra 

Slottet til Homansbyen for godt og hindre en byutvikling som kan tilføre hovedstaden 

en ny og spennende arkitektonisk og kulturell dimensjon. 

 

- Det er i hovedsak fire eiendomsbesittere i området Lille Uranienborg. Vi venter 

spent på hva Bertel O.Steen vil foreslå å bygge i sitt gamle bilanlegg bak de nitidig 

restaurerte villaene mot Parkveien. Eiendommene inn fra Hegdehaugsveien, med 

f.eks Smia og Karlsro Styrtebad eksisterer det så vidt vi vet ikke nye planer for.  

 

Mer informasjon på www.lilleuranienborg.no 

Planskissen er utarbeidet av siv ark Arne Sødal i samarbeide med Homansbyen Vel 

og Allgrønn. 

 

Kontakter:   Siv ark Arne Sødal - tlf: 92298996 

  Homansbyen Vel - Pål Klouman - tlf: 47415312 

  Allgrønn - Erling Okkenhaug - tlf: 92092522 



 

 

 

 

Årsaken til vårt engasjement er dette forslaget fra 2014 - en volumanalyse 

 

  
Og denne blokka i Hegdehaugsveien 26 som det søkes om godkjenning for 

 

 



 

 

 

   
     

   
Bygninger som er fredet i Parkveien 

 

   
Slottets gamle smie og badehuset Karlsro (ca 1850)  

 

 

 

 
Situasjon i bakgården Hegdehaugsveien 26 



 

 

 

Oversikt kvartalet Parkveien, Hegdehaugsveien, Oscars gate, 

Uranienborgveien 

 

 

Mulighetsstudie for strøksgate Parkveien direkte til Hegdehaugsveien 

  

  



 

 

Mulighetsstudie mot nord 

 

 Mulighetsstudie mot vest 

  



 

 

Mulighetsstudie mot øst 

 

 Mulighetsstudie inn fra Parkveien 

  



 

 

 Mulighetsstudie gatemiljø forbindelse Parkveien - Hegdehaugsveien 

 

 Mulighetsstudie gatemiljø forbindelse Parkveien - Hegdehaugsveien 

 

  



 

 

 Mulighetsstudie mathall Hegdehaugsveien 

 

 Mulighetsstudie mathall Hegdehaugsveien 

 

  



 

 

 

 

 


