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FORSLAG 1

HAPTIC ARCHITECTS

 Parkscenen



N 1:500 Situasjonsplan. Første etasje inneholder aktive fasader med for  

 eksempel butikker, serveringssteder og små gallerier.

 Lengdesnitt gjennom tomten 1:350. En ny og sømløs forbindelse    

 etableres mellom Badehusgaten og Parkveien.

c+37.0m

c+34.5m

Haptic Architects

Parkscenen

Fra Parkveien

Fra Slottsparken

Bakgata

Mot podiumet

Fra passasjen gjennom Uranienborgveien

En ny paviljong

Fra Badehusgaten

Vi har kalt prosjektet «parkscenen» fordi det minner oss om en teaterscene. De eksisterende 
bygningene mot parkveien rammer inn tomten som et proscenium, de vakre historiske bygningene 
står som skuespillere på en scene, og vi ønsker at våre nye bygninger skal danne et vakkert og verdig 
bakteppe til dette. 

Vi har foreslått nye forbindelser gjennom tomten, med aktive førsteetasjer hvor handel, kultur- og 
serveringssteder er «kuratert» for mangfold og hyggelig byliv. Bygningene er tilpasset tomten for å gi 
passende byggehøyder, gode solforhold og siktlinjer til, fra og gjennom tomten for både eksisterende 
og nye beboere og brukere.
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Fra Wergelandsveien

Med utsikt mot parken

Koselige bakgårdsrom

1. Aktive førsteetasjer og nye forbindelser

Strategi

2. Nye felter for bebyggelse

3. Formes for siktlinjer for nye og eksisterende beboere.

4. Kontekstuell tilpasning

5. Tydelig arkitektonisk formspråk

2. Bygninger som foreslås revet

1. En blindsone med dårlig forbindelse til byen

Analyse

3. Støysoner

4. Eksisterende byggehøyder

5. Potensielle byggesoner

• Vi vil etablere nye og 

tydelige forbindelser inn 

til, og gjennom tomten.

• Aktive førsteetasjer.

• Koselige nye byrom og 

gater.

• Bygningene tilpasses 

omgivelsene slik at det 

ikke dannes en «mur» 

mot eksisterende 

bygninger.

• Dette gir gode sikt- og 

solforhold for alle.

• Tre byggefelter kan 

deles inn i rasjonelle 

blokkstørrelser.

• Situasjonen rundt de 

historiske bygningene 

åpnes opp og 

tydeliggjøres.

• De nye bygningene 

trappes ned og tilpasses 

omgivelsene.

• Dette gir en mer variert 

takprofil, som glir inn 

blant eksisterende 

bebyggelse.

• De nye bygningene har 

en helhetlig utforming, 

med et tydelig og robust 

formspråk.

• Fargebruken kan 

tilpasses omgivelsene 

slik at de glir inn som en 

naturlig del av byveven.
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 Lille Uranienborg



Perspektiv fra Sentralplassen

Perspektiv fra Sentralplassen

Snitt  gjennom WergelandsveienTomtegrense
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Perspektiv fra Wergelandsveien

Perspektiv fra Sentralplassen, sett mot vest 

500 mm340 mmKuttelinje

Topografi 

Historisk sett har tomten og kvartalet en topografi som har 
generert de retninger på bygningsmasse vi ser i dag. Bakre del av 
tomtearealet har en karakteristisk nedsenkning som vi mener er 
en stor kvalitet ved situasjonen, som kan videreutvikles. 

Adkomst fra Parkveien er på ca. kote 33,5.

De historiske hovedbyggene i Parkveien 27-32 ligger ca. 2 
meter høyere, på ca. kote 35,5. Bakre del ligger på ca. kote 
33,5. Uranienborgveien 11 ligger på ca. kote 35,5. Den bakre 
forsenkning representerer etter vår vurdering en stor kvalitet, 
som gir gårdsrommet en intimitet beskyttet for støy. Vi utnytter 
topografien ved å etablere adkomst fra Uranienborgveien, som 
også kan benyttes av brannbil.

Porøsitet / gjennomganger 

Det ligger i oppgaven en fantastisk mulighet til å muliggjøre 
en intim gjennomgang av kvartalet, og virkelig skape «Lille 
Uranienborg», et rikt indre kvartalsliv med ulike opplevelser. 

Hovedforbindelsen foreslås mellom Parkveien 27/29 gjennom det 
nye plassrom og fram til mulig forbindelse til Badehusgaden.

Det foreslås etablert en trinnfri / Universelt utformet adkomst 
gjennom nye U5, som også sikrer adkomst for brannbil. Det 
foreslås samtidig sekundære forbindelseslinjer mellom alle bygg 
i kvartalet. 

Vegetasjon

Det finnes på tomten spor etter en tidligere grønnstruktur, der 
tomtegrensene mellom Parkveien 27/29 og 29/31 var markert 
med trerekker. Denne strukturen mener vi er relevant å bygge 
videre på, og forsterke. Trerekken mellom 27/29 kan samtidig 
knyttes gjennom kvartalets indre plassrom til vegetasjon i bakre 
del av kvartalet, og følger på den måten hovedforbindelseslinjen 
gjennom kvartalet.

Byggelinjer 

Byggelinjer foreslås som følger:

Mot Nordvest / mot Uranienborgveien 9/11 foreslås en byggelinje 
6 meter fra tomtegrense, tilsvarende avstanden U9/11 har til 
samme grense. Samlet avstand blir da 12 meter. 

Mot sydvest definerer fredningsgrensen byggelinje for infill i 
Uranienborgveien 5. Brannteknisk avstand til øvrig bebyggelse 
definerer øvrige byggelinjer. 

Mot Nordøst foreslås en byggelinjen som følger Parkveien 27 
med bakbygning, samt retningen på sideveggene til H24. Dette 
muliggjør et bygningsvolum inntil branngavl i Hegdehaugsveien 
24 (H24).

Primærfasader / Sekundærfasader

Bebyggelsen er klart todelt; det finnes primærfasader med 
forseggjort ornamentering og materialbruk ut mot gatelivet.

Mot innsiden av kvartalet har bebyggelsen en helt annen og 
mye mere «funksjonell» karakter, preget av murvegger, slemmete 
overflater og «tilfeldige» veggåpninger. Vi mener dette er grunnlag 
for en differensiering av karakteren ved de nye byggene.

Skalaforskjeller

Kvartalet er sammensatt, med to faser som er distinkt forskjellige, 
og som hver på sin måte danner utgangspunkt for forslaget til ny 
utforming av kvartalet. Linstow og Nebelung’s små villabygg fra 
ca. 1840 ligger på høydedraget, og definerer en dimensjon både 
utstrekningsmessig og i høyde.

Kvartalsbyens inntog fra 1870 gir en annen dimensjon, særlig i 
kvartalets nordøstre del. 30-talls bebyggelsen mot nordvest følger 
opp dimensjonen. 1840-tallets bebyggelse har en maksimal 
kotehøyde på ca. kote 44.

Branngavler fra 1890 tallet både Parkveien 25 og H24 samt 
U9/11 har kotehøyde på ca. kote 56. U9/11 har i tillegg en 
nedtrapping til ca. kote 54. Disse to ulike høyder reflekteres i de 
4 bygningsvolumer som foreslås mot indre gårdsrom. De ulike 
høyder foreslås også behandlet ulikt med hensyn på bygningsmessig 
karakter og material / fargebruk.

Programmering

Det er planlagt 5 nybygg som er fleksible for ulike programmer. 

Vi ser på 1. etasje og underetasje primært som svært godt egnet 
for handel og bevertning. Det sentrale uterom er svært godt belyst 
på dagtid. 

2. og 3. etasje kan vurderes både som handel, bevertning og bolig. 

4.-7 etasje antar vi er best egnet som boligareal. 

U5 ligger inntil et svært velfungerende hotell, og kan vurderes 
som en utvidelse av dette. Parkveien 27 (tilbygg på branngavl) 
foreslås som bolig, alternativt som utvidelse av Coch’s pensjonat. 

Plassrom / Uteoppholdsarealer

Et langstrakt plassrom på ca. 50 x 25 m underdeles av de to 
bakgårdsbyggene til Parkveien 29 og 31B. Den nordøstre delen er 
Sentralplassen; et godt solbelyst og velproporsjonert plassrom på 
ca. 23 x 23m. Den sørvestre delen har arbeidstittel Hotellhagen, 
og knytter sammen Camillas hus med foreslått utvidelse i U5. 

Eksisterende forhager mot Parkveien beholder sin karakter og 
bruk.

Areal bak Parkveien 27 benyttets som et halvprivat felles 
uteoppholdsareal for nybygg i Parkveien 27 (bygg 5) og nybygg 
mot branngavlen til H24 (Bygg 4).

 Areal mellom de to tvillingbyggene (Bygg 2 og 3) og U9/11 foreslås 
som en felleshage for alle boliger som vender ut mot arealet.

Arealet i hovedpassasjen mot H26 har et stort potensiale, særlig 
sett i forhold til nettopp H26, og i forhold til første etasje i U9/11. 

Bebyggelsesstruktur / Volumoppbygging 

Foreslått bebyggelse er plassert for å ta hensyn til naboer, og oppnå 
et godt plassrom inni kvartalet. Bebyggelsen er oppdelt, for å sikre 
utsyn, gjennomsyn og mulighet for gjennomganger på ulikt vis. 
Bebyggelsen mot U9/11 foreslås oppdelt i to volumer, slik at 
gjennomsyn for U9/11s beboere sikres. Bebyggelsen foreslås 
i 15/18m dybde. Dette sikrer et intimt, men sjenerøst indre 
plassrom med 50m lengde, og bredde fra 22 til 27m.

Mot nordøst plasseres et bygningsvolum inntil branngavl i 
Hegdehaugsveien 24 (H24). 

Infillvolumet i U5 trappes ned for å unngå skyggelegging av 
sentralplassen. På denne måten etableres et svært godt solbelyst 
innvendig plassrom i kvartalet. 

Fondmotivet i Wergelandsveien blir på denne måten ikke et 
monumentalt bygg inni kvartalet, men kvartalets rike lagvise 
oppdeling, med fokus på trær. 
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 1850 – 1910 – 2025



P7
P5

1850 –  1910 –  2025

En lav grønn base forbinder nivåforskjellene på stedet
En sammenhengende rampe etableres øst for “Osten” og sikrer universell utforming.

c+33

Badehusgaten
Wergelandsveien

c+36,5
c+34

c+36,5

SNITT   1:500

0m 10m 20m

LUND HAGEM

I Parkveien 27-31 møtes arkitektur fra ulike tidsepoker og  tydeliggjøres på uvant vis. Byggene fra Linstows tid, 1850-tallet, 
møter den større bebyggelsen fra århundreskiftet, 1880-1910. 
Nye tilføyelser i moderne tid, vil komplettere kvartalet innen 2025.  Dette gir stedet egenart og bør gi føringer for funksjonsprogram 
og atmosfære.  Kan stedet også romme funksjoner med stor tidsdybde?  Kan dette bli stedet i byen hvor gammel Oslokultur 
møter ny Oslokultur når det gjelder  mat,  mote eller transport – eller alt på en gang?
Det nye 1850 – 1910 – 2025 kvartalet kan utvikles som en grønn oase i byen med en attraktiv urban bakgårdsplass med 
yrende aktiviteter på alle sider.  Dette kvartalet blir inngangsporten til Homansbyen og Majorstua fra Slottsparken og sentrum. 
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S ITUASJONSPL AN  1:500

“OSTEN”

P1

P2

P4

P1 -  Adkomst fra Badehusgaten i nord, øvre plan: Gaten aktiviseres med innganger til næringsareal og skjermes fra private 
boligareal med pergola og planter.

P3. Adkomst bakgårdsplassen fra syd - Nedre plan : Rundt bakgårdsplassen ligger mattilbud med kulturimpulser fra tidsepoker 
tilbake til 1850. Man møtes ikke på en bestemt restaurant, man møtes på denne plassen fordi tilbudene er mange.  Plassen 
er i seg selv utformet i flere nivåer med ulike sittemuligheter og frodig vegetasjon.

P2 -  I markedshallen med utsyn mot bakgårdsplassen:  Rundt bakgårdsplassen finnes utsalg av mote fra både gamle og nye 
Oslo.  Utsalgene ligger i bakkant av restaurantene. Midt i den nye hallen finnes en sal med amfi for historiske forelesninger, 
motefremvisning og fremtidsvisjoner.

En grønn urban oase med bakgårdsplass og store trær.

Ut mot Uranienborgveien ligger Oslo eneste 
butikk for fremtidstransport. Utsalg for droner, airwheels og 
annet…

P6
P3



Urbane forbindelserN y bakgårdsplass  -  en grønn oaseBykontekst

Serviettskisse: De fredete husene ligger på et høydedrag i terrenget. Nybygg i 4 etasjer 
+ tilbaketrukket 5. etasje over grønn base med næringsarealer.

- Offentlig gjennomganger og bakgårdsplass

P4 - Perspektiv fra Wergelandsveien:  Bakgårdsboligene får store balkonger formet som lysthus.  Balkongene blir små «hus» 
som tilfører en mindre skala på stedet.

Plan 1: Offentlig gjennomganger og sammenhengende næringsarealer

Plan 2: Grønn base og boliger.

WERGELANDSVEIEN

- Næringsareale, museum og restauranter

- Bolig

- Privat og felles hage 

P5 - Eksisterende situasjon: Fredete 1850 talls hus fra Linstows tid, møter den større 
bebyggelsen fra århundreskiftet, 1880-1910.  Store trær i bakgården forskjønner 

P6 - Bakgårdsplassen fra vest - Nedre plan:  Nye «bakgårdsbygg» viderefører skalaen 
fra århundreskiftet og tar opp i seg materialpaletten med sekkeskurt tegl.

P7 - Bakgårdsplassen fra øst - Nedre plan: Plassrom i ulike nivåre med trappetrinn og 
ramper. Intime spiseplasser ute i bakgårdsoasen.

Tre nybygg i bakgården - 
“fullfører” Linstows plan med parkvillaer långs avgrensiningen av Slottsparken.
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 YIOBY! 
 (yes in our back yard!)



Y I O B Y !

“Y I O B Y !” er et byplangrep 
som handler om tilpassing, 
dialog og gjensidig merverdi 
mellom det nye og det 
eksisterende. Det søker å 
gjøre ære på de kvalitetene 
og ulike karakterer vi opplever 
på tomten og i tilgrensende 
områder, og det søker å foredle 
disse og bringe dem sammen 
for nye synergier til beste for 
det nærmeste felleskapet (our 
back yard) og byen forøvrig.

+

(YES IN OUR BACK YARD!)

Perspektiv sett fra felleshage

Snitt langs badehusgata

Perspektiv sett fra hovedtorg

Gateoppriss mot ParkveienLangsnitt gjennom hovedtorg

Situasjonsplan
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“Y I O B Y !” anerkjenner 
at indre by er sammesatt 
og kompleks, og at det 
trengs et robust og fleksibelt 
plangrep når dette området 
skal utvikles, som muliggjør 
tilpassinger gjennom bred 
medvirkning, og dialog med 
bl.a antikvariske myndigheter.

Tomten ligger i kryssingspuntet mel-
lom områder med ganske ulik karak-
ter, og inntil viktige ferdselsårer og 
forbindelseslinjer i byen. Det er des-
suten et sted med åpenbare kulturmin-
nekvaliteter, og naturkvaliteter, delvis 
litt skjult for folk flest.

Vi ønsker å feire disse kvalitetene, 
på en måte der de forsterkes inne i 
selve kvartalet, og det oppstår syner-
gier og merverdi, ikke bare for eiere 
og utviklere av dette prosjektet, men 
sammen med naboene, og til glede for 
mange

Men: Mesteparten av kvartalet er i dag 
svært utilgjengelig, og det er stengsler 
av ulike slag i nesten alle retninger. Des-
suten oppfattes det indre arealet som 
summen av alle tilgrensende eiendom-
mers baksider.

Barrierer
Baksider

Vi ønsker å åpne opp, og ta vekk steng-
sler, slik at området tilgjengeliggjøres 
fra flere retninger. Vi ønsker å endre 
karakteren av dette stedet, fra å være 
summen av flere baksider, til å bli en 
innholdsrik, felles innside.

Hva preger områdekarakteren i hver 
retning?

- I vest preges områdene av villaer og ambas-
sader, ro, frodighet, hager, privathet.
- I nordøst preges Hegdehaugsveien av handel 
og store folkestrømmer
- I sør og sørøst et mer institusjonelt preg, 
kunst, kultur, rekreasjon, med innslag av 
servering.

Forretninger / Tjenester

Kultur, rekreasjon, servering

Boliger, private hager etc. 

Karaktertrekkene fra hver retning bring-
es inn i kvartalet, og får gi føringer for 
en differensiering av uterom i prosjek-
tet. Det introduseres posisjoner og ori-
entering av nye bygg, som gir rammer 
for nye uterom.

Mer konkret: 

Hva er innholdet i de bygningene som 
omgir tomten i de ulike retningene? 

Hva slags kvaliteter kan de trenge i de 
uterommene som blir overgangen og 
mellomrommene mellom det eksister-
ende og det nye?

Er det grunnlag for synergier?

Vi kan definere et sett av uterom, som 
responderer til våre naboers “behov”, 
og skape inkluderende mellomrom:

1. Bertel O. Steens plass. Et motsver til Litter-
aturhusets forplass, og et fleksibelt velkom-
strom for kvartalet.
2. En intim handlegate som binder Badehusga-
ta og Parkveien sammen.
3. Hovedtorg i senter, møtet mellom nytt/ 
gammelt, og der ulike karaktertrekk møtes.
4. Camillas hage, en frodig lund, og kvartalets 
lunge.
5. Felleshager for felles uteopphold mellom 
nye og eksisterende boligbygg.

Og hvordan bør ny bebyggelse arrang-
eres, for å gi gode forbindelser, og til-
passes eksisterende omgivelser?

1. “Mysosten” bør fortsatt oppleves som 
frittstående, og trenger litt luft rundt seg.
2. Handlegaten kan være smal og intim, 
ksisterende bygg og bakgåder kan åpnes mot 
denne.
3. Hjerterommet bør gi generøs plass både 
mot fredede bygg i Parkveien, og foran nye 
boliger bak.
4. Bak Camillas hus bør bebyggelse gi rom 
for en frodig bakhage. Her fordrøyes også 
overvann på tomtens laveste punkt.
5. Eksisterende boliger i nord og vest tåler nye 
naboer, men mellomrommet bør invitere til 
relevant felles bruk.

Vi foreslår 4 byggeprosjekter tilpasset 
sine omgivelser:

1. Et slankt bolig/ næringsbygg, tett mot luk-
ket bakvegg mot nord. Handel / servering i 
gateplan?
2. Generelt boligbygg som trappes ned mot 
vest. Aktiviserende program for torget i 
gateplan.
3. Et bygg for kollektive boformer, med fellesk-
jøkken og inviterende program i gateplan?
4. Et Infill boligprosjekt av høy standard mot 
Uranienborgveien, med åpent portrom inn mot 
bakhagene og kvartalet forøvrig.
5. Innhold i fredet bebyggelse trenger ikke 
endres, men kan foredles sammen med nye 
omgivelser. Champagnebar i Mysostens bak-
fløy?

SITUASJONSANALYSE VÅR RESPONS

Området skal utvikles i en 
tid der teknologi preger 
samfunnsutviklingen, 
og endrer våre vaner og 
preferanser stadig raskere.
Tilbud og tjenester omstilles 
i takt med dette, og vi tror 
at våre fysiske omgivelser i 
framtiden må preges av en 
viss generalitet.

Vi mener denne lokasjonen 
godt kan tåle en høy 
utnyttelse, også under 
bakkenivå, der større arealer 
og bygninger i prosjektet 
kan knyttes sammen. Her 
mener vi bruksmulighetene 
er mange, fra kulturprogram, 
opplevelsesbasert handel, 
helse/velvære, mat, 
produksjon med mer.

Nye bygningskropper 
er gitt fotavtrykk som 
relateres til skalaen på 
eksisterende fredede 
bygninger.

Rød strek markerer fred-
ningsområdet.

Under terreng bindes 
bygningskroppene sam-
men i et større anlegg. 

Gjennom flere innganger 
og generøse overlys 
skapes en stor og attrak-
tiv arena som ikke går 
utover forbindelseslinjer 
på bakkeplan. 

Tverrsnitt gjennom hovedtorg

Typisk plan - over plan 2 Kjellerplan
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 Bakgårdsslottet
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KONSEPT
Bakgårdsslottet - et generøst nabolag
Vår visjon er å utvikle et menneskevennlig og trivelig nabolag. Et godt 
sted å være, å sosialisere, å bo. Forslaget ser det som viktig å investere 
i gode fellesrom; varierte møtesteder og grøntområder. Det fortettes 
mangfoldig, skånsomt og tilrettelegges for å gå. Dette for å forsterke 
stedets sosiale, kulturelle og historiske strukturer. Prosjektet er tuftet 
på samfunnsansvarlige og etiske prinsipper: Variert stedstilpasset 
arkitektur, robuste materialer, respekt for kulturarv, omgivelser og 
miljø. Samtidig skal de speile en realisme i program, funksjonalitet og 
økonomi. Områdets sammensatte historiske verdi og karakter fordrer 
at man tilnærmer seg det både med konvensjonell og eksperimentell 
bevaringsstrategi. 
Bakgårdsslottet skal bli en destinasjon i Oslo med høy kvalitet og lav 
terskel.
Dette gir stedet et solid og varig grunnlag for et attraktivt, variert og 
inkluderende folkeliv.

Uranienborgveien Nedre Torg Landsbytrappen DuplexØvre Torg HegdehaugsveienPassasje Svalgang

B B

Oslo kjennetegnes av variasjonen – en by satt sammen av små og 
store områder med ulike karakteristika. Forslagsstiller ser det som 
verdifullt å videreføre bevaring og å utvikle kulturarven i Oslo, som er 
en viktig del av dens historie og identitet.
Byen vil alltid være i utvikling. Derfor bør samfunnet planlegge best 
mulig for den ønskede byutviklingen som innbyggerne fortjener til 
enhver tid. Mange områder fortettes i Oslo. Denne fortettingen kan 
ikke optimaliseres gjennom generelle bestemmelser, men gjennom en 
steds spesifikke og unike prosesser. Fortetting må bidra til å forbedre 
områder. Om ikke vil det skje en forringelse av den eksisterende by. 

FORBILDER I PROSESSEN HAR VÆRT FØLGENDE: 

Lille Uranienborg og området rundt har en rik arkitektonisk 
kulturarv med både høy kvalitet og originalitet. Det er stor variasjon 
i arkitektoniske temaer, motiver, skalaer, bygningsgrupperinger med 
mer. Forslaget anvender dette som grunnleggende grep for utforming 
av bygninger og rom. De arkitektoniske valg er tuftet på nytolkninger 
av all denne spennende arkitekturen. Forslaget tar med seg det 
bygningsmessige variasjons vokabularet, den solide materialkvaliteten 
og en nyansert bruk av skala.

OSLO MER OSLO

LENGDESNITT

SITUASJONSPLAN

OSLO BASAREN
Språk av byen

Oslo basarene er meget karakteristiske og er en viktig del av 
byens kultur- og handelshistorie. De har alle høy materialkvalitet og 
noe tidløst i sine strukturer. Samtidig hadde de en grunnleggende 
fleksibilitet. Den merkantile utviklingen har på ny aktualisert denne 
bygningstypen. Vi ser det som strategisk å re introdusere basarenes 
arkitektoniske egenskaper som å kombinere ute- og innerom, danne 
ramme for handel, bespisning, kultur og rekreasjon, som også 
kombinerer forskjellige høydenivåer i bystrukturen med mer.  

N
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LILLE URANIENBORG

Prosjektet har som mål å bidra til en betraktelig økt totalkvalitet på 
Lille Uranienborg som et unikt nabolag med følgende tiltak:

•	 Skape	tydelig	kontakt	mellom	de	forskjellige	rom	og	sonene	i	
storkvartalet

•	 Varierte	uterom	mellom	husene-plasser,	gater,	stred,	park,	hager
•	 Møteplasser	og	muligheter	for	å	samtale	med	og	å	møte	andre	

mennesker
•	 Steder	opprustes	med	robust	gatebelegning,	miljøriktig	belysning,	variert	

vegetasjon	samt	gode	treff-	og	sittemuligheter.

Forslaget inneholder åpnere og mer avklarte forbindelser ved 
følgende: 
Et overordnet og sammensatt gangnett i området som vil bidra til god 
tilgjengelighet, trygg ferdsel og varierte gangsoner. 
Gangvennlig og inviterende område hvor man er beskyttet fra hurtig 
og tung trafikk
Steder man kan stoppe, stå og sitte.
Menneskelig skala med elementer og ting å se på i øyenhøyde.
Det tilrettelegges slik at det både blir spennende romforløp med 
selvforklarende forbindelsene også i forhold til offentlighet og det 
private.

KONSEPTETS FORHOLD TIL KVARTALET

FORBINDELSER 
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Parkveien
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øvre torg
nedre torg

GODE NABOER

Forslaget tilbyr arealer til bolig og næring med mer, og bli et bidrag 
i fortettingen av Oslo. 
Forslaget er utviklet med:
• en urban stedstilpasning med et tydelig mål om fortetting som 

gir flest mulig gleden av å få bo i og å benytte et byområde med 
mange kvaliteter

• forskjellige bygningstyper med tilhørende uterom som tilbyr et 
variert og allsidig tilbud med en miks av størrelser og egenskaper

• en arkitektonisk utforming som er estetisk gjennomtenkt samt 
attraktiv i forhold til gjennomføring og eksisterende bygninger.

Grepet består av å innpasse nybygg på en skånsom måte som 
hensyntar og samspiller med de eksisterende fredede bygningene. 
Forslaget har følgende bygningsmessige enheter:
•	 Gavlhus	1	mot Parkveien. Det avslutter bygningsrekken med et 

enkelt hus som ligger over den lave paviljongen. Det har en grønn 
vegg mot syd som en vertikal del av den grønne forhagesonen. 

•	 Gavlhus	2 mot nord som er inspirert av P27 med sin oransje 
farge og kubiske former. 

•	 Frittstående	hus	1	og	2 har forskjellige volum, fasade, visuell 
tyngde, farge og materialpalett

•	 Infillhuset	i Hegdehaugsveien er innpasset i fasaderekken
•	 Basarbygget ligger på plan en (+34,5) samt det nedsenkede 

planet (+30) 

Gavlhus 1.

Gavlhus 2.

Frittstående hus 1

Frittstående hus 2

Infillhuset

FORTETTINGSPOTENSIAL

DIALOG OG INNHOLD 

Forslaget er tuftet på en veldig interessant dialog prosess 
med mange ressurspersoner, kunnskapsområder og mennesker 
i nærmiljøet. Det har vært en veldig spennende reise. Vi som 
har hatt gleden av å jobbe med dette har lært mye. Folkene på 
arkitektkontoret som har utarbeidet forslaget er både oppvokst i 
byen, andre steder i landet eller er nyskandinaver med opprinnelse 
fra mange europeiske land. 
Arbeidet har også vært eltet gjennom midtveismøte med 
evalueringsgruppen hvor vi fikk med verdifulle innspill videre. Vi har 
også lest mye grunnlagsmateriale fra Byantikvaren, PBE, Okkenhaug 
+++. Vi har hatt dialog med organisasjoner som NIKU og institusjoner 
i nærmiljøet som Litteraturhuset. 

«HVORDAN VIL DU P27/31 SKAL BLI?»
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Parkveien 27/31 skal utvikles til å bli et helhetlig anlegg som 
forener nybygg med et historisk miljø på en attraktiv måte, gjennom 
en bevisst bruk av steds- og situasjonstilpasset arkitektur av høy 
kvalitet. Dette skal forsterke og utvikle stedets iboende identitet. 
Prosjektet både ivaretar viktige byrom og skaper en variert 
struktur med steder særegen karakter. Forslaget inneholder en 
rekke forskjellige plassrom med variert skala, offentlig karakter og 
tematisk bruk. Grønne soner av forskjellig art utvikles - både som 
hager og som områder med mulighet for urbant jordbruk. 

BYROMSSTRUKTUR
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