
 

Oslo kommune 
Plan- og bygningsetaten 

 

      

 

www.oslo.kommune.no/pbe Postadresse: Besøksadresse: Sentralbord, tlf: 21 80 21 80 
postmottak@pbe.oslo.kommune.no Boks 364 Sentrum Vahls gate 1 Kundesenteret, tlf: 23 49 10 00 
 0102 Oslo 0187 Oslo Bankgiro:  1315.01.01357 
www.byplanoslo.no   Org.nr.:  NO 971 040 823 MVA 

 

 

Byrådsavdeling for byutvikling 
Rådhuset 
0037 OSLO 

 
 
     Dato: 05.01.2018  

Deres ref.:  201705838-4 Vår ref.: 201718414-2 
Oppgis alltid ved henvendelse  

Saksbeh.: Øivind Aamodt   Arkivkode:  

 

«Camilla Collets kvartal» - Forslag fra Fortidsminne-
foreningen om samlet reguleringsplan for kvartalet 
Vi viser til brev fra byrådsavdelingen datert 06.12.2017 vedrørende forslag fra Fortidsminne-
foreningen om å utarbeide en samlet plan for kvartalet som foreningen omtaler som «Camilla 
Colletts kvartal».  

Plan- og bygningsetaten er enig med Byantikvaren og Fortidsminneforeningen i at kvartalet 
mellom Parkveien, Hegdehaugsveien, Oscars gate og Uranienborgveien inneholder et verdifullt 
og sammensatt bygningsmiljø.  

Bebyggelsen i Parkveien 29 og 31 (1845) regnes sammen med Grotten og vaktstuene ved Slottet 
som landets første bygninger i sveitserstil. Murvillaen i Parkveien 27 «Mysosten» i er fra samme 
tid (1847) – også den er den første i sitt slag, reist mer enn ti år før de andre murvillaene i det som 
er Skandinavias eldste byvillaområde, Homansbyen. Villabebyggelsen er fredet etter kultur-
minneloven sammen med uthus, hager og gårdsrom. Fra samme tid er også trebebyggelsen (en 
liten villa og en smiebygning) i den såkalte Badehusgata, en stikkvei inn i kvartalet mellom 
Hegdehaugsveien 28 og 30. Veien var opprinnelig atkomst til løkkeeiendommen Lille Uranien-
borg, før Uranienborgveien ble opparbeidet og eiendommen fikk atkomst derfra.  
 

Stikkveien som kalles Badehusgata ses på 
kart fra 1844 som atkomstvei fra Hegde-
haugsveien til Lille Uranienborg, en av 
de eldste løkkeeiendommene i Bymarken. 
Uranienborgveien er markert som en sti i 
fortsettelsen av veien gjennom Slotts-
parken. Lille Uranienborg (også kalt 
Frydendal og Haffners løkke) er kjent 
som til Roald Amundsens barndomshjem. 
Som områdenavn ville «Lille Uranien-
borg» være mer i overensstemmelse med 
historiske forhold enn «Camillas kvartal» 
som legger seg tett opp til den historie-
fortellingen som formidles av hotellet 
«Camillas hus» i Parkveien 31. 



Saksnr: 201718414-2 Side 2 av 6 
 

 
Fra Fortidsminneforeningens notat: «Stikkveien Badehusgaten (Hegdehaugsveien 28 og 30). I midten murbygningen 
som skal være det opprinnelige badehuset. Til høyre en trevilla fra 1850-tallet og med en smie lengst til høyre. Både 
badehuset og trevillaen har asfaltert hage. Badehusgaten har med private midler fått tilbake brolegningen.»  

Fra 1870-tallet og framover ble det reist sammenhengende murgårdsbebyggelse i 3 etasjer langs 
Hegdehaugsveien og Uranienborgveien, flere bygd med forretninger i 1 etasje Hegdehaugsveien. 
På 1890-tallet ble de to nederste gårdene revet og erstattet med bygninger i 5 etasjer med de rikt 
utsmykkede fasader nederst mot Parkveien.  

Bilforretningen Bertel O. Steen flyttet sin virksomhet til Parkveien 27 i 1913 og året etter ble en 
«automobilstall» (garasjen som ennå står) byggemeldt og oppført i den ubebygde, indre delen av 
Parkveien 29. Både villaer og de fleste uthus ble bevart uten nevneverdige endringer. I 1964 ble 
det reist en glasspaviljong mot gata i Parkveien 27, nå Espresso House. Firmaet ble også eier av 
den ubebygde Uranienborgveien 5 og brukte også bakgårdsbygningen i Uranienborgveien 7. 
Bilforretningen flyttet ut i 2007, og nå drives det hotell og restaurant i trebygningene.  

I 1932 ble løkken Lille Uranienborg revet og funkiskomplekset som har adresse Uranienborg-
veien 9C-E og 11B-G ble reist inne i kvartalet. Det er åpen passasje på bakkeplan slik at det 
fremdeles er gangforbindelse herfra direkte til Hegdehaugsveien via Badehusgata.  

Med unntak av to byvillaer (Oscars gate 26B og 28B) som er regulert til bevaring og den fredete 
bebyggelsen i Parkveien 27-31 har ikke noe av bebyggelsen i kvartalet formelt vern. Men nesten 
all bebyggelse er oppført på gul liste – unntakene er skur og garasjebygg i Parkveien 27-29 og 

Plan- og bygningsetaten har utarbeidet stedsanalyse for kvartalet som del av prosessavklaring.  
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ca 1858: gammel løkke og ny villabebyggelse           1904 murgårdsbebyggelse 

   
ca 1940 funkiskompleks og garasje i kvartalets indre           2017 bevaringsinteresser/-status markert:  
                rødt=fredet, orange=bevaringsregulert, gult=gul liste 

Uranienborgveien 5 og 7 samt næringsbygget i Oscars gate 30. Tilbygg i bakgården i Hegde-
haugsveien 26 (foreslått revet) er oppført på gul liste, men vurderes ikke som bevaringsverdig i 
Byantikvarens uttalelse.  

Med vedtak av kommuneplanen 23.09.2015 ble reguleringsplanen som gjaldt for mesteparten av 
kvartalet, «soneplanen», opphevet. Kommuneplanen gir rammer for utvikling av kvartalet. 
Bevaringsreguleringer ble imidlertid opprettholdt.  

Byantikvaren viser til at det er flere utbyggingsprosjekter på gang i kvartalet og at en «helhetlig 
regulering for kvartalet som ivaretar sammenhengene generelt og de arealene som er regulert til 
strøksgate spesielt» også vil være en god måte å ivareta kulturminneverdiene i kvartalet og 
foreslår at det nedlegges forbud mot tiltak som kan påvirke miljøet negativt.  
 
Det foreligger to utbyggingsprosjekter i kvartalet: 
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Hegdehaugsveien 26     Parkveien 27-31, Uranienborgveien 5  
 
Hegdehaugsveien 26 (saksnummer 201615868 - byggesak) 
Her er det foreslått å rive nyere bebyggelse i bakgården og oppførte et nybygg for boliger, 
samtidig som det foreslås utgravet ny og dypere kjeller under den eksisterende bygningen. 
Byantikvaren peker i sine uttalelser på at det foreslåtte nybygget vil få negative konsekvenser for 
småhusmiljøet i nordvest, altså bakgårdsbebyggelsen i Hegdehaugsveien 28. Det redegjøres ikke 
nærmere for hvilke konsekvenser, utover at verneverdiene vil svekkes.  

Plan- og bygningsetaten anmodet 19.07.2017 om omprosjektering for unngå risiko for setnings-
skader på murbebyggelsen ved utgraving samt for å sikre eksisterende trær i nabogrensen mot 
sørvest. Anmodningen er ikke tatt til følge i tilleggsdokumentasjon innsendt 28.11.2017. 
Prosjektet anses som gjennomførbart uten at det skal gi risiko for setningsskader på tilstøtende 
eiendommer og det vises vurderinger gjort i notat utarbeidet av Structor Geomiljø. 02.01.2018 ba 
Plan- og bygningsetaten igjen om omprosjektering og meddelte forslagsstiller at avslag på 
søknaden må påregnes dersom de ønsker å få den behandlet slik den foreligger.  
 
Prosjektet behandles som en byggesak og det har ikke vært stilt krav om omregulering, heller ikke 
Byantikvaren anbefalte dette, selv om det foreliggende byggeprosjektet fikk en sterk fraråding.   

Uranienborgveien 5-7 - Parkveien 27 – 31 (saksnummer 201405548 og 201501399).  
Plan- og bygningsetaten konkluderte ved forhåndskonferansen 16.05.2014 med at «Dersom dere 
ønsker å utvikle alle eiendommene som et tiltak går dette som en planprosess, men dersom dere 
kun vil utvikle eiendom 214/391 [Uranienborgveien 5] kan dette gå som en byggesak. Det er 
praksis for å behandle infill-prosjekter som byggesak.» Samtidig ble det pekt på at etter den nye 
kommuneplanen (som ennå ikke var vedtatt) vil også større prosjekter kunne behandles som 
byggesak så fremt man holder seg innenfor dominerende byggehøyder i området.  

Område- og prosessavklaring 11.03.2015 hadde følgende konklusjon: «Det er store verneverdier 
på planområdet, med både fredet og bevaringsverdig bebyggelse. Planområdet foreslås bebygget i 
randsonen. Det foreslås tilbygg til gavlvegger, infill og en frittliggende boligblokk. Plan- og 
bygningsetaten kan anbefale bebyggelse på deler av planområdet, men ikke der det kommer i for 
stor konflikt med verneverdier og bokvaliteten for beboerne i eksisterende bebyggelse.»  
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Som følge av manglende avtale om fremdrift varslet Plan- og bygningsetaten 25.05.2016 at 
plansaken blir tatt av etatens arbeidsprogram og avsluttet. Lund Hagem Arkitekter bekreftet 
03.06.2016 at saken ønskes videreført, men saken har ikke hatt noen utvikling etter dette. De 
indre delene av eiendommene Parkveien 29-31 og Uranienborgveien 5-7 representerer en 
arealressurs som Plan- og bygningsetaten mener kan utnyttes til blant annet boligbygging.  

Et større prosjekt over flere eiendommer vil måtte vurderes blant annet i forhold til de kultur-
historiske verdiene og etaten har vurdert det som naturlig at dette gjøres innenfor en regulerings-
planprosess. Kun Uranienborgveien 5 har vært vurdert som mulig byggesak. Fortidsminne-
foreningen ønsker å styrke det grønne preget i kvartalet og er opptatt av at kvartalets indre er lite 
kjent for allmennheten. Det pekes på muligheter for å skape forbindelser gjennom kvartalet.  

Plan- og bygningsetatens vurderinger 
Plan- og bygningsetaten ser problemet med at store deler av de tidligere hagene er asfaltert og 
brukes til parkeringsplasser – også innenfor området som er fredet etter kulturminneloven. Vi er 
imidlertid skeptisk til om omregulering vil kunne løse problemet. Det er helt klart et potensial i å 
åpne forbindelse fra Badehusgata sørover mot den fredete bebyggelsen, men vi mener dette er 
ideer som kan spilles inn i et forestående reguleringsplanarbeid for utbygging i tilknytning til de 
fredete eiendommene. Etaten har pekt på at planområdet må utvides for å innlemme Uranienborg-
veien 7, kanskje bør også eiendommene Uranienborgveien 9-11 og Hegdehaugsveien 28-30 inngå 
i området. 

Plan- og bygningsetaten finner det ikke hensiktsmessig å stoppe den pågående byggesaken i 
Hegdehaugsveien 26 for å innlemme dette prosjektet i en større reguleringsplan for kvartalet, 
forutsatt at etatens føringer fra 19.07.2017 og 02.01.2018 ivaretas av tiltakshaver. Dersom dette 
ikke skjer bør midlertidig forbud mot tiltak også gjelde Hegdehaugsveien 26. Et eventuelt vedtak 
om midlertidig forbud må treffes innen 12 uker fra den dato byggesakens fullstendige 
dokumentasjon foreligger.   

En helhetlig plan for hele kvartalet vil måtte gjennomføres av Byantikvaren. Byantikvaren har 
begrensede ressurser til å drive reguleringsprosesser, og videre planlegging vil kunne trekke ut i 
tid.  

Plan- og bygningsetaten er orientert (brev 30.11.2017) om at Homansbyen Vel i samarbeid med 
Fortidsminneforeningen har skaffet midler til veie for å utarbeide en planskisse for området og at 
arkitekt Arne Sødal arbeider med oppdraget som er planlagt oversendt etaten innen kort tid. Det 
vil være mest hensiktsmessig å vise til de kulturhistoriske sammenhengene og potensialet som 
ligger i å tilgjengeliggjøre dem innad i kvartalet gjennom den reguleringsprosessen som er i gang 
med utgangspunkt i Bertel O. Steens eiendommer.  
 
 
Plan- og bygningsetaten 
Avdeling for byutvikling 
Vest og indre by 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 05.01.2018 av: 
 
Torben Skytte - enhetsleder 
Morten Wasstøl - avdelingsdirektør 
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