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Ny giv i Kvadraturen!



Dialog om kvartalsutvikling i 
Skippergata-kvartalet



• Dialog grunneiere og andre om 
kvartalsutvikling / byutvikling

• Mulighetsstudie 2 kvartaler
• Vitaliseringsseminar
• Utviklingsprinsipper
• Prosessveileder
• Tilskuddsordninger

Oslo kommune igangsetter i 2017
«Vitaliseringsprogram Kvadraturen»



Mulighetsstudie v Grape/Asplan Viak/SLA



Mange gode idéer i mulighetsstudiene, sjekk ut via 
saksinnsyn: 201702341 – dok 21 og 34 

Mulighetsstudie v NIKU/Atelier Oslo/KIMA 
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PBE utfordrer bevaringsverdier i 
vitaliseringens navn mener BYA!
BYA gir ikke nok handlingsrom for 
utvikling mener PBE!



Utviklingsprinsipper om bygulv og byliv
• Gatestrekninger uten viktig transportfunksjon kan vurderes 

som leke-, aktivitets-, eller oppholdsgater
• 1. etasje mot gater og byrom bør være åpne med 

publikumsrettede/aktive funksjoner
• Det bør etableres passasje/gjennomgang av kvartalet for 

allmennheten der det er hensiktsmessig utfra kvartalets 
funksjon, størrelse og plassering/omgivelser

• Det bør tenkes bylivsattraksjoner, utvalgte grønne 
nabolagsgater, etablering av næring/boligenheter og 
temporære og/eller varige aktiviteter i bakgårder og gater 

Vi ønsker en åpning for byliv også inn i kvartalene og en 
mer aktiv bruk av førsteetasjene og gatene 



Utviklingsprinsipper om bevaring og nybygging
Bebyggelse regulert til bevaring og bevaringsverdige 
anlegg på Gul liste skal i hovedsak søkes bevart. 
Frontbebyggelsen skal bevares, men kan konverteres til ny 
bruk. Ny bebyggelse i bakgård kan vurderes bygget 
sammen med frontbygget. Tiltak for å tilrettelegge 1. etasje 
for utadrettede funksjoner, bedre tilgjengelighet og høyere 
bokvalitet kan vurderes tillatt. Bakgårdsbebyggelse regulert 
til bevaring og bevaringsverdige anlegg på gul liste kan 
vurderes om-/ på-/tilbygd i forbindelse med konvertering til 
bolig og i noen tilfeller vurderes revet, forutsatt at det bidrar 
til en bedre helhetsløsning for kvartalet med flere boliger 
eller mer byliv. Prosjekter for ny bebyggelse skal ha høy 
kvalitet. 
Handlingsrommet ligger mye i bakgårdene 



Prosessveilederen angir samarbeid om 
kvartalsutvikling 
Målet er å avklare rammer for prosjekter og skape en så 
stor grad av enighet om utviklingen og videre prosesser 
som mulig samt å etablere kontakt mellom aktørene. 
Relevante offentlige aktører som for eksempel PBE, BYA, 
EBY, BYM mfl deltar. Om en enkelt gårdeier/utbygger 
ønsker å gjennomføre et tiltak med boliger i et kvartal, 
inviterer PBE også øvrige grunneiere i kvartalet til et 
fellesmøte. Deltagerne vurderer muligheter og potensial for 
en best mulig helhetlig utvikling for å sikre flest mulig gode 
boliger i kvartalet og byliv i Kvadraturen, basert på 
utviklingsprinsippene. Dvs: PBE inviterer til en tidlig og 
tydelig dialog med flest mulig, hvor vi diskuterer oss 
frem til de gode helhetsløsningene sammen, før den 
ordinære plan- eller byggesaksbehandlingen 



Hva kom ut av Vitaliseringsprogrammet
- en foreløpig vurdering

• Fokus på Kvadraturens utviklingsmuligheter og 
verneverdier

• Tydeligere rammer for vern og utvikling av Kvadraturen i 
form av avklarte utviklingsprinsipper og prosessveileder 
som gir enklere og mere forutsigbar plan- og 
byggesaksbehandling for PBE og andre etater

• Fellesmøtet om kvartalsutvikling kan virke inspirerende 
og få andre grunneiere til å tenke boligprosjekter også 
på sine eiendommer

• Offentlige arealer som for eksempel gjennomgang 
gjennom kvartalet må sikres gjennomført i 
reguleringsplan eller ved tinglyst avtale

• Mange aktører på banen!



Så nå blir det snart flere boliger og mer 
byliv i Kvadraturen!
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Byantikvarens gule liste



Usikkerheter
• Gul liste: formelt fredet etter kulturminneloven, 

formelt vernet etter plan- og bygningsloven eller 
«vurdert som bevaringsverdig» av Byantikvaren: 
Men hva er kriterier og begrunnelser for at 
objekter er «bevaringsverdige»?

• Gul liste ad hoc – liste jfr: «vil vurdere å sette på 
gul liste». Hva betyr det, verneverdig eller ikke?

• Innsigelse? BYA «vil be Riksantikvaren vurdere 
innsigelse». Hva betyr det, nasjonal eller 
vesentlig regional verneverdi eller ikke?

• Hva er bevaringsverdien i fht andre verdier som 
for eksempel byutviklingsverdien?



Uenigheter

• Bygninger som settes på gul liste: 
– stiger i verdi (BYA/RA?) 
– faller i verdi og er til hinder for byutvikling 

(grunneiere/utviklere)
• Utviklingsprinsippene tolkes ulikt av PBE og 

BYA, for eksempel vurderinger av 
handlingsrommet for utbygging i bakgårdene 

• Ulike vurderinger av behovet for vern og 
behovet for handlingsrom for utvikling



Dronningens gate 13



Kunnskapsbehov

• Hva skjedde her’a? Casestudier av BYA, PBE 
og utbyggeres faktagrunnlag, vurderingskriterier, 
begrunnelser og avveininger i saker hvor hhv 
vern og utvikling – eller en mellomløsning - har 
ført frem? For eksempel Skippergata 22-26, 
Skippergata 28, Dronningens gate 13, Thereses 
gate 31. 
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