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Sammendrag
Bakgrunnen for vitaliseringsprogrammet
“Ny giv i Kvadraturen”, handlingsplan 2009-2024, ble vedtatt av byrådet som retningsgivende i 2009. Siden den gang er det bygget relativt få boliger i Kvadraturen, og det
er et politisk ønske om å bygge flere boliger og legge til rette for byliv. Vitaliserings
program for Kvadraturen startet høsten 2017, i kjølevannet av planforslag for Skipper
gata 22-26 (se neste side), som ble stoppet pga innsigelser fra Riksantikvaren.

Hensikten med vitaliseringsprogrammet
Målet med vitaliseringsprogrammet har vært å legge til rette for flere boliger og mer
byliv, og skape motivasjon og samarbeid mellom gårdeiere. Målet understøttes av prosjekt bilfritt byliv, som vil bidra til å gjøre sentrum mer attraktiv, også som boligområde.

Om vitaliseringsprogrammet
Vitaliseringsprogrammet ble organisert som vist på neste side. Det var jevnlige møter
i arbeids- og samspillsgruppa, hvor ulike tema ble diskutert, bl.a utviklingsrom og
bevaringskvaliteter i Kvadraturen. Programmet ble ledet av Plan- og bygningsetaten
med følgende deltagere fra etaten: Ellen de Vibe (leder av styringsgruppen), Torben Skytte
(prosjektleder), Anne Marit Ringvold og Rune Clausen.
Våren 2018 ble det gjennomført et parallellopdrag i form av en mulighetsstudie for å
vurdere potensialet for utvikling i to utvalgte kvartaler. I løpet av arbeidet med studien ble
det bl.a avholdt workshop med gårdeierne og et heldagsseminar.
Som en oppfølging av mulighetsstudien ble det utarbeidet noen prinsipper for utvikling
av Kvadraturen, en prosessveileder, samt en oversikt over aktuelle støtteordninger.
Disse ble til i samråd med Byrådsavdeling for byutvikling og vil være retningsgivende
fram til ny arealdel for kommuneplanen er vedtatt.
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PROSJEKTEIER
Byråd for byutvikling
Hanna Marcussen

STYRINGSGRUPPE
Etatssjefer PBE (leder),
BYA, BYM, EBY, RA
møter
workshops
ARBEIDSGRUPPE
Fagpersoner PBE (leder),
BYA, BYM, EBY, RA
Grunneierrepresentanter
Husbanken
Oslo 100.000

SAMSPILLSGRUPPE
Stor-Oslo eiendom
Sparebankstiftelsen
Kvadraturforeningen
Forsvarsbygg
Byfolk

Organisering av vitaliseringsprogrammet
PBE:
BYA:
BYM:
EBY:
RA:

Plan- og bygningsetaten
Byantikvaren
Bymiljøetaten
Eiendoms- og byfornyelsesetaten
Riksantikvaren

Planforslag med boliger for Skippergata 22-26, august 2016, utarbeidet av Atelier Oslo for Infill
AS. Riksantikvaren fremmet innsigelser til riving av frontbygget i Skippergata 26 (gul liste),
byggehøyder (avtrappet til 8 etasjer) og nye takarker i Skippergata 26 (regulert til bevaring).
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Seminar om vitalisering av
Kvadraturen
9. mars 2018 ble det avholdt et heldagsseminar i Dronningens gate 4, med 10 innlegg
fra verne- og planmyndigheter, eiendomsutviklere, arkitekter mfl. Den røde tråden var
handlingsrommet mellom vern og utvikling.

Seminar: Vitalisering av Kvadraturen 9. mars 2018

Sted: Gamle Museet (tidligere Astrup Fearnley), Dronningens gate 4
Møteleder: Ellen S. de Vibe
Innledning og bakgrunn
09.00
Velkommen

12.00

Hanna Marcussen, byråd for
byutvikling

09.10

Del 2 – Mulige virkemidler
13.00

Introduksjon til seminaret
Ellen S. de Vibe,
Plan- og bygningsetaten

13.20

Kulturminner og byliv –
vitalisering av historiske
byområder

13.40

Byutvikling og bevaring –
gammelt nytt
Eiendomsutvikling og
bybygging

14.00

Mathis Grimstad, Stor-Oslo Eiendom

10.30

Pause

10.50

Prosjekteksempelet
Skippergata 22-26

14.20

Pause
Identitet, byrom og byliv
Christian Pagh, Urgent.Agency

14.50

Oppsummering av dagen
og avslutning
Hanna Marcussen, byråd for
byutvikling
Ellen S. de Vibe, Plan og
bygningsetaten

Sverre Landmark, Aspelin Ramm

11.10

Mulighetsstudie for to
kvartaler: NIKU Atelier Oslo - KIMA
Marianne Borge, NIKU
Marius Mowe, Atelier Oslo
Inge Hareide, KIMA

Janne Wilberg, Byantikvaren

10.10

Mulighetsstudie for to
kvartaler:
Grape - Asplan Viak - SLA
Maren Bjerkeng, Grape

Linda Veiby, Riksantikvaren

09.50

Økonomiske muligheter i
byformingen
Per Erik Torp, Husbanken

Del 1 – Utfordringer og muligheter
09.30

Lunsj

Panelsamtale
med mulighet for spørsmål fra salen
Innledere fra del 1 og Ellen S. de Vibe

Program for seminaret
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Utvalgte slides fra seminaret
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Mulighetsstudie for 2 kvartaler
Parallelloppdrag med to team
Hensikten med mulighetsstudien var å utforske mulighetene for å vitalisere Kvadraturen
og få inn flere boliger. Det var et mål at studien kunne generere noen generelle utviklings
prinsipper. Studien var et spleiselag mellom Riksantikvaren og Plan- og bygningsetaten,
og ble gjennomført som et parallelloppdrag. Parallellopdraget ble kunngjort desember
2017 og 24 tilbud ble levert. Oppdraget ble tildelt to team: Grape/SLA/Asplan viak og
KIMA arkitektur/NIKU/Atelier Oslo. I studien inngikk medvirkning med gårdeierne.

Temaer i studien
•
•
•

Vurdering av hvilke bygg som egner seg for boligformål (planløsninger, bokvalitet/
uteoppholdsarealer mm)
Prinsipper for utvikling og bevaring inkl. tålegrenser for endring, fasade- /gate-/
bakgårdsbevaring, byggehøyder og synliggjøring av historiske eiendomsgrenser
Utforming av gater, smug, bakgårder, passasjer og 1. etasje-aktiviteter

Skippergatakvartalet

Mulighetsstudie
Skippergatakvartalet
+
Kongensgatekvartalet

Kongensgatekvartalet

Saksinnsyn:
201702341-21
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Kvartalene og teamene
Skippergatakvartalet ligger nær Jernbanetorget og har mange bevaringsverdige bygg.
Kongensgatekvartalet ligger nær Christiania torg og har færre bevaringsverdige bygg.
De to teamene hadde noe ulik tilnærming til oppgaven. Team KIMA la større vekt på be
varing og ombruk av eksisterende bebyggelse, mens team Grape i større grad utforsket
kvartalsvise ombygginger som mer utfordret kulturminnevernet. Begge studiene viste
stor idé- og detaljrikdom med mulighet for mange nye boliger.

Team KIMA / NIKU / Atelier Oslo
Teamet registrerte 3 bygningstyper: 1) 1820 - 1900 leilighets-/forretningsgårder, 2)
1880 - 1930 klassiske forretningsgårder og 3) 1930 - moderne forretningsgårder.
Disse har ulik egnethet for ombygging/påbygg/tilbygg. Både type 1 og 3 har stort
potensial for henholdsvis tilbakeføring og omforming til boligformål.
Selv om en bygning ikke har vernestatus kan den ha materielle kvaliteter, som i et
bærekraftig perspektiv er verdifullt. Det er viktig å utvikle Kvadraturen med kvalitet for
å gjøre den mer attraktiv også for boligformål. Styrking av identitet, tilhørighet og respekt for de kulturhistoriske kvalitetene må til for at riktige aktører skal se interessen av
utvikling. Ved å tilrettelegge for større og attraktive boliger og langsiktige eierforhold,
kan man tilføre flere permanente beboere som i større grad vil føle tilhørighet til og ha
omtanke for nabolaget og respekt for de kulturhistoriske kvalitetene i Kvadraturen. Ny
arkitektur kan bidra til å øke Kvadraturens allerede store tidsdybde.

Team Grape / SLA / Asplan viak
Teamet var opptatt av å teste ulike prinsipper som kan ha overføringsverdi for andre
kvartaler. Selv om det i Kvadraturen er særlig viktig å ha respekt for historiske trekk
som bygningshøyder, gateforløp og materialitet, er det ikke gitt at alt som tilføres av
nytt skal være så usynlig som mulig.
På grunn av Kvadraturens tette struktur må det ses på utradisjonelle løsninger, f.eks
ved å etablere grønnstruktur i høyden. Bilfrie gater gir økt mulighet for opphold og
grønt i gatene. Ved å se flere eiendommer i sammenheng, kan man sikre viktige
kvaliteter og fellesareal. Variasjon i boligtyper er viktig. Tilbakeføring til bolig (refill)
vurderes å være tiltak som kan gjennomføres relativt enkelt hva angår vern. Det ble
studert ulike måter å bygge på eksisterende bygninger; fra rekkehus på tak, til mer fri
stilte og inntrukne påbygg, til mer markante og synlige påbygg. Hva gjelder utforming og
detaljering er det svært viktig å stille høye krav til estetisk og materialmessig kvalitet.
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Inndeling av bebyggelsen i 3 bygningstyper med ulik grad av egnethet for om-/til- og påbygg.
Type 3 vil, bl.a. av antikvariske hensyn, være enklest å bygge om/til/på.
KIMA / NIKU / Atelier Oslo
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Generelle prinsipper for fortetting, vitalisering og boligkvalitet i en tett struktur
Grape / Asplan Viak / SLA
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Skippergatakvartalet
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Moderat endring av kvartalet: To klassiske bygårder i Skippergata og hotellet i Fred Olsens gate
ombygges til boliger (oransje). Tre mindre tilbygg til hotellet inn mot bakgård (rødt)
KIMA / NIKU / Atelier Oslo
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Større endring av kvartalet: Bakgårdsbebyggelsen i Skippergata og hotellet i Fred Olsens gate
rives og erstattes av to lange volum med bolig. Tre inntrukne etasjer legges på eksisterende
bebyggelse mot Skippergata og Prinsens gate. Ny grønn bakgård heves for bedre lysforhold
Grape / Asplan Viak / SLA
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Eksempel på påbygg

Eksempel på grønn felles bakgård.
Hovedoppholdsrom i boligene er
lagt mot stille bakgård

Illustrasjon av påbygg på hjørnebygget mot Skippergata/Prinsens gate
Grape / Asplan Viak / SLA
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Ulike grader av fortetting og ombygging av en klassisk bygård i Skippergata
KIMA / Atelier Oslo
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Kongensgatekvartalet
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Christiania torv

Eksisterende bebyggelse beholdes. Påbygg i 2-3 etasjer (rødt) bl.a. på tverrbebyggelsen og mot
Tollbugata.
KIMA / NIKU / Atelier Oslo
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Tverrbebyggelse rives til fordel for et større gårdsrom for de nye boligene. Påbygg på hjørnet
mot Christiania torv og rekkehus på tak. Takbro på tvers av kvartalet forbinder takhagene.
Grape / Asplan Viak / SLA
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Ulike prinsipper for om- og påbygging til bolig i Kongensgatekvartalet
KIMA / NIKU / Atelier Oslo
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Illustrasjon av påbygg på Kongensgatekvartalet mot Rådhusgata
Grape / Asplan Viak / SLA
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Utviklingsprinsipper
Utarbeidet i samråd med Byrådsavdeling for byutvikling 29.03.2019 og benyttes
inntil ny arealdel for kommuneplanen er vedtatt

Målet for Vitaliseringsprogram Kvadraturen er flere boliger og mer byliv.

Kvadraturen
•

•

•
•

•
•

Kvadraturen skal utvikles med økonomisk, miljømessig og sosial bærekraft.
Utviklingen må utnytte områdets utbyggingspotensial, men samtidig sikre at
viktig strøkskarakter og verneverdig bebyggelse bevares.
Det må stimuleres til bevaring, gjenbruk og nybygging. Det skal stilles høye krav
til god arkitektur, ulike stiluttrykk og kvalitet i utforming, estetikk, detaljering og
materialvalg.
Det skal tilrettelegges for en variert sammensetning av funksjoner og et 		
mangfold av boligtyper og brukergrupper.
Det bør tenkes bylivsattraksjoner, utvalgte grønne nabolagsgater, etablering av
næring/boligenheter og temporære og/eller varige aktiviteter i bakgårder og
gater.
Gjenbruk skal prioriteres fremfor rivning som et viktig ressurs- og miljøtiltak.
Riksantikvarens Bystrategi skal legges til grunn for nye tiltak.

Gate- og byromsstruktur
•

•

Områdets gate- og byromsstruktur samt bebyggelsesstruktur skal
opprettholdes og utvikles bymessig. Gjennbygging av gater skal unngås og
viktige siktakser til/fra Akershus, Ekebergåsen og fjorden bør opprettholdes.
Gatestrekninger uten viktig transportfunksjon kan vurderes som leke-,
aktivitets-, eller oppholdsgater.

Kvartalene
•
•

•
•
•

En helhetsvurdering av kvartalets kvaliteter og muligheter skal legges til grunn
for nye tiltak. En best mulig helhetlig kvartalsutvikling skal oppnås.
1. etasje mot gater og byrom bør være åpne med publikumsrettede/aktive
funksjoner. Unntaksvis kan det også åpnes for dette på lukket, bevaringsverdig
fasade dersom bebyggelsens bevaringsverdi ivaretas.
Det bør etableres passasje/gjennomgang av kvartalet for allmennheten der det
er hensiktsmessig utfra kvartalets funksjon, størrelse og plassering/omgivelser.
Den gamle tomtestrukturen bør gjenspeiles i ny bebyggelse (for eksempel i
byggehøyder, bygningstypologi, materialbruk og arkitektonisk uttrykk).
Et samarbeid med og mellom gårdeierne/utbyggerne bør etableres bla for å
løse fellesfunksjoner og håndtering av renovasjon, varelevering etc.
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Boliger
•
•
•
•
•
•

•

Det skal etableres flest mulig boliger med gode kvaliteter som for eksempel lys
og utearealer. Boliger bør særlig etableres i de øvre etasjer.
Det skal tilstrebes å oppnå en boligandel på minimum 50% der det er mulig, og
en variasjon i leilighetsstørrelser.
Boliger skal så langt mulig være gjennomlyste eller tosidig belyst.
Det stilles ingen krav til felles uteoppholdsareal på terreng, men allment
tilgjengelige arealer i form av passasjer etc. bør søkes sikret.
Balkonger og/eller felles takterrasser/takhager bør etableres på nybygg og hvor
det ellers er mulig uten å være i strid med prioriterte vernehensyn.
Mot gårdsrom/bakgårder kan det tillates balkonger, karnapper og arker på nye
og eksisterende bygninger. Mot trange gårdsrom/bakgårder bør det vurderes
franske balkonger eller loggiaer i stedet for utkragede balkonger.
Mot gater og plasser kan franske balkonger og inntrukne loggiaer vurderes på
nye bygg og eksisterende bygninger uten prioritert verneverdi. Balkonger mot
gater på nye og ombygde bygninger bør utformes som inntrukne balkonger som
krager maks 50 cm ut fra bærende hovedkonstruksjon/fasadeliv. Utformingen
skal ta hensyn til at områdets karakter og fasadeuttrykk opprettholdes.

Bevaring og nybygging
•

•

•

•
•

•
•

Moderne forretningsgårder fra ca 1930 og fremover har generelt større
potensial for påbygging og endring enn eldre forretningsgårder og
leilighetsgårder.
Eventuelle påbygg skal i hovedsak være tilbaketrukket og må vurderes av
hensyn til arkitektur, verneverdi, eksisterende bæresystem, sol-/lysforhold i de
tilgrensende gater og byrom, samt fjernvirkning fra for eksempel Akershus festning.
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.
Bebyggelse som ikke står på gul liste kan om-/på-/tilbygges eller rives.
Prosjekter for ny bebyggelse skal ha høy kvalitet.
Høyder på ny bebyggelse og tilbaketrukne etasjer må vurderes med hensyn til
sol-/lysforhold i de tilgrensende gater og byrom, eksisterende tilliggende
bebyggelse og fjernvirkning.
Fasadevariasjon i gatebildet og god arkitektur skal vektlegges.
Det stilles ingen krav til bilparkering ved nybygging og hovedombygging, men
sykkelparkering skal sikres.
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ROM FOR ENDRING (om-/til-/påbygg)
Kristiania bevaringsområde 1979
Egnet til bolig (inkl eksisterende bolig)
Bygg uten bevaringsstatus
Type 3-bygg på gul liste
(moderne forretningsgårder)
Type 1 og 2-bygg på gul liste
(klassiske leilighets-/forretningsgårder)
Bygg fredet / bevaringsregulert
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Prosessveileder
Utarbeidet i samråd med Byrådsavdeling for byutvikling 29.03.2019 og benyttes
inntil ny arealdel for kommuneplanen er vedtatt

Under angis hvordan samarbeidsprosesser og plan- og byggesaksbehandlingen
skal foregå.

Oslo kommune prioriterer Kvadraturen
Oslo kommune vedtok 04.06.09 Handlingsplanen Ny giv i Kvadraturen og 05.09.2018
Handlingsprogram for økt byliv i Oslo sentrum. Det formelle plangrunnlag er Kommuneplan 2015, arealdelen, og bevaringsdelen av reguleringsplan S2413, 22.08.1979, som
angir at: «anlegg som på grunn av historisk, antikvarisk og miljømessig verdi bør søkes
bevart». Kommunen har i tillegg fremmet et planforslag til områderegulering for gater
og byrom i Oslo sentrum og arbeider med fysisk opprustning av gater og byrom i sentrum samt Vitaliseringsprogram Kvadraturen med prinsipper for utvikling og prosesser.
Riksantikvarens bystrategi 2017-2020 er også et grunnlagsdokument i Kvadraturen.
Utviklingsprinsippene skal bidra til økt forutsigbarhet hva gjelder antikvariske spørsmål,
handlingsrom for utbygging og avklarte kvalitetskrav. Sammen med nedenstående prosess
for samarbeid mellom private og kommunen, gir dette en god mulighet for en positiv
utvikling av området.

En dialogbasert samarbeidsprosess
For å oppnå vitalisering av Kvadraturen som et mer attraktivt og levende byområde,
er et godt samarbeid mellom kommunale, statlige og private aktører særlig viktig. Det
private initiativet vil være hoveddrivkraften i utviklingen. Gode, samordnede og realiserbare løsninger med høy kvalitet for hele eller deler av kvartaler vil være suksesskriterier. En helhetlig, kvartalsvis tilnærming gir mulighet for å oppnå høyere kvaliteter
enn ved utvikling av enkelteiendommer. Utviklingsprinsippene og en helhetsvurdering av
kvartalets kvaliteter og muligheter skal legges til grunn for nye tiltak i en dialogbasert
samarbeidsprosess.
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Samarbeid om kvartalsutvikling
Forarbeid før møte om kvartalsutvikling
Forslagsstiller
For å få tidlige avklaringer er det nødvendig at forslagstillere forbereder et underlag før
fellesmøtet med offentlige myndigheter, for eksempel i form av enkle illustrasjonsskisser som
er egnet for diskusjon. Følgende tema forberedes: Stedsanalyse, potensial for boliger
og andre funksjoner, bevaringsverdier, teknisk tilstand, utbyggingsvolum (om-/til ny
bygging), tekniske krav, byutviklingsgevinster mm.
Det bør avklares hvor stort omfang (hele/ deler/ flere kvartal) som er hensiktsmessig
å samarbeide om og avklares om kompenserende tiltak kan betjene flere delområder.
Materiale sendes ut på forhånd og bygningsmassen gjøres tilgjengelig for befaring.
Plan- og bygningsetaten
Før felles møte om kvartalsutvikling kartlegger PBE hvilke planforutsetninger som
gjelder, vurderinger av sannsynligheten for reguleringsplan eller byggesak og hvilke(t)
helhetlig(e) kvartalsgrep som kan tenkes som veiledende for videre saksbehandling.

Gjennomføring av møte om kvartalsutvikling
Til fellesmøtet inviteres de offentlige aktører som anses relevante som for eksempel
PBE, BYA, EBY, BYM mfl. 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. Om en felles gårdeier-/utbyggerorganisering er etablert , inviterer
PBE denne til fellesmøtet. Om utgangspunktet er en enkelt gårdeier/utbygger som ønsker
å gjennomføre et tiltak med boliger i et kvartal, inviterer PBE også øvrige grunneiere i
kvartalet til fellesmøtet.
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 og temaene angitt over. Konklusjoner referatføres og det avtales videre dialog-/
tidligmøter for kvartalet og aktørene imellom, herunder hvem som deltar videre og hva
de enkelte aktørene skal jobbe med frem til neste møte.
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Oppfølgende møter om kvartalsutvikling
Dialogen mellom relevante aktører følges opp med et eller flere dialog-/tidligmøter,
hvor ett eller flere prosjekter diskuteres og søkes samordnet med hverandre i kvartalet.
PBE tar ansvar for møtene, som har som formål å resultere i gode og omforente rammer
for utviklingen som grunnlag for påfølgende plan- og/eller byggesaksbehandling i PBE.

Plan- og byggesaksbehandling av prosjekter i tråd med utviklings
prinsippene
Saksbehandlingen vil vektlegge kvalitetene i prosjektet og bidraget til boliger og byliv
i Kvadraturen, gode fellesløsninger osv. Det enkelte utbyggingsprosjekt forutsettes
utbygget i samsvar med utviklingsprinsippene og koordinert i en god helhetsløsning. Når
mer enn én tomt berøres bør det utarbeides en samtidig plan- eller byggesak. Omregulering er ikke nødvendig hvis prosjekter er i tråd med både utviklingsprinsippene
og gjeldende regulering/KPA. Dispensasjon fra gjeldende regulering/KPA - dvs rett på
byggesak – kan vurderes hvis tiltaket både:
•
•
•

innebærer mindre avvik fra gjeldende regulering og
er i samsvar med utviklingsprinsippene og
bidrar til gode fellesløsninger og merverdi for byen

Dersom dispensasjon gis foretas en utvidet varsling ved behandling av søknad om
rammetillatelse for eksempel til interesseorganisasjoner og sektormyndigheter.
Prosjekter i tråd med utviklingsprinsippene følges aktivt opp i saksbehandlingen f.eks
gjennom avtalt fremdriftsplan ved planbehandling.

Plan- og byggesaksbehandling av prosjekter som avviker fra
utviklingsprinsippene
For prosjekter som avviker fra utviklingsprinsippene foretas tilsvarende vurderinger
som angitt ovenfor, med vektlegging av helhetlig kvartalsutvikling og bidrag til boliger
og byliv. Om enighet ikke oppnås foretas:
•
•

avvisning av saken (jfr pbl § 12-8) eller utarbeiding av kommunalt planalternativ
i reguleringsplanen eller
avslag etter KPA i byggesaken

Tiltak i vesentlig strid med utviklingsprinsippene og gjeldende reguleringsplan/KPA må
underlegges reguleringsmessig behandling.
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Formell forankring av utviklingsprinsippene
Utviklingsprinsippene innarbeides i kommuneplanens arealdel i form av egne
bestemmelser og/eller retningslinjer for Kvadraturen. Inntil ny arealdel foreligger,
vurderes dispensasjon ut fra plankravet i KPA § 3.2.1 ved saksbehandling.
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Utvalgte tilskuddsordninger
Tilskudd til kulturminner
Byantikvaren
Byantikvaren fordeler statlige og kommunale tilskuddsmidler til fredete og verneverdige
bygninger og anlegg i privat eie. Midlene deles ut en gang pr. år med søknadsfrist 1.
november. Tilskuddsordningene skal bidra til at kulturminner blir ivaretatt og istandsatt
på en antikvarisk forsvarlig måte, og inspirere og statuere eksempler til etterfølgelse.
Byantikvaren vil særlig tilgodese prosjekter der istandsettings- og restaurerings
arbeider fører til merkostnader som følge av antikvariske krav eller anbefalinger. Tilskuddsmidlene kan benyttes til f.eks. istandsetting av originale/gamle vinduer, utbedring
av opprinnelig taktekking, bruk av kalkpuss og kalkmaling på murgårder med riktig
fargesetting, prosjektering av større restaureringsarbeider, brannsikring mm.
https://www.oslo.kommune.no/tilskudd-legater-og-stipend/tilskudd-tilistandsetting-av-kulturminner
Kulturminnefondet
Kulturminnefondet er en statlig tilskuddsordning og lavterskeltilbud for private eiere
av verneverdige kulturminner og kulturmiljøer. Kulturminnefondets tilskudd gis til tiltak
som fører til vern og sikring av kulturminner og kulturmiljøer og til prosjekt som fremmer
verdiskaping, næringsvirksomhet og aktivitet i lokalsamfunnet.
https://kulturminnefondet.no
Sparebankstiftelsen DNB
Stiftelsen støtter prosjekter som skaper engasjement, involverer frivillige og gir et
positivt bidrag til barn og unge. Stiftelsen støtter også tiltak som bidrar til å ta vare på
kulturarven, og til å bevare håndverkstradisjoner.
https://www.sparebankstiftelsen.no/no/sok-stotte
Stiftelsen UNI
Stiftelsen skal fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for å bidra
til en trygg utvikling i det norske samfunnet. Stiftelsen støtter tiltak som verner fortids
minner. Søknader blir behandlet fortløpende, vanligvis 6 ganger i året.
http://www.stiftelsen-uni.no/soknaden.html
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Tilskudd og lån fra Husbanken
Husbanken kan gi tilskudd til:
Tilstandsvurdering
Formålet for tilskudd til tilstandsvurdering er å bedre tilgjengeligheten til eksisterende
boliger- og redusere energibehovet.
Heis
Formålet med tilskudd til heis er å bidra til at personer med behov for tilpasset bolig
får nødvendig finansiering til å tilpasse sin bolig, samt øke tilgjengeligheten i boligmassen
Grunnlån
Husbanken kan gi grunnlån til:
•
Oppføring av nye, nøkterne boliger, garasjer og øvrige lokaler som naturlig hører
med i et bomiljø
•
Oppgradering av eksisterende boliger og ombygging av annen bygningsmasse til boliger
•
Bygging, kjøp og oppgradering av utleieboliger til boligsosiale formål
•
Barnehager
•
Studentboliger: boliger som oppføres av studentsamskipnader, studentboligstiftelser eller andre private aktører til personer med studierett ved universitet,
høyskole eller fagskole
•
Omsorgsboliger, sykehjemsplasser og lokaler for omsorgstiltak
Forbrukere, utbyggere, borettslag, kommuner, fylkeskommuner, selskaper og andre
aktører kan søke om grunnlån. Se mer informasjon på Husbanken.no
Grunnlån til heis og oppgradering/ transformasjon er et høyt prioritert formål innenfor
grunnlånet. Grunnlån til utleieboliger med kommunal tilvisingsavtale til 40 % av utleieboligene i prosjektet får særlig gunstige lånevilkår. Mer informasjon om dette:
https://www.veiviseren.no
https://www.husbanken.no

Innovasjon Norge
Alle bevilgninger skal bidra til flere gode gründere, vekstkraftige bedrifter og innovative næringsmiljøer. Innovasjon Norge delte totalt ut 7,3 milliarder kroner i 2017. Dette
omfatter lån, tilskudd, rådgivning, profilering og nettverk gjennom ulike tjenester.
Det er definert noen mulighetsområder: Ren energi, havrommet, smarte samfunn,
bioøkonomi, helse og velferd, kreative næringer og reiseliv.
https://www.innovasjonnorge.no
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Plan- og bygningsetaten
Besøksadresse: Vahls gate 1, 0187 Oslo
Postadresse: Boks 364 sentrum, 0102 Oslo

www.pbe.oslo.kommune.no
postmottak@pbe.oslo.kommune.no
Telefon: 23 49 10 00

