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BEVARING OG FORTETTING
Sogn Haveby er et sjeldent, homogent
boligområde som karakteriseres av frodige
og langstrakte havebelter omgitt av enkle
og ensartede hus fra 20 og 30-tallet. Det
lange og smale parkområdet Damefallene
er områdets senter og strekker seg fra
Sognsvann og helt ned til Ullevålssletta.
Områdets verneverdi er både av
byplanhistorisk og arkitektonisk art ved
stilhistorisk representative enkelthus.
Behovet for vern er knyttet til grøntdrag,
byggelsesmønster og enkelthus.
Vi som bor her vil ta vare på dette miljøet,
men ikke stenge for fortetning. Derfor
trengs det regulerings- bestemmelser som
er tilpasset vårt område.
For å ta vare på bydelen innledet Vellet i
1994 et samarbeid med Plan- og
Bygningsetaten. Bydelen var da utpekt av
PBE i samarbeid med Byantikvaren som
aktuelt område for fortetting med
bevaringsverdi.
Området ble grundig analysert. Planen i sin
nåværende utgave ble vedtatt i bystyret juni
1998.
Denne veilederen skal gjennom eksempler
og bakgrunnsstoff gi bedre kunnskap om
hva en kvalitetsbevisst fortetting krever i
praksis i et bevaringsområde som Sogn og
hva utbygger må ta hensyn til.

Vellet har hatt en arbeidsgruppe med arkitekter
bosatt i området. Disse har utarbeidet veilederen
og bistått kommunen med reguleringsplanen.
Dette er Tordis Hoem, Øyvind Gromholt, Morten
Løvseth (sekretær for veileder), Ketil Moe og
Reidun Rimberg. Disse kan etter avtale gi enkel
rådgivning for beboere i området som ønsker
bistand.
De ansvarlige bidragsytere i Plan og
Bygningsetaten har vært arkitektene Ashish
Krishna, Elin Børrud, Marit Lefdal og Atle
Stensland. Representant for Samferdsel-etaten
har vært Arne Hvamstad og fra Byantikvaren
Sofie Gjesdahl. Byantikvaren har foretatt en
registrering av alle hus i området. Byggforsk
v/ark. Jens Bjørneboe har deltatt i
utredningsarbeidet med støtte fra Husbanken.
Det historiske kapitlet er et konsentrat av arkitekt
Elin Børruds innberetning for Strangers
Minnefond til Oslo Bymuseum i 1995.
Den økonomiske støtten fra Norsk Kulturfond på
kr 100.000 har gjort det mulig å gi planen det
nødvendige kvalitetsnivå.

Oslo,

april 2001

Tormod Eskeland
Formann
Berg, Nordberg og Sogn Vel

Veilederen henviser til bestemmelsene i
"reguleringsplan for Sogn haveby" og skal
være en hjelp til å forstå planens innhold.
Veilederen gir også enkle råd om
vedlikehold og restaurering. Dessuten er
det kapitler om områdets historie som
begrunner bevaringsønsket.
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(KOMMENTARER FRA PBE)
(utarbeides av PBE)
Sogn haveby er et forbilledlig eksempel på
byplanlegging fra 20 og 30-tallet. Aker
kommune og as Akersbanerne hadde klare
målsetttinger for området som de maktet å
opprettholde i flere tiår. Damefallene er et
eksempel på de grønne forbindelseslinjer
som var tidens ideal og som gjenfinnes i
byplansjef Harald Hals' plan for Stor-Oslo.
Den nye planen er en delplan for
omregulering av småhusområder i hele
Oslo ytre by. Oslos ytre bys småhusområder er differensiert i 4 kategorier:
Generelle fortettingsområder (kategori 4),
områder med bevaringsverdi (kategori 3),
områder underlagt særlige hensyn til
landskaps- og vegetasjonsvern (kategori 2)
og steder egnet for bymessig fortetting
(kategori 1). Sogn haveby er kategori 3.
Planen har kategori 4 som basis med
beslektede bestemmelser og oppbygging.
Planen er utført i nært samarbeid med
det lokale Vel.
Veilederen supplerer annet
veiledningsmateriale som Plan- og
Bygningsetaten har utgitt om plan- og
byggesaksbehandling og omhandler derfor
ikke generelle forhold ved plan- og
byggesaksprosessen.
PBE mener planforslaget har klare regler
som vil gi rask saksbehandling. Vi tror også
planen gir bygninger som er lettere å
akseptere for naboskapet og som vil gi
færre naboklager.
Ellen de Vibe
direktør
Plan og Bygningsetaten i Oslo
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MÅLSETTING FOR
BEVARING OG FORTETTING

- Offentlige og private grøntdrag og
havebelter skal bevares som frodige
nærområder.
- For å bevare havebeltene skal nye hus
og tilbygg plasseres diskret i
husrekkene på samme måte som den
eldre bebyggelsen slik at alle hus får
skjermede uteplasser og utsyn til
havebeltene.
- Ny bebyggelse skal tilpasses eldre
bebyggelse slik at det harmoniske
preget opprettholdes uten at nye
enkeltbygg stikker seg fram.
- Parkerings- og kjøreareal på tomtene
skal minimaliseres for å opprettholde
områdets grønne karakter langs veiene.
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DEL 1:
HISTORIKK
SOGN HAVEBY
Fra Vestre Aker
En solbakke, hvori
jeg drømmende døser
og misser med øiet
mod skyernes skin...
Der sitrer en vaarbæk,
der dirrer en lerke,
en løvetand flammer
sig ind i mit sind.
Saa vidt har jeg færdes,
men skulde dog mene,
jeg kjender hver aasrygg,
hver skogrand fra før,
hvad enten de stiger
i høstdagens farver,
hvad eller de hviler
i sommernat-slør.
Nils Collett Vogt

Havebybevegelsen
I begynnelsen av dette århundre var
planleggerne i Norge klart påvirket av
havebybevegelsen som oppstod i England.
En haveby skulle være en passe stor anlagt
enhet både i areal og befolkning. Det skulle
være en by beliggende i landlige omgivelser
som kunne gi innbyggerne det beste i byen
og det beste av landet, altså både
muligheten til å arbeide og muligheten til å
ha fritid i sunne omgivelser.
Et viktig trekk var å tillegge natur og
topografi stor betydning for utforming av
løsningene. Havebyideologien kom til å

Illustrasjon 1929

prege norsk byplanlegging helt fram til 1930tallet. Vi ser fra denne tiden en
tydelig påvirkning bl.a. i byplansjef Harald
Hals' plan for Stor-Oslo, hvor parker og
vegetasjon blir et vel så viktig innslag i
planen som bebyggelsen.
I Norge maktet man ikke å følge opp de
teoretiske idealene fullt ut til tross for høy
kvalitet på boligområdene. Sogn Haveby kan
derfor bedre beskrives som et haveforsted
med villamessig bebyggelse.
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Baneselskapet og
reguleringsplanen
Da forstadsbanenettet ble trukket opp i 1919
var tankene bak det både visjonære og
dyptgripende. Banene skulle være pulsårer i
bylandskapet.
Noe av det mest interessante med historien
omkring Sogn Haveby er den rollen A/S
Akersbanerne hadde i utviklingen av
området. Aker kommune og A/S
Akersbanerne inviterte i 1920 til
reguleringskonkurransen om utbygging av
Sogn Haveby. "Solgryten" kalte arkitekt
Kristoffer Lange sitt vinnerprosjekt. Både
kommunen og Akersbanerne kjøpte opp
arealer av de gamle Akersgårdene Sogn,
Berg, Tåsen, Nordberg og Haugerud.
Vinnerutkastet fra arkitektkomkurransen ble
detaljbearbeidet av Akers reguleringsvesen
og lagt ut til offentlig ettersyn i desember
1921 og endelig vedtatt i 1923.

Gjennomføring av planen
Da Sognsvannsbanen ble åpnet i 1935 var
omtrent 40% av tomtene bebygd. Arbeidet
med banen startet opp ved årskiftet
1921/22, men stoppet opp i 1925 og tok ikke
til igjen før i 1933. Dårlige økonomiske tider
gjorde at tomtesalget gikk tregt.
Som et forsøk på å få opp salget ble en
salgsbrosjyre med hustegninger og solid
markedsføring av havebyens fortrinn
utarbeidet i 1929. På begynnelsen av
30-tallet ble også småhus en mer anerkjent
byggeoppgave blant arkitekter. Inntil da
hadde småhusproduksjonen vært preget av
katalog- og byggmesterhus.

I
Illustrasjoner salgsbrosjyre 1929:
Plan: Ark. Lange, bygn.: Ark. Nielsen og ark.
Bjerke og Motzfeldt
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Det var ikke noe krav om å velge et av disse
husene, men huset måtte være tegnet av en
arkitekt.
Det ble også tatt med i kjøpekontrakten og i
skjøtet på tomtene at tegninger av
byggeprosjektet skulle approberes av A/S
Akersbanerne før planene ble sendt inn til
behandling hos de kommunale
myndighetene. Det ble videre kontrakt-festet
avtale om villamessig bebyggelse i to
etasjer, deleforbud av tomter, krav til
gjerder,krav om vedlikehold av have og
gårdsplass samt godkjennelse av
fasadefarve. Disse betingelser hefter
framdeles ved en rekke tomter.

Bebyggelseplaner
A/S Akersbanerne hadde allerede i 1923
opprettet en tegneavdeling for bebyggelsen i
havebyen. I samarbeide med Akers
reguleringsvesen brukte
tegneavdelingen
de første to årene på å følge opp
reguleringsplanens intensjoner. Første del
av arbeidet gikk ut på å tegne silhuetter av
hovedgatene for å kunne bestemme
bebyggelsens karakter, særlig høyden og
møneretningen. På grunnlag av
oversiktstegninger ble det utarbeidet
byggeregler som ga de hovedkrav man
stiller til bebyggelsen. For hvert kvartal ble
det fastsatt en ensartet takvinkel for all
bebyggelse og bestemmelser for takets
form, vindusplassering mm.
Byggebestemmelsene gikk i det hele ut på å
skaffe et ensartet og harmonisk utseende.
I kommunens historiske arkiv finnes
bebyggelsesplaner med bestemmelser for
en rekke enkeltkvartal på Nordberg. En
bebyggelsesplan gir plassering av
hovedhus, uthus, veier og gjerder vesentlig
mer detaljert enn reguleringsplanen.

Illustrasjoner salgsbrosjyre 1929, ark Herz,
Bjerke og Eliassen, Blakstad og Munthe
Kaas, Nyquist.
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Fra bestemmelsene i et kvartal ved
Konvallveien kan vi bl.a. lese for kvartalet:
-

-

-

-

-

-

Bebyggelsen skal være åpen,
villamessig med våningshus i 2
fulle etasjer.
Våningshusene må ikke inneholde
mer enn 2 leiligheter.
Våningshusets størrelse kan være
opp til 10% av tomtens nettoareal,
dog ikke over 120 m2 grunnflate.
Ens takform må gjennomføres
kvartalsvis eller i samme
byggeflukt. Takvinkel skal være
22o. Gesimshøyden må
for våningshus i 2 etasjer ikke være
over 7 m og mønehøyden ikke
over 9 m.
Hvor intet annet er angitt i planen,
er garasje forutsatt innredet i
kjellerne.
Hus- og gjerdefarger må
godkjennes av bygningsvesenet.
Hvis gjerde ønskes oppsatt, skal
dette mot regulerte veier være
0,9 m høyt av netting med
gjennomgående vinkeljern i
overkant. Sammenhengende gjerder
utføres av ensartet konstruksjon,
høyde og farve.
Plan for terrengbehandling skal
godkjennes av bygningsvesenet.

Bebyggelsesplan Konvallveien

Bebyggelse 1920 - 1945
I arkitekturen i 1929 hadde den nye tid med
funksjonalismen begynt å få fotfeste i Norge.
Det var det moderne liv, med en ny
optimistisk livsstil som var i emning. I
området gjenspeiles tydelig det
arkitekturfaglige ideologiskiftet som skjedde
omkring 1930 i Norge.

Haveplaner fra salgsbrosjyre
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Før 1929 ble husene bygget i en
nybarokk/jugendaktig panelarkitektur med
saltak. Av de byggene som er oppført i 3031 ser vi flere hus hvor stilforvirringen er
tydelig, hus som i hovedform er moderne
(f.eks. med pyramidetak og hjørnevinduer),
men som har inngangsparti med gresk
søyle- imitasjon. Eller hus som i hovedsak
er nybarokke i oppbyggingen, men som har
fått funkisdetaljer. Etter 1932 er så godt
som samtlige hus bygget som det vi dag
kaller "folkefunkis" eller "norsk trefunkis".

Bebyggelse 1945 -1970
Etter krigen oppsto nye arkitekturidealer.
Selv om betegnelsen funksjonalisme av
mange anvendes på nye bygninger idag,
regnes "funkisstilen" og den opprinnelige
"funksjonalismen" i hovedsak avsluttet på
40-tallet.

Haveplan fra brosjyre 1929

Et mindre område med 1 - 1 ½ etasjes hus
er bygd i denne perioden nedenfor Nordberg
gård. Disse er oppført etter en streng
bebyggelsesplan og danner en sjeldent
harmonisk bygningsgruppe av høy kvalitet.

Nyere tid og fortetting
I 1972 ble de gamle reguleringsplanene for
Oslo ytre by erstattet av midlertidige
reguleringsbestemmelser som gjaldt fram til
1998. Inntil da var reguleringsplanen for
Nordberg tilpasset det helhetspreg området
var utbygd etter.
Denne midlertidige reguleringsplanen var for
svak til å opprettholde harmoniske
bygningsmiljøer. Samtidig var det liten vilje
fra utbyggere og fra det offentlige til
å tenke helhet.

Fra tidlig utbygging

11

Sogn haveby har moderate
tomtestørrelser på litt over et mål, og
det har derfor vært lite fortetting.
Området er i hovedsak spart for de grelleste
utbyggingene som vi finner i andre
villaområder hvor tomtene var større.

Forhold til opprinnelig plan
Området er stort sett bygd ut som forutsatt i
reguleringsplanen av 1923.

Ark. Scheen

Unntak er:
-

-

-

Bebyggelsen langs Ringveien og
nedre del av Damefallene var tenkt
som punkthus i mur som dannet et
bymessig senter.
Bydelsplassen i krysningen mellom
Damefallene og Ringveien er ikke
realisert.
Damefallenes forbindelse mot
bysenteret over Berghøyden og
gjennom Bergskogen er ikke
fullført.

Ellers framstår området som et meget
homogent område hvor landskapsform og
grøntstruktur, veier og bebyggelse danner
en sjelden helhet, som en førsteklasses
dokumentasjon på den tids planidealer og
bomiljø. Vellet kjenner ikke til bevarte
områder i Norge fra denne perioden av slik
størrelse med tilsvarende kvaliteter.

Situasjonsplan i dag
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DEL 2:
REGISTRERING
OG ANALYSE
AV SOGN
HAVEBY I DAG
2.1 GRØNTSTRUKTUR
Landskap
Motto for vinnerutkastet i
arkitektkonkurransen var "Solgryten"
som gir en god beskrivelse av området;
en sydvent skålform i landskapet.
Bunnen av gryten er Bergsletta nederst
i Damefallene. Ytterbegrensning er
Ullevål, Carl Kjelsens vei og
Korsvolltoppen ved Havnabakken ned
mot Tåsen.
Berg er en del av Sogn Haveby, men
er ikke medtatt i denne
reguleringsplanen.

Overordnet struktur
Damefallene er en gjennomgående
parkakse fra Berghøyden i syd til
Sognsvann i nord. Denne aksen
strukturerer bebyggelsesmønsteret
klart. På tvers av Damefallene ligger
bebyggelsen i klare rekker som perler
på en snor og med frodige havebelter
mellom husene. Landskaps-skålen og
bebyggelsen kan også sammenliknes
med et amfi.

Områdepark
Damefallene fungerer som en bydelspark og
er en av Oslos mest dramatiske parker med

sine bratte bakker.
Navnet fikk den på 20-tallet som følge av de
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mange fallene på ski. Midt i haveby-området
er parkdraget litt bredere.

Landskapsrom, haver og
bebyggelse
Karakteristisk for Sogn haveby er de
sammenhengende parkdragene og
havebeltene som ligger inne i bebyggelsen.
Havebeltene gis av bebyggelsesmønsteret
som er svært regelmessig og konsekvent.
Husene ligger som perler på en snor.
Havenes terrengbearbeiding og beplantning
er gjennomgående fra eiendom til eiendom.
Dette gir sjeldent vakre og harmoniske
havebelter. Typisk er et bredt belte med
frukt-trær midt i havebeltene, en
prydbuskstripe nærmere husene. Når
terrenget er fallende, er det like terrasser
ved husene. Mot adkomstveiene er det ofte
tilsvarende vegetasjon for flere tomter med
like busker og hekker. Noen steder er det
ensidige rekker med bjerketrær mot veien,
f.eks. Konvallveien.

Det er to hovedtyper av havebelter mellom
husrekkene, - de som ligger mot veiene og
de som ligger inne i kvartalene.
De transparente og like nettinggjerdene er
avgjørende for opplevelsen av grøntdrag og
haver. Tette gjerder hindrer sikten og
reduserer den grønne karakteren betydelig,
særlig sett fra veiene. Individuelle gjerder
ville også gitt et uryddig preg.
Havebeltene oppleves som fellesrom
visuelt. Derfor er det viktig med enhetlig
preg, beslektet vegetasjon samt like
gjerder. Grøntdragene er også svært
sårbare for terrengbearbeidelser og
forstøtningsmurer. Terrenget og
vegetasjonspreget må være

Illustrasjon:
Øverst: Hovedrag og bebyggelse på linje.
Nederst: Hovedrag og begyggelse skråstilt.

gjennomgående uten tydelige skiller i
tomtegrensene.

Tomtestørrelser
Gjennomsnittlig tomtestørrelse er brutto ca
1200 - 1300 m2. Tomtene er oftest ca 27 m
brede og ca 40 m dype. De fleste tomter har
rektangelform.
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2.2 BEBYGGELSE
Typer bebyggelsesmønster
Husene danner klart definerte rekker
organisert med lik avstand til veiene.
Det er to hovedtyper
bebyggelsesmønster:
1.
2.

Bebyggelse plassert på linje i
forhold til veier og tomteform
Bebyggelse plassert sagtannet i
forhold til veiene

Bebyggelsesmønstret gir i tillegg til klare
grøntdrag god tomteutnyttelse,
skjermede uteplasser og gode
solforhold for boligene.
Bebyggelse på linje
Dette er det klart dominerende
bebyggelsesmønster. Husenes fasader
ligger entydige inntil en byggelinje mot
veisiden og i forhold til relativt klare
byggegrenser mot havebeltene inne i
kvartalene. Hus på nedside av veien
ligger nesten overalt ca 5 m fra
reguleringsgrense og ofte i tomtens
østre hjørne med 4 m avstand til
nabogrense. Ovenfor veien er avstand
til husene ca 27 m fra reguleringsgrensen. Avstand mellom husene langs
vei varierer fra 8 m til over 20 m.
Gjennomsnittavstand er ca 15 m.
Bebyggelse plassert sagtannet
For å orientere husene mot syd når veier
og tomter har en annen retning, er
bebyggelsesmønsteret ofte regelmessig
sagtannet. Husenes forreste hjørner
ligger med lik avstand mot veien.

Fra Kongleveien
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Bebyggelsesmønster for uthus og
garasjer
Det er få frittstående garasjer og uthus fra
før krigen. Garasjer har derfor blitt bygd ut
senere uten et klart overordnet
bebyggelsesmønster.
En del garasjer i grøntdragene mot vei
sperrer for siktlinjer. Opplevelsen av det
grønne miljøet blir da redusert. Garasjer og
uthus plassert i grøntdragene inne i
kvartalene er mer nøytrale. Garasjer mellom
husene i rekkene tilpasser seg
bebyggelsesmønsteret.

Hustyper
Området er utbygd i hovedsak med
eneboliger og horisontaldelte
tomannsboliger. Det finnes også noen få
vertikaltdelte tomannsboliger. Mange
tomannsboliger er omgjort til eneboliger,
mens andre er blitt påbygd med separate
inngangsbygg til mer tidsmessige
tomannsboliger.

Volum og utforming
Tilnærmet alle hus fra før krigen har
følgende formale hovedkarakteristika for
formgivingen:
-

-

-

enkelt, kubisk hovedvolum
to etasjer
lav grunnmur (ca 0,5 - 1 m)
relativt flatt saltak eller valmtak/
pyramidetak med utstikkende
gesims
som regel et terrasse/
verandakarnapp på sydsiden, enten
sentrisk eller ved hjørnet
enkelte hus har framstikkende
karnapp i to etasjer mot syd
ofte er det et lite enetasjes karnapp
ved inngang
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De første husene fra 20-tallet har i hovesak
brattere takvinkler og saltak. Disse finnes i
hovedsak langs nedre del av Nordbergveien
og i Konvallveien.
En del enetasjes hus i feltet nedenfor
Nordberg gård som er bygd etter krigen har
følgende karakteristika:
-

enkelt, langt hovedvolum
en etasje mot gate
av og til to etasjer på haveside mot
syd
møneretning parallelt med gaten
slakke saltak med samme takvinkel
carport/garasje mot vei under
hovedsaltak.

Materialbruk
Med noen få unntak er alle hus kledd med
trepanel og med pusset grunnmur og pipe.
Takene er tekket med papp eller røde
teglsteinspanner.

Fasader
Typisk for fasadene i trefunkis-stilen er:
-

vinduer i husets hjørner for å gi
bedre utsikt og lys til interiøret
store vindusflater med
vertikale sprosser
ved horisontalt panel anvendes
ikke beskyttelsesbord på hjørnene

Sogn haveby er bygd i en stilmessig
brytningstid og mange hus har trekk fra
både nyklassisisme og funkis-stilen.
Detaljer fra nyklassisismen som avviker fra
funkis-stilen er:
-

tradisjonelt plasserte vinduer
sprosser i vinduene
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Det finnes framdeles noen av de vakkert
dekorerte og farverike dørene som var
karakteristisk for området.

Farvesetting bebyggelse
Man kan framdeles igjenfinne hus med den
opprinnelige farvesetningen. Typisk for
stilperioden er framheving av vindusrammer
og vindusbelistning ved hjelp av
farvesetting, av og til med to farver.
Hjørnebordene i en annen farve enn huset
er ikke vanlig for områdets byggestil, unntatt
noen av de aller eldste husene.
Grunnmurene og pipene er som regel malt
hvite eller lys grå.

Fra Borgestadveien, ark. Ove Bang

Fra Bregneveien, ark. Petter D. Hofflund
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2.3 SPESIELT
BEVARINGSVERDIGE
HAVER OG HUS
Haver
Noen havebelter og enkelthaver er spesielt
bevaringsverdig ut fra terrengform,
landskapsrom, vegetasjon og samspill med
bebyggelse.

Husgrupper
Grupper av hus i noen gateløp gir en
helhetsvirkning som kan være
bevaringsverdig.

Enkelte hus
En del enkelthus er spesielt
bevaringsverdige som representanter for sin
tid og som eksempel på god arkitektur.

Nordberg gård
Nordberg gård er en av de eldste
Akergårdene. Gården ligger sentralt i
området, og park og bebyggelse oppleves
fra omgivende veier.

Ark. Ove Bang

Nordberg gård
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2.4 TRAFIKK

marka fra byen, særlig for byområdene
Berg, Ullevål og Blindern.

Vegnett

Kjøreareal på tomtene

Tåsen, Ullevål og delvis Korsvoll er
områdets adkomstpunkt. Sognsveien,
Nordbergveien og Carl Kjelsens vei er
områdets samleveger. Resterende veier er
adkomstveier med minimal trafikk.

Kjøreareal på tomtene er begrenset, særlig
mot veiene. Biler som kjører ut fra tomtene
snur ofte i adkomstveiene. Dette har ikke gitt
registrerte ulykker og er en akseptabel
løsning for de fleste nåværende bygninger.
Der det er snuplass på egen grunn eller
store, nyere garasjeanlegg, har det blitt
store og dominerende asfaltflater på
bekostning av det grønne preget mot veien.

Analyse av vegsystemet
Sognsveien, Carl Kjelsens vei og
Nordbergveien har en trafikkbelastning som
typiske samleveier med en ÅDT
(årsdøgntrafikk) på 4000 - 8000 biler i
døgnet (1996). Det tilsvarer 100 - 200 biler
pr. kvarter på det travleste. Nilserudkleiva
fungerer som forbindelse mellom de to
sistnevnte samleveiene.
Personskadeulykkene for femårsperioden
1991 - 1994 er konsentrert til kryss på
Ringveien, og noen tilfeller i samleveiene. I
tillegg finnes noen få ulykker i
Nilserudkleiva, som går i sterk stigning, med
vanskelige forhold om vinteren.

Vegprofil og kantparkering
Samleveiene har ca 10 m bred asfaltert
dekke med ett eller to fortau. I
Nordbergveien er det i hovedsak
kantparkering på begge sider.
Atkomstveiene har ca 5 m bredt asfaltert
dekke. Her er det spredt kantparkering.
Dermed fungerer veiene som enfeltsveier,
noe som fungerer godt med ÅDT på 100 200.

Veisystemets kvalitet viser seg ved at
størsteparten er nesten uten trafikk. ÅDT er
målt og kalkulert til under 100 for store deler
av Sogn haveby, dvs. at det passerer
mindre enn tre biler pr. kvarter på det
travleste. Noen partier har ÅDT under 200,
eller mindre enn fem biler pr. kvarter.

Turveger
Damefallene er en del av kommunens
turvegnett (B7) fra Sognsvann mot sentrum.
Ved Rektorhaugen på Ullevålsletta møter
denne turvegen en annen turveg fra
Havnabakken og Korsvoll (B6 og B8).
Turvegene ledes over Ringveien ved Ullevål
stadion. Krysningen er et svakt punkt i
turvegsystemet. En bedre krysning av
Ringveien ville gi mer attraktiv adkomst til
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FORTETTING

3.1 GENERELT OM FORTETTING I
OSLO YTRE BY
Frivillig fortetting
Kvalitetskrav til fortetting
"Differensiert fortetting" : 4 kategorier
3.2 BEVARING OG FORTETTING I
SOGN HAVEBY
Bevaring og fortetting
Konsekvenser av fortetting i et
bevaringsområde
Bevaring av havebelter og
bebyggelsesmønster
Fortetting og eksisterende
bebyggelse
Utbyggingskapasitet
Tomtetyper og fortetting
Fortettingstyper
Fortetting og vegnett
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DEL 3:
FORTETTING
3.1

GENERELT OM
FORTETTING I OSLO
YTRE BY

Frivillig fortetting
I Oslo er det bestemt at fortetting i
småhusområder skal skje frivillig. Det
betyr at det er den enkelte grunneier som
tar initiativ til tomtedeling og utbygging
mens kommunen legger rammer for
fortettingen ved bestemmelser om hvor
mye som kan bygges og hvilke krav til
kvalitet som skal gjelde.

- Kategori 1 - Steder egnet for
bymessig utvikling

Kvalitetskrav til fortetting

- Kategori 4 - Generelle fortettingsområder

Viktige kvalitetskrav ved fortetting i
eksisterende boligområder er:

Sogn Haveby er kategori 3.

-

- Kategori 2 - Områder underlagt særlige
hensyn til landskaps- og
vegetasjonsvern
- Kategori 3 - Områder med bevaringsverdi

god arkitektkur
bevaring av grøntstruktur
trafikksikkerhet
opprettholdelse av fellesgoder

"Differensiert fortetting": Fire
kategorier av småhusområder
Bystyret har vedtatt at fortetting i Oslo skal
skje etter ett prinsipp, men med en
"differensiering". Differensiering innebærer
at småhusområdene i Oslo inndeles i fire
hovedgrupper kalt kategorier, med ulike
krav til utnyttelse, vern og tilpasning
mellom nytt og gammelt.
Grå områder er kategori 4, generell fortetting.
De fire kategorier er:
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3.2

BEVARING OG
FORTETTING I SOGN
HAVEBY

Bevaring og fortetting
Bebyggelsen i mange eldre boligområder i
Oslo er svært homogen med hus utført
med lik hovedform plassert i et entydig
mønster . Sogn haveby er det klareste
eksempel i Oslo.
Helhetspreget i slike områder er sårbare
for brudd på bebyggelsesmønsteret og for
hus med annerledes hovedform. Nye hus
stikker seg ofte ut.
Det er derfor etableret et regelverk for
fortetting som skal bevare helhetspreget
for Sogn haveby.

Konsekvenser av fortetting i et
bevaringsområde
Tomtestørrelsen i Sogn haveby er moderat
og fortetting vil gi ny bebyggelse nært inntil
eldre bebyggelse, samtidig som
grøntområdene lett nedbygges. Gatene og
tilstøtende gårdsplasser kan lett bli store
oppstillingsplasser for biler uten den
grøntstrukturen vi har i dag.
For å unngå dette, stilles det ekstra krav til
utforming og plassering av ny bebyggelse.
Skal områdets helhetspreg bevares må
ikke fortettingen ta overhånd, og den må
skje med fornuft.

Bevaring av havebelter og
bebyggelsesmønster
Den overordnede grøntstrukturen har
størst bevaringsverdi.
Bebyggelsesmønsteret med husene på
rekke gir disse grøntdragene. Fortetting

Fortetting/ bevaring av havebelter og
bebyggelsesmønster.
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må derfor skje inne i husrekkene. Nye
hus i landskapsrommene anses som
ødeleggende for området.
Transparente gjerder er avgjørende for å
oppleve havebeltenes kontinuitet. Likeså
stimulerer planen til å bevare det
gjennomførte vegetasjonsmønsteret.

Fortetting og eksisterende
bebyggelse
Ny bebyggelse må harmonere med
eksisterende bebyggelse. Dette tilsier
slektskap og likhet for:
1. Bebyggelsens posisjon,
fasadeliv og retning
2. Volumoppbygging, gesimshøyde
og takform
3. Materialbruk
4. Fasadeutforming
5. Farvesetting

Utbyggingskapasitet
Ved fortetting i rekkene viser et forsiktig
anslag at det er mulig å øke antall
boligenheter med 30% uten å endre
tomtegrensene.

Tomtetyper og fortetting
Fortetting i rekker er avhengig av restareal
på sidene som gis av husets posisjon og
størrelse. Følgende kategorier er typiske
på eksisterende tomter.
1. Hus i tomtens hjørne gir størst
fortettingspotensial på egen tomt.
2. Hus midt på tomten gir moderat
fortettingspotensial på egen tomt.
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3. To naboer bygger rygg mot rygg i
grensen, dvs. vertikaldelt
tomannsbolig.
4. En mulig fortettingsvariant er:
To naboer skiller ut en ny tomt
mellom seg.

Fortettingstyper
1. Utvidelse av enebolig
2. Utvidelse av enebolig til
tomannsbolig (vertikal- eller
horisontaldelt)
3. Utvidelse av tomannsbolig
(dvs. ny inngang og flere rom)
4. Ny separat enebolig
5. Nye garasjer
6. Nye uthus

Fortetting og vegnett
Etter maksimal fortetting på ca 30 % vil trafikken
øke en del.
På samleveiene er gjennomgangs-trafikken
dominerende, og fortetting vil øke trafikken i
Sognsveien fra ca 7300 til 7500 - 8000 biler pr.
døgn. I Nordbergveien vil trafikken kunne øke
fra ca 4400 til ca 5000 biler pr. døgn. Dette er
beregninger forutsatt før Tåsentunnelen.
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DEL 4:
BYGGESAKEN OG
ENKELTPROSJEKTET FOR
SOGN HAVEBY
4.1

GRØNTSTRUKTUR
OG
BEBYGGELSENS
PLASSERING

§3.1 Plassering
Alle nye byggetiltak i området skal rette
seg inn etter opprinnelig
bebyggelsesmønster for
nabobebyggelsen.

Bebyggelsesmønster

Bebyggelsen skal være frittliggende.

Bebyggelsesmønsteret er måten bygninger er
plassert på i forhold til andre bygninger og i
forhold til vei, nabogrenser, møneretning, vinkel
mellom bygninger o.l.

Nye bygninger skal ha møneretning
parallelt eller vinkelrett i forhold til
nabobebyggelsen.
Nye bygninger skal legges i byggelinjen
og innenfor byggegrensen som vist på
plankartet.
For tilbygg og påbygninger samt garasjer,
skal byggelinjen fungere som
byggegrense. Alle slike byggetiltak skal
legges innenfor byggegrensen.
Frittliggende garasjer med grunnflate inntil
50 m2 kan plasseres med avstand til
nabogrense på minimum 1 meter.

Reguleringsbestemmelsene stiller særlig krav til
plassering av ny bebyggelse.

Bebyggelsesmønsteret er grunnlaget for mange
av de strøkskvalitetene som verdsettes:
-

romdannelser
gateperspektiv
orden
grøntstruktur m.v.

For Sogn haveby skal det gjeldende
bebyggelsesmønster følges for våningshus og
nye garasjer som skal legges inne i husrekken.

Inngangspartier i 1 etasje, med maks
bredde 3 meter, kan overskride
byggelinjen mot vei med 1,5 meter
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Byggelinjer og byggegrenser
Regulering ved hjelp av byggegrenser og
byggelinjer er den beste måten å bevare
grøntdagene og bebyggelsesmønstrene.
Byggelinjer mot vei angir at bebyggelsens
fasade skal ligge i denne posisjon.
Byggegrensen på motsatt side av vei
angir ytterste grense for mulig plassering
av ny bebyggelse, dvs at bebyggelsens
fasade kan ligge fram til denne linjen.
Mindre inngangskarnapper mot gate i
første etasje med maks bredde 3 m kan
overskride byggelinjen med 1,5 m.

Avstandskrav
Lovens generelle avstandsregler kan ofte
være til hinder for arealøkonomiske
løsninger og god arkitektur i en
fortettings-situasjon. Både lovverket og
praktiseringen av dette åpner imidlertid for
muligheter det er viktig å være klar over,
særlig ved fortetting.
Avstand mellom to hus på én tomt kan
også minimaliseres. Flytting av vinduer på
eksisterende hus bør da vurderes.
Plan- og bygningslovens generelle
avstandskrav for småhus er 4 meter til
nabogrense ( § 70.2) og minst 8 meter
mellom bygninger med forskjellige
bruksenheter (§ 70.1). Mindre avstand
kan evt tillates ved å bygge brannvegg
mot nabohus slik at byggeforskriftenes
krav til brannmotstand oppfylles - dog
med åpning/gløtt mellom bygningene på
hver tomt.
Det er adgang til å plassere bolighus inntil
1 meter fra nabogrense dersom det
foreligger skriftlig samtykke fra nabo.
Takutstikk og taknedløp skal holdes
innenfor tomtegrensen.

Eksempler fortetting
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Vellet oppfordrer naboer om å
samarbeide vedr. avstandskravene og
akseptere at bebyggelsen plasseres
nærmere grense enn 4 m. Økonomisk
kompensasjon bør vurderes. Utbyggere
anbefales å kontakte naboer og drøfte
utforming og plassering før planleggingen
er kommet for langt.

Brannkrav og avstand
Brannkrav er ikke i seg selv begrensende
for mulighetene for fortetting av
bygningsrekkene.
Bebyggelse kan ellers oppføres med
mindre enn 8 meters avstand dersom
brannforskriftenes krav om branntiltak
følges. Dette er spesielle løsninger for
vegger, vinduer og yttertak.

Garasjer
Plan- og bygningslovens § 70.2 gir
generell adgang til å plassere garasjer,
uthus o.l. med grunnflate inntil 50 m2
nærmere enn 4 meter fra nabogrense.
Reguleringsbestemmelsene § 3.1
fastsetter denne minimumsavstanden til 1
meter fra nabogrense. Innkjøring i garasje
eller carport skal ha minst 5 meter
avstand fra reguleringsgrense mot
offentlig vei.

Prinsipper for plassering av ny
bebyggelse i fortetting illustrert
med eksempler:
1. Ny bebyggelse skal
plasseres i den eldre
husrekken slik at grøntdrag
og gaterom bevares.
2. Vinkelforholdet mellom
bebyggelsen må opprettholdes.
3. Tilbygg eller sammenkjedede løsninger
er et godt alternativ der tomten er for
liten til frittliggende hus.
Eksempel fortetting
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4.2 UTFORMING AV
BEBYGGELSE
§ 3.2 Utforming
Alle byggetiltak skal utformes med hensyn
til områdets opprinnelige arkitektur og
struktur.
Bebyggelsens hovedform skal være
rektangulær.
Mot vei skal ny bebyggelse, inkludert
tilbygg, ha gesimshøyde lik eller maks 1
meter lavere enn nabohus.
Ved avvikende gesimshøyder på
nabobebyggelsen skal en av
gesimshøydene følges.
For mindre tilbygg (BYA maks 20 m2) og
på hagesiden kan andre og lavere
gesimshøyder godkjennes.
Takformer og takvinkel skal tilpasses
nabobebyggelsen. Takvinkelen skal som
hovedregel ikke overstige 25 grader.
Bestemmelsen om takformer gjelder også
garasjer og uthus.
Bebyggelsen skal som hovedregel
oppføres med fasadekledning i tre. Unntak
må være begrunnet i tilpasning til
eksisterende bebyggelse med annen
materialbruk.
Dersom Byantikvaren eller en av partene i
en byggesak krever det, skal
Byantikvarens uttalelser innhentes.

Det arkitektoniske resultat bestemmes av to
forhold: Bebyggelsens plassering ( se forrige
kapittel) og bebyggelsens utforming. Arkitektur i
denne sammenheng omfatter også i høyeste
grad løsningen av utomhusarealene
(terrengtilpasning, opparbeidelse og forhold til
vegetasjon).
Skjønnhetsparagrafen i bygningsloven og
reguleringsbestemmelsene gir kommunen
en klar hjemmel til å avslå søknader om
byggetiltak på arkitektonisk grunnlag.
En konsekvent praktisering av bestemmelsene
krever at vurderinger av arkitektur baseres på
tydelige begreper (bebyggelsesmønster,
størrelse, form, detaljering, materialbruk,
fargesetting m.v.). Ved å forholde seg til slike
begreper er det også mulig å føre en saklig
diskusjon om de valg som ligger til grunn for et
prosjektforslag.

Størrelse og form
Volumet er bygningens fysiske utstrekning i
høyde, lengde og bredde over terreng. For Sogn
haveby skal volumene være tilnærmet like høye
og med en enkel hovedform som nabohusene.
Proporsjonene er forholdet mellom husets
høyde, lengde og bredde. Husets takform er
også med å bestemme husets proporsjoner.
Bygninger fra forskjellige tider og stilepoker kan
gå godt sammen dersom det er klare fellestrekk
i proporsjoner og volumer. For Sogn Haveby
skal proporsjoner tilpasses omgivende
bebyggelse.

Kriterier for god arkitektur
Den såkalte ”skjønnhetsparagrafen” i
Plan- og bygningsloven (§ 74.2) pålegger
kommunen å påse at rimelige
arkitektoniske krav blir ivaretatt.
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Formen er komposisjonen av volumet,
dvs. hvordan det er sammensatt av flater,
fordypninger og utspring. Formen kan
være ett enkeltstående volum eller en
sammensetning eller repetisjon av flere
volumer. Den kan være retningsnøytral
eller retningsskapende. Når det snakkes
om beslektet formspråk, betyr det at
bestemte hovedtrekk i den eldre
bebyggelsens komposisjon er videreført i
den nye bebyggelsen.
For Sogn haveby skal formgiving være
tilpasset den eldre bebyggelsen.
Grunnmur
Grunnmurens høyde bør ikke overstige
nabobyggenes grunnmurer.

Taket - husets femte fasade
Taktype, takvinkel, takutstikk og
møneretning er av stor betydning for å
bestemme husets uttrykk og
helhetsvirkning i omgivelsene.
Taktype (saltak, pulttak, valmtak, flate
tak) skal som hovedregel alltid være mest
lik det nærmeste nabohuset eller gruppen
av nabohus i gaten i samme kvartal.
Dette skyldes de opprinnelige
bebyggelsesplanene som ble utviklet for
ett kvartal av gangen. Det overordnede
kriterium for takets form er gesimsen mot
gaten.
Takvinkel og møneretning skal forholde
seg til omgivelsene. Det betyr at
takvinkelen bør være tilnærmet lik og
møneretningen parallell med det
nærmeste nabohuset eller gruppen av
nabohus i gaten innenfor kvartalet om
ikke spesielle estetiske forhold tilsier en
annen utforming.
Takutstikket kjennetegnes av lengden på
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utspringet, tykkelsen (særlig
oppbygningen av undertaket) og
takmaterialet. Tak med samme lengde på
utspring kan gi ganske forskjellig uttrykk
hvis gesimsen i det ene tilfellet er tynn og
grasiøs og i det andre tilfellet tykk og
massiv. For Sogn haveby er
gesimslinjene svært avgjørende for
gatebildet, og gesimsform og tilnærmet
høyde skal følges mot gaten.

Detaljer og dekorative elementer
Hus fra bestemte stilepoker har
karakteristiske detaljer som gir dem sitt
typiske uttrykk. Dette gjelder vindusutforming, inndeling og plassering, dører
og inngangs-partier, utspring og
balkonger, fasadeoppbygning,
omramminger og andre dekorative
elementer. For Sogn haveby skal detaljer
og dekorative elementer i ny bebyggelse
forholde seg til eldre bebyggelse.
Bruk av dekorative elementer som løse
sprosser, falske skodder og tilsvarende
kan lett skape et "billig" og kaotisk uttrykk.
Det bør også vises forsiktighet ved bruk
av kraftige hjørne- og vindusomramminger med dominerende
fargesetting som kan svekke inntrykket av
husets hovedform. God arkitektur og et
harmonisk miljø oppnås ved en
gjennomarbeidet formgiving og detaljering, ikke ved bruk av utenpåklistret
staffasje.

Materialer og farger
Materialer, herunder takmateriale og
farger, er enkle og effektive virkemidler
for å gi bebyggelsen ønsket uttrykk. For
Sogn haveby skal det som hovedregel
være trepanelte hus med takmateriale
harmonisert med omgivende hus.

Farger kan brukes både for å understreke
tilpasning og sammenheng. Det bør
brukes farger som er vanlige i området.
Dette gjelder også farger på omramminger
og dekorative elementer.

4.3 TILLATT
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BEBYGGELSE ( § 4)
Bygningstyper
Reguleringsbestemmelsene opererer med
følgende betegnelser på ”bygningstyper”.
"Enebolig" er bygning med en bolig,
eventuelt med sekundærleilighet på
55 m2 bruksareal. "Tomannsbolig" er
bygning med to selvstendige boenheter
med enten vertikale eller horisontale
leilighetsskiller.
For Sogn haveby tillates bare eneboliger
og tomannsboliger. "Tremannsboliger"
kan tillates dersom dette består av en
påbygd opprinnelig tomannsbolig. Dette
vil i realiteten si maksimalt to boenheter
på en grunnflate.

Tillatt bebyggelse
Størrelse på tillatt bebyggelse reguleres
vanligvis med grad av utnytting, dvs.
bygningenes grunnflate delt på netto
tomteareal.
For Sogn haveby reguleres tillatt
bebyggelse ved byggegrenser,
byggelinjer, avstand mellom bygningene
og tilpasning til nabobebyggelse, kfr. § 3.1
og § 3.2.
Stikkord for tilpasning for tillatt
bebyggelse er:
-

Maks grunnflate for ett
bygningsvolum.
Maks fasadelengde mot gaten.
Åpning mellom vei og have.
Maks og minimum gesimshøyde.
Takvinkel og maksimal
mønehøyde.

Grunnflate

Eksempel planløsning av smalt bygg ved
fortetting.
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De gamle husenes grunnflate varierer
mellom 65 – 110 m2. Gjennomsnittsareal
er ca 80 m2. Dette må tas hensyn til ved
formgivning ny bebyggelse for å oppnå
volumtilpasning.

Fasadelengde
Fasadelengde nåværende hus varierer
mellom 8 og 13 m. Gjennomsnittslengde
er 11 m. Det bør i volum skilles mellom
gammelt bygg og tilbygg slik at det
samlede byggevolum ikke virker for
ruvende dersom det er et stort tilbygg.
Mindre tilbygg kan med fordel være en
forlengelse av hovedhus.

Åpning mellom vei og haveside
Det må være åpninger mellom vei og
haveside for å kunne se inn i
havebeltene. Opprinnelig var
åpningsbredden i gjennomsnitt ca 60 %.
Tomtelengdene er gjennomsnittlig ca 27
m langs vei.

Gesimshøyde
Gesimshøyde for ny bebyggelse skal
helst være lik gesimshøyden på
nabohusene i gatene. Gesimshøyden for
nabohus skal ikke overskrides. I fallende
terreng bør gesimshøyden for nybygg
regnes midt på fasaden og tilsvare
gesimshøyde midt på de to nabohusene.
Gesimshøyden på eldre hus er ofte gitt av
2 høyloftede etasjer. Nye hus har som
regel lavere etasjehøyder. Gesimshøyden
på nybygg kan derfor være opptil 1 m
lavere enn de eldre husene.

I realiteten kan denne bestemmelsen i
visse tilfeller gi mulighet for tre
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boligetasjer over terreng.

Takvinkel og maksimal
mønehøyde
For å kontrollere bygningsvolumet skal
takvinkelen på nybygg som hovedregel
ikke overstige takvinkelen på nærmeste
nabohus med størst vinkel. Når husene
blir for brede kan samme takvinkel som
nabohusene gi for stor mønehøyde.
Derfor bør maksimal mønehøyde ikke
overstige mønehøyde på ett av de
nærmeste nabohusene i gaten med mer
enn 0,5 m. Maksimal mønehøyde bør
være 9 m som opprinnelig bebyggelse.

Spekulativ bruk av
bestemmelsene skal ikke tillates
I de tilfeller der bestemmelsene tolkes slik
at dette fører til dårlig arkitektur og dårlig
tilpasning til nabobebyggelse, gir
bestemmelsene anledning til å avslå en
søknad selv om de holder seg innenfor
bestemmelsenes begrensninger.
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4.4 PLANLEGGING AV
BYGGETOMTEN
Uteoppholdsareal på tomten skal være av
en viss størrelse og egnethet.

Deling av enkelttomt ( §5.1)
Reguleringsbestemmelsene § 5.1
innebærer at delesøknad bare kan
behandles dersom det foreligger
dokumentasjon på at den utskilte tomten
kan bebygges og utformes i henhold til
gjeldene reguleringsplan. Minste
tomteareal er 600 m2. For tomteareal
under 600m2 skal det enten foreligge
godkjent rammesøknad, eller sendes inn
rammesøknad samtidig med delingssøknad.

Bevaring vegetasjon
Reguleringsbestemmelsene § 7 stiller et
generelt krav om bevaring av eksisterende
vegetasjon. Der det kreves utomhusplan
(se § 13) kan det stilles mer spesifiserte
krav til bevaring av vegetasjon og ny
beplantning. Mot vei skal det være et
grønt belte med bredde min. 1 m innenfor
reguleringsgrense. Hensikten er å skjerme
p-plasser og det anbefales
buskvegetasjon . I de tilfeller tomten er
mishandlet gir dette kommunen en
mulighet til å kreve nødvendige
reparasjonstiltak gjennomført før det gis
endelig brukstillatelse.

Gjerder og porter
Nye gjerder skal utføres og plasseres som
opprinnelig i kvartalet dvs. i
reguleringsgrenser eller mot vei som angitt
på eldre kartverk, som regel ca 1 m fra
veikant. Det skal anvendes samme
gjerdetype som angitt i opprinnelig
bebyggelsesplan og som i naboskapet,
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dvs. enten nettinggjerde eller
trestakittgjerder. Maks. høyde er ca 0,9
m. Gjerdeporter bør tilpasses opprinnelige
porter i naboskapet.

Fellesløsninger
Felles parkering og snuareal for to eller
flere naboer vil spare både areal,
kostnader og vedlikehold. På denne
måten kan det frigjøres
arealer til hage og øvrig grøntareal.
For at slike løsninger skal fungere godt
må all tvil om både eiendomsforhold og
framtidig vedlikehold avklares alt i
planleggingsfasen og sikres ved tinglyste,
skriftlige avtaler.

Uteoppholdsareal
Gode utearealer med mye grønt skaper
trivsel og øker markedsverdien av
boligen!
For Sogn haveby skal terrengformene
tilpasses terrengformer for nabotomter og
iflg. områdets helhetspreg.
Når solforholdene vurderes må dette ikke
føre til krav om hugging av trær som er
verdifulle for miljøet. Minimum
uteoppholdsareal bør være 200 m2 pr.
boenhet. Disse arealene må være
anvendelige og med gode solforhold.
Hoved-delen bør være
sammenhengende. Trafikkareal skal ikke
medregnes.
Gode råd for vakker og opplevelsesrik
grøntstruktur:
1.

De ubebygde, grønne delene
innenfor et kvartal bør være mest
mulig sammenhengende.

2.

Vegetasjonen bør være

Forholdene i Nils Bays vei skal vurderes av
Samferdselsetaten i Oslo
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flerskiktig.Mellomskiktet med
busker og kratt er av stor
betydning, ikke minst for
fuglelivet.
3.

Kvisthauger og kompost er
verdifulle for grøntområdenes
økologi.

4.

Det må legges omtanke i
grunnarbeidene slik at det skapes
livsvilkår for frodig vegetasjon.

5.

Mest mulig av overflatevannet
bør kunne sige ned i grunnen i
stedet for å bli ledet bort. Størst
mulig del av tomten bør ha
overflater som slipper regn- og
overflatevann gjennom.

Trafikkareal på tomten
Parkering og snuareal ( § 10)
Reguleringsbestemmelsene er i samsvar
med kommunens vedtekter for parkering.
I lite trafikkerte veier kan det i særskilte
tilfeller vurderes snumulighet i gaten.
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4.6 SPESIELT
VERNEVERDIGE HAVER
OG HUS ( § 6)
Vegetasjon og terrengform i de fleste
haver i området bør opprettholdes da de
er avgjørende for områdets
helhetsvirkning. Mange haver anbefales
restaurert.

Byantikvarens gule liste
Byantikvaren har en liste for hele byen
over bevaringsverdige hus og situasjoner.
Noen av disse husene finnes i Sogn
haveby. For disse husene gjelder: Nye
bygg i nærheten av disse husene må
utformes med ekstra varsomhet. For de
hus som står på Byantikvarens gule liste
henvises til Byantikvaren for retningslinjer.

Spesielt bevaringsverdige hus
Utover Byantikvarens gule liste er en del
enkelthus spesielt bevaringsverdige som
representanter for sin tid og som
eksempel på god arkitektur. Disse husene
er avmerket på kartet. Nye bygg i
nærheten av disse og ombygginger av
disse må utformes med ekstra varsomhet.

Nordberg gård
Nordberg gård er bevart i eget
bystyrevedtak. Ny bebyggelse tillates ikke
oppført innenfor områdets avgrensning,
kfr kartverk og plan.

4.7 KRAV TIL
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BYGGESØKNADEN
( § 13)
eller få laget en modell
Fortetting med kvalitet forutsetter at det
legges omtanke i god planlegging.
Byggesøknaden skal dokumentere
forholdet til den nærmeste
nabobebyggelsen. God dokumentasjon vil
gi naboer bedre innsyn i saken og bidra til
å sikre at valg av løsninger er rimelig godt
vurdert.

Minimumskrav til dokumentasjon
Reguleringsbestemmelsene stiller noe
større krav enn vanlig til innholdet i
byggesøknaden. Den dokumentasjon som
kreves er imidlertid ikke mer omfattende
enn det som likevel må påregnes som
ledd i en forsvarlig planlegging. Det
henvises generelt til byggeforskr. kap 14.

Nabobebyggelsen skal vises
I fortetting skal alltid forholdet mellom
planlagt og eksisterende bebyggelse
vurderes grundig. Det er opp til
byggemelder å bestemme om
fotomontasje eller tegnede oppriss er den
beste presentasjonsmåten. Kravet er at
framstillingen gir et forståelig inntrykk av
forholdet mellom eksisterende og planlagt
bebyggelse.

Situasjonskart
Byggeforskriftenes kap 14 krever at
byggesøknaden skal vise eksisterende og
framtidige terrengkoter, avrenning av
overflatevann og vegetasjon/ markdekke som
skal bevares. Det anbefales halvmeterkoter.
Situasjonsplanen tegnes på et situasjonskart i
målestokk 1:500 som rekvireres fra infobanken i
Plan- og bygningsetaten.

Utforming skal begrunnes
Valg av løsninger skal baseres på en forsvarlig
vurdering av alternativer og muligheter. Det er
nyttig for både byggemelder og
bygningsmyndighetene at det utarbeides en
kortfattet oppsummering av de momenter som
har vært avgjørende for valg av løsninger.
Følgende skal beskrives:
-

tilpasning til nabobebyggelse
byggets volum og fasader
terrengbearbeidelse og forhold til
eksisterende terreng
materialbruk og farver

For Sogn haveby er minimumskrav til
dokumentasjon to nabohus til hver side i
gaten.
I de tilfeller info-banken i PBE ikke har
tegninger av eksisterende hus, kan det
oppnås godt nok resultat ved å
rekonstruere fasader ved hjelp av
fotografier og kotert situasjonskart.
I tillegg anbefaler Vellet å utarbeide
aksonometritegninger sett fra luften
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Utomhusplan
Det kan kreves utomhusplan for tomten.
Dette kan avklares i møte med PBE's
saksbehandler. Utenomhusplan er en
detaljplan i målestokk 1:500 eller 1:200
som gjør rede for endring av terrengform,
opparbeidelse, bevaring av eksisterende
vegetasjon samt beplantning og
utrustning på tomten(e). Utomhusplanen
skal også vise sammenheng til
naboarealer og overordnet grøntstruktur.
Utomhusplan skal sendes inn og
behandles samtidig med byggemelding.
Utførelsen i henhold til planen skal
godkjennes før det kan gis endelig
ferdigattest for boligene.
Utbyggere anbefales å utarbeide en
utomhusplan for å dokumentere bevaring
av grøntdragene og for å informere
naboene bedre.
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DEL 5:
REHABILITERING
OG
RESTAURERING
§ 3.2" ...Alle byggetiltak skal gjøres med
hensyn til områdets opprinnelige arkitektur
og struktur....".

Lovverk
Det er § 3.2 som tilsier meldingsplikt for
endring av et byggs eksteriør, f.eks. nye
typer vindu, ny dør og ny paneltype. Det
er også meldingsplikt for oppsetting av
konstruksjoner av en viss størrelse, f.eks.
uthus og annerledes gjerder.

Hager og grøntdrag
Rommet mellom husene er et
landskapsrom som består av mange
hager, veier og p-plasser. Disse må
oppleves som en helhet.
Beplantningsmønster, gjerdetyper, porter
og vegetasjon bør være beslektet.
Noen steder finner vi rester av alléer, f.eks
bjerkerekkene i Konvallveien og
Bregneveien. Andre steder er det
sammenhengende striper med syrin mot
veien. Eplehavene oppleves alltid som
gjennomgående for flere haver. Foran
husene er det ofte bånd med prydbusker,
f.eks. roser. Dette preget må
opprettholdes.
Hagen er en del av fellesskapets visuelle
uterom. De transparente nettinggjerdene
er lite synlige, og man opplever et grønt
miljø i stedenfor en malt trevegg. Ønsker
man å hindre innkikk i havene er

hekker og busker bedre for området enn tette
gjerder. Visse områder har opprinnelig lave
tregjerder med stående spiler. Disse bør
opprettholdes her og med felles farve i gaten.
Grøntfeltene utenfor gjerdene mot veien er
førsteinntrykket av havene. Disse bør stelles like
godt som havene.

Fasader
Mange vinduer, belistninger, dører etc. har blitt
skiftet ut gjennom årene som et naturlig
vedlikehold. I en periode var områdets
anseelse ikke så stor som idag, og mange
valgte en "moderne" utførelse med store
vindusflater, enkle dører og uprofilert listverk.
I dag ser vi at enkelthusene og området som
helhet har blitt fattigere av dette. Ved neste
større vedlikehold vil Vellet anbefale at husene
så langt mulig tilbakeføres til sin opprinnelige
form til beste for helhetspreg og fellesskap.
Er man i tvil om opprinnelig utførelse, finnes det
tegninger i Plan- og bygningsetatens infobank
som kan være til hjelp. Ofte kan man gjenfinne
tegninger i arkitektenes arkiver om de ennå
finnes. Hvis ikke kan man i stor grad
rekonstruere utførelsen ved hjelp av fagfolk med
arkitekturhistorisk innsikt.
Detaljer og fasadeproporsjoner krever godt
skjønn og erfaring, og det er verdt å påpeke at
fasadeuttrykket ikke nødvendigvis blir bra om
man har rekonstruert alle detaljene, men flyttet
vinduene isteden.
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Noen enkle råd er:
-

-

ikke dekk til hjørnene med
hjørnebord når huset ha
horisontalt gjæret panel
bruk kitt og mal hjørnet oftere.
ikke skift vinduer og dører
unødvendig, da gamle vinduer
som regel kan restaureres og
ofte har bedre trekvalitet og
isolasjonsverdi enn nye vinduer.

Fasade-farver
Dersom man ikke anvender fagfolk til å
farvesette huset er det enklest å søke i
historien for å finne typiske farver som
passer for området. Hvitt var ikke ønsket i
Sogn haveby leser vi i reklameboken fra
1929. I steden er det grunn til å tro at
idealene i den første byggefasen var
bonderomatikken, f.eks. med rødmalte
stuer med hvite vinduer. I funkis-perioden
er farvene vanskelig å samle under en
felles betegnelse. Dempede farver var
vanlige som guloker, engelskrødt, grønt
og dyp gråblå. Dette ble satt sammen med
sort, hvitt, blekblått, engelskrødt og
skarpgrønt på listverk, dører og vinduer.
Deler av vegger, f.eks. inne i en veranda
eller inngangsparti, fikk en sterk
kontrastfarve som regel skarp blå eller
varm rød. Utstikkende gesimser hadde
ofte en annen farve. Enkelte hus var
svartbeiset med malte vinduskarmer.

farve kan være helt annerledes som en liten
prøve eller i et interiør. Om man liker en farve
på et hus, kan man gjerne spørre eieren om å få
koden. Det finnes farvekart med typiske farver
fra perioden.

Interiører
Husenes opprinnelige interiører kan være verdt
å tilbakeføre. Ofte er det behov for funksjonelle
tilpasninger til vår tid, særlig for våtrom.
Dørbeslag o.l. er ofte spesielt utformet, og
ekstradeler kan gjenfinnes hos bruktforhandlere.
Farvesetting og tekstiler kan også rekonstrueres
med faghjelp.

Litteratur for restaurering
Følgende hovedlitteratur anbefales for de som
skal farvesette, restaurere og vedlikeholde sine
hus:
-

Gamle Trehus, historikk, reparasjon og
vedlikehold (Universitetsforlaget)
Norges Byggforskning, div. detaljblad
Div. veiledere fra Riksantikvaren.

Husenes farver må virke sammen i gaten.
Opprinnelig var annethvert hus i visse
områder rødt.
Man kan enkelt finne fram til husets
opprinnelige farver ved anvendelse av
malingsfjerner på små prøvefelt. (kfr.
spesiallitteratur.)
Gjør alltid prøvestrøk på et par m2 med
flere beslektede farver. Virkningen av en
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DEL 6:
RÅDGIVNING
Vellets rådgivningstjeneste
Ved henvendelse til Vellet kan det gis
enkel rådgivning for bygninger og haver i
området fra Vellets arkitektgruppe.
Vellets adresse er:
- Berg, Nordberg og Sogn Vel,
postboks 50, 0801 Oslo

Illustrasjon 1929, ark. Backer, Bjercke og
Eliassen, Backer.
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bygningsetaten, 1994: Grøntplan
for Oslo. Kommunedelplan for
grøntstruktur i byggesonen.

DEL 7:
LITTERATUR OG
BAKGRUNNSTOFF

Veiledere, normer og plandokumenter i Oslo
kommune

Litteratur om området

Fylles ut av PBE

-

3.1

-

Sogn, en bydel i Oslo
Sogn haveby, as Akerbanerne
(selges av Tåsen og Ullevål
bokhandlere)
Havebyen som ble borte i
funkisen. Innberetning til Rolf
Strangers minnefond. Oslo
Bymuseum 1995 (Elin Børrud)

Lovverk, forskrifter og normer

3.2

3.3

Fylles ut av PBE:
1.1

1.2

1.3

1.4

Norsk Byggtjenestes forlag 1986:
Plan- og bygningslov av 14. juni
1985 nr 77 med endringer av 20.
juni 986
Norsk Byggtjenestes forlag,
1987: Byggeforskrift 1987 med
endringer av 21. desember 1988
Oslo kommune, Plan- og
Bygningsetaten 1989 (opptrykk
1992): Parkeringsnormer for
Oslo
Norges Standardiseringsforbund
1986: "Areal- og
volumsberegning av bygninger".
Norsk Standard (NS) 3940

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

Plandokumenter
3.9
Fylles ut av PBE
2.1

2.2

Oslo kommune, byrådet, 1991:
Oslo kommuneplan 1991.
Strategi for økonomisk
handlefrihet. Arealdelen
Oslo kommune, plan- og

3.10

Oslo kommune, Plan- og
bygningsetaten 1993:
"Byggetilatelse
på dagen - et tilbud til deg som går
med byggeplaner"
Oslo kommune, Plan- og
Bygningsetaten 1993: Veileder "Om
utforming av reguleringsforslag"
Oslo kommune, plan- og
bygningsetaten 1995, Elisabeth Eidså
Dahle og Tor Arne Johannesen
"Veiledning i søknad om
byggetilatelse"
Statens bygningstekniske etat, 1990:
"Rett og slett", en veiledning til
Byggeforskrift 1987
Miljøverndepartementet 1990: "Grad
av utnytting". Veileder til kap. 22 i
Byggeforskrift 1987
Miljøverndepartementet 1993:hus i
eldre strøk"
"Veileder, stedsanalyse - innhold og
gjennomføring"
Miljøverndepartementet 1987:
"Reguleringsplaner og
bebyggelsesplaner. Utarbeidelse,
framstilling, saksbehandling". (T-696)
Husbanken 1991. God byggeskikk Illustrert veileder til Plan- og
bygningsloven § 74.2
Husbanken 1992. "Lånetillegg for god
bolig og godt bomiljø - en veiledning til
Husbankens nye lånesystem"
Foreningen til norske
fortidsminnesmerkers bevaring, Oslo
og Akershus, 1986, Morten Krogstad:
"GODT NYTT - Nye hus i eldre strøk
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