
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Skisseprosjekt for nye haller i Kulturhuset Hausmania  
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1. Innledning 

Første fase i arbeidet med å realisere reguleringsplanen for hallene i Kulturhuset Hausmania er et 

enkelt skisseprosjekt. Dette ble gjennomført som en medvirkningsprosess i perioden april 2018 – 

oktober 2018. Pir II ble engasjert til å lede prosessen og utarbeide materiale i forprosjektet.  

 

Dette notatet oppsummerer prosessen og hva man i fellesskap har blitt enige om som grunnlag for 

neste skritt i prosessen, som er forprosjekt.  

Figuren nedenfor illustrerer på en enkel måte prosessen mot realisering av de nye hallene, og hvor i 

prosessen skisseprosjektet befinner seg. Skisseprosjektet er markert med rosa.  

 

Etter at skisseprosjektet er ferdig må Hausmania og EBY sammen komme frem til en hensiktmessig  

gjennomføringsmodell for bygging av de nye hallene. Når entreprisemodellen er endelig bestemt må 

oppdragsbekrivelse for arkitekt og rådgivere for den aktuelle entrepriseformen utarbeides, slik at 

prosjektreingen kan starte. Hvordan prosjekteringsfasen blir gjennomført vil være evhengig av hvilken 

entrepriseform vi faller ned på.  

I selve utførelsesfasen gjennomføres byggearbeidene, og de avtalte arbeidene må følges opp tett 

gjennom hele byggefasen. I denne fasen er det viktig å sikre at bygget blir i tråd med målsetningene 

og som avtalt og beskrevet i prosjekteringsfasen.  

2. Føringer for prosjektet: 
Til grunn for arbeidet med hallene ligger flere føringer som prosessen må ta utgangspunkt i: 

Reguleringsplanen 

Kvartalet er regulert til spesialområde- byøkologisk klulturkvartal i S-4387 vedtatt i bystyret 
18.06.2008. Reguleringsplanens formål og intensjon fremgår av §2: 

 
§ 2. Formål og intensjon  
Området reguleres til spesialområde- byøkologisk kulturkvartal i kombinasjon med: 
- Byggeområde for bolig  
- Byggeområde allmennyttig formål (kultur, sirkushall/flerbrukshall)  
- Spesialområde- bevaring (bolig, forretning) 
- Fellesområde- gårdsplass, lek, opphold  
 
Friområde - park, lek  
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Det avgrensede planområdet skal behandles som en helhet hvor målet er å legge tilrette for bevaring og utvikling av 
Hauskvartalet som et levende lokalsamfunn og kulturhus med følgende hovedmål:  

 Å legge til rette for utviklingen av et byøkologisk kulturkvartal, der utviklingen er basert på LA21 prinsipper med 

stor grad av brukermedvirkning. Det skal utarbeides et miljøprogram i samarbeid med ”Hauskvartalet” og eierne. 

 Å legge til rette for enkel standard og dermed gunstige rammevilkår for nyetablering av kunstrelaterte 

virksomheter og bolig.  

Miljøprogram 

I tråd med reguleringsplanens § 2 er det utarbeidet et miljøprogram for Hauskvartalet. 

Miljøprogrammet med utarbeidet i en medvirkningsprosess i 2017 hvor eierne i kvartalet inviterte 

alle aktørene til å delta i utformingen av programmet. Kulturhuset Hausmania og Vega Scene var 

aktive deltakere i hele prosessen. Miljøprogrammet  

 

Økonomiske rammer 

I tråd med reguleringsplanen skal det legges opp til enkel standard. Det er satt av midler til tiltaket 

som per oktober 2018 beløper seg til 50 mill. I tillegg har byrådet foreslått ytterligere 20 mill. i 

budsjettforslag for 2019 til å realisere reguleringsplanen på kommunens eiendommer i Hauskvartalet, 

for Kulturhuset Hausmania og friområdet ned mot Akerselva. Et annet sentralt tema med betydning 

for prosjektets økonomiske rammer er MVA-problematikken.   

3. Prosess og medvirkning 
Kulturhuset Hausmania og EBY kom sammen frem til en prosess for hvordan vi skulle jobbe med 
utforming av hallene i en felles medvirkningsprosess. Pir II, som bisto i arbeidet med 
Miljøprogrammet, ble engasjert til å utarbeide skisseprosjektet. Første del av prosessen (med 
programmering og utvikling av et enkelt skisseprosjekt for hallene) ble lagt opp med et innledende 
åpent idéverksted og deretter ble det gjennomført tre åpne verksteder:  
 

 07.03.2018: Idéverksted 

 04.04.2018: Verksted 1: rom og funksjonsprogram 

 25.04.2018: Verksted 2 

 29.08.2018: Verksted 3 

 

Før prosessen starter var vi enige om en tentativ plan for gjennomføring, men underveis i prosessen 
opplevde vi, fra både Kulturhuset Hausmanias side og fra EBYs side, at det var behov for noen 
justeringer underveis. Nye idéer og behov kom frem i løpet av prosessen og både forløp og fremdrift 
ble justert deretter.   
 

Idéverkstedet 

Hele prosessen startet med et idéverksted for å få opp alle ideer, tanker og behov helt innledningsvis. 

På idéverkstedet kom man via gruppearbeid og plenumsdiskusjoner fram til et innhold for hallene 

som Pir II fikk i oppgave å konkretisere ved å tegne ut ulike forslag til hvordan hallene kunne uformes 

og gis et innhold (romprogram). 

Verksted 1 
På verksted 1 ble Pir II sitt arbeid og et første forslag presentert og diskutert, både i grupper og i 
plenum. Hovedgrepet var det stort sett enighet om, men det var flere temaer som måtte tas videre 
og diskuteres og avklares nærmere. I tillegg kom det opp diskusjoner om disponering av arealene og 
hva man skal prioritere. Et nytt innspill som ikke kom opp i idédugnaden var offentlig bad. 
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I diskusjonene ble det presisert at reguleringsplanen beskriver at man skal legge til rette for enkel 
standard og dermed gunstige rammevilkår for nyetablering av kunstrelaterte virksomheter. Dette blir 
en viktig premiss for det videre arbeidet. I tillegg ble det minnet på at man ønsker å forholde seg 
respektfullt til reguleringsplanen og at der den utfordres må dette begrunnes godt/ha en klar hensikt. 
 

Sentrale hovedgrep som det var enighet om i verksted 1: 

 Enighet om å gå over regulert høyde (krever dispensasjon fra reguleringen). 

 Enighet om plassering av vertikal forbindelse (trapp/heis som binder etasjer og kulturhuset 

sammen) og takterrasse, som skal universelt utformes ved å være tilgjengelig fra heis og 

trappeløp (krever disp. fra reg.). 

 Enighet om å se på fleksibel innglassing/skjerming av gårdsplassetasje slik at etasjen kan 

variere mellom å være åpen og halvklimatisert + skjerme for lyd ved arrangementer (krever 

disp. fra reg.). 

 Enighet om å se på mulighet for å etablere verksteder på plan 1 Musikkavdelingen, og flytte 

funksjoner fra musikkavdelingen til plan 1 og/eller plan 2 i nybygg.  

 Enighet om etablering og plassering av kjøkken. Litt diskusjon om hvor mye areal. 

Verksted 2 
Mellom verksted 1 og verksted 2 hadde Hausmania en intern samling hvor flere temaer ble diskutert. 

På samlingen kom det opp to konkrete innspill til endringer, som måtte landes på verksted 2 da de vil 

ha direkte påvirkning ift en forhåndskonferanse med PBE.  

Innspill fra mellomverksted i Hausmania: 

 Plassering av trapp- og heissjakt 

Det ble stilt spørsmål om sjakten er plassert riktig ift behovene i hallene? Det ble luftet om 

sjaktens plassering kan flyttes fra sentralt i bygget, til yttervegg mot friområdet. Etter en 

diskusjon med argumenter for og mot flytting endte det med relativt stor enighet om å 

beholde sjaktens plassering sentralt i bygget. Denne plasseringen gir god fleksibilitet med 

kontakt med flere lokaler, plasseringen sikrer god universell utforming, plasseringen sikrer 

idéen om at kjøkkenet skal kunne serve flerbrukshallen, Hærverk, Podium, bakgård, haller 

etc.  

 

 Ønske om å søke disp for flere etasjer 

Etter en runde internt i EBY etter verkstedet ble det enighet om å ta spørsmålet videre i 

forhåndskonferansen med PBE.  

 

 Andre innspill:  

o Må kunne åpne opp mot Akerselva i stort omfang. Gir mulighet for arrangement i 

hallene med publikum på andre siden av elva, og arrangement på andre siden av elva 

med publikum inne i hallene.  

o Mye grønt på fasadene. Må diskutere omfang og kompleksitet på vertikale hager. 

o Franske balkonger eller lignende mot friområde for å gi tilgang til vertikale hager.  

o Kan vi utnytte at byggegrensen ligger litt ut i friområdet?  

o Viktig med god forutsigbarhet i hele prosessen for å vite når bl.a. viktige beslutninger 

blir tatt.  
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o Det kom flere innspill knyttet til videre prosess og samarbeid.  

På verksted 1 og 2 ble det jobbet med å definere de ytre rammene for bygget såpass presist at 

dialogen med Plan- og bygningsetaten kunne starte med en forhåndskonferanse. Det var ønskelig at 

denne dialogen startet mellom verksted 2 og 3.  

Etter verksted 2 var det enighet å lufte følgende temaer knyttet til dispsøknader i en 

forhåndskonferanse med PBE: 

 Disp for utkraget gangbane over Akerselva. Ifm rammesøknad i 2013 fikk vi tillatelse til dette. 

Argumentasjonen blir den samme nå som i 2013.  

 Disp fra inntrukket fasade mot elva. Reguleringsplan sier maks gesims på kote 11, over dette 

trekkes fasaden inn.  

 Disp fra maks gesimshøyde på kote 19,5.  

 

Seminar om byøkologi og verksted 3  
I forkant av verksted 3 ble det avholdt et miniseminar om byøkologi med spennende og varierte 

innledere. Hensikten med verkstedet var å få felles inspirasjon om sentrale temaer i det videre 

arbeidet med å realisere hallene i Hausmania.  

 

På dagorden sto disse innlederne og temaene:  

 Åpen overvannshåndtering og grønne tak ved Bent Christen Braskerud fra Vann- og 

avløpsetaten  

 Arbeidsmetoder og eksempler på massivtrekonstruksjoner Jørgen Tycho fra Oslotre. 

 Erfaringer og muligheter for bruk av gjenbruksmaterialer i nybygg ved Olav W. Sunde fra 

Resirqel 

 Design for ombrukbarhet og fleksibilitet i arkitektur. Prinsipper for ombruk av materialer ved 

Lasse Kilvær fra Norsk Stålforbund. 

 Utvikling av takhagekonsepter som blir til sosialt velfungerende, inkluderende og grønne 

oaser ved Helene Gallis fra Nabolagshager 
 

På verksted 3 oppsummerte Pir II fra møtene med både Plan- og bygningsetaten og Byantikvaren 

(BYA) og hvilke tilbakemeldinger de så langt har gitt på skisseprosjektet (se under). 

Pir II hadde etter møtene jobbet videre med bearbeiding av volum-/fasadeutforming. Dette ble vist i 
møtet ved bruk av bilder, film og 3D modell. Det ble vist og diskutert hvordan grunnprinsippet med å 
trekke volumet inn mot bakgården, påvirker bærelinjer og konstruksjon, noe som kan fordyre 
prosjektet. Dette må vurderes nærmere i forprosjektfasen. 
 
Det ble vist en variant med en synlig konstruksjon ut mot elven, som et tydelig arkitektonisk uttrykk. 
Denne varianten ble oppfattet som en spennende løsning som gir muligheter for at Hausmania selv 
kan prege/videreutvikle fasaden ved å bruke den åpne konstruksjonen som et ansikt utad. Denne 
løsningen er så langt ikke diskutert med PBE og BYA, noe som bør gjøres tidlig i neste fase 
(forprosjekt). 

4. Tilbakemeldinger fra Plan- og bygningsetaten og Byantikvaren 
Mellom verksted 2 og verksted 3 gjennomførte EBY, Hausmania og Pir II møter med Plan- og 

bygningsetaten (PBE) og Byantikvaren (BYA) hvor foreløpig materiale og ønskene som har kommet 

frem gjennom medvirkningsprosessen ble diskutert. 
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Oppsummering fra forhåndskonferanse med Plan- og bygningsetaten 
Nedenfor følger en oppsummering av de temaene som ble diskutert med PBE og hvilke 
tilbakemeldinger de har gitt på temaene: 
 
Tema som ble diskutert med PBE: 

 Dispensasjon fra maks kotehøyde på 19,5 m 

 Dispensasjon fra å trekke inn fasaden mot elva 

Tilbakemelding fra PBE: 
PBE påpeker at Kommuneplanens høydebestemmelse overgår eldre reguleringsplaner.  
§11.1 sier at det i utviklingsområder kan bygges noe høyere enn dominerende gesims, dersom bygget 
avtrappes og innordner seg gatestrekningens høyder. 
 
PBE fremhever i referat fra forhåndskonferanse at det er bevaringshensynet mot elverommet og 
bygningene rundt som er intensjonen i gjeldene regulering og at det er dette som må opprettholdes, 
ikke den konkrete høyden.  
 
PBE vil trolig ikke kunne akseptere en ”glatt” fasadevegg mot Akerselva, men siden 
høydebegrenisngen i reguleringsplanen er opphørt, vil de kunne akseptere en annen tilpasset 
utforming 
 
PBE anbefaler at EBY går i dialog med BYA om høyder i forhold til dominerende gesims og utforming 
av volum/fasadeutforming 
 
Tema som ble diskutert med PBE: 

 Reguleringsplanen sier det skal sikres mulighet for å gå langs elvebredden.  

 I prosjektet foreslås det en utkraget gangbane forbi hallene 

 
Tilbakemelding fra PBE: 
Det må søkes om dispensasjon fra byggegrense og Bymiljøetaten må godkjenne tiltaket 
 
Tema som ble diskutert med PBE: 

 Vurdere mulighet for en ekstra 3 etasje 

 
Tilbakemelding fra PBE: 
PBE vil ikke godkjenne en ekstra etasje 
 
Tema som ble diskutert med PBE: 

 Mulighet for å glasse inn deler av bakgården for å øke bruksområdet 

 
Tilbakemelding fra PBE: 
Det må søkes dispensasjon for å glasse inn del av bakgården. Glassveggene bør kunne åpnes og de 
bør trekkes noe inn fra fasadelivet, slik at påbygget/overbygget forsterkes som et eget løftet volum. 
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Oppsummering fra møte med Byantikvaren (BYA) 
Tema som ble diskutert med BYA – HØYDER/OMRÅDETS DOMINERENDE GESIMS: 

 Definisjon av området, delområder og deres karakter, mangel på dominerende gesims i 

”fabrikkområdet/bakgårdsbebyggelsen”  

 
Tilbakemelding fra BYA: 
BYA er i utgangspunktet negative til å bygge høyere enn reguleringen tillater med bakgrunn i hvordan 
bygget tilpasser seg området, særlig sett fra elven. Å beholde den variasjonen i høyder og struktur 
som er der i dag er etter Byantikvarens mening viktig for å bevare inntrykket av den historiske 
industriarkitekturen. 
 
Tema som ble diskutert med BYA – UTFORMING AV FASADE/VOLUM: 

 Det ble vist fire varianter av «overbygget» som diskuterer underinndeling av fasade/volum 

for å tilpasse seg omgivelsene 

 
Tilbakemelding fra BYA: 
BYA uttaler seg positivt til å arbeide videre ut fra alt. 4 med fokus på å trekke påbygg/overbygg tilbake 
og forsterke en underinndeling av volumet. 
 
Etter møtet med BYA har de hatt et internt fagmøte og etter det mottok EBY denne 

tilbakemeldingen fra BYA: 

 
«Ved beregning av dominerende (gjengs) gesimshøyde mener Byantikvaren at utgangspunktet må 

være industribygningene på begge siden av elva som er utgangspunktet, der Elvebakken VGS blir et 

unntak. Byantikvaren mener i utgangspunktet at den foreslåtte gesimshøyden er for høy, men er 

åpen for at høyden kan økes noe for å få inn de ønskede funksjonene, under forutsetning av at 

bygningen trappes ned mot elva og får et variert fasadeuttrykk.  

 
I utgangspunktet mener Byantikvaren at de eksisterende bygningsstrukturene bør bevares og 
gjenbrukes, men hvis det av tekniske grunner ikke er mulig mener Byantikvaren at det er viktig å 
bevare karakteren av en solid basebygning, gjennom materialbruk og fasadeartikulering, mens 
overetasjen(e) får en annen materialitet og utforming.  
 
Byantikvaren mener at det i tillegg til industrihistorien er Hausmanias nyere historie som alternativ 
kulturarena viktig å ta vare på både gjennom funksjon og materialitet».  

5. Resultatet av skisseprosjektet – rammer vi har kommet frem til som 

danner utgangspunkt for forprosjektet 
Skisseprosjektfasen har resultert i avklaringer og enighet rundt en del forhold som det er ønskelig å 
bearbeide videre inn i forprosjektfasen. I det følgende gis en punktvis oppsummering av dette: 

 

 Enighet om å gå over regulert høyde. Krever dispensasjon fra PBE 

 Enighet om sentral plassering av vertikal forbindelse (trapp/heis) med tilgang til universelt 

utformet takterrasse. Krever dispensasjon fra PBE 

 Enighet om å se på fleksibel innglassing/skjerming av gårdsplassetasje slik at etasjen kan 

variere mellom å være åpen og halvklimatisert. Krever dispensasjon fra PBE 
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 Enighet om å se på muligheten for å etablere verksteder på plan 1 Musikkavdelingen, og 

flytte funksjoner fra musikkavdelingen til plan 1 og/eller plan 2 i nybygg  

 Enighet om etablering og plassering av kjøkken 

 Ønsker å åpne opp mot Akerselva i stort omfang med mulighet for arrangement i hallene med 

publikum på andre siden av elva, og omvendt 

 Ønsker mye grønt på fasadene. Må diskutere omfang og kompleksitet på vertikale hager 

 Ønsker franske balkonger eller lignende mot friområde for å gi tilgang til vertikale hager 

 Se på mulighet for å utnytte at byggegrensen ligger litt ut i friområdet 

 

Innspill fra PBE og BYA: 

 Dispensasjon fra høydebestemmelser kan gis av PBE dersom bygget avtrappes og innordner 

seg gatestrekningens høyder 

 Det må søkes PBE om dispensasjon fra byggegrense og Bymiljøetaten må godkjenne en 

eventuell utkraget gangbane på elvesiden forbi hallene 

 PBE vil ikke godkjenne at det bygges en ekstra etasje 

 BYA er åpen for at høyden kan økes noe for å få inn de ønskede funksjonene, under 

forutsetning av at bygningen trappes ned mot elva og får et variert fasadeuttrykk 

 BYA mener de eksisterende bygningsstrukturene bør bevares og gjenbrukes, alt. bevare 

karakteren av en solid basebygning, gjennom materialbruk og fasadeartikulering 

 BYA mener både industrihistorien og Hausmanias nyere historie som alternativ kulturarena er 

viktig å ta vare på både gjennom funksjon og materialitet 

 

I tillegg til ovennevnte avklaringer er det i punkt 2 angitt føringer som gjelder for prosjektet på 

overordnet nivå. Til sammen danner dette en foreløpig ramme som det videre arbeidet med hallene 

må forholde seg til. 

6. Videre arbeid og medvirkning 
 

Prosjektet går etter skisseprosjektet inn i en ny fase hvor premissene fra skisseprosjektet skal 

videreføres. Brukermedvirkningen videreføres, men ettersom forprosjektfasen krever en tettere 

dialog mellom Hausmania og EBY er det viktig at prosessen innrettes på en måte som sikrer både 

brukermedvirkningen og en rasjonell fremdrift for å få realisert hallene. Sammen har styret i 

Hausmania og EBY kommet frem til en hensiktsmessig videre prosess som det i verksted 3 ble gitt 

tilslutning til: 

• Hausmania oppretter en gruppe som ivaretar brukermedvirkningsprosessen på vegne av 

huset. Antall medlemmer avgjøres av Hausmania, men det bør være folk som er 

dedikerte, da det vil medføre en god del arbeid. I prosjekteringsmøter deltar to-tre 

personer på vegne av Hausmania. 

• De som deltar i møter må ha mandat til å ta avgjørelser på vegne av Hausmania. Dette for 

å sikre rasjonell fremdrift. Det vil ofte ikke være tid til å ta diskusjoner i etterkant av 

møter.  
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• For å sikre tid til forberedelser oppretter vi prosjektet i et webhotell. Dette sikrer at 

brukermedvirkningsgruppen hele tiden er oppdatert om utviklingen ved at alle 

dokumenter/tegninger publiseres på webhotellet. Brukermedvirkningsgruppen kan 

konsultere EBY sin prosjektleder om de trenger faglig veiledning eller har spørsmål 

underveis. 

• Det er viktig med god informasjonsflyt internt i brukermedvirkningsgruppen, slik at 

deltagere som ikke har vært med på en stund vet hva som er besluttet tidligere. 

Det viktig at vi alle er klar over at de avgjørelsene vi fatter nå, vil vi måtte stå for i byggeprosjektet når 

det starter – da vil det ikke være rom for endringer.  

Neste skritt i prosessen blir å enes om entreprisemodell for byggeprosjektet. Som besluttet i verksted 

3 inviterte EBY til et eget møte med brukermedvirkningsgruppen til Hausmania. Hensikten var at EBY 

skulle presentere ulike aktuelle entreprisemodeller, med påfølgende diskusjon og beslutning om 

hvilken modell som passer best for vårt prosjekt. Møte ble avholdt onsdag 10.10.2018. Presentasjon 

fra møtet ligger vedlagt. 

 

Så snart entrepriseform er valgt blir neste oppgave å utarbeide kriterier for prosjekteringsgruppen. 

Kriteriene vil bl.a. knyttes til kompetanse ift. byøkologi. Kriteriene vil defineres i samarbeide med 

brukermedvirkningsgruppen. Vi ser for oss prosjektering frem til entreprise vil ta ca. ett år.   

 

7. Diskusjonstemaer med behov for separat oppfølging  

I prosessen har det kommet opp flere temaer som har innvirkning på hallene, men som må løses i 

egne prosesser. Dette er: 

 Fremtidige leieavtale for Kulturhuset Hausmania 

Nåværende leieavtale med Oslo kommune løper til 2022. Hausmania har fremmet et ønske 

om å fremforhandle ny avtale. Styret i Hausmania følger opp saken med politiske ledelse.  

 

 Åpenhet for byens befolkning – hva ligger i dette? 

Som en premiss for arbeidet med hallene ligger bl.a. at hallene skal være åpne for byens 

befolkning. Det ble etterspurt en nærmere konkretisering av hva som ligger i dette. I verksted 

2 definerte EBY dette nærmere til: «I dette ligger en forventning fra Oslo kommune om at nye 

«Hallene» også blir en arena for visning av kultur gjennom arrangementer som er åpne for 

publikum mot inngangspenger/billett. Til sammenligning anses i dag bl.a. Grusomhetens 

teater og Kafé Hærværk for å være tilbud i Kulturhuset Hausmania som er åpne for 

publikum». 

 

 Fremtidig driftsmodell for hallene/kulturhuset Hausmania 

Fremtidig driftsmodell og utforming av hallene henger sammen. En prosess og avklaring rundt 

fremtidig driftsmodell bør gå parallelt med arbeidet med hallene. Dette er en diskusjon og 

avklaring som Kulturhuset Hausmania ved styret må følge opp videre.  
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