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AGENDA
•

Oppsummering fra forhåndskonferanse med Plan- og bygningsetaten (PBE)

•

Oppsummering fra møte med Byantikvaren (BYA)

•

Tilbakemelding fra BYA etter deres fagmøte

•

Videre bearbeiding av skisser, basert på tilbakemelding fra PBE og BYA

•

Spørsmål til tilbakemeldinger fra PBE/BYA

•

Diskusjon av nye skisser

•

Videre prosess

FORHÅNDSKONFERANSE MED PLAN OG BYGNINGSETATEN
• Dispensasjon fra maks kotehøyde på 19,5
• Dispensasjon fra å trekke inn fasaden mot elva

+33,5

+32,2

• PBE påpeker at Kommuneplanens høydebestemmelse overgår eldre reguleringsplaner.
+29,1

+29,9

• §11.1 sier at det i utviklingsområder kan bygges noe høyere enn dominerende gesims, dersom bygget avtrappes og +24,9
innordner seg gatestrekningens høyder.

1,6
+24,4

• 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.

4,9

+21,2
1,7

+17,8

10,2

• 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
FLERBRUKSHALL

• PBE anbefaler at EBY går i dialog med BYA (Byantikvaren) angående høyder i forhold til dominerende gesims og utforming av volum/fasadeutforming

+19,5

+11,0
+10,0

+6,9

TEATER

+2,4

FORHÅNDSKONFERANSE MED PLAN OG BYGNINGSETATEN
• Reguleringsplanen sier det skal sikres mulighet for å gå langs elvbredden.
• I prosjektet foreslås det en utkraget gangbane forbi hallene
• Det må søkes om dispensasjon fra byggegrense og Bymiljøetaten må
godkjenne tiltaket

FORHÅNDSKONFERANSE MED PLAN OG BYGNINGSETATEN
• Vurdere mulighet for en ekstra 3 etasje
• PBE vil ikke godkjenne en ekstra etasje

FORHÅNDSKONFERANSE MED PLAN OG BYGNINGSETATEN
• Mulighet for å glasse inn deler av bakgården for å øke bruksområdet
• 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.

FORHÅNDSKONFERANSE MED PLAN OG BYGNINGSETATEN

• PBE anbefaler at EBY går i dialog med BYA (Byantikvaren) angående høyder i
forhold til dominerende gesims og utforming av volum/fasadeutforming

• To temaer må utdypes og tas opp i møte med BYA (14/8-18)

DEFINERE DOMINERENDE GESIM I OMRÅDET

Vega Scene
under oppføring

Avgrensning av området hvor prosjektet inngår

Haushallene med brakkebebyggelse

UTFORMING AV VOLUM/FASADEUTFORMING

MØTE MED BYANTIKVAREN - DISKUSJON AV HØYDER
• Definisjon av området, delområder og deres karakter, mangel på dominerende
gesims i ”fabrikkområdet/bakgårdsbebyggelsen”
• BYA er i utganspunktet negative til å bygge høyere enn reguleringen tillater med
bakgrunn i hvordan bygget tilpasser seg området, særlig sett fra elven.

Utdypende tilbakemelding fra BYA etter deres fagmøte:
Byantikvaren mener det er viktig at områdets lesbarhet
som en del av det industrielle kulturmiljøet langs Akerselva
bevares. Byantikvaren har i tidligere saker skilt mellom den
bymessige bebyggelsen knyttet til gatenettet og industrien
knyttet til Akerselva og det utvidete elvelandskapet. Konteksten
Hausmania ligger i blir da industribebyggelsen ved elva,
som i varierende grad har en glidende overgang til byen og
gatestrukturen. 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.

Elvebakken VGS
VEGA Scene

VEGA Scene i bakkant
k + 31,7
Bolibygg i Hausmannsgate
20,7

11,5
k + 23,5

15,5

k + 21,2
15,5

19,0
7,5

19,5

12m

k + 20,4

3,8

8,7

19m

MØTE MED BYANTIKVAREN - DISKUSJON AV VOLUM- /FASADEUTFORMING
• 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.

TILPASSNING TIL OMGIVELSENE!

• 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.

Alt. 1

Alt. 2

Alt. 3

Alt. 4

VOLUM MED VERTIKAL FASADEOPPDELING

VOLUM MED HORISONTAL FASADEOPPDELING

TO SAMMENSATTE VOLUMER (SKISSERT FORSLAG)

TRE SAMMENSATTE VOLUMER

SIGNAL FRA FAGMØTE HOS BYANTIKVAREN

• 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

ta vare på både gjennom funksjon og materialitet.

nyere historie som alternativ kulturarena viktig å

VIDERE SKISSERING ETTER MØTE MED BYANTIKVAREN
• Videre bearbeiding av alternativ 2, 3 og 4
• Grunnprinsippet i alt. 4 med å trekke volumet innmot bakgården, påvirker bærelinjer og konstruksjon
• Dette kan fordyre prosjektet, dette må vurderes nærmere i forprosjeketet
• Konstruksjonen i prosjektet kan i stor/liten grad være en del av byggets arkitektoniske uttrykk

Alt. 3

Alt. 2

Alt. 4

mulige konstruksjonsprinsipper
Enkle bæreakser - krefter "rett ned"
Søyler i hallen - ugunstig plassert?

Noe utveksling av bæring
Gir bedre søyleplassering?

Bæring med større gitterdrager
Søylefritt = høyere kostnad

SCENE

SCENE

SCENE

nytt/gjenbrukt
fundament?

mulige konstruksjonsprinsipper
Konstruksjon utenfor klimakropp
Gir mulighet for funksjonell og ekspressiv
konstruksjon mot elva

SCENE

Utveksling av krefter til yttervegg
Løses hvordan? Kostnadsdrivende?

SCENE

SCENE

Enkle bæreakser - krefter "rett ned"
Søyler i hallen - ugunstig plassert?

videreutvikling av alternativer for bedre tilpassning

Alt. 3 - opprinnelig konsept

Alt. 2 - ny variant

ØVERSTE BYGG LIGGER RETT
OVER HALLENE

ØVERSTE BYGG LIGGER RETT
OVER HALLENE

1
(SKISSERT FORSLAG)

3
ØVERSTE ETASJE SKRÅNER
INNOVER
(VARIANT AV INNTRUKKET ØVERSTE ETASJE)

Alt. 4 - BYA var positiv til denne

ØVERSTE BYGG TRUKKET
NOE INN FRA ELVA, OG TILSVARENDE
INN MOT GÅRDSROMMET
2

Alt. 3 + 4 - Kombinasjon

ØVERSTE BYGG TRUKKET
NOE INN FRA ELVA
BÆRENDE STRUKTUR4 PÅ UTSIDEN
AV BYGGET - TREFFER BÆRELINJE I
HALLEN

videreutvikling av alternativer for bedre tilpassning

Alt. 3 - opprinnelig konsept

Alt. 2 - ny variant

Alt. 4 - BYA var positiv til denne

Alt. 3 + 4 - Kombinasjon

