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av: Siri Hoem

Loftsutbygging i storgårdskvartalene 
    - et forsøk på orden
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Loftsutbygging i storgårdskvartalene 
  

Byantikvaren har i mange tiår prøvd å få orden 
på byens mange loftsutbygginger. Hvordan finne 
løsninger som forener bevaringshensyn med økt 
utnyttelse? På 1980- og 90-tallet lagde 
Byantikvaren egne veiledere for innredning av 
boligrom på loftene i murgårdene fra 1800-
tallet. Rådene var generelle for denne 
bygningstypen. Hovedregelen var i mange år: 
kun vinduer i takflate mot gate, mindre arker og 
takterrasser mot gårdsrom. Senere ble det laget 
felles veiledere for Oslo kommune, der Plan- og 
bygningsetaten og politiske føringer fikk større 
innflytelse.

En annen bygningstype der loftsutbygging 
er utbredt, er de nyklassisistiske storgårds-
kvartalene oppført av kommunen på 
begynnelsen av 1900-tallet. Her er generelle 
retningslinjer mindre egnet – til det er 
variasjonen mellom kvartalene for stor, og 
takflatene svært synlige og sårbare for inngrep. 
På slutten av 1990-åra og fram mot 2010 ble 
det laget stedegne helhetsplaner for utbygging 
av loft i mange av storgårdskvartalene. Her ble 
hvert nye element nøyaktig plassert og tåle-
grensen definert for hvert fasadestrekk.

Byantikvaren og Plan- og bygningsetaten 
medvirket til omforente løsninger. Arbeidet var 
mer eller mindre systematisk og tok i bruk ulike 
virkemidler i lovverket. Den største satsingen var 
i Torshovbyen, der bystyret i 2001 vedtok 
juridisk bindende retningslinjer med hjemmel i 
den daværende plan- og bygningsloven 
§ 74.2, «skjønnhetsparagrafen». Lyktes våre 
intensjoner?

Storgårdskvartalenes vidunderlige verden
På begynnelsen av 1900-tallet ble murgårdene 
fra 1800-tallets byggeboom forbundet med 
dårlige boforhold og skyggefulle bakgårder. 
Det var dessuten skrikende behov for flere 
boliger. I perioden 1912–30 ble det utviklet 
nye boligtyper som representerte en 
standardheving, i alle fall for arbeiderklassen. 
Kommunen opprettet eget boligkontor i 1914, 
og straks ble det tegnet planer for Lindern, 
Rosenhoff og Vøienvolden. Den kommunale 
boligbyggingen var en suksess som vakte 
internasjonal oppsikt. Storgårdskvartalene er 
oftest i to–tre etasjer, bygget rundt store gårds-
rom med beplantning og mindre uthus. De første 
anleggene var preget av nybarokk, med bratte 
tak, tårn, variasjoner og sprang i bygnings-
volumer. I 1920-åra ble uttrykket strengere og 
preget av klassisisme. Til forskjell fra 1800-talls-

gårdene har ikke bygningene noen klar for- og 
bakside; fasaden mot gårdsrom er like flott som 
gatefasaden. Bakgårdene er oaser som frister 
til opphold, omkranset av vennlige vegger der 
sollyset slipper ned.

De fleste kommunale boligene er senere solgt 
til private eiere og organisert som borettslag. 
Anleggene er svært attraktive, men leiligheter 
på to rom og kjøkken blir små i lengden for 
barnefamilier. Loft og kjellere er dermed 
kjærkomne arealer for utvidelse av tilliggende 
leiligheter. De kalde råloftene var opprinnelig 
i bruk som tørkerom og boder. Ombygging til 
boligbruk innebærer både estetiske og 
bygningstekniske utfordringer.

Kaos eller styrt utvikling?
I 1980–90-åra foregikk utbyggingen av loftene 
stykkevis og delt. Løsningene var mangfoldige 
og tilfeldige. Flotte fasader ble skjemmet av 
kaotiske taklandskap, med ulike varianter av 
arker, vinduer og takterrasser, materialer og 
farger. Oslo Byes Vel var blant flere som ropte 
varsko! Kun noen få av storgårdskvartalene sto 
på Gul liste – dette bidro til begrenset fokus på 
opprinnelige kvaliteter. Nordre Åsen kom inn på 
Gul liste allerede i 1976, men først i 1990-
åra ble det fart i listeføringen. Nå er de fleste 
kommunale boliganleggene inne, Ullevål hageby 
og Ila-komplekset har endatil erklært nasjonal 
verdi. 

Lindern hageby ble regulert av ingeniør Ernst W. Bjerknes og har 
parkmessige gårdsrom. Kvartal II, tegnet av arkitekt Harald Hals, 
har forseggjorte nybarokke fasader med mansardtak. Nye tak-
vinduer er satt inn over de opprinnelige takoppløftene, i samsvar 
med helhetsplanen for kvartalet.



138

Noen var tidlig ute med helhetsplaner og retningslinjer for fasade-
endringer. Lille Tøyen hageby fikk en plan for nye arker og hage-
dører i 1985. Ullevål Hagebyselskap hadde sin egen veileder fra 
1995 som fungerte svært godt. Her ble det åpnet for ulike arker, 
en videreføring av opprinnelige elementer i hagebyen. Byantikvaren 
støttet planen, og hagebyselskapet hadde en sterk selvjustis.

Helhetsplaner er svaret
Det ble raskt klart at hvis de arkitektoniske kvalitetene skulle 
bevares, måtte det lages helhetsplaner for hvert borettslag. 
Byantikvaren etablerte ingen absolutt praksis, som for 1800-talls-
gårdene, men vurderte sårbarheten og type elementer i hvert enkelt 
kvartal, avhengig av opprinnelig arkitektur og allerede utført 
utbygging. Men noen prinsipper utpekte seg: Det ble anbefalt arker 
der dette inngikk i den opprinnelige arkitekturen, og der takene var 

O: Sober nyklassisisme i Vøientunet 
borettslag. Taket er bevart med 
opprinnelig taktegl og små jern-
glugger. Hvordan kan de
 arkitektoniske kvalitetene ivaretas 
ved bruksendring av loftet? Tåles 
arker her?

H: Utsnitt av helhetsplan for Lindern 
kvartal III. Her tillates kun vinduer 
i takflaten. Sårbare partier nær 
opprinnelige elementer er skravert. 
Tegning av siv. ark. MNAL Cathrine 
Reusch, 2001. (Senere ansatt hos 
Byantikvaren.)
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bratte og la til rette for det. For øvrig ble det 
åpnet for vinduer i takflaten, med små glugger 
på hemsplanet. Visuelt sårbare områder, for 
eksempel nær opprinnelige arker og tårn, samt 
endeflater og valmete gavler, skulle beholdes 
uten inngrep. Takterrasser ble frarådet, slike hull 
i takflaten ville bli mer synlige og skjemmende 
enn på 1800-tallsgårdene. Risikoen for 
vannlekkasjer skremte dessuten enkelte fra 
å ønske denne løsningen.

Plan- og bygningsetaten fulgte opp og 
sluttet seg til helhetsplanene som ble 
produsert. Initiativet kunne komme fra
borettslaget, som engasjerte arkitekt og 
bekostet planen. Eller – Plan- og bygnings-
etaten stilte krav om helhetsplan for hele 
kvartalet når én eier ville bygge ut loftet over 
sin leilighet. Kort etter år 2000 ble det laget 
helhetsplaner for Lindern, Bjølsen, deler av 
Ila-komplekset, Rosenhoff m.fl. 

Fordelen med helhetsplaner er mange. Historiske 
og estetiske kvaliteter blir ivaretatt, samtidig 
gir planene forutsigbarhet for eier, selger og 
kjøper, samt raskere saksbehandling. Planene 
bør sikre en god balanse mellom utbyggernes 
og de øvrige beboernes behov, blant annet ved 
at det avsettes tilstrekkelig bodareal og sikres 
rømningsveier.

Torshov – lovhjemmel og liberalisering
Torshovbyens 17 kvartaler ble oppført i 1917–
25 av Kristiania Boligkontor. Flere av samtidens 
fremste arkitekter var med, som byplansjef 
Harald Hals, Harald Aars og Georg Morgen-
stierne. Store og framtredende tak er en vesent-
lig del av arkitekturen og veggene i byrommet. 
Kvartalene har ulik utforming. Her er enkelte 
nybarokke gårder med mansardtak og arker, 
og nyklassisistiske gårder med saltak/valmtak 
og symmetriske, monumentale fasadepartier.

I 1990-åra var deler av loftene allerede ut-
bygd som utvidelse av underliggende leiligheter, 
mens noen fasadestrekk var intakte. Mange 
aktører og ulik utbyggingtakt gjorde det 
vanskelig for borettslag og myndigheter å 
administrere utbyggingen på en god måte. Noe 
måtte gjøres. Kommunen nedsatte i 1998 ei 
referansegruppe med representanter fra Plan- 
og bygningsetaten, Byantikvaren og Bolig- og 
eiendomsetaten. Prosjektansvarlig i PBE var 
arkitekt Hildegunn Munch-Ellingsen, som alltid
ivret for estetikk og bevaring. Enerhaugen 
Arkitektkontor AS var innleid konsulent. Fra By-
antikvaren deltok Sofie Gjesdahl og jeg. Den
gangen hadde Byantikvaren delt byen i tre 
sektorer fra sentrum til marka, der vi var to 
saksbehandlere i kakestykket som rommet 
Torshov.
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I motsetning til de øvrige helhetsplanene skulle 
Torshov-planen hjemles i lov og vedtas av 
bystyret. For første gang i Oslo ble det vedtatt 
retningslinjer med hjemmel i «skjønnhetspara-
grafen», § 74.2: 

«Kommunen skal se til at ethvert arbeid som 
omfattes av loven, blir planlagt og utført slik at 
det etter kommunens skjønn tilfredsstiller rimelige 
skjønnhetshensyn både i seg selv og i forhold til 
omgivelsene. Tiltak etter denne lov skal ha en god 
estetisk utforming i samsvar med tiltakets funksjon 
og med respekt for naturgitte og bygde om-
givelser. Skjemmende farger er ikke tillatt og kan 
kreves endret. Kommunen kan utarbeide retning-
slinjer for estetisk utforming av tiltak etter loven.»

Referansegruppa kom fram til omforente 
retningslinjer, etter en viss dragkamp mellom 
ulike interesser – som bevaring versus størst 
mulig utnyttelse, takterrasser eller ikke. Målet 
var å finne løsninger som var mest mulig 
standardiserte, men tilpasset det enkelte kvartal. 
Takenes massive preg skulle beholdes, opp-
rinnelige arkitektoniske motiv skulle komme til sin 
rett, og spesielt sårbare områder skulle bevares 
uten inngrep. Kommunen arrangerte folkemøte 
ved offentlig høring i 1999, der om lag hundre 
beboere møtte opp og luftet sine meninger. Det 
var mange møter, diskusjoner og utfordringer 
før planen ble vedtatt 17.10.2001. Rapport for 
Torshov-kvartalene inneholder tre hoveddeler: 

juridisk bindende retningslinjer og to 
veiledningsdeler, en for tak og en for fasader.
Et par poeng er verdt å nevne: Det var et 
politisk ønske om høy utnyttelse av loftene, 
og sterke krefter mente det måtte åpnes for 
takterrasser. Torshovgårdene har nesten ingen 
balkonger – takterrasser var en mulighet til 
private uterom. Resultatet ble at det i de fleste 
kvartalene ble åpnet for takterrasser mot 
gårdsrom, dog med strenge føringer om stør-
relse, antall og plassering. Dette er mer 
liberalt enn i de fleste andre 1920-tallskom-
pleksene. Det er et paradoks at da vi endelig 
fikk retningslinjer hjemlet i lov, medførte dette en 
liberalisering. Takterrassene på Torshov førte i 
ettertid til en noe mer lempelig holdning til slike 
på lignende bebyggelse.

En annen utfordring var jusens begrensninger. 
PBEs jurist Rolf Granan var klar på at § 74.2 
kun hjemlet retningslinjer som var begrunnet med 
estetikk. Føringene kunne ikke begrunnes med et 
ønske om bevaring av arkitektoniske kvaliteter. 
Til det fantes andre paragrafer. Vi måtte være 
presise i argumentasjonen hvis retningslinjene 
skulle bli vedtatt. Men estetikk er jo avhengig 
av den historiske arkitekturens utseende og 
grammatikk … Det var enighet i referanse-
gruppa om de fleste løsningene, og om verne-
verdiene, men vi måtte skjerpe retorikken for 
ikke å havne i «vernefella». Resultatet ble i 
hovedtrekk slik:

Plan for helhetlig loftsutbygging på Torshov, gatefasade med typiske elementer og markering av «rene områder». 
Kilde: Rapport for Torshovkvartalene, Oslo kommune / Enerhaugen Arkitektkontor AS, vedtatt 2001.
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Torshov, fasadestrekk mot gata. Her er det gjennom-
ført en samordnet loftsutbygging med buete arker 
og like beslag av sink, i samsvar med retningslinjer 
vedtatt av bystyret i 2001.

• Det stilles krav om helhetsplaner for det 
• enkelte kvartal før det gis tillatelse til 
• tiltak i takflatene.
• Like elementer må kvartalsvis ha lik 
• detaljering, form, farge og materialbruk.
• Mot gate tillates hhv. arker eller takvinduer, 

med små glugger på hemsplan.
• Mot gårdsrom tillates takterrasser (ikke i de 

nybarokke mansardtakene).

Plassering, størrelser osv. skal følge en helhetlig 
plan, der hele fasadestrekk tegnes opp som 
ferdig utbygget. Enerhaugen Arkitektkontor 
tegnet «preaksepterte løsninger» som anga stør-
relser og detaljer for typiske elementer. Når 
idealplanen skulle settes ut i livet, tvang det seg 
fram en praktisk justering: Vi aksepterte at tak-
vinduer kunne forskyves litt for å passe inn mellom 
taksperrene. Arker og terrasser skulle derimot 
plasseres ryddig i forhold til vindusaksene i 
veggen – her måtte taksperrer utveksles hvis de 
kolliderte med det nye elementet.

Utfordringer og muligheter
Selv om helhetsplanene framstår som en avklart 
fasit, kan de være utfordrende i praksis. De fleste 
er kun veiledende, ikke juridisk bindende. Noen 
steder fungerer de utmerket, og vi har fått fine 
taklandskap der borettslaget kan tilby større 
leiligheter uten at fellesskapets interesser lider. 
Andre steder ble det ikke så vakkert som vi 
håpte. Årsakene kan være mange:

• Allerede utført utbygging er kaotisk, og
• helhetsplanen har ikke tilbakevirkende 

kraft.
• De opprinnelige plan- og fasade-
• tegningene er upresise. Plassering av 
• vindusakser og (skrå) pipestokker 
• stemmer ikke, det må gjøres tilpasninger 

under byggingen.
• Plan- og bygningsmyndighetene har 
• begrenset mulighet til å følge opp detal-

jer som materialvalg, farger og utførelse, 
og styringen internt i borettslagene 
varierer.

• Utførende håndverker gjør dårlig arbeid, 
med stygge detaljer, store beslag osv.

• Eier eller nytt styre er uenig i helhets-
• planen og utfordrer den. Kanskje vinner 

de fram, ved at bygningsmyndighetene 
gir etter eller ved klage til Fylkesmannen.

• Det gjøres unntak fra helhetsplanen, ulike 
saksbehandlere utøver ulikt skjønn.

• Nye politiske signaler går på tvers av 
• etablert praksis, det åpnes for nye 
• elementer.
• En eller flere av aktørene (eier, boretts-
• lagets styre eller myndighetene) kjenner 

ikke til helhetsplanen – den ligger 
• nedstøvet i en skuff.

Erfaringen er likevel at helhetsplaner er et 
velegnet virkemiddel i storgårdskvartalene. 
Planene kan gjerne hjemles i juridiske 
bestemmelser i reguleringsplaner, der både 
verneinteresser og estetikk ivaretas. Men for 
at taklandskapene skal framstå som flotte i all 
framtid, kreves fokus på kvalitet og konse-
kvent praksis. Hvis loftet bygges ut over tid, 
må den først valgte løsningen videreføres helt 
til loftet er fullt utbygget. Sårbare områder 
må respekteres, selv om dette innebærer at 
ikke alle beboere kan bygge ut loftet over sin 
leilighet. For at dette skal lykkes, må både 
eiere og myndigheter være tro mot planene.


