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Arnljot Gellines vei 41,
Etterstad
Sommeren 2018 ble vi kontaktet 
av Clarence Jensen Eiendom AS. De 
presenterte en tomt på Etterstad i Oslo 
som i dag inneholder et fabrikklokale 
fra 1850 og et industribygg fra 1950. 
De er selv i gang med å pusse opp 
fabrikken og transformere den til 
kulturvirksomhet.

Clarence Jensen var interessert i et samarbeid med oss, for å 
transformere industribygget til bolig. De var i 2018 i full gang med 
oppussingen av fabrikken mens de hadde satt industribygget på vent.

Bygget har en del fysiske begrensninger med hensyn til støy, nærhet til 
Alnaelva og gjeldende regulering.

TBBL så sammen med Clarence Jensen på ulike muligheter for avtaler. 
Som en aktør uten finansiell kapital så opplevdes det som begrenset 
hva TBBL kunne “kreve” i slike avtaler. 

Prosjektet resulterte i et studie der vi utforsket utfordringene i 
reguleringen og skisserte muntligheter for å applikere tilnærmingen 
vår til dette bygget. 

Vi deltok på et oppstartsmøte med PBE, der vi la fram våre 
ønsker. Tomten var allerede nylig regulert og det viste seg 
vanskelig å implementere våre ønsker i reguleringen. TBBL sin 
boligutviklingsmodell er avhengig av rom for å inkludere de framtidige 
beboerne i utformingen av boligene.

Vi avsluttet vårt samarbeid med Clarence Jensen og bygget er nå i ferd 
med å transformeres til Kroloftet arbeidsfellesskap og verksted. 

Selv om prosjektet ikke endte med boligutvikling var det likevel nyttig 
og lærerikt for oss å teste ut ideene våre i et konkret prosjekt. 
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Situasjon
Arnljot Gellines vei 41 ligger på Etterstad, og 
er innenfor Bydel Gamle Oslo som er TBBL 
sitt fokusområde.
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De eksisterende vinduene i fasaden gir godt 
dagslys

Bygget har god takhøyde for boliger

Tomten ligger inntil et etablert 
rekreasjonsområde og har relativt god 
kollektivforbindelse

Transformasjonprosjekt: bærekraftig bruk av 
eksisterende bygning og materialer

Analyse
Kvaliteter

Fleksibilitet og kvaliteten i eksisterende grid med få indre 
bærevegger

6 m

5 m
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3.3 Parkering
Parkering for bil og sykler skal anordnes etter den til enhver tid 
gjeldende parkeringsnorm for Oslo, den tette byen. 

Min. 5 % av parkeringsplassene skal reserveres for personer 
med funksjonsnedsettelse. Det skal etableres gjesteparkering 
for de resterende formålene vest for det tidligere 
næringsbygget ved Fagerlia. Sykkelparkering skal plasseres ved 
inngangspartiene for blokkene og i parkeringskjeller.

Fra reguleringsbestemmelser:

Analyse
Parkering

Føringer

Parkeringsnorm:

5 min til busstopp

10 min til t-bane 

10 min til sentrum

Boligareal ca 1130 m2 (2,5 etasjer)

Sykkelparkering bolig: ca 33 plasser
Bilparkering bolig: ca 4 plasser

I prosjekt

Relativt god kollektivforbindelse

Utfordringer 
• Lite eller ingen plass til bilparkering 

på tomten
• Lite eller ingen plass til 

sykkelparkering på tomten
• Fordyrende element 
• Ikke bærekraftig

Muligheter
• Mer uteoppholdsareal 
• Høykvalitets sykkelparkering i 

kjelleren 
• Rimeligere boliger
• Fokus på bildeling, økt sykkel- og 

kollektivandel 
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Analyse
Uteareal og byggegrense

3.6 Uteoppholdsareal
Det skal være minst 1000 m2 felles uteoppholdsareal. 
Felles takterrasser kan inkluderes i beregningen av felles 
uteoppholdsareal. Hver boenhet skal ha privat uteareal i direkte 
tilknytning til boenheten, på tak, balkong eller terreng. 

Bebyggelsen skal plasseres innenfor byggegrenser og regulerte 
høyder som angitt på plankartet.

Fra reguleringsbestemmelser:

Utfordringer 
• Kan ikke bygge utenfor 

byggegrense 
• Ikke mulighet for privat uteareal i 

direkte tilknytning til boenheten
• Støyutsatte utearealer

Muligheter
• Balkonger som krager ut over 

byggegrensen 
• Balkonger med støyskjerming kan 

skape konstruert stilleside for 
leilighetene 

• Fokus på feller utearealer for å 
skape et godt bomiljø
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Analyse
Høyde

Bebyggelsen skal plasseres innenfor byggegrenser og regulerte 
høyder som angitt på plankartet.

Det tidligere industribygget mot Fagerlia kan rives eller 
ombygges. Bygningen skal ha et industrielt preg i form og 
uttrykk.

Det skal etableres takterrasse på det tidligere industribygget. 
Takterrassen skal utformes med inndeling i –, og møblering av 
ulike oppholdssoner. Alle bygningselemeter på takterrassen 
skal integreres i bygningens helhetlige utforming. Takterrassene 
skal skjermes mot støy fra jernbanen. Skjermingen skal utføres i 
transparente materialer.

De siste 3 meterne opp til maksimal gesims ved kote 70,5 
skal kun benyttes til takoppbygg for heis, trapp og tekniske 
installasjoner, samt rekkverk og støyskjerming. 

Takoppbygg kan utgjøre maksimalt 75 m2

Fra reguleringsbestemmelser:

Ny etasje?

Høyde heisoverbygg

Utfordringer 
• Få boenheter gir høyere 

byggekostnad per leilighet 
• Høy byggekost møter ikke behovet 

for sosialt tilgjengelige boliger 
• Maks 3 m fra maks kote er ikke nok 

plass til heis

Muligheter
• Ekstra etasje vil gi en mer optimal 

leilighetsfordeling   
• Rimeligere boliger som er sosialt 

tilgjengelig 
• Heving av maks kotehøyde
• Mulig å konstruere stillside til flere 

leiligheter på taket 
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Analyse
Støy

3.9 Støy 
(...)Alle leiligheter skal ha minst en stille side.
Minimum 1 soverom skal ligge mot stille side.

Fra reguleringsbestemmelser:

74 68

Tegnforklaring

  Railway

  Building

  Barrier

  Bridge

  Contour Line

  Building Evaluation

  Calculation Area

Støynivå

   ... <= 58 dB

 58 < ... <= 68 dB

 68 < ...   dB

Arnljot Gellines vei 35

Støy fra jernbanetrafikk

Pasasjertrafikk dagens trafikk

Godstrafikk fremskrevet 50 %

Beregnet 4 m.o.t.

Beregningsoppløsning: 2 x 2 m

Støynivå Lden [dB] 
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Støy fra jernbanetrafikk

Pasasjertrafikk dagens trafikk

Godstrafikk fremskrevet 50 %

Beregnet 1,5 m.o.t.

med skjerm h=3,0 m.o.t.

Beregningsoppløsning: 2 x 2 m
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støykart for eksisterende situasjon pluss 50 % økning i godstrafikk 
med støyskjerm:

Det vil kun anlegges boliger mot den sør-vest vendte fasaden med dagens støybegrensninger.  
Det vil maks bli ca 9 leiligheter totalt. 

mulig boligutnyttelse med dagens føringer:

Utfordringer 
• Få boenheter gir høyere 

byggekostnad per leilighet 
• Høy byggekost møter ikke behovet 

for sosialt tilgjengelige boliger 
• Maks 3 m fra maks kote er ikke nok 

plass til heis

Muligheter
• Ekstra etasje vil gi en mer optimal 

leilighetsfordeling   
• Rimeligere boliger som er sosialt 

tilgjengelig 
• Heving av maks kotehøyde
• Mulig å konstruere stillside til flere 

leiligheter på taket 

bolig 
3 x ca 180 m2
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Resultatet af beregningerne er vist i bilag B. Det ses, at der skal anvendes lydruder, 
der lydreduktionstal, R’w + Ctr op til 36 dB. Dette kan sandsynligvis opnås vinduer af høj 
kvalitet med 3-lags lydrude med lydlamineret glas i såvel inderste som yderste glas.  

 

3.2 Indendørs støjbelastning med åbent vindue 

For at opfylde støjgrænse på 46 dB(A) indendørs med vindue åbnet til 0,35 m2, skal der 
etableres særlige lydsluser i oplukkeligt vindue. Disse skal i vidt omfang udføres som 
såkaldte ventilationsvinduer (russer-vinduer) med karmabsorbent i sider og top af 
vinduer. 

Princip for russervinduet er vist nedenfor. 

 
Figur 1: Princip for russervindue. Kilde: SBi rapport 15:08 
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Tiltak - konstruert stille side

Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) 
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D. Leiligheter med vinterhage mot støyutsatt fasade 
Dersom støy og lys kommer fra samme side kan vinterhage/innglasset balkong være boligens 
”uteplass”. Det er mulig å lage akseptable støyforhold ved støybelastninger opp til ca Lden 75 dB. 

Vinterhagen må kunne lukkes helt, men det bør være mulig å åpne (rømningsveg, lufting ved sterk 
varme, åpning ved eventuelle stille perioder). Dersom vinterhagen har ventilasjon, er åpning i 
utgangspunktet ikke nødvendig. Det bør også være noe lydabsorpsjon i hagen, for å gi mindre støy og 
behagelig lyd. 

Planløsningen viser både ensidige leiligheter og en gjennomgående leilighet med luftebalkong på en 
mulig stille side mot nord. 

 

 
Figur 25. Eksempel på aktuell planløsning i leiligheter med vinterhage mot støyutsatt side. Vist med både 
ensidige og tosidige leiligheter. Illustrasjon: Asplan Viak Bergen AS. 

 Russervindu

• Dobbelt vindu med 
åpningsfelt oppe og nede

• Støyabsorberende
• Dette vinduet har blitt 

godkjent på boligene i 
dovrekvartalet i Lillestrøm, 
som har en lignende 
støysituasjon.

Vinterhage og  
innglasset balkong

• Eksempel på aktuell 
planløsning i leiligheter med 
vinterhage mot støyutsatt 
side

• Vist både med ensidig og 
tosidig leiligheter

• Illustrasjon: Asplan Viak

Analyse
Mulige støyreduserende tiltak: innglasset 
balkong, vinterhage, russervindu

Illustrasjoner på vinterhage/
innglasset balkong
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88.50 m²
3-4R

43.50 m²
2R

43.50 m²
2R

58.31 m²
3R

58.41 m²
3R

135.68 m²
FellesHeis

43.50 m²
2R

58.31 m²
3R

58.41 m²
3R

91.88 m²
Felles

178.50 m²
Gym

Heis

Plan 1

Plan 2 og 3

Boligløsninger
Planer. Leiligheter mot alle fasader med 
støyreduserende tiltak. 

Eksempel på mulig leilighetsfordeling
• Planinndelingen er fleksibel
• Alle leiligheter har tilgang til fellesareal

alle leiligheter har gode solforhold

alle leiligheter har en stille side (ikke mot 
jernbanen)

alle leiligheter får utsikten mot alnaelva

leiligheter større enn ca 2 rom får mye 
fasade og derfor
mer fleksible plan

god miks - forskjellige typer leiligheter 
legger til rette for mangfold i 
beboergruppen

 støre felles arealer legger til rette for et 
godt bomiljø
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Prosjekteringsprosess 
med beboergruppe

FELLES-
MIDDAGER

bli kjent med 
medlemmene

TOMT

undersøke tomtens 
potensial

AVTALE
ANG. TOMT

mellom cje 
og tbbl

INTERESSE-
MØTER

med interreserte 
medlemmer

BINDENDE
AVTALE

mellom tbbl, cje 
og beboergruppe

X 1,2,3...?

TOMTE-
ERVERVELSES-

PROSESS

RAMMEVERK 
PROSJEKT

mellom tbbl 
og beboergruppe

KOPBLE PÅ ANDRE
AKTØRER

- arkitekt
- etreprenør
- andre konsulenter

utført av 
fagfolk

SELVBYGGING

utført av beboergruppen

SKISSEFASE

PROSJEKTERING

MEDVIRKNING

PROSJEKTERING

MEDVIRKNING

STØRRE 
OPPSUSSING

FERDIGSTILLING

PROSJEKTERING BYGGING


