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Tomteareal: 2 972 m2
Boligformål: 1 357 m2

Konows gate 76-78 er en kommunal 
tomt i Bydel Gamle Oslo og et av de 
pilotprosjektene i Kunnskapsgrunnlag for 
en kommunal boligpolitikk utarbeidet av 
Oslo Kommune i 2019. 

TBBL har brukt sakshistorikken 
tilgjengelig på Oslo Kommune 
Saksinnsyn som underlag og har laget 
et konseptforslag  for området. 

Visjonen for denne tomten består av 
både en eksperimentall boligtypologi og 
en innovativ modell for utbygging. 
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Bolig+Forretning

Hage

TBBL konseptforslag



KONSEPTFORSLAG BOLIGTYPOLOGI: 
FORRETNINGSBOLIG

Rekkehus + Verksted
(“casa&bottega”)

1. etasje
VERKSTED

2. etasje
BOLIG

3. Etasje + 1/2
BOLIG

BOENHET A

BOENHET B

Typologien av rekkehus med verksted 
utvikler konseptet typisk av italienske byer 
der bolig og forretning er integrert i 
samme boenhet. 

Det foreslås en boligmodell der første 
etasje består av et verksted/studio, med 
direkte kontakt med gatenivå, der det er 
mulig å produsere og selge produkter. 
Etasjene over har boligfunksjon. Modellen 
er fleksibel og kan deles i leiligheter av 
forskjellige størrelser.

Uteområde foran hver enhet blir en 
forlengelse av verkstedet og aktiverer 
gatenivået fysisk og visuelt.

UTEOMRÅDE



1. etasje
VERKSTED

2. etasje
BOLIG

3. Etasje + 1/2
BOLIG

BOENHET A

BOENHET B

Verkstedet i 1. etasje ferdigstilles først og brukes 
som felles areal for senere selvbygging.

Illustrasjon Open Building: Berg Thorton Arkitekter AB
Munkbrogatan 2 Stockholm



Tambourgården - Jens Bjelkes gate 71 Oslo, 2006

Kilde: Ladeveien 20, Stein Stokke Future Built 

KONSEPTFORSLAG UTBYGGING:
RÅBYGG I MASSIVTRE + 

SELVBYGGING

Idéen er å ha «tomme bokser» som får 
ferdigattest før overtagelse. Dette betyr at 
beboerne kan utføre selvbygging/ 
egeninnsats i egen boenhet, men 
fellesarealer er helt ferdigstilte. Det er 
ingen krav i Byggteknisk forskrift til 
hvordan overflater eller innervegger skal 
være. Leilighetene kan i prinsippet være 
«rå».

Badet må gjerne være helt ferdig 
(tilfredsstille kravene til våtrom). På 
kjøkkenet er det i følge lovverket kun krav 
om en liten benk med en utslagsvask og 
forbruksvann. 



MÅLGRUPPE:
BRUKERE MED BEHOV FOR

BOLIG OG NÆRINGSLOKALER

Boligmodellen med tillegglokaler egnet for 
små næringsaktiviteter, studio eller atelier, 
er den optimale løsningen for ulike type 
brukere i etableringsfase både i form av å 
finne et eget sted å bo og sette i gang eget 
virksomhet. 

Den foreslåtte typologien har potensiale 
for å samle forskjellige aldere og 
bakgrunner og skape et variert og 
stimulerende miljø.  



- REGULERINGSSAK OG  
STEDSANALYSE SAKSINNSYN OSLO 
KOMMUNE, sak 201801313 
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/
saksinnsyn/casedet.asp?caseno=20
1801313

INFO / KILDER:

- KUNNSKAPSGRUNNLAG FOR EN 
KOMMUNAL BOLIGPOLITIKK
Link: 
https://www.oslo.kommune.no/get
file.php/13325532-1558347273/Tje
nester%20og%20tilbud/Politikk%2
0og%20administrasjon/Byutvikling
/Kunnskapsgrunnlag%20for%20en
%20kommunal%20boligpolitikk.pd
f


