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SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK 
 
G.nr.214 – B.nr. 319 -  Leil. 408 – Rosenborggata 12 – 0909 OSLO 
-  Riving av bærevegg 
 - Oppbygging av ny konstruksjon med utvekslingsbjelke 
 
1. B e s k r i v e l s e  a v  t i l t a k 

Rosenborggata 12  er en bygård i 4 etg.. Reguleringsbestemmelsene som gjelder er S 

2255(1977), reguleringsbestemmelser til endret reguleringsplan for Oslo sentrum og 

indre sone i Oslo kommune.Gjeldende kommunedelplan er KDP-BB,KDP-13. 

Bygården har vært ombygget. Det er installert heis. I 1995 ble loftsetasjen bygget ut. 

Takkonstruksjonen er flat. 

Tiltaket gjelder søknad om å rive deler av en bærevegg, samt å bygge opp igjen dette 

med bl.a en utvekslingsbjelke. Det er ca 2-3 m3 mur som må rives. 

Det ble konferert med sivilarkitekt Bjørn Wikan i Plan og bygningsetaten og vi mente at 

det var tilstrekkelig å sende inn en plantegning som viser tiltaket – 142.5.13 - Plan 

Prosjektet er ferdig prosjektert og søknaden leveres som en Ett-trinn søknad.  

2. Nabovarsling 

Nabovarsling er foretatt til styret i borettslaget og det er ikke kommet inn merknader. 

3. Rammer for tiltaket 

Takhøyden er 2480 mm. Lengden på limtrebjelken er 3,5 m 

Det er laget– Arbeidstegning med oppriss og snitt samt tegnet på en plantegning som 

viser omfanget av tiltaket.(Ref. Siv.Ark. Bjørn Wikan) 

4. Konstruksjonssikkerhet 

Konstruksjonen er bestemt etter gjeldende standarder og normer. 

Det er sannsynlig en plasstøpt betongkonstruksjon med overliggende isolasjon. Vi tar 

høyde for at det også kan være en bjelkelagskonstruksjon 

 

 



Ett trinn søknad     Tiltakshaver : Per Heyerdahl 

 

 

 

Side 2 av 4 

 

5. Estetisk løsning 

Tiltakshaver mener det bør bli mer åpent i rommet. 

Den nye planløsningen virker OK.  

 

6. Gjennomføringsplan – Sak10 § 5-3 

All prosjektering er ferdig. Nabovarslingen ble sendt ut 24.1.2015. Vi regner med 

å sende søknaden tidligst 11 februar.  

7. Redgjørelser/kart 

1. Tegninger 

1. E1-E4 

2. Arkitektonisk utforming og visuelle kvaliteter 

1. Det er ingen store forandringer i de arkitektoniske og visuelle kvaliteter for 

plansituasjonen. Kjøkkenet virker mindre innestengt etter tiltaket. 

3. Nødvendige sikringstiltak 

Det blir utført nødv. sikringstiltak   ved riving og ved montering av 

limtrebjelken. 

4. Ytre miljø 

Avfallsplan m. sluttrapport. 

Utførende  dokumenterer avfallshåndtering. 

5. Vurdering av prosjektdeltakelse 

Bockelie – Bygg AS står ansvarlig for hele tiltaket 

Vedr. Utførelsen vil det være behov for tømrerfaglig og murerfaglig 

kompetanse.Samt kompetanse om riving og montering av bærende 

konstruksjoner. 

6. Konstruksjonssikkerhet . 

Arbeidstegninger- Dokumentasjon for utførelse 

Gjeldende standarder og normer er fulgt. Taket er plasstøpt betong med 

overliggende isolasjon. 

Det er laget en arbeidstegning 143.5.12. 

Det vil bli dokumentert at arbeidstegninger er fulgt.  

KONT: Kollegakontroll av konstruksjonssikkerheten. 

 

7. Universell utforming. 

Boligen er ikke fra før spesielt tilrettelagt for universell utforming, heller ikke 

tilgjengeligheten. Tiltaket vil imidlertid forbedre situasjonen. 
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Det er ingen krav til at løsninger for universell utforming skal dokumenteres i 

dette prosjektet. 

8. Søknad om ansvarsrett – Forslag til tiltaksklasser. 

Forslag til ansvarsområder og tiltaksklasse. 

Prosjektet som helhet - Tiltaksklasse 2.(Konstruksjonssikkerhet-Bygård 5 etg.) 

Fagområder til ett trinn søknad; 

SØK - Ansvarlig søker - Tiltaksklasse 2. 

PRO - Overordnet ansvar for prosjektering - Tiltaksklasse 2. 

UTF – Tiltaksklasse 2 

9. Kontroll og Dokumentasjon av løsninger. 

1. SØK – Ansvarlig søker 

a. Sjekkliste 

2. PRO – Prosjekterende(Egenkontroll) 

a. Sjekklister. 

b. Beregninger 

c. Tegninger 

3. UTF – Utførende 

a. Sjekklister. 

b. Bilder. 

4. Eventuell avviksbehandling. 

a. Avvik behandles etter normer fra Holte AS – Kvalitetsstyring.I.h.t.Plan og 

bygningsloven. 

5. Kontrollplan og prosjekteringsforutsetninger 

a. Partene vil bli informert om normene for avviksbehandling og kontroll . 
b. Uavhengig kontroll bør meddeles. 
c. Prosjekteringsforutsetninger skal dokumenteres 
d. Sjekklister bør føreligge ved kontroll. 

De kritiske områdene er å sikre  montering av utvekslingsbjelken.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




