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SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK – ETT TRINN ( Byggesak over disk ) 
G.nr.215 – B.nr. 20 -  Bogstadveien 39A (3.etg.) – 0366 OSLO 
-  Riving av bærevegg 
 - Oppbygging av ny konstruksjon med utvekslingsbjelke  
 - Generell oppgradering og rehabilitering av leiligheten 
 
 
1. B e s k r i v e l s e  a v  t i l t a k 

Bogstadveien 39 er en bygård i 7  etg + kjeller og loft..Bygården er tegnet av Arkitekt 

Victor Schoulund og signert 1932. Tegningene fra Plan og bygningsetaten var svært 

utydelige. Derfor har vi studert tegningene i Byarkivet. Betong og armeringstegningene 

er signert Graff og Kåre Ugland i Bygningsarbeidernes boligproduksjon.  

Det er foretatt en kontrolloppmåling. Leiligheten er i 3 etg.  

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

med bl.a en utvekslingsbjelke. Muren som skal rives er av armert betong. Tykkelse 200 

mm. Det som søkes revet er  4 m2, tilsvarende 0,8 m3. Det eksisterende kjøkkenet 

omdisponeres til soverom. Badet utvides etter NBI- våtromsnormen. Kjøkkenet flyttes. 

Det eksisterende soverommet gjøres mindre. 

Tiltaket søkes behandlet som byggesak over disk. 

Tiltaket medfører; 

01 – ETABLERING ,DRIFT OG AVVIKLING AV BYGGEPLASS 

02 - RIVINGSARBEIDER – TRANSPORT 

05 – BETONGARBEIDER 

07 – STÅLKONSTRUKSJONER 

10 – VÅTROMSARBEIDER 

12 – TØMRERARBEIDER 

15 – DØRARBEIDER 

21 – MALERARBEIDER 

25 – VVS ARBEIDER 

26 – EL ARBEIDER 
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2. Nabovarsling 

Nabovarsling  til styret i borettslaget er foretatt 20.6.2015 og det er ikke kommet inn 

anmerkninger. Styret og nærmeste naboer vil bli varslet i god tid før byggearbeidene 

starter. 

3. Rammer for tiltaket 

Takhøyden er 2600 mm. Se for øvrig tegning  E5. 

4. Konstruksjonssikkerhet 

Konstruksjonen er  bestemt etter gjeldende standarder og normer. 

5. Estetisk løsning 

Arealmessig lar det seg gjøre å omdisponere leiligheten slik det søkes om.  

Leiliheten i 4 etg. har lik løsning som det søkes om og den fungerer bra. 

Tiltakshavere har selv forslag til bygningsmaterialer og farger som vil bli vurdert. 

6. Gjennomføringsplan – Sak10 § 5-3 

Søknaden leveres 7.8.2015   

Tid for byggesak over disk blir kunngjordt innen en uke fra  i dag ble det opplyst 

fra serviceetaten.  

Arbeidet vil ta om lag 3-4 uker for 1-2 mann. Vi regner med å søke om 

ferdigattest tidligst sept. 2015 

7. Redgjørelser/kart 

1. Foto og Tegninger 

1. E5 – Det vil bli tatt foto av de ovenforliggende etg. Samt underliggende etg. 

For å verifisere at tegningene stemmer.Det er tatt foto av arkitekttegningene i 

byarkivet, originale plantegninger. 

2. Arkitektonisk utforming og visuelle kvaliteter 

1. Leilighet med 2 soverom er normalt noe større. Planløsningen er moderne og 

god forøvrig .  

3. Nødvendige sikringstiltak 

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

stålkonstruksjonen. 

4. Ytre miljø 

Avfallsplan m. sluttrapport. 

Utførende  dokumenterer avfallshåndtering. 

5. Vurdering av prosjektdeltakelse 

Bockelie – Bygg AS står ansvarlig for hele tiltaket. Når det gjelder utførelsen 01 

etablering ,drift og avvikling av byggeplass.(byggeledelse) samt de andre 

entreprisene. Vi leier inn foretak til å hjelpe oss. 



Ett trinn søknad                                                     Tiltakshaver : Helene Augensen og Jakob Sande 

 

 

 

Side 3 av 5 

 

Betongarbeidene  vil bli utført av Mimax as. Stålkonstruksjonen utføres og leveres 

av Gustavsen og Slemdahl as. 25 VVS Rørleggerarbeidene vil bli utført av 

Andrersen as. Ansvaret for å dokumentere at de  utførende entreprisene gjøres 

forskriftsmessig er  Bockelie-Bygg AS. Rørlegger og elektriker har egne rutiner for 

å dokumentere sitt arbeid. 

 Prosjektet mangler sertifisert EL-prosjekterende og utførende. Kontroll av våtrom 

besørges av Bygg og Våtrom AS.    

 

6. Konstruksjonssikkerhet . 

Arbeidstegninger- Dokumentasjon for utførelse 

Gjeldende standarder og normer er fulgt.  

Det blir viktig å forsikre seg om at bjelken overfører last ved montering. 

KONT: Egenkontroll 

7. Brannsikkerhet. 
Stålkonstruksjonen klees med 2 lag 13 mm gips. Tiltaket medfører ingen nye 

åpninger til nabo-boenheter. Vedr. Brannsikkerheten anbefales et brannotat vedr 

nødv tiltak. 

8. Universell utforming. 

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

tilgjengeligheten.  

Det er ingen krav til at løsninger for universell utforming skal dokumenteres i 

dette prosjektet. 

9. Søknad om ansvarsrett – Forslag til tiltaksklasser. 

Forslag til ansvarsområder og tiltaksklasse. 

Prosjektet som helhet - Tiltaksklasse 2.(Konstruksjonssikkerhet-Bygård 7 etg.) 

Fagområder til ett trinn søknad; 

SØK - Ansvarlig søker - Tiltaksklasse 2. 

PRO - Overordnet ansvar for prosjektering - Tiltaksklasse 2. 

UTF – Tiltaksklasse 2 

10. 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. 
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b. Bilder. 

4. Eventuell avviksbehandling. 

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

bygningsloven. 

 

5. Kontrollplan  
a. Partene vil bli informert om normene for avviksbehandling og kontroll . 
b. Arbeidslaget vil bli informert på innledende byggemøte. 
c. SHA plan skal være på byggeplass 
d. Kritiske områder 

De kritiske områdene er å sikre  montering av utvekslingsbjelken. Samt 

utførelse og kontroll av våtrom. 
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