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INTENSJONER FOR DETTE DOKUMENTET 
 
På bestilling av Øvre Silkestrå Borettslag og Nedre Silkestrå Borettslag har MAP Arkitekter AS 
utarbeidet denne veilederen. Hensikten er å gi styrene og beboerne et  felles verktøy, som sikrer at 
eventuelle endringer av bygg og utomhusanlegg vil slutte opp om, og underbygge, de kvaliteter som 
Øvre- og Nedre Silkestrå har. 

Dokumentet beskriver områdene slik de er i dag, og gir retningslinjer for mulige endringer. Tanken er at 
dette skal være et arbeidsdokument som suppleres med opplysninger om de produkter og 
leverandørene/firmaene som benyttes til utbedringer m.m.. På denne måten vil veilederen kunne utvikle 
seg til en komplett dokumentasjon av forhold som er tilknyttet bygningsmessige sider ved områdene. 
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BESKRIVELSE 
 
OMRÅDENE OG DERES UTOMHUSANLEGG. 
Øvre Silkestrå + Nedre Silkestrå ble prosjektert og bygget i perioden 1977 til 1983 for OBOS, med 
arkitektkontoret Anker & Hølaas AS som ansvarlige for arkitekt prosjekteringen. Bebyggelsen er 
organisert som 2 selvstendige boligområder, med til sammen 313 boenheter.  Områdene fremstår som 
tette bygningsklynger omkranset av store grøntområder. Parkering er lagt nord for områdene, delvis 
som overbygde carports. 

Innenfor boligområdene er byggene organisert rundt tun som er opparbeidet med gressmatter, 
treplattinger, og treomrammede sandkasser med lekeapparater. Noen områder for uteopphold har 
belegg av 30x30cm betongstein. Tun og bygninger er knyttet sammen med asfaltbelagte gangsoner, 
med granitt kantstein. 

Leilighetene i 1. etasje gis skjerming mot fellesarealer med gang- eller oppholdssoner ved hjelp av 
busker eller hekker. Fellesarealene fremstår som meget grønne, med gressplener og en rekke løvtrær. 
Noen av byggenes gavlvegger har klatreplanter på seg. 

 

EKSISTERENDE BYGNINGSMASSE 
Begge områdene består av en skalamessig oppbrutt bygningsmasse, med bygg i 3 etasjer pluss loft. 
Alle bygg er utformet med enhetlig fasadeuttrykk i lys oker farge. Bygningsmassen er organisert i 
tunformasjoner omkring opparbeidede plassrom og felles grøntarealer. Byggene har gavlvegger i malt 
betong med dyptsittende vinduer (ca. 10-15cm inntrukket). Langveggene har fasader av prefabrikkerte 
elementer med liggende dobbelfalset trekledning. Horisontale overganger mellom treelementene er 
dekket med beslagskasser, og vinduer er på disse veggene plassert i flukt med kledning. Mot syd og 
vest er det plassert overbygde balkonger, som stikker ut fra vegglivet. Balkongdekkene er av betong, 
som på kortsidene er festet inn i betong pilarer. Seks horisontale trebord er benyttet som rekkverk på 
balkongene, disse er festet til 4 vertikale stolper som går fra gulv til ovenforliggende tak/dekke. Disse 
stolpene er enten i rød, blå eller grønn farge, og deler inn balkongenes front i 3 felt, hvorav 1 av 
sidefeltene har dekorative horisontale lekter (1 stk i 2. etasje, og 2 stk i 3. etasje). Rekkverkene har ikke 
håndløper. Terrassene har opprinnelig ikke rekkverk. Vinduer har rød treinnramming, med 
naturelokserte aluminiumsbeslag under glassfeltene. Vindusfelter finnes i 4 hovedtyper: 

 

Soveroms- og kjøkkenvindu: Kvadratisk med midtsprosse, høyre sidefelt er et sidehengslet , 
innadslående åpningsvindu med dekorativ horisontalsprosse. 

Baderomsvindu: er høytsittende, med lik bredde, men halve høyden av type 1. Dette vinduet er 
bunnhengslet innadslående. 

Stuevinduer består av en større, sammensatt vindusflate, inndelt i 3 hovedfelter. Et fastfelt med 
horisontale dekorative sprosser, et midt felt med balkongdør, og et bredt felt som er trukket noe opp fra 
gulvet. Alle feltene har samme høyde i overkant. 

Trapperomsvindu: har samme høyde som baderomsvinduet, men er bredere med to individuelt 
bunnhengslede felter. 

 

Omrammingen rundt vinduene er smal og markant, og stikker ut fra kledningen med kledning er ført 
inntil seg. 

Takflatene er belagt med rød tegltakstein med fargespill, mens takrenner og nedløp er i sink. 

 

TOMTEOPPLYSNINGER 
Øvre Silkestrå, Gnr/Bnr : 3/499, Tomteareal:  ca. 23.000m2 

Nedre Silkestrå, Gnr/Bnr : 3/498, Tomteareal: ca. 30.300m2 



   

 
    

 
 

    
 
 

  

 

    F:\10_Prosjekter MAP\Øvre og nedre 
Silkestrå_014\09_Presentasjoner\VEILEDER\070507_VEILEDER.doc 

M·A·P  ARKITEKTER AS  

St. Olavs Plass 3 Tlf: 23 35 30 00 Hjemmeside: www. map-ark.no Org.nr: 986652698 MVA 
0165 Oslo    Fax: 23 35 30 01 e-post: post@map-ark.no Bankgironr: 5010 06 50638 

 

  
 

  
 

  
 



   

 
    

 
 

    
 
 

  

 

    F:\10_Prosjekter MAP\Øvre og nedre 
Silkestrå_014\09_Presentasjoner\VEILEDER\070507_VEILEDER.doc 

M·A·P  ARKITEKTER AS  

St. Olavs Plass 3 Tlf: 23 35 30 00 Hjemmeside: www. map-ark.no Org.nr: 986652698 MVA 
0165 Oslo    Fax: 23 35 30 01 e-post: post@map-ark.no Bankgironr: 5010 06 50638 

 

  
 

  
 

  
 



   

 
    

 
 

    
 
 

  

 

    F:\10_Prosjekter MAP\Øvre og nedre 
Silkestrå_014\09_Presentasjoner\VEILEDER\070507_VEILEDER.doc 

M·A·P  ARKITEKTER AS  

St. Olavs Plass 3 Tlf: 23 35 30 00 Hjemmeside: www. map-ark.no Org.nr: 986652698 MVA 
0165 Oslo    Fax: 23 35 30 01 e-post: post@map-ark.no Bankgironr: 5010 06 50638 

 

 

  
 

  
 

  
 

 



   

 
    

 
 

    
 
 

  

 

    F:\10_Prosjekter MAP\Øvre og nedre 
Silkestrå_014\09_Presentasjoner\VEILEDER\070507_VEILEDER.doc 

M·A·P  ARKITEKTER AS  

St. Olavs Plass 3 Tlf: 23 35 30 00 Hjemmeside: www. map-ark.no Org.nr: 986652698 MVA 
0165 Oslo    Fax: 23 35 30 01 e-post: post@map-ark.no Bankgironr: 5010 06 50638 

 

SAKSGANG 
 
TILTAK SOM BERØRER BORETTSLAGETS FELLES EIENDOM. 
Yttervegger, tak og fellesarealer er borettslagets eiendom. Arbeid som berører disse må derfor ha 
borettslagets godkjenning før de blir iverksatt. 

 

TILTAK SOM ER SØKNADS- ELLER MELDE PLIKTIGE I HENHOLD TIL 
PLAN OG BYGNINGSLOVEN. 
GENERELT 
En rekke endringer som berører tak, fasader og utearealer er søknads- eller meldepliktige i henhold til 
plan- og bygningsloven. Dette fordrer at det innsendes enten full rammesøknad eller en byggemelding. I 
henhold til gjeldende bestemmelser skal saksbehandlingstid for en komplett innsendt rammesøknad 
uten dispensasjoner være 12 uker, deretter søker man om igangsettings tillatelse når denne foreligger 
og alle konsulenter og utførende er på plass. Byggemeldinger er underlagt en enklere saksgang og skal 
etter dagens regler behandles innen 3 uker. Er saken mindre komplisert, og man har all dokumentasjon 
på plass kan det være mulig å få en godkjenning på stedet med en såkalt ”søknad over disk” til Plan- og 
bygningsetaten i Oslo kommune. Søknader må utføres av firma/person som er kvalifisert/godkjent av 
kommunen til å være ansvarlig søker. 

HVA MÅ BYGGEMELDES 
Plan- og bygningsloven sier: 

”Søknadsplikt Pbl kap. XVI, § 93, SAK kap. I, III og IV 

Alle tiltak på eller i grunnen, i vassdrag eller i sjøområder må man i prinsippet søke om, eventuelt søke 
om dispensasjon, og få tillatelse til før man setter tiltaket i verk. Det er ikke bare oppføring av et 
byggverk som regnes som et tiltak, også endring og riving regnes som tiltak og er i utgangspunktet 
søknadspliktig. "Byggverk" omfatter mer enn bygning, det omfatter også andre typer konstruksjoner.” 

Loven definerer også noen unntak fra dette. Noen tiltak kan man nøye seg med å sende inn en såkalt 
byggemelding, og noen tiltak er untatt fra saksbehandling. De unntakene som er mest aktuelle for Øvre 
og Nedre Silkestrå innebefatter: 

Melding: 

”§ 86 a Mindre byggearbeid på en boligeiendom” 

Fritak I henhold til pbl kap. XVI, SAK § 7: 

”Mindre tiltak som ikke kan føre til fare eller urimelig ulempe for omgivelsene eller allmenne interesser er 
unntatt fra reglene i plan- og bygningslovens kap. XVI om saksbehandling, ansvar og kontroll. Øvrige 
regler i plan- og bygningsloven og forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK) skal ivaretas av 
tiltakshaver. Tiltakene må ikke være i strid med plankrav. Plan- og bygningsmyndighetene kan kreve 
tiltak rettet eller fjernet dersom lovens krav ikke er oppfylt. Forskrift om saksbehandling og kontroll av 
byggesaker (SAK) § 7 gir en detaljert oversikt over hva som regnes som mindre tiltak. Aktuelle tiltak er 
bl.a.: 

mindre fasadeendringer  
ildsted (nyinstallering krever kvalifisert kontrollør)  
levegger og små forstøtningsmurer” 

Det anbefales i de fleste sammenhenger at man tar kontakt med kommunen eller arkitekt for å avklare 
hva slags saksgang de enkelte tiltak er underlagt. 

Da Øvre og Nedre Silkestrå ble bygget utnyttet man tomtenes arealpotensial fullt ut. Dette vil si at tiltak 
som fører til økt bruksareal vil få konsekvenser for utnyttelsesgraden for både Øvre Silkestrå og Nedre 
Silkestrå. 
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INNHENTING AV PRISTILBUD/ANBUD. 
Ved større arbeider anbefales det at det hentes inn pris fra flere tilbydere, minimum 2. I en slik 
sammenheng er det viktig at det utarbeides et godt underlag, i form av en beskrivelse av arbeidene som 
ønskes utført. Dettes sikrer best mulig at tilbyderne priser de samme tjenestene, uten å utelate noe. En 
slik beskrivelse kan for eksempel ta utgangspunkt i Norsk Standard sin NS 3420, og bør utarbeides av 
noen som har erfaring med å innhenting av slike tilbud.  

 

 



   

 
    

 
 

    
 
 

  

 

    F:\10_Prosjekter MAP\Øvre og nedre 
Silkestrå_014\09_Presentasjoner\VEILEDER\070507_VEILEDER.doc 

M·A·P  ARKITEKTER AS  

St. Olavs Plass 3 Tlf: 23 35 30 00 Hjemmeside: www. map-ark.no Org.nr: 986652698 MVA 
0165 Oslo    Fax: 23 35 30 01 e-post: post@map-ark.no Bankgironr: 5010 06 50638 

 

NYE VINDUER 
GENERELT 
Når det settes inn nye vindusfelter må man, på grunn av fukt problematikk m.m. være påpasselig med 
innsettingen av disse. Arbeidet må utføres av godkjent håndverksbedrift.  

 
INNSETTING AV NYE VINDUER I TREVEGG 
Nye vinduer som settes inn i vegger skal være like/likeverdige med hensyn til materiale, farge og 
utforming som de eksisterende ”V1” vinduene (se skjema). Vinduene skal plasseres i lik høyde og ha lik 
posisjons i vegglivet om tilsvarende vinduer. Avstand til originale vinduer/bygningsdeler skal være 
tilsvarende de som de opprinnelige vinduene har. Dette vil si at hvis et nytt vindu kommer tett inntil et av 
de originale vinduene, skal avstanden mellom disse være lik avstanden som er mellom originale vinduer 
som står tett sammen. 

 
INNSETTING AV NYE VINDUER I TAKFLATER 
Nye vinduer som settes inn i takflater skal være av samme type og størrelse, og med samme farge og 
utførelse som opprinnelige vinduer i takflater. Nye vinduer settes inn med samme underkant som 
eksisterende vinduer. Mengde og plassering av nye takvinduer må vurderes for de enkelte tiltak, slik at 
vinduene blir plassert i et system. Man kunne redegjøre for en slik vurdering i sin søknad til Plan og 
bygningsetaten.  

Vindustypene som benyttes er: 

Velux GGU: 0059, med utvendige karmmål (BxH) 550x980mm (midthengslet) 

Velux GPU: 0059, med utvendige karmmål (BxH) 550x980mm (topphengslet) 

 

 
INNSETTING AV NYE VINDUER I GAVLVEGGER AV BETONG 
Bestemmelser i forhold til brann dikterer at ordinære vinduer kun kan settes inn i gavler som har 8 meter 
eller større avstand til nabobygg. Se forøvrig tekst om innsetting av vinduer i trevegg. 

 
INNGLASSING AV INNSKUTTE VINDUER I TAKFLATEN 
De innskutte vinduene i takflatene kan glasses inn med Velux vinduer eller tilsvarende lagt i takflaten. 
Se illustrasjon. 
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Eksisterende situasjon 

 
Eksempel med takvinduer 
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Eksisterende situasjon 

 
Eksempel med takvinduer 
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SKJERMING OG PRIVATISERING AV OMRÅDER UTENFOR TERRASSER. 
 

Det anbefales at opprinnelig utomhusplan følges. Denne viser detaljert med omfang og plassering 
hvordan leiligheter i 1. etasje kan skjermes med hekker. Ut mot åpne områder vises hekker lagt 4,5 
meter ut fra fasadelivet, mens hekker ut mot gangsoner legges inntil disse. Ønskes ytterligere skjerming 
kan det bak hekkene etableres rekkverk med lik utførelse som balkongrekkverk. Mellom naboer kan det 
etableres skjermvegger med størrelse og omfang slik at de ikke sperrer for sol og virker sjenerende for 
nabo. Skjermvegger utformes som lette trekonstruksjoner, jfr skjemategning, i maks høyde 1,7meter. 



   

 
    

 
 

    
 
 

  

 

    F:\10_Prosjekter MAP\Øvre og nedre 
Silkestrå_014\09_Presentasjoner\VEILEDER\070507_VEILEDER.doc 

M·A·P  ARKITEKTER AS  

St. Olavs Plass 3 Tlf: 23 35 30 00 Hjemmeside: www. map-ark.no Org.nr: 986652698 MVA 
0165 Oslo    Fax: 23 35 30 01 e-post: post@map-ark.no Bankgironr: 5010 06 50638 

 

FRANSKE BALKONGER 
 
UTFORMING 
Hvis man skal sette inn fransk balkong må denne erstatte allerede eksisterende vindu. Utformingen skal 
følge eksisterende vinduer, med trerammer i ”silkestrå rød”, og mantling i bunn. Den skal ha samme 
breddemål, og være inndelt i 2 like sidehengslede felter som er innadslående. Rekkverk for franske 
balkonger utføres som herdet glassfelt som er satt inn i en stålramme lakkert i samme rødfarge som 
vindusinnrammingen. Stålrammen festes med avstandsstykker til sidene av omrammingen rundt. 

 

PLASSERING 
Aktuelle rom for franske balkonger er hovedsoverom og kjøkken. En plassering på den siden av bygget 
som ligger inn til tunene vil være med på å aktivisere disse uterommene. Det er også mulig å sette inn 
fransk balkong mot grøntarealer. Før en beboer kan sette inn fransk balkongdør må posisjonen til denne 
avklares med naboer, slik at eventuelle flere balkonger kommer vertikalt ovenfor hverandre. 

For dører som går ut på bakkeplan kan det anlegges en uteoppholdsplass på maks 2meter langs fasade 
og  1,6 meter dybde. Uteoppholdsplassen kan skjermes med lav hekk som legges inntill 
oppholdsplassen. 
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Eksisterende situasjon     Eksempel med franske balkonger 

 

  
Eksisterende situasjon, detalj    Eksempel med franske balkonger, detalj 
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UTVENDIG SOLAVSKJERMING 
 
Frem til i dag har man på Øvre og Nedre Silkestrå stått fritt til å velge utvendig solavskjerming til sin 
leilighet, noe som er iferd med å danne et rotete inntrykk av området. Det er derfor ønskelig at man fra 
nå av gir klare retningslinjer for type og utforming av utvendig solavskjerming. 

 
UTVENDIGE PERSIENNER 
For vinduer skal det benyttes persienner med persiennekasse og styreskinner eller wire. 
Persiennekasse skal være i samme oker farge som veggkledning, mens persienne skal ha samme rød 
farge som vinduskarmene. Bredden til persiennekassen bør være slik at dens sider flukter med utside 
av omrammingen rundt vinduene. Persiennekassene plasseres direkte ovenfor omramming over vinduet 
– ikke la persienne kassen ”sluke” toppen av vinduet! 

 
MARKISER 
På balkonger og terrasser benyttes markiser med rett underside i fremkant. Markisene skal være 
ensfargede i lyst sandfarget stoff (farge må finnes i samarbeid med stoffleverandør). 

 
Produsenter: 

Vental Solex, www.vental.no 

Royal Fabrikker, www.royalfabrikker.no 

Solskjermings Gruppen, www.solskjermingsgruppen.no 
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GASSPEISER 
 
Gjennomføringer for avtrekk til gasspeis vil gå gjennom borettslagets eiendom (tak eller yttervegg), og 
det trengs derfor borettslagets godkjenning før gasspeis monteres. Avtrekkshettene som kommer 
utenpå vegg plasseres slik at de kommer vertikat ovenfor hverandre, enten på gavlvegger eller ut mot 
balkong. Det sees ikke som hensiktsmessig å gi detaljerte føringer for plassering av hettene, men 
plassering må avtales mellom beboere som bor ovenfor hverandre, og må meldes fra til styret får første 
gasspeis installeres. Det bør tilstrebes å bruke hetter med så lik utforming som mulig. 

Gasspeiser må installeres av kvalifisert installatør, og anvisninger fra produsent må følges. Kun 
godkjente produkter må benyttes. Forskriftmessig avstand til brennbart materiale må sikres. 
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UTSKIFTING AV EKSISTERENDE ELEMENTER 
 

Produkter som utskiftes skal erstattes med produkter som har like materialer og utforming som dagens. 

 

VINDUER 
Vedlagte tegninger (se vedlegg) viser eksisterende vinduer sin oppbygging i prinsipp, nøyaktige mål må 
tas på stedet. 

 

FARGER 
Pussede fasadepartier på Nedre Silkestrå er i nyere tid malt med Nordsjø – Sandtex V Acryl Fin, NCS 
kode S2040/Y20R. Dette er en farge som ønskes opprettholdt. 

Fasaders trekledning samt rekkverk på balkonger er malt i en oker farge, men denne ønskes justert 
tilbake mot en lysere oker farge, slik som byggene opprinnelig hadde. En slik farge vil ligge opp mot 
fargen benyttet på pussede fasadepartier – se ovenfor. Ny farge finnes i samarbeid med 
malermester/arkitekt. Det bør males opp 3 større prøvefelter før endelig fargevalg tas. 

Kontrasterende farger (rød, grønn og blå) benyttet på vindusinnramming og rekkverkenes 
stolpekonstruksjoner er i dag malt i blassere/lysere farger enn de hadde opprinnelig. Disse fargene 
avstemmes mot den nye okerfargen, slik at fargebruken blir mer lik den opprinnelige. 
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BALKONG OG TERRASSELØSNINGER 
 

Da Øvre og Nedre Silkestrå ble regulert hadde planmyndighetene betenkeligheter med avstander 
mellom en del av byggene, da disse var knappe og gav begrenset med dagslys og utsyn til leiligheter på 
nedre plan. Utbyggingspotensialet til Øvre og Nedre Silkestrå ble utnyttet fullt ut da de ble bygget. Ut ifra 
dette anbefaler vi at dagens balkongstørrelser opprettholdes. 
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VEDLEGG 


