
Bydelsutvalget Gamle Oslo 
Postadresse: Postboks 9406 Grønland, 0135 Oslo 
Besøksadresse: Platous gate 16 
Telefon. 02180, Fax 23 43 10 01 
E-post: bydelsutvalget@bgo.oslo.kommune.no 
Internett: www.bgo.oslo.kommune.no 
 
 

PROTOKOLL FRA BYDELSUTVALGET 
12.04.2012 kl. 17.00 – 18.55   
Bydelsadministrasjonen, Platous gt. 16 
Møterom: Rudolf Nilsen, 2. etasje 
 
Åpne halvtime: Anne Lise Øien DTZ om Tøyensenteret 
  
 
Tilstede: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Silje Winther (AP), leder 
Mai-Jill Hedemark (SV), nestleder 
Susann Strandberg Jørgensen (AP) 
Finn Overvik (AP) 
Helge Winsvold (AP) 
Naima Abdirahman Aseyr (AP) 
Aroosa Zahoor (Rødt) 
Camilla Huggings Aase (SV) 
Runhild Gammelseter (V) 
Matti Lucie Arenntz (V) 
Arild Furuseth (H) 
Karin Ryen (H) 
Kjell Johansen(FrP) 
Harald A. Nissen (MDG) 
 

Fra administrasjonen: Lasse Østmark, bydelsdirektør 
Solbjørg Bartolozzi, referent 

 
Forfall: 

 
Marit Halse (Rødt) 
 

 
I stedet møtte: 

 
Olaf Svorstøl (Rødt) 

 
 
 
 
Ved møtets start var 15 representanter til stede og bydelsutvalget var dermed ved vedtaksfør. 
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Møteinnkalling:  Godkjent 
 
Tilleggskart av 30.03.2012: Godkjent 
 
Saksliste:    
Karin Ryen (H) meldte sak om endring av medlem og varamedlem ved  
Tilsynsutvalget for Vålerenga bo- og servicesenter, Villa Enerhaugen og Valle dagsenter. 
Saken ble satt på kartet som BU-sak 51/2012  
 
 
 
 
Spørretime: 
Det var innmeldt 0 spørsmål til spørretimen. 
 
 
 
 
Godkjente protokoller til orientering: 
Protokoll fra Rådet for psykisk helse av 20.02.2012 
Protokoll fra Oppvekst, kultur og nærmiljkomiteen av 21.02.2012 
Protokoll fra Eldrerådet av 21.02.2012 
Protokoll fra Byutviklingskomiteen av 22.02.2012 
Protokoll fra Rådet for funksjonshemmede av 22.02.2012 
Protokoll fra Helse- og sosialkomiteen av 23.02.2012 
Protokoll fra Arbeidsutvalget av 06.03.2012 
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BU-sak 
35/2012 

ØKONOMIRAPPORTERING PER FEBRUAR 2012 
 
Bydelsdirektørens innstilling: 
 
Økonomirapportering pr. februar 2012 tas til etterretning 
 
Bydelsutvalgets behandling: 
Det ble ikke fremmet alternative forslag til vedtak. 
 
Bydelsutvalgets votering: 
Bydelsdirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Etter dette lyder bydelsutvalget vedtak: 
 
Økonomirapportering pr. februar 2012 tas til etterretning 
 

 
BU-sak 
36/2012 

FORNYET VARSEL: OPPSTART AV ARBEID MED 
REGULERINGSPLAN FOR NYTT DOBBELTSPOR OSLO S - SKI 
 
Bydelsdirektørens innstilling: 
 
Bydelsutvalget tar fornyet varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan 
for nytt dobbeltspor Oslo S – Ski til orientering. Bydelsutvalget viser til BUs 
tidligere uttalelser i saken; BU-sak 58/2011 og BU-sak 20/2010 og avventer 
offentlig ettersyn av reguleringsplan vår/forsommer 2012. 
 
Byutviklingskomiteens behandling: 
Helge Winsvold fremmet følgende forslag på vegne av AP: 
Nytt punkt 1: 
BU har tidligere krevet at det må utredes en Dyptunnelring for jernbanen 
gjennom Oslo, med kun gjennomgående tog, og alle spor under bakken. Det 
har ikke blitt gjort. Citytunneln som nylig er åpnet i Malmø, og Västlenken 
som skal bygges i Gøteborg er eksempler på hvordan dette kan gjøres. Trolig 
vil man med en slik løsning oppnå at alle nye jernbanelinjer i vår bydel kan 
bygges som lukkede fjelltunneler, og helt unngå anleggsarbeider i 
boligområder og fornminneområder. Noen slik utredning for Oslo har ikke blitt 
utført. BU ber på nytt om at en slik utredning må lages, og at den utføres 
parallelt med det pågående planarbeidet for Follobanen. Bydelsutvalget mener 
at konsekvensanalyse og planer for dobbelspor Oslo S - Ski i større grad må 
inkludere konsekvenser og alternativer knyttet til fremtidig kapasitetsbehov 
rundt fremtidige Oslo S tunnel og ringløsninger. 
 
Jernbaneverket er bedt om å vurdere hvilken betydning de langsiktige 
kapasitetsutfordringene for jernbanen i Osloområdet vil ha for Follobanens 
innføring til Oslo S, bl a i tilknytning til en eventuell fremtidig tunnelløsning i 
Oslo. Bydelsutvalget ber om departementets vurdering om bestillingen 
angående dette er tilfredsstillende besvart. 
 
Nytt punkt 2: 
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Statsråd Magnhild Meltvedt Kleppa uttalte i Aftenposten 8. mars at arbeidet 
med ny togtunnel under Oslo skal starte straks. Bydelsutvalget vil fremheve at 
en slik tunnel må være  ganske identisk med bydelens forslag om 
Dyptunnel/Dyptunnelring, og at en slik tunnelløsning vil være uforenelig med 
de foreliggende planene for Follobanens innføring gjennom Middelalderbyen. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak som punkt 4. 
 
Geir Hem fremmet forslag til nytt punkt 3 på vegne av Rødt: 
Bydelsutvalget viser i sammenhengen til planskissen (201006489 PBE) av  
5. mars hvor det fremgår at Jernbaneverket ser for seg at til arealet i felt C6 
mer enn halveres og at dette kompenseres med og at dette kompenseres med 
mer kompakt utbygging i 8 til ni etasjer. Dette vil gå på bekostning av 
lysinnfall og ev utvidelse av vannspeilet, og bydelsutvalget utaler seg sterkt i 
mot en så tett arealutnyttelse. 
 
Byutviklingskomiteens votering: 
Forslag fra AP til nytt punkt 1 ble enstemmig vedtatt. 
Forslag fra AP til nytt punkt 2 ble enstemmig vedtatt. 
Forslag fra Rødt til nytt punkt 3 ble vedtatt mot 2 stemmer (H, FrP). 
Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Byutviklingskomiteens innstilling til bydelsutvalget: 

1. BU har tidligere krevet at det må utredes en Dyptunnelring for 
jernbanen gjennom Oslo, med kun gjennomgående tog, og alle spor 
under bakken. Det har ikke blitt gjort. Citytunneln som nylig er åpnet i 
Malmø, og Västlenken som skal bygges i Gøteborg er eksempler på 
hvordan dette kan gjøres. Trolig vil man med en slik løsning oppnå at 
alle nye jernbanelinjer i vår bydel kan bygges som lukkede 
fjelltunneler, og helt unngå anleggsarbeider i boligområder og 
fornminneområder. Noen slik utredning for Oslo har ikke blitt utført. 
BU ber på nytt om at en slik utredning må lages, og at den utføres 
parallelt med det pågående planarbeidet for Follobanen. Bydelsutvalget 
mener at konsekvensanalyse og planer for dobbelspor Oslo S - Ski i 
større grad må inkludere konsekvenser og alternativer knyttet til 
fremtidig kapasitetsbehov rundt fremtidige Oslo S tunnel og 
ringløsninger. 

2. Statsråd Magnhild Meltvedt Kleppa uttalte i Aftenposten 8. mars at 
arbeidet med ny togtunnel under Oslo skal starte straks. Bydelsutvalget 
vil fremheve at en slik tunnel må være  ganske identisk med bydelens 
forslag om Dyptunnel/Dyptunnelring, og at en slik tunnelløsning vil 
være uforenelig med de foreliggende planene for Follobanens innføring 
gjennom Middelalderbyen. 

3. Bydelsutvalget viser i sammenhengen til planskissen (201006489 PBE) 
av 5. mars hvor det fremgår at Jernbaneverket ser for seg at til arealet i 
felt C6 mer enn halveres og at dette kompenseres med og at dette 
kompenseres med mer kompakt utbygging i 8 til ni etasjer. Dette vil gå 
på bekostning av lysinnfall og ev utvidelse av vannspeilet, og 
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4. Bydelsutvalget tar fornyet varsel om oppstart av arbeid med 
reguleringsplan for nytt dobbeltspor Oslo S – Ski til orientering. 
Bydelsutvalget viser til BUs tidligere uttalelser i saken; BU-sak 
58/2011 og BU-sak 20/2010 og avventer offentlig ettersyn av 
reguleringsplan vår/forsommer 2012. 

Bydelsutvalgets behandling: 
Det ble ikke fremmet alternative forslag til vedtak. 
 
Bydelsutvalgets votering: 
Byutviklingskomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Etter dette lyder bydelsutvalget vedtak: 

1. BU har tidligere krevet at det må utredes en Dyptunnelring for 
jernbanen gjennom Oslo, med kun gjennomgående tog, og alle spor 
under bakken. Det har ikke blitt gjort. Citytunneln som nylig er 
åpnet i Malmø, og Västlenken som skal bygges i Gøteborg er 
eksempler på hvordan dette kan gjøres. Trolig vil man med en slik 
løsning oppnå at alle nye jernbanelinjer i vår bydel kan bygges som 
lukkede fjelltunneler, og helt unngå anleggsarbeider i 
boligområder og fornminneområder. Noen slik utredning for Oslo 
har ikke blitt utført. BU ber på nytt om at en slik utredning må 
lages, og at den utføres parallelt med det pågående planarbeidet 
for Follobanen. Bydelsutvalget mener at konsekvensanalyse og 
planer for dobbelspor Oslo S - Ski i større grad må inkludere 
konsekvenser og alternativer knyttet til fremtidig kapasitetsbehov 
rundt fremtidige Oslo S tunnel og ringløsninger. 

2. Statsråd Magnhild Meltvedt Kleppa uttalte i Aftenposten 8. mars 
at arbeidet med ny togtunnel under Oslo skal starte straks. 
Bydelsutvalget vil fremheve at en slik tunnel må være  ganske 
identisk med bydelens forslag om Dyptunnel/Dyptunnelring, og at 
en slik tunnelløsning vil være uforenelig med de foreliggende 
planene for Follobanens innføring gjennom Middelalderbyen. 

3. Bydelsutvalget viser i sammenhengen til planskissen (201006489 
PBE) av 5. mars hvor det fremgår at Jernbaneverket ser for seg at 
til arealet i felt C6 mer enn halveres og at dette kompenseres med 
og at dette kompenseres med mer kompakt utbygging i 8 til ni 
etasjer. Dette vil gå på bekostning av lysinnfall og ev utvidelse av 
vannspeilet, og bydelsutvalget utaler seg sterkt i mot en så tett 
arealutnyttelse. 

4. Bydelsutvalget tar fornyet varsel om oppstart av arbeid med 
reguleringsplan for nytt dobbeltspor Oslo S – Ski til orientering. 
Bydelsutvalget viser til BUs tidligere uttalelser i saken; BU-sak 
58/2011 og BU-sak 20/2010 og avventer offentlig ettersyn av 
reguleringsplan vår/forsommer 2012. 
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BU-sak 
37/2012 

BISPEGATA - KUNNGJØRING OM OFFENTLIG ETTERSYN - 
FORSLAG TIL DETALJREGULERING 
 
Bydelsdirektørens innstilling: 

1. Bydelsutvalget er i utgangspunktet positiv til at Bispegata stenges for 
ordinær trafikk, gjøres om til kollektivgate og at sykkelfelt på begge 
sider av gata opprettholdes, men er skeptisk til en utvidelse av 
veianlegget som er negativt for kulturminnet Oslo middelalderby.  

2. Bydelsutvalget mener et veianlegg for tett inntil Ladegården 
landskapsmessig og estetisk sett vil være uheldig. Bydelsutvalget 
mener trafikkområdet ikke bør flyttes nærmere Ladegården enn i dag. 
Bydelen har tidligere uttalt seg skeptisk til dette, både i de to 
planinitiativene i saken og i BUK-vedtak 23/09 ”Planforslag til 
begrenset høring – kulturhistorisk museum, Bjørvika – felt C 
Middelalderparken”(sommerfullmakt fra BU). BUK uttaler seg her 
også kritisk til oppstilling av turistbusser i Bispegata. 

3. Bydelsutvalget er skeptisk til at det settes av plass til 
bussoppstillingsplasser i planområdet og mener dette bør flyttes lenger 
vekk. Bydelsutvalget mener arealene som er foreslått avsatt til 
parkering for turistbusser istedenfor bør avsettes til grøntarealer rundt 
Ladegården og barokkhagen tilknyttet Ladegården, samt sikre at 
veianlegget ikke får noen negativ virkning på kulturminnet Oslo 
middelalderby. Bydelsutvalget mener veianlegget i større grad enn det 
som er foreslått må tilpasse seg kulturminnet Oslo middelalderby.  

4. Bydelsutvalget vil påpeke viktigheten av at reguleringsplan for 
kulturhistorisk museum og reguleringsplan for Bispegata kobles 
sammen og at uttalelsene som ble gjort vedr. Bispegata i forbindelse 
med reguleringsplan for Kulturhistorisk museum blir tatt hensyn til. 

5. Bydelsutvalget mener det er viktig at stengning av Arupsgate legges 
inn rekkefølgebestemmelsene. Dette er skolevei for mange barn i 
området som går på Gamlebyen skole, og økt trafikk her vil kunne 
skape farlige situasjoner. Bydelsutvalget mener skoleveien for elever 
ved Gamlebyen skole må kartlegges nærmere, og at det må 
tilrettelegges for sikkerhet i krysningspunktene innenfor planområdet.  

6. Bydelsutvalget mener konsekvenser av omgjøring til kollektivgate i 
Bispegata i form av økt kjøring andre steder bør utredes og tiltak for å 
minske skadevirkningene av dette på omkringliggende boligområder og 
rekreasjonsområder, må legges inn i rekkefølgebestemmelsene. 
Eksempler på avbøtende tiltak kan f.eks. være fartsdumper og skilting, 
innsnevring av veibane etc.  

7. Bydelsutvalget mener det er viktig å sørge for god tilgjengelighet både 
på langs og på tvers av området i anleggsperioden. Middelalderparken, 
Minneparken og Oslo Ladegård med tilknyttet barokkhage er viktige 
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8. Bydelsutvalget er enig i at det er viktig at det settes krav til høy 
materialkvalitet i utforming og materialvalg på hele strekningen, men 
mener det må tilføyes i bestemmelsene at det også skal legges stor vekt 
på miljø- og klimavennlige løsninger og materialer. 

9. Bydelsutvalget mener universell utforming i utvidet forstand er svært 
viktig for området. Bydelsutvalget mener området bør tilrettelegges for 
både bevegelseshemmede, orienteringshemmede, synshemmede, 
hørselhemmede osv.  

 
Byutviklingskomiteens behandling: 
Omforent forslag fra alle partier: 
Nytt punkt 1: 
Bydelsutvalget krever primært om at Bispegata stenges helt for motoriser 
trafikk over Oslo Torg, da denne type trafikk over dette lille torget vil være 
uforenelig med bydelens og bystyrets enstemmige vedtak om å gjenopprette 
Oslo Torg, og å oppnå målet om en helhetlig middelalderby. Syklende og 
myke trafikanter må sikres med tilrettelagte egne traser. 
 
Nytt punkt 2: 
Bydelsutvalget vil beholde dagens trikketrasé i Oslogate, som da vil krysse 
Bispegata i overkant av Oslo Torg. Den nye trikken i Bjørvika må føres rundt 
vannspeilet i tråd med beboernes forslag, Trikkeringen. 
De øvrige punktene forskyves, forøvrig ingen forslag til endringer  
 
Geir Hem fremmet forslag til nytt punkt 3 på vegne av Rødt: 
Bydelsutvalget viser til innspill fra beboere og interesseforening i Gamlebyen 
og krever at følgende punkter blir ivaretatt i videre reguleringssak. 

 Dagens holdeplass på St. Halvards plass flyttes fra nordsiden til 
sørsiden av Oslo torg. Dette for å gi Gamlebyen øst og nordøst 
betjening fra trikken uansett hvor trikken måtte gå i fremtiden. En 
skikkelig betjening av trikken i nærområdet er en forutsetning for at 
bussene kan snu utenfor indre by  

 Planlegging av Bispegata må ses i sammenheng med avklaringer rundt 
Follobanen  

 Alternativt hvis det legges trikk over Oslo torg, er at trikkeholdeplassen 
i Bispegata trekkes helt ned til Vannspeilet, slik også byantikvaren 
ønsker.  Med anbefaling om å legge holdeplassen i Dronning Eufemias 
gate, vest for Vannspeilet  

 Follobanen utbygging betyr at det vanskelig kan bygges trikk i 
Bispegata på mange år.  Dette kan bety at trikken i Dronning Eufemias 
gate må gå i butt fra vest — mot Kong Håkon 5. s gate i mange år. Det 
må derfor bygges en (midlertidig) holdeplass øst i Dronning Eufemias 
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 Det nå hektes en ny sykkelvei på nye Sørenga bru, som binder sammen 
sykkelveien langs Mosseveien med sykkelveien i den kommende Kong 
Håkon 5s gate. Det bør også søkes alternative løsninger for syklister fra 
øst og nordøst"  

Byutviklingskomiteens votering: 
Omforent forslag til nytt punkt 1 ble satt opp mot bydelsdirektørens forslag 
punkt 1. Nytt punkt 1 ble enstemmig vedtatt. Bydelsdirektørens forslag til 
punkt 1 falt. 
APs forslag til nytt punkt 2 ble vedtatt mot 2 stemmer (H. FrP). 
Rødts forslag til nytt punkt 3 ble enstemmig vedtatt. 
Bydelsdirektørens innstilling punkt 2 – 9 ble enstemmig vedtatt som  
punkt 4 – 11. 
 
Byutviklingskomiteens innstilling til bydelsutvalget: 

1. Bydelsutvalget krever primært om at Bispegata stenges helt for 
motoriser trafikk over Oslo Torg, da denne type trafikk over dette lille 
torget vil være uforenelig med bydelens og bystyrets enstemmige 
vedtak om å gjenopprette Oslo Torg, og å oppnå målet om en helhetlig 
middelalderby. Syklende og myke trafikanter må sikres med 
tilrettelagte egne traser. 
 

2. Bydelsutvalget vil beholde dagens trikketrasé i Oslogate, som da vil 
krysse Bispegata i overkant av Oslo Torg. Den nye trikken i Bjørvika 
må føres rundt vannspeilet i tråd med beboernes forslag, Trikkeringen. 
 

3. Bydelsutvalget viser til innspill fra beboere og interesseforening i 
Gamlebyen og krever at følgende punkter blir ivaretatt i videre 
reguleringssak. 

a. Dagens holdeplass på St. Halvards plass flyttes fra nordsiden til 
sørsiden av Oslo torg. Dette for å gi Gamlebyen øst og nordøst 
betjening fra trikken uansett hvor trikken måtte gå i fremtiden. 
En skikkelig betjening av trikken i nærområdet er en 
forutsetning for at bussene kan snu utenfor indre by  

b. Planlegging av Bispegata må ses i sammenheng med 
avklaringer rundt Follobanen  

c. Alternativt hvis det legges trikk over Oslo torg, er at 
trikkeholdeplassen i Bispegata trekkes helt ned til Vannspeilet, 
slik også byantikvaren ønsker.  Med anbefaling om å legge 
holdeplassen i Dronning Eufemias gate, vest for Vannspeilet 

d. Follobanen utbygging betyr at det vanskelig kan bygges trikk i 
Bispegata på mange år.  Dette kan bety at trikken i Dronning 
Eufemias gate må gå i butt fra vest — mot Kong Håkon 5. s 
gate i mange år. Det må derfor bygges en (midlertidig) 
holdeplass øst i Dronning Eufemias gate med tanke på årene 
trikken vil gå i butt  

e. Det nå hektes en ny sykkelvei på nye Sørenga bru, som binder 
sammen sykkelveien langs Mosseveien med sykkelveien i den 
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4. Bydelsutvalget mener et veianlegg for tett inntil Ladegården 
landskapsmessig og estetisk sett vil være uheldig. Bydelsutvalget 
mener trafikkområdet ikke bør flyttes nærmere Ladegården enn i dag. 
Bydelen har tidligere uttalt seg skeptisk til dette, både i de to 
planinitiativene i saken og i BUK-vedtak 23/09 ”Planforslag til 
begrenset høring – kulturhistorisk museum, Bjørvika – felt C 
Middelalderparken”(sommerfullmakt fra BU). BUK uttaler seg her 
også kritisk til oppstilling av turistbusser i Bispegata. 

5. Bydelsutvalget er skeptisk til at det settes av plass til 
bussoppstillingsplasser i planområdet og mener dette bør flyttes lenger 
vekk. Bydelsutvalget mener arealene som er foreslått avsatt til 
parkering for turistbusser istedenfor bør avsettes til grøntarealer rundt 
Ladegården og barokkhagen tilknyttet Ladegården, samt sikre at 
veianlegget ikke får noen negativ virkning på kulturminnet Oslo 
middelalderby. Bydelsutvalget mener veianlegget i større grad enn det 
som er foreslått må tilpasse seg kulturminnet Oslo middelalderby. 

6. Bydelsutvalget vil påpeke viktigheten av at reguleringsplan for 
kulturhistorisk museum og reguleringsplan for Bispegata kobles 
sammen og at uttalelsene som ble gjort vedr. Bispegata i forbindelse 
med reguleringsplan for Kulturhistorisk museum blir tatt hensyn til. 

7. Bydelsutvalget mener det er viktig at stengning av Arupsgate legges 
inn rekkefølgebestemmelsene. Dette er skolevei for mange barn i 
området som går på Gamlebyen skole, og økt trafikk her vil kunne 
skape farlige situasjoner. Bydelsutvalget mener skoleveien for elever 
ved Gamlebyen skole må kartlegges nærmere, og at det må 
tilrettelegges for sikkerhet i krysningspunktene innenfor planområdet. 

8. Bydelsutvalget mener konsekvenser av omgjøring til kollektivgate i 
Bispegata i form av økt kjøring andre steder bør utredes og tiltak for å 
minske skadevirkningene av dette på omkringliggende boligområder 
og rekreasjonsområder, må legges inn i rekkefølgebestemmelsene. 
Eksempler på avbøtende tiltak kan f.eks. være fartsdumper og skilting, 
innsnevring av veibane etc.  

9. Bydelsutvalget mener det er viktig å sørge for god tilgjengelighet både 
på langs og på tvers av området i anleggsperioden. Middelalderparken, 
Minneparken og Oslo Ladegård med tilknyttet barokkhage er viktige 
kultur- og rekreasjonsarealer. Bydelsutvalget  mener det bør stilles krav 
om dette i byggesaken. 

10. Bydelsutvalget er enig i at det er viktig at det settes krav til høy 
materialkvalitet i utforming og materialvalg på hele strekningen, men 
mener det må tilføyes i bestemmelsene at det også skal legges stor vekt 
på miljø- og klimavennlige løsninger og materialer. 
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11. Bydelsutvalget mener universell utforming i utvidet forstand er svært 
viktig for området. Bydelsutvalget mener området bør tilrettelegges for 
både bevegelseshemmede, orienteringshemmede, synshemmede, 
hørselshemmede osv.  

Bydelsutvalgets behandling: 
Det ble ikke fremmet alternative forslag til vedtak. 
 
Bydelsutvalgets votering: 
Byutviklingskomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Etter dette lyder bydelsutvalget vedtak: 
 

1. Bydelsutvalget krever primært om at Bispegata stenges helt for 
motoriser trafikk over Oslo Torg, da denne type trafikk over dette 
lille torget vil være uforenelig med bydelens og bystyrets 
enstemmige vedtak om å gjenopprette Oslo Torg, og å oppnå 
målet om en helhetlig middelalderby. Syklende og myke 
trafikanter må sikres med tilrettelagte egne traser. 
 

2. Bydelsutvalget vil beholde dagens trikketrasé i Oslogate, som da 
vil krysse Bispegata i overkant av Oslo Torg. Den nye trikken i 
Bjørvika må føres rundt vannspeilet i tråd med beboernes forslag, 
Trikkeringen. 
 

3. Bydelsutvalget viser til innspill fra beboere og interesseforening i 
Gamlebyen og krever at følgende punkter blir ivaretatt i videre 
reguleringssak. 

f. Dagens holdeplass på St. Halvards plass flyttes fra 
nordsiden til sørsiden av Oslo torg. Dette for å gi 
Gamlebyen øst og nordøst betjening fra trikken uansett 
hvor trikken måtte gå i fremtiden. En skikkelig betjening av 
trikken i nærområdet er en forutsetning for at bussene kan 
snu utenfor indre by  

g. Planlegging av Bispegata må ses i sammenheng med 
avklaringer rundt Follobanen  

h. Alternativt hvis det legges trikk over Oslo torg, er at 
trikkeholdeplassen i Bispegata trekkes helt ned til 
Vannspeilet, slik også byantikvaren ønsker.  Med anbefaling 
om å legge holdeplassen i Dronning Eufemias gate, vest for 
Vannspeilet 

i. Follobanen utbygging betyr at det vanskelig kan bygges 
trikk i Bispegata på mange år.  Dette kan bety at trikken i 
Dronning Eufemias gate må gå i butt fra vest — mot Kong 
Håkon 5. s gate i mange år. Det må derfor bygges en 
(midlertidig) holdeplass øst i Dronning Eufemias gate med 
tanke på årene trikken vil gå i butt  

j. Det nå hektes en ny sykkelvei på nye Sørenga bru, som 
binder sammen sykkelveien langs Mosseveien med 
sykkelveien i den kommende Kong Håkon 5s gate. Det bør 

 10



4. Bydelsutvalget mener et veianlegg for tett inntil Ladegården 
landskapsmessig og estetisk sett vil være uheldig. Bydelsutvalget 
mener trafikkområdet ikke bør flyttes nærmere Ladegården enn i 
dag. Bydelen har tidligere uttalt seg skeptisk til dette, både i de to 
planinitiativene i saken og i BUK-vedtak 23/09 ”Planforslag til 
begrenset høring – kulturhistorisk museum, Bjørvika – felt C 
Middelalderparken”(sommerfullmakt fra BU). BUK uttaler seg 
her også kritisk til oppstilling av turistbusser i Bispegata. 

5. Bydelsutvalget er skeptisk til at det settes av plass til 
bussoppstillingsplasser i planområdet og mener dette bør flyttes 
lenger vekk. Bydelsutvalget mener arealene som er foreslått avsatt 
til parkering for turistbusser istedenfor bør avsettes til 
grøntarealer rundt Ladegården og barokkhagen tilknyttet 
Ladegården, samt sikre at veianlegget ikke får noen negativ 
virkning på kulturminnet Oslo middelalderby. Bydelsutvalget 
mener veianlegget i større grad enn det som er foreslått må tilpasse 
seg kulturminnet Oslo middelalderby. 

6. Bydelsutvalget vil påpeke viktigheten av at reguleringsplan for 
kulturhistorisk museum og reguleringsplan for Bispegata kobles 
sammen og at uttalelsene som ble gjort vedr. Bispegata i 
forbindelse med reguleringsplan for Kulturhistorisk museum blir 
tatt hensyn til. 

7. Bydelsutvalget mener det er viktig at stengning av Arupsgate 
legges inn rekkefølgebestemmelsene. Dette er skolevei for mange 
barn i området som går på Gamlebyen skole, og økt trafikk her vil 
kunne skape farlige situasjoner. Bydelsutvalget mener skoleveien 
for elever ved Gamlebyen skole må kartlegges nærmere, og at det 
må tilrettelegges for sikkerhet i krysningspunktene innenfor 
planområdet. 

8. Bydelsutvalget mener konsekvenser av omgjøring til kollektivgate i 
Bispegata i form av økt kjøring andre steder bør utredes og tiltak 
for å minske skadevirkningene av dette på omkringliggende 
boligområder og rekreasjonsområder, må legges inn i 
rekkefølgebestemmelsene. Eksempler på avbøtende tiltak kan 
f.eks. være fartsdumper og skilting, innsnevring av veibane etc.  

9. Bydelsutvalget mener det er viktig å sørge for god tilgjengelighet 
både på langs og på tvers av området i anleggsperioden. 
Middelalderparken, Minneparken og Oslo Ladegård med 
tilknyttet barokkhage er viktige kultur- og rekreasjonsarealer. 
Bydelsutvalget  mener det bør stilles krav om dette i byggesaken. 

10. Bydelsutvalget er enig i at det er viktig at det settes krav til høy 
materialkvalitet i utforming og materialvalg på hele strekningen, 
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11. Bydelsutvalget mener universell utforming i utvidet forstand er 
svært viktig for området. Bydelsutvalget mener området bør 
tilrettelegges for både bevegelseshemmede, orienteringshemmede, 
synshemmede, hørselshemmede osv.  

 
 
BU-sak 
38/2012 

DISPENSASJONSSØKNAD BRINKEN 63/65 
 
Bydelsdirektørens innstilling: 

1. Bydelsutvalget viser til brev fra bydelsadministrasjonen til PBE datert 
7.10.11, samt BU-vedtak 83/2010, 120/2010 og 142/2010. 
Bydelsutvalget mener mange av punktene fra tidligere vedtak 
fremdeles er aktuelle. 

2. Bydelsutvalget mener de forelagte fotomontasjene viser at foreslåtte 
bygningshøyder på kote 57,4 kommer i konflikt med utsiktsforholdene 
fra parken, noe som gir parken mindre verdi som rekreasjonsområde. 
Bydelsutvalget mener derfor kravet om at byggets øverste takflate ikke 
skal overstige ca kote 55 må opprettholdes.  

3. Bydelsutvalget mener heller ikke det bør gis dispensasjon fra kravet om 
bebyggelsesplan, siden det er stort behov for en bebyggelsesplan. 
Bydelsutvalget mener prosessen med en bebyggelsesplan vil kunne 
illustrere prosjektet på en langt bedre måte. Både utsynsforholdene fra 
Kampenparken, hvordan bebyggelsen forholder seg til Kampentrappa, 
samt hvordan man tenker friområdet på tak løst kan illustreres gjennom 
en bebyggelsesplan.  

4. Bydelsutvalget mener friområdet som er regulert inn mot 
Kampentrappa må opprettholdes. Det er viktig med lys og rom rundt 
den bevaringsverdige trappa. Bydelen har heller ikke fått anledning til å 
uttale seg til den tidligere gitte dispensasjonen vedr. dispensasjon fra 
regulert friområde.  

5. Bydelsutvalget mener det ikke må gis dispensasjon fra bestemmelsen 
om friområde på tak. 

6. Bydelsutvalget uttrykker fortsatt skepsis mot takterrasse mot 
Kampenparken da dette kan føre til privatisering av deler av parken.  

7. Bydelsutvalget mener fremdeles Brinken 53-63 må sees som en helhet 
og at byggesaken ikke kan godkjennes før en reguleringplan for hele 
området er utarbeidet. 

 
Byutviklingskomiteens behandling: 
Gudrun Hesselberg fremmet følgende forslag på vegne av Høyre: 
Punkt 2 i bydelsdirektørens forslag strykes. 
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Punkt 3 endres ved at første setning strykes, og inn settes i stedet: 
BU mener det ikke er grunnlag for å gi dispensasjon for kravet om 
bebyggelsesplan, da en slik plan bedre vil belyse hvordan det planlagte bygget 
tilpasser seg området. 
Punkt 5 og 6 i bydelsdirektørens forslag strykes, da en vil ha et bedre 
beslutningsgrunnlag etter at bebyggelsesplan er lagt frem. 
Tilleggsforslag punkt 8: 
BU ber om at byantikvaren prioriterer arbeidet med å gi uttalelse til en 
helhetlig reguleringsplan for Brinken 53-61 etter at man nå i ett år har søkt om 
utsatt frist for uttalelse. 
 
Matti Lucie Arentz fremmet følgende endring av punkt 3 på vegne av Venstre: 
Endring understreket. ”Bydelsutvalget mener at det ikke skal gis dispensasjon”
 
Matti Lucie Arentz fremmet tilleggsforslag til punkt 7 på vegne av Venstre: 
Bydelsutvalget støtter Kampen Vels og Kampen Historielags uttalelser 
omkring dette. 
 
Byutviklingskomiteens votering: 
Bydelsdirektørens innstilling punkt 1 ble enstemmig vedtatt. 
Bydelsdirektørens innstilling punkt 2 ble vedtatt mot 2 stemmer (H, FrP) 
Høyres forslag punk 2, falt. 
Bydelsdirektørens innstilling punkt 3 med endringsforslag ble vedtatt  
mot 2 stemmer (H, FrP). 
Høyres forslag punk 3 fikk 2 stemmer (H, FrP) og falt. 
Bydelsdirektørens innstilling punkt 4 ble enstemmig vedtatt. 
Bydelsdirektørens innstilling punkt 5 og 6 ble vedtatt mot 2 stemmer (H, FrP). 
Høyres forslag punkt 5 og 6 fikk 2 stemmer (H, FrP) og falt. 
Høyres forslag punkt 8 ble enstemmig vedtatt. 
 
Byutviklingskomiteens innstilling til bydelsutvalget: 
1. Bydelsutvalget viser til brev fra bydelsadministrasjonen til PBE datert 

7.10.11, samt BU-vedtak 83/2010, 120/2010 og 142/2010. Bydelsutvalget 
mener mange av punktene fra tidligere vedtak fremdeles er aktuelle. 
 

2. Bydelsutvalget mener de forelagte fotomontasjene viser at foreslåtte 
bygningshøyder på kote 57,4 kommer i konflikt med utsiktsforholdene fra 
parken, noe som gir parken mindre verdi som rekreasjonsområde. 
Bydelsutvalget mener derfor kravet om at byggets øverste takflate ikke skal 
overstige ca kote 55 må opprettholdes.  
 

3. Bydelsutvalget mener at det ikke skal gis dispensasjon fra kravet om 
bebyggelsesplan, siden det er stort behov for en bebyggelsesplan. 
Bydelsutvalget mener prosessen med en bebyggelsesplan vil kunne 
illustrere prosjektet på en langt bedre måte. Både utsynsforholdene fra 
Kampenparken, hvordan bebyggelsen forholder seg til Kampentrappa, samt 
hvordan man tenker friområdet på tak løst kan illustreres gjennom en 
bebyggelsesplan.  
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4. Bydelsutvalget mener friområdet som er regulert inn mot Kampentrappa 
må opprettholdes. Det er viktig med lys og rom rundt den bevaringsverdige 
trappa. Bydelen har heller ikke fått anledning til å uttale seg til den tidligere 
gitte dispensasjonen vedr. dispensasjon fra regulert friområde.  
 

5. Bydelsutvalget mener det ikke må gis dispensasjon fra bestemmelsen om 
friområde på tak. 
 

6. Bydelsutvalget uttrykker fortsatt skepsis mot takterrasse mot 
Kampenparken da dette kan føre til privatisering av deler av parken. 
 

7. Bydelsutvalget mener fremdeles Brinken 53-63 må sees som en helhet og 
at byggesaken ikke kan godkjennes før en reguleringsplan for hele området 
er utarbeidet. 
Bydelsutvalget støtter Kampen Vels og Kampen Historielags uttalelser 
omkring dette. 
 

8. BU ber om at byantikvaren prioriterer arbeidet med å gi uttalelse til en 
helhetlig reguleringsplan for Brinken 53-61 etter at man nå i ett år har søkt 
om utsatt frist for uttalelse. 

 
Bydelsutvalgets behandling: 
Arild Furuset fremmet Høyres forslag punkt 2 og 3 som falt i komiteen på nytt: 
Punkt 2 i bydelsdirektørens forslag strykes. 
Punkt 3 endres ved at første setning strykes, og erstattes med: 
BU mener det ikke er grunnlag for å gi dispensasjon for kravet om 
bebyggelsesplan, da en slik plan bedre vil belyse hvordan det planlagte bygget 
tilpasser seg området. 
 
Bydelsutvalgets votering: 
Byutviklingskomiteens innstilling punkt 1 som er sammenfallende med 
bydelsdirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Byutviklingskomiteens innstilling punkt 2 som er sammenfallende med 
bydelsdirektørens innstilling ble vedtatt mot 3 stemmer (2 H, 1 FrP) og  
Høyres forslag falt. 
Byutviklingskomiteens innstilling punkt 3 ble vedtatt mot 3 stemmer  
(2 H, 1 FrP) og Høyres forslag falt 
Byutviklingskomiteens innstilling punkt 4 som er sammenfallende med 
bydelsdirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Byutviklingskomiteens innstilling punkt 5 som er sammenfallende med 
bydelsdirektørens innstilling ble vedtatt mot 3 stemmer (2 H, 1 FrP) 
Byutviklingskomiteens innstilling punkt 6 som er sammenfallende med 
bydelsdirektørens innstilling ble vedtatt mot 3 stemmer (2 H, 1 FrP)  
Byutviklingskomiteens innstilling punkt 7 ble enstemmig vedtatt. 
Byutviklingskomiteens innstilling punkt 8 ble enstemmig vedtatt. 
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Etter dette lyder bydelsutvalget vedtak: 
 

1. Bydelsutvalget viser til brev fra bydelsadministrasjonen til PBE 
datert 7.10.11, samt BU-vedtak 83/2010, 120/2010 og 142/2010. 
Bydelsutvalget mener mange av punktene fra tidligere vedtak 
fremdeles er aktuelle. 
 

2. Bydelsutvalget mener de forelagte fotomontasjene viser at 
foreslåtte bygningshøyder på kote 57,4 kommer i konflikt med 
utsiktsforholdene fra parken, noe som gir parken mindre verdi 
som rekreasjonsområde. Bydelsutvalget mener derfor kravet om at 
byggets øverste takflate ikke skal overstige ca kote 55 må 
opprettholdes.  
 

3. Bydelsutvalget mener at det ikke skal gis dispensasjon fra kravet 
om bebyggelsesplan, siden det er stort behov for en 
bebyggelsesplan. Bydelsutvalget mener prosessen med en 
bebyggelsesplan vil kunne illustrere prosjektet på en langt bedre 
måte. Både utsynsforholdene fra Kampenparken, hvordan 
bebyggelsen forholder seg til Kampentrappa, samt hvordan man 
tenker friområdet på tak løst kan illustreres gjennom en 
bebyggelsesplan.  
 

4. Bydelsutvalget mener friområdet som er regulert inn mot 
Kampentrappa må opprettholdes. Det er viktig med lys og rom 
rundt den bevaringsverdige trappa. Bydelen har heller ikke fått 
anledning til å uttale seg til den tidligere gitte dispensasjonen vedr. 
dispensasjon fra regulert friområde.  
 

5. Bydelsutvalget mener det ikke må gis dispensasjon fra 
bestemmelsen om friområde på tak. 
 

6. Bydelsutvalget uttrykker fortsatt skepsis mot takterrasse mot 
Kampenparken da dette kan føre til privatisering av deler av 
parken. 
 

7. Bydelsutvalget mener fremdeles Brinken 53-63 må sees som en 
helhet og at byggesaken ikke kan godkjennes før en 
reguleringsplan for hele området er utarbeidet. 
Bydelsutvalget støtter Kampen Vels og Kampen Historielags 
uttalelser omkring dette. 
 

8. BU ber om at byantikvaren prioriterer arbeidet med å gi uttalelse 
til en helhetlig reguleringsplan for Brinken 53-61 etter at man nå i 
ett år har søkt om utsatt frist for uttalelse. 
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BU-sak 
39/2012 

SØKNAD OM BEVILLING - SAIF DAGLIGVARER, 
HEDMARKSGATA 10B 
 
Bydelsdirektørens innstilling: 
 
Bydelsutvalget anbefaler innvilgelse av søknad om ny salgsbevilling ved 
eierskifte ved Saif Dagligvarer, Hedmarksgata 10 B etter Forskrift om 
åpningstider for serveringssteder og om salgs- og skjenketider for 
alkoholholdige drikker m.v. § 3  
 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens behandling: 
Det ble ikke fremmet alternative saker. 
 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens votering: 
Bydelsdirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens innstilling til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget anbefaler innvilgelse av søknad om ny salgsbevilling ved 
eierskifte ved Saif Dagligvarer, Hedmarksgata 10 B etter Forskrift om 
åpningstider for serveringssteder og om salgs- og skjenketider for 
alkoholholdige drikker m.v. § 3 
 
Bydelsutvalgets behandling: 
Det ble ikke fremmet alternative forslag til vedtak. 
 
Bydelsutvalgets votering: 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens innstilling som er sammenfallende 
med bydelsdirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Etter dette lyder bydelsutvalget vedtak: 
 
Bydelsutvalget anbefaler innvilgelse av søknad om ny salgsbevilling ved 
eierskifte ved Saif Dagligvarer, Hedmarksgata 10 B etter Forskrift om 
åpningstider for serveringssteder og om salgs- og skjenketider for 
alkoholholdige drikker m.v. § 3 
 

 
BU-sak 
40/2012 

SØKNAD OM BEVILLING - SUDØST ASIAN CROSSOVER,  
TRONDHEIMSVEIEN 5 
 
Bydelsdirektørens innstilling: 
 
Bydelsutvalget anbefaler søknad om fornyelse av serverings- skjenkebevilling 
ved SudØst Asian Crossover,  Trondheimsveien 5 med åpnings- og skjenketid 
inne til kl 03.00/03.30, og uteservering til kl 23.30/24.00 jf. Forskrift om 
åpningstider for serveringssteder og om salgs- og skjenketider for 
alkoholholdige drikker m.v.  
 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens behandling: 
Det ble fremmet følgende forslag fra samtlige partier: OKN vil gå inn for 
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anbefaling i BU dersom det avklares hvorvidt det har vært klager eller ikke, 
som nevnt forrige gang saken var oppe. 
 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens votering: 
Alternativt forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens innstilling til bydelsutvalget:  
OKN vil gå inn for anbefaling i BU dersom det avklares hvorvidt det har vært 
klager eller ikke, som nevnt forrige gang saken var oppe. 
  
Bydelsutvalgets behandling: 
Det ble ikke fremmet alternative forslag til vedtak.  
 
Bydelsutvalgets votering: 
Bydelsdirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Etter dette lyder bydelsutvalget vedtak: 
 
Bydelsutvalget anbefaler søknad om fornyelse av serverings- 
skjenkebevilling ved SudØst Asian Crossover,  Trondheimsveien 5 med 
åpnings- og skjenketid inne til kl 03.00/03.30, og uteservering til kl 
23.30/24.00 jf. Forskrift om åpningstider for serveringssteder og om salgs- 
og skjenketider for alkoholholdige drikker m.v.  
  
 

 
BU-sak 
41/2012 

SØKNAD OM BEVILLING VED KIWI 333 ETTERSTAD, 
STRØMSVEIEN 102 
 
Bydelsdirektørens innstilling: 
 
Bydelsutvalget anbefaler innvilgelse av søknad om fornyelse av salgsbevilling 
ved  
Kiwi 333 Etterstad, Strømsveien 102 jf. Forskrift om åpningstider for 
serveringssteder og om salgs- og skjenketider for alkoholholdige drikker m.v. § 
3. 
 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens behandling: 
Det ble ikke fremmet alternative forslag. 
 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens votering: 
Bydelsdirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens innstilling til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget anbefaler innvilgelse av søknad om fornyelse av salgsbevilling 
ved Kiwi 333 Etterstad, Strømsveien 102 jf. Forskrift om åpningstider for 
serveringssteder og om salgs- og skjenketider for alkoholholdige  
drikker m.v. § 3. 
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Bydelsutvalgets behandling: 
Det ble ikke fremmet alternative forslag til vedtak. 
 
Bydelsutvalgets votering: 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens innstilling som er sammenfallende 
med bydelsdirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Etter dette lyder bydelsutvalget vedtak: 
 
 
Bydelsutvalget anbefaler innvilgelse av søknad om fornyelse av 
salgsbevilling ved Kiwi 333 Etterstad, Strømsveien 102 jf. Forskrift om 
åpningstider for serveringssteder og om salgs- og skjenketider for 
alkoholholdige  
drikker m.v. § 3. 
 

 
BU-sak 
42/2012 

SØKNAD OM BEVILLING - ENERHAUGEN PUB, 
GRØNLANDSLEIRET 39 
 
Bydelsdirektørens innstilling: 
 
Bydelsutvalget anbefaler søknad om ny serverings- skjenkebevilling ved 
eierskifte ved Enerhaugen Pub, Grønlandsleiret 39 med åpnings- og skjenketid 
inne til klokken 01.00/00.30, og uteservering til klokken 22.00/21.30, jf. 
Forskrift om åpningstider for serveringssteder og om salgs- og skjenketider for 
alkoholholdige drikker m.v. § 1 b) 
 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens behandling: 
Det ble ikke fremmet alternative forslag. 
 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens votering: 
Bydelsdirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens innstilling til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget anbefaler søknad om ny serverings- skjenkebevilling ved 
eierskifte ved Enerhaugen Pub, Grønlandsleiret 39 med åpnings- og skjenketid 
inne til klokken 01.00/00.30, og uteservering til klokken 22.00/21.30, jf. 
Forskrift om åpningstider for serveringssteder og om salgs- og skjenketider for 
alkoholholdige drikker m.v. § 1 b) 
 
Bydelsutvalgets behandling: 
Det ble ikke fremmet alternative forslag til vedtak. 
 
Bydelsutvalgets votering: 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens innstilling som er sammenfallende 
med bydelsdirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Etter dette lyder bydelsutvalget vedtak: 
 
Bydelsutvalget anbefaler søknad om ny serverings- skjenkebevilling ved 
eierskifte ved Enerhaugen Pub, Grønlandsleiret 39 med åpnings- og 
skjenketid inne til klokken 01.00/00.30, og uteservering til klokken 
22.00/21.30, jf. Forskrift om åpningstider for serveringssteder og om salgs- 
og skjenketider for alkoholholdige drikker m.v. § 1 b) 
 
 

 
BU-sak 
43/2012 

SØKNAD OM BEVILLING - ENGA RESTAURANTHUS, 
VÅLERENGGATA 5  
 
Bydelsdirektørens innstilling: 
 
Bydelsutvalget anbefaler søknad om fornyelse av serverings- skjenkebevilling 
ved Enga Restauranthus, Vålerenggata 5 med åpnings- og skjenketid inne til kl 
01:00/00:30, og uteservering til kl 22:00/21:30 jf. Forskrift om åpningstider 
for serveringssteder og om salgs- og skjenketider for alkoholholdige drikker 
m.v.  
 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens behandling: 
Det ble ikke fremmet alternative forslag. 
 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens votering: 
Bydelsdirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens innstilling til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget anbefaler søknad om fornyelse av serverings- skjenkebevilling 
ved Enga Restauranthus, Vålerenggata 5 med åpnings- og skjenketid inne til kl 
01:00/00:30, og uteservering til kl 22:00/21:30 jf. Forskrift om åpningstider 
for serveringssteder og om salgs- og skjenketider for alkoholholdige drikker 
m.v.  
 
Bydelsutvalgets behandling: 
Det ble ikke fremmet alternative forslag til vedtak. 
 
Bydelsutvalgets votering: 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens innstilling som er sammenfallende 
med bydelsdirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Etter dette lyder bydelsutvalget vedtak: 
 
Bydelsutvalget anbefaler søknad om fornyelse av serverings- 
skjenkebevilling ved Enga Restauranthus, Vålerenggata 5 med åpnings- 
og skjenketid inne til kl 01:00/00:30, og uteservering til kl 22:00/21:30 jf. 
Forskrift om åpningstider for serveringssteder og om salgs- og skjenketider 
for alkoholholdige drikker m.v.  
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BU-sak 
44/2012 

SØKNAD OM UTVIDET ÅPNINGS- OG SKJENKETID UTE VED 
OLYMPEN MAT & VINHUS + PIGALLE, GRØNLANDSLEIRET 15 
 
Bydelsdirektørens innstilling: 
 
Bydelsutvalget anbefaler avslag på søknad om utvidet åpnings- og skjenketid 
ute ved Olympen Mat & Vinhus + Pigalle, Grønlandsleiret 15, med åpnings- 
og skjenketid ute til kl 23.00/22.30. 
Anbefalingen begrunnes med at omsøkt åpnings- og skjenketid ute i bakgård er 
i strid med Forskrift om åpningstider for serveringssteder og om salgs- og 
skjenketider for alkoholholdige drikker m.v. § 1 c), som sier at uteservering i 
bakgårder skal holde lukket mellom klokken 20.00 og klokken 09.00. 
 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens behandling: 
Kjell Johansen fremmet følgende forslag på vegne av FrP:  
Bydelsutvalget anbefaler at stedet gis mulighet til åpent ute til kl. 22.00 på 
hverdager og 23.00 fredag og lørdag. Hvis støyen fra serveringsstedet er til 
sjenanse for beboerne i bakgården, settes åpningstiden til 20.00 på hverdager 
og 21.00 fredag og lørdag. 
 
Arild Furuseth fremmet følgende forslag på vegne av H:  
Saken utsettes med begrunnelse i at saken er for dårlig fremstilt og har heller 
ikke søknaden vedlagt. 
 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens votering: 
Forslag fra H ble enstemmig vedtatt. 
 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens innstilling til bydelsutvalget:  
Saken utsettes med begrunnelse i at saken er for dårlig fremstilt og har heller 
ikke søknaden vedlagt. 
 
Bydelsutvalgets behandling: 
AP, Rødt, H, V, FrP og MDG fremmet følgende forslag: 
Saken utsettes til neste møte 
 
Bydelsutvalgets votering: 
Forslaget ble vedtatt mot 2 stemmer (SV). 
 
Etter dette lyder bydelsutvalget vedtak: 
 
Saken utsatt til neste møte. 
 

 
BU-sak 
45/2012 

SØKNAD OM BEVILLING - ALIBABA RESTAURANT,  
TØYENGATA 2 
 
Bydelsdirektørens innstilling: 
 
Bydelsutvalget anbefaler søknad om ny serverings- og skjenkebevilling ved 
Alibaba Restaurant, Tøyengat 2, med åpnings- og skjenketid inne til kl 
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03.00/03.30, og uteservering til kl 23.30/24.00 jf. Forskrift om åpningstider for 
serveringssteder og om salgs- og skjenketider for alkoholholdige drikker m.v.  
 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens behandling: 
Det ble ikke fremmet alternative forslag. 
 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens votering: 
Bydelsdirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens innstilling til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget anbefaler søknad om ny serverings- og skjenkebevilling ved 
Alibaba Restaurant, Tøyengata 2, med åpnings- og skjenketid inne til kl 
03.00/03.30, og uteservering til kl 23.30/24.00 jf. Forskrift om åpningstider for 
serveringssteder og om salgs- og skjenketider for alkoholholdige drikker m.v. 
 
Bydelsutvalgets behandling: 
Det ble ikke fremmet alternative forslag til vedtak. 
 
Bydelsutvalgets votering: 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens innstilling som er sammenfallende 
med bydelsdirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Etter dette lyder bydelsutvalget vedtak: 
 
Bydelsutvalget anbefaler søknad om ny serverings- og skjenkebevilling 
ved Alibaba Restaurant, Tøyengata 2, med åpnings- og skjenketid inne til 
kl 03.00/03.30, og uteservering til kl 23.30/24.00 jf. Forskrift om 
åpningstider for serveringssteder og om salgs- og skjenketider for 
alkoholholdige drikker m.v. 
 

 
BU-sak 
46/2012 

SØKNAD OM BOMÅPNER TIL PRIVATPERSON 
 
Bydelsdirektørens innstilling: 
 

1. Bydelsutvalget har stor forståelse for ønske om redusere transporttid, 
men anser i utgangspunktet at bomåpnere kun skal brukes av busser i 
kollektivtrafikk, utrykkingskjøretøy og kommunale biler i tjeneste som 
hjemmetjeneste/ dagsentertransport. 

 
2. Bydelsutvalget har et svært begrenset antall bomåpnere til rådighet. 

Bydelsdirektøren mener at dersom det åpnes for at privatpersoner får 
tilgang til automatiske bomåpnere vil dette medføre økt trafikk i 
boområder og undergraving av en restriktiv håndheving av tildeling av 
bomåpnere. 

 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens behandling: 
Arild Furuseth fremmet følgende forslag til nytt punkt 3 på vegne av H: 
Søknaden avslås. Søkeren vurderes ikke å oppfylle kravene til bomåpner i hht 
reglementet vedtatt 03.10.84. 
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Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens votering: 
Bydelsdirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. Forslag fra H om nytt 
punkt 3 ble enstemmig vedtatt. 
 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens innstilling til bydelsutvalget:  

1. Bydelsutvalget har stor forståelse for ønske om redusere transporttid, 
men anser i utgangspunktet at bomåpnere kun skal brukes av busser i 
kollektivtrafikk, utrykkingskjøretøy og kommunale biler i tjeneste som 
hjemmetjeneste/ dagsentertransport. 

 
2. Bydelsutvalget har et svært begrenset antall bomåpnere til rådighet. 

Bydelsutvalget mener at dersom det åpnes for at privatpersoner får 
tilgang til automatiske bomåpnere vil dette medføre økt trafikk i 
boområder og undergraving av en restriktiv håndheving av tildeling av 
bomåpnere. 

 
3. Søknaden avslås. Søkeren vurderes ikke å oppfylle kravene til 

bomåpner i henhold til reglementet vedtatt 03.10.84. 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling: 
RFF stiller seg bak bydelsdirektørens vurdering. 
 
 
Rådet for funksjonshemmedes votering: 
Vedtaket er enstemmig 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Rådet for funksjonshemmede støtter bydelsdirektørens forslag til vedtak. 
 
Helse og sosialkomiteens behandling: 
Det ble ikke fremmet alternative forslag  
 
Helse og sosialkomiteens votering: 
Bydelsdirektørens innstilling enstemmig vedtatt 
 
Helse og sosialkomiteens innstilling til bydelsutvalget: 

1. Bydelsutvalget har stor forståelse for ønske om redusere transporttid, 
men anser i utgangspunktet at bomåpnere kun skal brukes av busser i 
kollektivtrafikk, utrykkingskjøretøy og kommunale biler i tjeneste som 
hjemmetjeneste/ dagsentertransport. 

 
2. Bydelsutvalget har et svært begrenset antall bomåpnere til rådighet. 

Bydelsdirektøren mener at dersom det åpnes for at privatpersoner får 
tilgang til automatiske bomåpnere vil dette medføre økt trafikk i 
boområder og undergraving av en restriktiv håndheving av tildeling av 
bomåpnere. 

 
Bydelsutvalgets behandling: 
Det ble ikke fremmet alternative forslag til vedtak. 
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Bydelsutvalgets votering: 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Etter dette lyder bydelsutvalget vedtak: 
 

1. Bydelsutvalget har stor forståelse for ønske om redusere 
transporttid, men anser i utgangspunktet at bomåpnere kun skal 
brukes av busser i kollektivtrafikk, utrykkingskjøretøy og 
kommunale biler i tjeneste som hjemmetjeneste/ 
dagsentertransport. 

 
2. Bydelsutvalget har et svært begrenset antall bomåpnere til 

rådighet. Bydelsutvalget mener at dersom det åpnes for at 
privatpersoner får tilgang til automatiske bomåpnere vil dette 
medføre økt trafikk i boområder og undergraving av en restriktiv 
håndheving av tildeling av bomåpnere. 

 
3. Søknaden avslås. Søkeren vurderes ikke å oppfylle kravene til 

bomåpner i henhold til reglementet vedtatt 03.10.84. 
 

 
BU-sak 
47/2012 

ULOVLIG OG UØNSKET BILTRAFIKK, SNIKKJØRING OG HØYE 
HASTIGHETER I BOLIGOMRÅDER 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. BU ber om at det i Vålerengabommen settes opp et forbudsskilt i 
tillegg til bommen.  
 

2. BU ber om en redegjørelse angående politiinspektør Jan Kristiansens 
påstand om at det ikke kan være forbudsskilt samtidig som det er en 
bom. 
 

3. BU ber om at det innføres 30 km/t fartsgrense i Strømsveien fra 
Ensjøveien til Galgeberg. Og at det følges opp med jevnlig 
fartskontroller. 
 

4. BU ber om at de grønne bussene forbys å kjøre over Vålerenga. 
 

5. Det må settes opp stengsler og skilt som forbyr gjennomkjøring i de 
trange, bratte gatene i Ekebergskrenten.  
 

Vi ber om at dette vedtaket oversendes skiltmyndighetene i politiet og 
samferdselsetaten, med kopi til bystyret. 
 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens behandling: 
Olaf Svorstøl fremmet følgende tillegg til punkt 2 og 3 på vegne av Rødt:  
Punkt 2: 
Dette er i tråd med vedtak i Bystyret angående trafikkplan for Gamle Oslo den 
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14.12.2011. 
 
Punkt 3: 
Grønne busser erstattes med: Gjennomgangsbusser (region, grønne osv) 
Dette er i tråd med Bydel Gamle Oslos Trafikkplanvedtak, som Bystyret har 
tatt til orientering den 14.12.2011. 
 
Arild Furuseth (H) fremmet følgende forslag til nytt punkt 4:  
Pkt 4 foreslås strøket og erstattet med: BU ber om at regionbussene ikke skal 
kjøre over Vålerenga. 
 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens votering: 
Forslagstiller fjernet punkt 2 i vedtaket. 
Punkt 1 ble vedtatt mot en stemme fra FrP 
Punkt 3 ble enstemmig vedtatt. Tilleggsforslag fra Rødt ble enstemmig vedtatt. 
Forslagene fra Rødt og H ble stilt opp mot hverandre. Forslag fra Rødt ble 
vedtatt mot 2 stemmer fra H og FrP. 
 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens innstilling til bydelsutvalget:  

1. BU ber om at det i Vålerengabommen settes opp et forbudsskilt i 
tillegg til bommen.  
 

2. BU ber om at det innføres 30 km/t fartsgrense i Strømsveien fra 
Ensjøveien til Galgeberg. Og at det følges opp med jevnlig 
fartskontroller. Dette er i tråd med vedtak i Bystyret angående 
trafikkplan for Gamle Oslo den 14.12.2011. 
 

3. BU ber om at gjennomgangsbussene (region, grønne osv) forbys å 
kjøre over Vålerenga. Dette er i tråd med Bydel Gamle Oslos 
Trafikkplanvedtak, som Bystyret har tatt til orientering den 14.12.2011.
 

4. Det må settes opp stengsler og skilt som forbyr gjennomkjøring i de 
trange, bratte gatene i Ekebergskrenten.  
 

Vi ber om at dette vedtaket oversendes skiltmyndighetene i politiet og 
samferdselsetaten, med kopi til bystyret. 
 
Bydelsutvalgets behandling: 
Olaf Svorstøl fremmet følgende alternativ til nytt punkt 4 på vegne av Rødt: 
BU ber om permanent stenging av Ryenbergveien ved nr 1, at det lages 
fartsdumper i Konowsgate fra Oslogate og oppover, og at 30 km/t innføres i 
hele Ekebergskrenten og forgjengerfelt lages ved Bunnpris. 
 
Kjell Johansen fremmet følgende forslag på vegne av FrP: 
Punkt 1 i forslaget endres til: 
BU ber om at det settes opp 2 gjennomkjøring forbudt skilt m/unntak av buss i 
rute, dette i tillegg til bommen ved Galgeberg. 
 
Skiltene settes opp i Strømsveien fra Ensjøveien og ved Galgeberg bommen. 
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2.  
BU ber om at bydelsdirektøren går i dialog med de rette etater for 
gjennomføring av dette. 
 
Punkt 3 strykes. 
 
Harald A. Nissen fremmet følgende tillegg til punkt 3 siste setning på  
vegne av MDG: 
BU ber om at vedtatt kollektivfelt i Vålerengatunnelen blir realisert, jamfør 
trafikkplan for Gamle Oslo. 
 
Bydelsutvalgets votering: 
FrPs forslag til nytt punkt 1 med tillegg av forslag 2 ble enstemmig vedtatt. 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens innstilling punkt 2 ble enstemmig 
vedtatt. 
FrP trakk forslag til punkt 3. 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens innstilling punkt 3 med tilleggsforslag 
fra MDG ble enstemmig vedtatt. 
Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteens innstilling punkt 4 ble vedtatt med 8 
stemmer (5 AP, 2 H, 1 FrP). 
Rødts forslag fikk 7 stemmer (2 Rødt, 2 SV, 2 V, MDG) og falt. 
 
Etter dette lyder bydelsutvalget vedtak: 
 

1. BU ber om at det settes opp 2 gjennomkjøring forbudt skilt m/unntak 
av buss i rute, dette i tillegg til bommen ved Galgeberg. 
Skiltene settes opp i Strømsveien fra Ensjøveien og ved Galgeberg 
bommen. 
BU ber om at bydelsdirektøren går i dialog med de rette etater for 
gjennomføring av dette. 
 

2. BU ber om at det innføres 30 km/t fartsgrense i Strømsveien fra 
Ensjøveien til Galgeberg. Og at det følges opp med jevnlig 
fartskontroller. Dette er i tråd med vedtak i Bystyret angående 
trafikkplan for Gamle Oslo den 14.12.2011. 
 

3. BU ber om at gjennomgangsbussene (region, grønne osv) forbys å 
kjøre over Vålerenga. Dette er i tråd med Bydel Gamle Oslos 
Trafikkplanvedtak, som Bystyret har tatt til orientering den 14.12.201 
BU ber om at vedtatt kollektivfelt i Vålerengatunnelen blir realisert 
jamfør trafikkplan for Gamle Oslo. 
 

4. Det må settes opp stengsler og skilt som forbyr gjennomkjøring i de 
trange, bratte gatene i Ekebergskrenten.  
 

 
BU-sak 
48/2012 

UTVIDELSE AV ANTALL MEDLEMMER I UNGDOMSRÅDET 
 
Bydelsdirektørens innstilling: 
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Bydelsutvalget vedtar at antall medlemmer i ungdomsrådet økes til 8.  
 
Bydelsutvalgets behandling: 
Det ble ikke fremmet alternative forslag til vedtak. 
 
Bydelsutvalgets votering: 
Bydelsdirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Etter dette lyder bydelsutvalget vedtak: 
 
Ungdomsrådet øker til 8 medlemmer 
 

 
BU-sak 
49/2012 

BUDSJETT 2012 – KONSEKVENS AV BUDSJETTFORLIKET 
 
Bydelsdirektørens innstilling: 
 
Måltall for gjennomsnittlig klienter pr måned i 2012 er 1068. 
 
Bydelsutvalgets behandling: 
Det ble ikke fremmet alternative forslag til vedtak. 
 
Bydelsutvalgets votering: 
Bydelsdirektørens innstilling ble vedtatt mot 3 stemmer (2 Rødt, MDG). 
 
Etter dette lyder bydelsutvalget vedtak: 
 
Bydelsutvalget vedtar at antall medlemmer i ungdomsrådet økes til 8.  
 

 
BU-sak 
50/2012 

EKSTERN BUDSJETTJUSTERING 1/2012 
 
Bydelsdirektørens innstilling: 
 
Funksjonsområde 2B – oppvekst 
 
Kostrafunksjon 231 – aktivitetstilbud til barn og unge 
Art 11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm prod   
økes med                                                                                 kr 8 325 000,- 
 
ydelsutvalgets behandling: 
Det ble ikke fremmet alternative forslag til vedtak. 
 
Bydelsutvalgets votering: 
Bydelsdirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Etter dette lyder bydelsutvalget vedtak: 
 
Funksjonsområde 2B – oppvekst 
 
Kostrafunksjon 231 – aktivitetstilbud til barn og unge 
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Art 11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm prod   
økes med                                                                                 kr 8 325 000,- 
 

 
 
BU-sak 
51/2012 

PLASSBYTTE AV MEDLEM OG VARAMEDLEM VED 
TILSYNSUTVALGET FOR VÅLERENGA BO- OG SERVICESENTER, 
VILLA ENERHAUGEN OG VALLE DAGSENTER  
 
Forslag til vedtak: 
 
Medlem Randi Olsen (V)og vara medlem Karin Ryen (H) bytter plass. 
 
Bydelsutvalgets behandling: 
Det ble ikke fremmet alternative forslag til vedtak. 
 
Bydelsutvalgets votering: 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Etter dette lyder bydelsutvalget vedtak: 
 
Medlem Karin Ryen (H) 
Varamedlem Randi Olsen (V) 

 
 
Referatsak: 
 

 Informasjonsbrev om endringer i lov om vaktvirksomhet vedrørende krav til 
vakthold på serveringssteder. Brev fra Politiet innregistrert 21.03.201236 

 
 
Eventuelt 
Ingen meldte saker 
 
 
 
Protokollen ble opplest og godkjent i møtet. 
 
 
 
 
Silje Winther       Lasse Østmark 
leder        bydelsdirektør 
 


