Oslo kommune
Bydel Frogner
Bydelsadministrasjonen
Møteprotokoll

Ulf Hordvik (H), Elisabet Parmeggiani (H), Bjarne Ødegaard (H), Vivian
Ellingsen Gotaas (H), Sverre Lorentzen (H), Elenor W Holter (H), Egil Heinert
(A), Gunn von Krogh (A), Jan Tank-Nielsen (F), Karin Beate Theodorsen (SV)
Beate Brovig Auke (H), Theo Thorkildsen (H), Christoffer Torris Olsen (V)
Fravær:
Møtegruppe: Miljø- og byutviklingskomiteen
Sommerrogata 1, 5. etasje
Møtested:
21.05.2013 kl 19.00
Møtetid:
Inger Almqvist
Referent.:
23 42 49 32, mobil 416 200 76
Telefon:
Tilstede:

Protokoll fra møte i Miljø- og byutviklingskomiteen 21.05.2013
Åpen halvtime:
- Andreas Melander fra Majorstuen og Bogstadveien næringsforening hadde ordet
vedrørende Bogstadveien og kollektivtransport.
Anne-Marit P. Lie fra Majorstuen og Bogstadveien næringsforening hadde ordet til Mibu sak 93/13, BU-sak 153/13, vedrørende Majorstulokket og parkeringsplasser i bydelen.
- Wilhelm Koren hadde ordet til Mibu-sak 95/13, BU-sak 155/13, Bygdøyhus – finansiering.

Protokoll fra møte i Miljø- og byutviklingskomiteen 23.04.2013 ble enstemmig godkjent

Dagsorden:
Sak 92/13
BU-sak
152/13

Oslo havneplan 2013 – 2030
Høringsutkast
Forslag til vedtak:
Bydelsutvalget har til uttalelse utkast til Oslo havneplan 2013 – 2030.
Bydelsutvalget viser til tidligere uttalelse vedrørende spørsmål i tilknytning til
havnevirksomhet i sak 11/11 – 25.01.2011, sak 365/10 – 21.12.2010, sak 364/10
– 21.12.2010, sak 325/10 – 30.11.2010, sak 253/10 – 28.09.2010, sak 113/06 –
31.05.2006 samt sak 311/05 – 16.11.2005 (vedlagt).

Bydel Frogner
Besøksadresse:
Sommerrogata 1, inngang
Henrik Ibsens gate

Postadresse:
Telefon: 02 180
Postboks 2400 Solli
Telefaks: 23 42 49 01
0201 Oslo
E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no

Bankkonto: 6004.06.02081
Org. nr. 874 778 702
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Bydelsutvalget mener havneplanen er et nyttig verktøy for videre planlegging av
havneutvikling og samhandling med Fjordbyens arealutvikling.
Bydelsutvalget har følgende synspunkter på de arealer som ligger innenfor
bydelens grenser:
1. Utvikling av Hjortnes til cruisehavn må skrinlegges. Bydelsutvalget
ønsker ikke cruiseskip på Hjortnes, slik det er vist i havneplanen (side 38)
og mener dette vil være i strid med Bystyrets vedtak. Bydelsutvalget
minner om at bakgrunnen for å avvikle havnevirksomheten på Hjortnes
var bland annet den miljøbelastning slik virksomhet påfører
boligområdene i den umiddelbare nærheten, i tillegg til den estetiske
dimensjonen og den belastning cruisetrafikken vil medføre for
småbåttrafikken samt for ro- og kanoaktiviteten.
2. ”Porten” mot Frognerkilen må bevares, med Bygdøynes på den ene og
Filipstad odde på den andre siden. Bydelsutvalget fraråder plassering av
en høyt hotellkompleks sydvest i Hjortnesplanen, da dette vil ødelegge
opplevelsen av ”Porten”.
3. Det ønskes en utdypning av begrepet reservert for sjørettete aktiviteter i
planens tekst om kaifrontene langs Filipstad. Bydelsutvalget er opptatt av
at dette i tilfelle skal være aktiviteter som gir et positivt tilskudd til
boligbebyggelsen og den daglige bruk av strandpromenaden langs kaiene.
Forslag til nytt punkt 4 fra Bjarne Ødegaard (H):
4. Plansmieforslaget anbefales lagt til grunn for videre utvikling av område
på Hjortnes og Filipstad.
Forslag til vedtak med forslag til nytt punkt 4 fra Bjarne Ødegaard (H) ble
vedtatt mot 1 stemme (1F).

VEDTAK:
Bydelsutvalget har til uttalelse utkast til Oslo havneplan 2013 – 2030.
Bydelsutvalget viser til tidligere uttalelse vedrørende spørsmål i tilknytning til
havnevirksomhet i sak 11/11 – 25.01.2011, sak 365/10 – 21.12.2010, sak 364/10
– 21.12.2010, sak 325/10 – 30.11.2010, sak 253/10 – 28.09.2010, sak 113/06 –
31.05.2006 samt sak 311/05 – 16.11.2005 (vedlagt).
Bydelsutvalget mener havneplanen er et nyttig verktøy for videre planlegging av
havneutvikling og samhandling med Fjordbyens arealutvikling.
Bydelsutvalget har følgende synspunkter på de arealer som ligger innenfor
bydelens grenser:
1. Utvikling av Hjortnes til cruisehavn må skrinlegges. Bydelsutvalget
ønsker ikke cruiseskip på Hjortnes, slik det er vist i havneplanen (side 38)
og mener dette vil være i strid med Bystyrets vedtak. Bydelsutvalget
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minner om at bakgrunnen for å avvikle havnevirksomheten på Hjortnes
var bland annet den miljøbelastning slik virksomhet påfører
boligområdene i den umiddelbare nærheten, i tillegg til den estetiske
dimensjonen og den belastning cruisetrafikken vil medføre for
småbåttrafikken samt for ro- og kanoaktiviteten.
2. ”Porten” mot Frognerkilen må bevares, med Bygdøynes på den ene og
Filipstad odde på den andre siden. Bydelsutvalget fraråder plassering av
en høyt hotellkompleks sydvest i Hjortnesplanen, da dette vil ødelegge
opplevelsen av ”Porten”.
3. Det ønskes en utdypning av begrepet reservert for sjørettete aktiviteter i
planens tekst om kaifrontene langs Filipstad. Bydelsutvalget er opptatt av
at dette i tilfelle skal være aktiviteter som gir et positivt tilskudd til
boligbebyggelsen og den daglige bruk av strandpromenaden langs kaiene.
4. Plansmieforslaget anbefales lagt til grunn for videre utvikling av område
på Hjortnes og Filipstad.

Sak 93/13
BU-sak
153/13

Fornebubanen, Lysaker – Majorstuen
Kunngjøring om offentlig ettersyn 29.04.2013 – 20.06.2013
Oppstart av reguleringsplaner med konsekvensutredning og planprogram
Forslag til vedtak:
Bydelsutvalget har til uttalelse varsel om oppstart av reguleringsarbeid og
offentlig ettersyn av planprogram for Fornebubanen, detaljregulering av
sporområdet på Majorstuen samt områdereguleringer av arealene langs E18 –
Vækerø og Skøyen.
Bydelsutvalget viser til tidligere uttalelse vedrørende kollektivtrafikk Fornebu i
sak 36/11 – 22.02.2011, sak 255/10 – 28.09.2010, sak 59/10 – 23.03.2010 samt
sak 303/08 – 28.10.2008, og vedrørende Majorstulokket – charetten sak 320/04 –
22.12.2004 (vedlagt).
Bydelsutvalget har helt siden 2008 engasjert seg for en skinnebundet løsning
under mark, og er meget fornøyd med at dette er den valgte løsningen.
Bydelsutvalget har foreslått alternative trasévalgt under Bygdøy, Filipstad og
Homansbyen, og vil peke på at den valgte traseen for Fornebubanen ikke løser
trafikkavvikling til og fra Filipstad, som er bydelens største utbyggingsområde,
og som dermed må ivaretas på annen måte.
Bydelsutvalget står fast ved tidligere vedtak vedrørende utbygging av
Majorstuen, og peker på at charetten kom fram til to alternative planer (Bykarré
og Majorstuhaven) med sterk forankring i bydelens lokalmiljø, som alternativer
til Sporveiens forslag. Bydelsutvalget ønsker en orientering om hvordan
planarbeidet tar hensyn til disse alternative planene.
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
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Sak 94/13
BU-sak
154/13

Bydelsrusken – vedlikeholdsgruppen
Forslag til vedtak:
Ovenstående informasjon tas til orientering.
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

Sak 95/13
BU-sak
155/13

Bygdøyhus – finansiering
Omforent forslag:
BU anmoder Oslo kommune om å gå i dialog med Bygdøyhus med mål om å
sikre varig drift av idrettsanlegget på Bygdøy.
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
Protokolltilførsel:
Mibu ber om at saken utredes til bydelsutvalgets møte 28. mai.

Orienteringssaker:
Orienteringssaker og utrykte vedlegg ligger på bydelens nettside:
www.bydel-frogner.oslo.kommune.no/politikk som vedlegg til innkallingen. Merk at
sakspapirer MIBU er del av sakspapirer BU.

Sak 96/13
12/942

Sak 97/13
13/417

Sak 98/13
12/61-8

Sak 99/13
13/425

Sak 100/13
12/903

Adressevedtak
Frøyas gate
Saken ble tatt til orientering
Nordahl Rolfsens plass
Bestilling av oppstartmøte – videresending
Saken ble tatt til orientering
Universitetsgata 7-9 m fl (Tullinkvartalet), sentrum
Fastsatt program for planarbeidet
Saken ble tatt til orientering
Middelthuns gate 17
Bestilling av oppstartsmøte – videresending
Saken ble tatt til orientering
Tillatelse til tiltak
Bygdøy allé 39
Saken ble tatt til orientering
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Sak 101/13
12/420

Sak 102/13
10/339

Sak 103/13
13/435

Bærum kommune. Kommuneplan 2013 – 2030
Samfunnsdelen med arealstrategier
Oslo kommunes uttalelse
Saken ble tatt til orientering
Forslag om å flytte gangbro til turvei B1 forbi Majorstua
Saken ble tatt til orientering
Plansamarbeidet
Møter og konferanser til høsten
Saken ble tatt til orientering

Sak 104/13

Befaring Byutviklingskomiteen 14.05 ca kl 15.50.
Saken ble tatt til orientering

Sak 105/13

Oversendelse av presentasjon fra informasjonsmøte 18.04.13 om redesignet
innsendt planprosess
Saken ble tatt til orientering

13/354

Sak 106/13

Protokoll fra byrådets møte 02.05.2013.
Saken ble tatt til orientering

Eventuelt

Møtet ble hevet kl. 20:55

Ulf Hordvik (H)
leder

Inger Almqvist
sekretær

