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Medlemmer/varamedlemmer av Bydelsutvalget. 
 
 
DET INNKALLES TIL MØTE I FROGNER BYDELSUTVALG 
 
 
TIRSDAG 27. AUGUST 2013 KL 18.00 
 
I SOMMERROGT. 1,  
 
Åpen halvtime  
Opprop 
Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 
                                                                                                                                                                                                           

DAGSORDEN:                                                                                                                                  16.8. 23.8. 27.8. 
SAK 213/13 Protokoll fra bydelsutvalgets møte 18.6.13 X   
 214/13 Protokoll fra miljø- og byutviklingskomiteen (MIBU) 20.8.13  X  
 215/13 Protokoll fra helse-, unge-, sosial-, og kulturkomiteen (HUSK) 

20.8.13 
 X  

 216/13 Referat fra arbeidsutvalget 13.8.13 X   
 217/13 Referat fra seniorrådet 13.8.13  X  
 218/13 Referat fra råd for funksjonshemmede 19.8.13  X  
 210/13 Referat fra AMU 11.6.13 X   
 211/13 Referat fra MBU 11.6.13 X   
 219/13 Referat fra AMU 20.8.13  X  
 220/13 Referat fra MBU 20.8.13  X  
 221/13 Referat fra ungdomsrådet 21.8.13  X  
 
Miljø- og byutviklingskomiteen: 
SAK 185/13 Valkyriegata 1-3 m.fl. gnr. 215, bnr 24, 269, 362, 364 

Kunngjøring om offentlig ettersyn 27.05.2013 – 22.07.2013 
Detaljregulering – utsatt fra møte 18.6.13 

X   

 222/13 Bogstadveien 54, gnr 215, bnr 33 
Anmodning om uttalelse 

X   

 223/13 Huitfeldtsgate 15, gnr 209, bnr 105 
Varsel om oppstart av detaljregulering i Oslo, Bydel Frogner 

X   

 224/13 Forslag til endring i skilt- og reklameplan for Oslo med vedtekt 
og juridisk bindende retningslinjer 

X   

 225/13 Navnesetting av gater og plasser på Filipstad X 
 226/13 Mariahuset  X 
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen:  
SAK 227/13 Katedralen pub & spiseri, Parkveien 13 – utvidet åpningstid inne X   
 228/13 Forsøk med delegasjon av myndighet til å bestemme åpningstid i 

bydelene – forlengelse av forsøket 
X   
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   X   
 
Saker til behandling:     
SAK 229/13 Økonomirapportering med produksjonstall pr. juli 2013  X  
 230/13 Søknad om fritak fra verv i ungdomsrådet X   
 231/13 Frivillighetsmidler 2013 X   
 
Orienteringssaker: 
SAK 232/13 Tiffani café, Behrens gate 2 – eierskifte   X 
 233/13 Lorry, Parkveien 12 – utvidelse av areal ute   X 
 234/13 Nærbutikken Pilestredet, Pilestredet 43 – ny salgsbevilling X   
 235/13 Swasbuckler, Skovveien 5 – ny bevilling X   
 236/13 Alfred, Brynjulf Bulls plass 1 – eierskifte X   
 237/13 Onda, Stranden 30 – Tingvallautstikkeren – eierskifte X   
 238/13 Natraj tandoori restaurant AS, Bygdøy allé 8 – ny bevilling X   
 239/13 Musikkteatret, Frognerveien 30 – eierskifte X   
 240/13 Gabels café, Gabels gate 47A – eierskifte X   
 241/13 San Leandro Majorstuen, sporveisgata 35B – eierskifte X   
 242/13 Brasserie Blanche, Josefines gate 23 – eierskifte X   
 243/13 Delicatessen Essen Aker Brygge, Stranden 3 – ny bevilling X   
 244/13 Brasserie & bar, Bogstadveien 1 – eierskifte X   
 245/13 The Broker, Bogstadveien 25 – utvidelse av areal ute X   
 246/13 The Hot Spot Restaurant AS, Sørkedalsveien 5 – eierskifte X   
 247/13 Bolivar café og interiør, Vibes gate 11 – utvidelse av areal inne X   
 248/13 Brukervalg praktisk bistand – mai, juni og juli X   
 249/13 Brukervalg hjemmesykepleie – mai, juni og juli X   
 250/13 Tilsynsrapport Frognerhjemmet 14.9.2012 – svar fra 

sykehjemsetaten  
X   

 251/13 Tilsynsrapport Uranienborghjemmet 6.3.2013 – svar fra 
sykehjemsetaten 

X   

 252/13 Tilsynsrapport Fagerborghjemmet og Norabakken 30.5.2013 – 
svar fra Sykehjemsetaten 

X   

 253/13 Tilsynsrapport Majorstutunet 29.5.2013 – svar fra 
Sykehjemsetaten 

X   

 254/13 Tilsynsrapport Uranienborghjemmet 17.6.2013 – svar fra 
Sykehjemsetaten 

X   

 255/13 Støyoversikt  X   
 256/13 Reglement godtgjøring av folkevalgte verv  X   
X – når sakspapirene vil være tilgjengelig på www.bfr.oslo.kommune.no/politikk  
Eventuelt 
 
Vel møtt! 
 
Oslo, 15. august 2013 

 
Bjarne Ødegaard (H) 
Bydelsutvalgets leder 
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Til bydelsutvalgets medlemmer og vara 
 

 

 
 
 
 
TIL SAKSKARTET – BYDELSUTVALGETS MØTE 27.8.2013 
 
 
 
 
Tillgg til sakskartet                                                                                                                     16.8.   23.8.   27.8. 
SAK 257/13 SØKNAD OM FRITAK FRA VERV - THEO 

THORKIDLSEN – HØYRE 
 X  

SAK 258/13 SØKNAD OM FRITAK FRA VERV – CHRISTIAN 
HAUGEN – FREMSKRITTSPARIET 

 X  

SAK 259/13 SØKNAD OM FRITAK FRA VERV – KRISTIN 
BENESTAD – SOSIALISTISK VENSTREPARTI 

 X  

O-SAK 260/13 NYTT VALGOPPGJØR OG SUPPLERINGSVALG TIL 
BYDELSUTVALG I VALGPERIODEN 

 X  

O-SAK 261/13 FRIVILLIGHETSPRISEN 2013 – FORSLAG TIL 
KANDIDATER 

 X  

O-SAK 262/13 NAV FROGNER – NOTAT VEDRØRENDE 
SIKKERHETEN 

 X  

 
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
 
Wenche Ørstavik 
bydelsdirektør 
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Til bydelsutvalgets medlemmer og vara 
 

 

 
 
 
 
TIL SAKSKARTET – BYDELSUTVALGETS MØTE 27.8.2013 
 
 
 
 
Tillegg til sakskartet II                                                                                                               16.8.   23.8.   27.8. 
SAK 263/13 SALSA BAR A/S, HUITFELDTSGATE 25 – EIERSKIFTE   X 

SAK 264/13 FELIX KONFERANSESENTER, BRYGGETORGET 3 - 
EIERSKIFTE 

  X 

 
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
 
Wenche Ørstavik 
bydelsdirektør 
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Frogner bydelsutvalg 
Postboks 2400 Solli 
0201 Oslo 
 
 

     PROTOKOLL 
 
 
FRA MØTE I FROGNER BYDELSUTVALGS MØTE  
TIRSDAG 18. JUNI 2013 
 
Sommerrogt. 1, kl 18:00 
 
 
Til stede:  Høyre: Bjarne Ødegaard, leder 
  Elisabet Parmeggiani 
  Britt Eia 
  Ulf Hordvik 
  Carl-Henrik Bastiansen 
  Beate Brovig Auke 
  Hans Magnus Borge 
  Sverre Lorentzen 
   
 Arbeiderpartiet: Egil Heinert 
  Ole Jacob Kjendlie 
  Rudolph Brynn 
   
 Fremskrittspartiet: Hans Høegh Henrichsen 
   
 Venstre: Anne-Lise Bergenheim 
  Natasza P. Sandbu 
   
 SV: Aksel Flack 
   
 
Forfall: Tjeran Vinje (H), Annelene Svingen (A), Emil Aas Stoltenberg (A), Christoffer Torris 
Olsen (V), Erna Kahlbom (SV), 
 
 
Fra administrasjonen:  Bydelsdirektør   Wenche Ørstavik 

Avd direktør    Olaf Varslot 
    Avd. direktør    Anne-Ma Moe-Christensen 
     
     
 
Møtet ble ledet av:  Bjarne Ødegaard (H) 
BU-sekretær/ref.:  Heidi Sagmo 
 
Møtet ble satt med 15 representanter m/møtende vararepresentanter. 



 2 

 
ÅPEN HALVTIME:  

 
 

ENDRING AV DAGSORDEN:  
 
Tilleggssaker: 
SAK 204/13 – Dråpen kjøkken og bar, Observatoriegata 25 – nye uteserveringer 
SAK 205/13 – Colosseum kino, Fridtjof Nansens vei 6-8 - eierskifte 
SAK 206/13 – The Thief, Landgangen 1 – utvidet åpningstid inne 
SAK 207/13 – Gimle kino, Bygdøy allé 39 - eierskifte 
SAK 208/13 – Gabelshus, Gabels gate 16 – utvidet åpningstid inne og ute 
SAK 210/13 – Protokoll AMU 11.6.2013 utgår 
SAK 211/13 – Protokoll MBU 11.6.2013 utgår 
 
Sak fra MIBU Drammensveien 100 får sak nr 212/13 og blir tatt opp til behandling. 
 
INHABILITET: Ingen meldte 
 
SAK 175/13 
 

PROTOKOLL FRA BYDELSUTVALGETS MØTE 28.5.13 
 
VEDTAK: 
Protokollen ble godkjent. 
 
 

SAK 176/13 
 

PROTOKOLL FRA MØTE I MILJØ- OG 
BYUTVIKLINGSKOMITEEN 11.6.13 
 
VEDTAK: 
Protokollen ble godkjent. 
 
 

SAK 177/13 
 

PROTOKOLL FRA HELSE-, UNGE-, SOSIAL- OG 
KULTURKOMITEEN 11.6.13 
 
VEDTAK: 
Protokollen ble godkjent. 
 
 

SAK 178/13 
 

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGETS MØTE 4.6.13 
 
VEDTAK: 
Referatet ble tatt til orientering. 
 
 

SAK 179/13 
 

REFERAT FRA MØTE I SENIORRÅDET 11.6.13 
 
VEDTAK: 
Referatet ble tatt til orientering. 
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SAK 180/13 
 

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE 
10.6.13 
 
VEDTAK: 
Referatet ble tatt til orientering. 
 
 

SAK 181/13 
 

REFERAT FRA MØTE I UNGDOMSRÅDET 12.6.13 
 
VEDTAK: 
Referatet ble tatt til orientering. 
 
 

 
 
Miljø- og byutviklingskomiteen: 
SAK 155/13 
 

BYGDØYHUS – FINANSIERING 
 
Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling: 
(I) Bygdøhus er Frogner bydels eneste flerbrukshall. Hallen ble bygget i 
2003 for ca 50 millioner i samarbeid med kommunen, idretten og private, 
hvorav de sistnevnte bidro med ca 18,5 millioner. 
 
Økonomien er nå sjaber etter mange år med driftsunderskudd. 
 
Ideelle organisasjoner/foreninger som sammen med stat og kommunen 
står for store deler av idrettstilbudene har dårlig med inntekter i forhold 
til kostnadene. Idrett og sunnhet koster. 
 
Bygdøhus har også et stort behov for å utvide idrettstilbudet i takt med 
byens befolkningsøkning. I tillegg er det behov for å utføre påløpt og 
fremtidig vedlikehold. (II) FISU i Bydel Frogner og Oslo Idrettskrets 
ønsker også at Bygdøhus støttes. 
 
(III) Viser for øvrig til vedlagte dokumentasjon. 
 
(IV) Frogner bydelsutvalg anmoder Oslo kommune ved byrådet om å 
vurdere videre drift. Hvis Oslo kommune finner at videre drift er 
forsvarlig ber vi om at følgende forslag vurderes: 
 

1. Oslo kommune (bevilger) gir et tilskudd på 12,5 millioner til 
innfrielse av banklån i DNB innen 31.12.2013. 

2. Oslo kommune gir økonomisk støtte tilsvarende rentekostnad på 
ca 0,5 million for perioden 1.1 – 31.12.2014 samtidig som 
kommunen forplikter seg til å innfri lånet pålydende kr. 12,5 
millioner innen utgangen av 2014 eller tidligere.  

3. Oslo kommune påtar seg ansvaret for å fremforhandle eller 
garantere for at DNB aksepterer at rentekostnader for 2014 på ca. 



 4 

0,5 millioner påplusses lånets hovedstol på 12,5 millioner, og for 
deretter å innfri lånet på ca. 13,0 millioner innen utgangen av 
2014. 

 
Oslo kommune må garantere overfor dagens driftselskap/stiftelse om at 
en av de 3 forannevnte løsninger aksepteres og vedtas innen utgangen av 
november 2013. 
Vi forutsetter at Oslo kommune sin støtte kommer barn og unge i 
bydelen til gode. 
 
Endringsforslag fra V i siste avsnitt: 
Oslo kommune bes garantere overfor dagens driftselskap/stiftelse om at 
en av de 3 forannevnte løsninger aksepteres og vedtas innen utgangen av 
november 2013. 
Vi forutsetter at Oslo kommune sin støtte kommer barn og unge i 
bydelen til gode. 
 
Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen med endringsforslaget 
fra V ble vedtatt med 11 stemmer for (8H, 2V, 1F) og 4 stemmer mot 
(3A, 1SV) 
 
 
Etter dette er BUs vedtak følgende: 
(I) Bygdøhus er Frogner bydels eneste flerbrukshall. Hallen ble bygget i 
2003 for ca 50 millioner i samarbeid med kommunen, idretten og private, 
hvorav de sistnevnte bidro med ca 18,5 millioner. 
 
Økonomien er nå sjaber etter mange år med driftsunderskudd. 
 
Ideelle organisasjoner/foreninger som sammen med stat og kommunen 
står for store deler av idrettstilbudene har dårlig med inntekter i forhold 
til kostnadene. Idrett og sunnhet koster. 
 
Bygdøhus har også et stort behov for å utvide idrettstilbudet i takt med 
byens befolkningsøkning. I tillegg er det behov for å utføre påløpt og 
fremtidig vedlikehold. (II) FISU i Bydel Frogner og Oslo Idrettskrets 
ønsker også at Bygdøhus støttes. 
 
(III) Viser for øvrig til vedlagte dokumentasjon. 
 
(IV) Frogner bydelsutvalg anmoder Oslo kommune ved byrådet om å 
vurdere videre drift. Hvis Oslo kommune finner at videre drift er 
forsvarlig ber vi om at følgende forslag vurderes: 
 

4. Oslo kommune (bevilger) gir et tilskudd på 12,5 millioner til 
innfrielse av banklån i DNB innen 31.12.2013. 

5. Oslo kommune gir økonomisk støtte tilsvarende rentekostnad på 
ca 0,5 million for perioden 1.1 – 31.12.2014 samtidig som 
kommunen forplikter seg til å innfri lånet pålydende kr. 12,5 
millioner innen utgangen av 2014 eller tidligere.  
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6. Oslo kommune påtar seg ansvaret for å fremforhandle eller 
garantere for at DNB aksepterer at rentekostnader for 2014 på ca. 
0,5 millioner påplusses lånets hovedstol på 12,5 millioner, og for 
deretter å innfri lånet på ca. 13,0 millioner innen utgangen av 
2014. 

 
Oslo kommune bes garantere overfor dagens driftselskap/stiftelse om at 
en av de 3 forannevnte løsninger aksepteres og vedtas innen utgangen av 
november 2013. 
Vi forutsetter at Oslo kommune sin støtte kommer barn og unge i 
bydelen til gode. 
 
 
Protokolltilførsel fra Egil Heinert (A):  
Sakspapirene til denne saken er syltynne og gjør det uforsvarlig å gå inn 
på konkrete modeller for finansiering av Bygdøhus. 
 
Undertegnede mener bydelsutvalget har et ansvar for å kvalitetssikre 
bevilgning av offentlige midler; jfr. beslutningsgrunnlaget i denne saken. 
Det er for eksempel kun vedlagt et meget overfladisk regnskap og ingen 
balanse og revisorberetning. 
 
Undertegnede har for øvrig stor tillit til at kommunen kvalitetssikrer den 
endelige beslutning å eventuelt vurdere andre modeller for finansiering 
og drift enn de som foreligger i innstilling til bydelsutvalget. 
 
 

SAK 182/13 
 

ECKERSBERGS GATE 41A, GNR 212, BNR 230 
ANMODNING OM UTTALELSE 
 
Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling: 
Bydelsutvalget har til uttalelse søknad om bruksendring for del av 1. 
etasje i Eckersbergs gate 41A. 
 
Bydelsutvalget går inn for omsøkt tiltak som gjelder bruksendring fra 
butikklokale til ”Pizza – take away”. 
 
Bydelsutvalget forutsetter at adkomst til lokalet gis universell utforming, 
og at sanitære forhold for personalet samt lydisolasjon og ventilasjon 
utformes slik at de tilfredsstiller gjeldende forskriftskrav. 
 
Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen ble enstemmig vedtatt 
(8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 183/13 
 

CORT ADELERS GATE 33 
FREMFORHANDLET UTBYGGINGSAVTALE OM 
OPPARBEIDELSE AV UTENOMHUSPLAN I FORBINDELSE 
MED TILTAK 
HØRING 
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Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling: 
Bydelsutvalget har til uttalelse fremforhandlet utbyggingsavtale om 
opparbeidelse av utomhusplan i forbindelse med tiltak i Cort Adelers 
gate 33.  
 
Bydelsutvalget viser til tidligere behandling av planforslag på samme 
eiendom, sak 214/09 – 25.08.2009, sak 1/98 – 15.01.2008, sak 315/07 – 
11.12.2007, sak 272707 – 06.11.2007, sak 11/07 – 31.01.2007, samt sak 
41/05 – 23.02.2005.  
 
Bydelsutvalget har ikke kommentarer til fremforhandlet utbyggingsavtale 
om opparbeidelse av utomhusplan i forbindelse med tiltak i Cort Adelers 
gate 33, og tar denne avtalen til orientering. 
 
Bydelsutvalget registrerer for øvrig at bevaringsverdig ”tuntre” - stor 
spisslønn, som er innregulert i plandokumentet som bevaringsverdig nå 
igjen er truet av riving. Bydelsutvalget mener treet har stor betydning for 
hele storgårdskvartalet, både som luftrenser og miljøskaper samt for å 
bevare det biologiske mangfoldet i området. Bydelsutvalget ber om at 
gjeldende regulering vedr spisslønn opprettholdes. 
 
Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen ble enstemmig vedtatt 
(8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 184/13 
 

SØRKEDALSVEIEN 8, GNR. 38, BNR 90 
VARSEL OM IGANGSATT REGULERING OG ANMODNING 
OM FORHÅNDSUTTALELSE 
 
Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling: 
Bydelsutvalget er anmodet om å avgi forhåndsuttalelse i forbindelse med 
varsel om igangsatt regulering for Sørkedalsveiein 8, gnr 38, bnr 90.  
 
Bydelsutvalget viser til tidligere vedtak i samme sak, sak 50/13 – 
26.02.2013 (vedlagt). 
 
Bydelsutvalget er positive til planforslaget på linje med Plan- og 
bygningsetaten. 
 
Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen ble enstemmig vedtatt 
(8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 185/13 
 

VALKYRIEGATA 1-3 M.FL. GNR 215, BNR 24, 269, 362, 364 
KUNNGJØRING OM OFFENTLIG ETTERSYN 27.05.2013 – 
22.07.2013 
DETALJREGULERING 
 
Utsatt til Mibu/BU-møte i august, 20, 27/08. 
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Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen: 
SAK 186/13 
 

PATIO, BOGSTADVEIEN 20 – EIERSKIFTE / UTESERVERING 
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
Frogner bydelsutvalg anbefaler at NGO AS gis serverings- og 
skjenkebevilling ute ved Patio, Bogstadveien 20. 
Eiendommen, Bogstadveien 20 ligger i en av hovedferdselsårene i 
bydelen. Åpningstider reguleres av egen forskrift som forvaltes av 
Næringsetaten. 
 
Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble enstemmig 
vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 187/13 
 

LOKAL HANDLINGSPLAN UNIVERSELL UTFORMING 
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
BU ber råd for funksjonshemmede gjennomføre forprosjektet, slik at BU 
kan vurdere en eventuell iverksettelse av kartleggingen i forbindelse med 
budsjettbehandling for 2014. 
 
Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble enstemmig 
vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 188/13 
 

SYKEHJEMSETATEN – FELLES UTTALELSE FRA 
ELDRERÅD/SENIORRÅD I TRE BYDELER 
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
Komiteen anbefaler BU om å ta uttalelsen til etterretning, men at 
uttalelsen står for brevskrivernes regning. Komiteen vil ved en senere 
anledning drøfte innholdet på generelt grunnlag. 
 
Tilleggsforslag fra A: 
Uttalelse ifb brev fra byråden for eldre av den 28.5.2013 (saks nr.: 
201302242-4) 
BU Frogner finner det meget uheldig at byråden for eldre ikke ser ut til å 
forstå sine egne tall, og kommer til en motsatt konklusjon enn hva tallene 
tilsier. 
 
Forslag til vedtak fra F: 
Eldreomsorgen er en sentral del av bydelens virksomhetsområde og 
legger beslag på om lag halvparten av bydelens budsjett. Bydelsutvalget 
har med oppmerksomhet fulgt det notat som i fellesskap den 7. mai ble 
sendt Byrådet fra Eldrerådene/Seniorrådene i bydelene Frogner, Ullern 
og Vestre Aker, med enstemmig tilslutning fra disse rådenes medlemmer. 
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Likeledes har man merket seg den reaksjon på notatet, datert 28. mai, 
som er mottatt fra Byråden for Eldre og Sosiale Tjenester. 
 
Notatet konkluderer med en anmodning om at det tas skritt til å 
gjennomføre en gjennomgang og evaluering av Sykehjemsetatens drift av 
Oslos sykehjem. Denne anmodning er i tråd med Byrådets 
tiltredelseserklæring av 2011 der det bl.a. under et av kulepunktene sies: 
Byrådet vil: Evaluere sykehjemssektoren med mål om mindre byråkrati 
og mer pleie. 
 
For Bydelsutvalget er det maktpåliggende at omsorgstjenestene til 
bydelens pleietrengende eldre holdes på det høyeste kvalitetsnivå og i 
tråd med hensikten bak den ”verdighetsgaranti” som et flertall av landets 
politiske partier har sluttet seg til. Ansvaret for at så skjer, er lagt på 
Sykehjemsetaten. Bydelsutvalget ser alvorlig på de bekymringer som er 
lagt frem av de tre eldreråd/seniorråd, og ønsker å slutte seg til den 
anmodning som er fremsatt, om en grunnleggende evaluering av 
Sykehjemsetatens måter og midler i utførelsen av sin ansvarsfulle 
oppgave.  
 
 
Forslag til vedtak fra F falt mot 10 stemmer (7H, 2V, 1SV) 
 
Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble vedtatt med 
13 stemmer for (7H, 2V, 3A, 1SV) og 2 stemmer mot (1H, 1F) 
 
Tilleggsforslaget fra A falt mot 11 stemmer (8H, 2V, 1SV) 
 
 
Etter dette er BUs vedtak følgende: 
Komiteen anbefaler BU om å ta uttalelsen til etterretning, men at 
uttalelsen står for brevskrivernes regning. Komiteen vil ved en senere 
anledning drøfte innholdet på generelt grunnlag. 
 
 

SAK 197/13 
 

JOKER URANIENBORG, EILERT SUNDTS GATE 14 – 
EIERSKIFTE 
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
Frogner bydelsutvalg anbefaler at søknad fra Briskeby Mat AS om 
salgsbevilling ved Joker Uranienborg, Eilert Sundts gate 14 innvilges.  
 
Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble enstemmig 
vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
                         
 

SAK 198/13 
 

MONKEY BAR, HENRIK IBSENS GATE 60 – UTVIDET 
ÅPNINGS- OG SKJENKETID 
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
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Frogner bydelsutvalg anbefaler at Klubben AS gis utvidet åpnings- og 
skjenketid ute ved Monkey Bar, Henrik Ibsens gate 60. 
Eiendommen, Henrik Ibsens gate 60 ligger i sentrum. Åpningstider 
reguleres av egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten. 
 
Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble vedtatt med 
12 stemmer for (8H, 2V, 1F, 1SV) og 3 stemmer mot (3A) 
 
 

SAK 199/13 
 

ALEX SUSHI TAKE AWAY,  CORT ADELERS GATE 2 – 
UTVIDET ÅPNINGS- OG SKJENKETID 
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Alex Sushi Service AS gis serverings- 
og skjenkebevilling ved Alex Sushi Take Away, Cort Adelers gate 2.  
Eiendommen, Cort Adelers gate 2 ligger i sentrum. Åpningstider 
reguleres av egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten. 
 
Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble enstemmig 
vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 

 
SAK 200/13 
 

RASPOUTINE, HENRIK IBSENS GATE 60A – UTVIDET 
ÅPNINGS- OG SKJENKETID UTE 
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Ace Drift AS gis utvidet åpnings- og 
skjenketid ute ved Raspoutine, Henrik Ibsens gate 60 A. 
Eiendommen, Henrik Ibsens gate 60 ligger i sentrum. Åpningstider 
reguleres av egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten. 
 
Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble vedtatt med 
11 stemmer for (8H, 2V, 1F) og 4 stemmer mot (3A, 1SV) 
 
 

SAK 201/13 
 

LE BOUCHON, HENRIK IBSENS GATE 60 – UTVIDET 
ÅPNINGS- OG SKJENKETID UTE 
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Bistro AS gis utvidet åpnings- og 
skjenketid ute ved Le Bouchon, Henrik Ibsens gate 60. 
Eiendommen, Henrik Ibsens gate 60 ligger i sentrum. Åpningstider 
reguleres av egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten. 
 
Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble vedtatt med 
11 stemmer for (8H, 2V, 1F) og 4 stemmer mot (3A, 1SV) 
 
 

SAK 202/13 
 

RESTAURANT +39, MUNKEDAMSVEIEN 100 – NY BEVILLING 
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Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Restaurant +39 AS gis serverings- og 
skjenkebevilling ved Restaurant +39, Munkedamsveien 100.  
Eiendommen, Munkedamsveien 100 ligger i et boligområde. 
Åpningstider reguleres av egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten. 
 
Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble vedtatt med 
13 stemmer for (8H, 2V, 1F, 1A, 1SV) og 2 stemmer mot (2A) 
 
 

 
 
Saker til behandling: 
SAK 189/13 
 

ØKONOMIPROGNOSE MED PRODUKSJONSTALL PR. MAI 
2013 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget vedtar forelagt økonomiprognose med produksjonstall pr. 
mai 2013 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 190/13 
 

TERTIALRAPPORT OG TERTIALSTATISTIKK 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget vedtar forelagt tertialrapport og tertialstatistikk 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 191/13 
 

DELEGERT MYNDIGHET FRA BYDELSUTVALGET TIL 
ADMINISTRASJONEN SOMMEREN 2013 
 
Forslag til vedtak: 
”BUs myndighet delegeres til administrasjonen sommeren 2013 iht. 
Reglementet for bydelene § 2-3.” 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

 
 
Orienteringssaker: 
O-SAK 192/13 
 

BRUKERVALG PRAKTISK BISTAND – MAI 
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 193/13 BRUKERVALG HJEMMESYKEPLEIE – MAI 
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Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 194/13 
 

URANIENBORGHJEMMET – AVVIKLING AV DRIFTSSTYRET I 
FORBINDELSE MED OVERGANG TIL PRIVAT DRIFTER 
  
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 195/13 
 

DRIFTSSTYRENE VED SYKEHJEMMENE – FORTSETTER UT ÅRET  
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 196/13 
 

BU-LEDERS ROLLE: ORIENTERING FRA BU-LEDER 
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 203/13 
 

OSLO KOMMUNE STYRKER KORTTIDSTILBUDET I 
SYKEHJEMMENE 
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

 
 
Tilleggssak: 
SAK 204/13 
 

DRÅPEN KJØKKEN OG BAR, OBSERVATORIEGATA 25 – NYE 
UTESERVERINGER 
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Bakgården Drift Kim Karlsen gis serverings- og 
skjenkebevilling ved nye uteserveringer ved Dråpen Kjøkken og Bar, 
Observatoriegata 25.  
Eiendommen, Observatoriegata 25 ligger i et boligområde. Åpningstider reguleres 
av egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  
 
Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble enstemmig vedtatt 
(8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 205/13 
 

COLOSSEUM KINO, FRIDTJOF NANSENS VEI 6-8 – EIERSKIF TE 
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Oslo Kinodrift AS gis serverings- og 
skjenkebevilling inne og ute ved Colosseum Kino, Fridtjof Nansens vei 6-8.  
Eiendommen, Fridtjof Nansens vei 6-8 ligger i et boligområde. Åpningstider 
reguleres av egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  
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Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble enstemmig vedtatt 
(8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 206/13 
 

THE THIEF, LANDGANGEN 1 – UTVIDET ÅPNINGSTID INNE 
 
Forslag til vedtak: 
Frogner bydelsutvalg anbefaler ikke at The Thief Hotel AS gis utvidet åpnings- og 
skjenketid ved The Thief, Landgangen 1.  
Eiendommen, Landgangen 1 ligger i et boligområde. Åpningstider reguleres av 
egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  
   
Behandling i Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen: 
Forslaget falt mot 8 stemmer (5 H 1 A 1 F 1 V) 
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
Frogner bydelsutvalg anbefaler at The Thief Hotel AS gis utvidet åpnings- og 
skjenketid ved The Thief, Landgangen 1.  
Eiendommen, Landgangen 1 ligger i et boligområde. Åpningstider reguleres av 
egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten. 
 
Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble vedtatt med 14 
stemmer for (8H, 2V, 1F, 2A, 1SV) og 1 stemme mot (1A) 
 
 

SAK 207/13 
 

GIMLE KINO, BYGDØY ALLE 39 - EIERSKIFTE 
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Oslo Kinodrift AS gis serverings- og 
skjenkebevilling ved Gimle Kino, Bygdøy allé 39.  
Eiendommen, Bygdøy allé 39 ligger i et boligområde. Åpningstider reguleres av 
egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  
 
Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble enstemmig vedtatt 
(8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 208/13 
 

GABELSHUS, GABELS GATE 16 – UTVIDET ÅPNINGSTID INNE  OG 
UTE 
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Hotel Gabelshus AS gis utvidet åpnings- og 
skjenketid ved Hotel Gabelshus, Gabels gate 16.  
Eiendommen, Gabels gate 16 ligger i et boligområde. Åpningstider reguleres av 
egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten, som tillater uteservering iht 
forskriften. 
 
Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble vedtatt med 10 
stemmer for (8H, 2V, 1F) og 4 stemmer mot (3A, 1SV) 
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SAK 212/13 ADRESSEVEDTAK – DRAMMENSVEIEN 100 
 
Forslag til vedtak fra H: 
BU viser til innkommet klage fra styre i Drammensveien 100 og ber om at 
eiendommen opprettholder adressen Drammensveien 199, med begrunnelse om at 
eiendommen ligger på hjørnet til Drammensveien. 
 
A opprettholder forslag fra MIBU: 
Bydelsutvalget er invitert til å avgi uttalelse til varsel om endring av adresse til alle 
eiendommer i Frøyas gate som likevel har adresse til Drammensveien. 
 
Bydelsutvalget finner at første ledd i Matrikkelforskriften §50 (4), Bygning skal ha 
vegadresse til den vegen som er godkjent som atkomst, gir en føring om at alle de 
aktuelle eiendommene bør omadresseres til Frøyas gate.  
 
Bydelsutvalget merker seg imidlertid at siste ledd i samme paragraf, … dersom ikke 
særlige grunner gjør at dette etter kommunens skjønn bør fravikes, gir en åpning 
for kommunens skjønn.  
 
Bydelsutvalget mener naboenes ulike begrunnelser for at eiendommene ikke skal 
gis endret adresse må vurderes juridisk av Plan- og bygningsetaten i forhold til 
betydningen av kommunens skjønn før bydelen eventuelt kan gi en endelig 
anbefaling i saken. 
 
Forslag til vedtak fra H ble vedtatt med 14 stemmer for (8H, 2V, 1F, 2A, 1SV) 
og 1 stemme mot (1A) som støttet forslaget fra MIBU. 
 
 

 
Eventuelt 
- Orientering om premiering av hager og grøntanlegg 2013  
- Orientering om kartlegging av behov for offentlig toaletter i Oslo 
- Orientering om åpning av ny ungdomsklubb 
 
 
 
Møtet ble hevet kl.: 19:55 
 
 
Protokollen godkjent. 
 
Oslo, 20. juni2013  
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Bjarne Ødegaard        
bydelsutvalgets leder      Heidi Sagmo   
        bydelsutvalgets sekretær 



 

 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Frogner 

 Bydelsadministrasjonen 
 

  

 

    
Bydel Frogner Postadresse: Telefon:  02 180 Bankkonto: 6004.06.02081 
Besøksadresse: Postboks 2400 Solli Telefaks: 23 42 49 01 Org. nr. 874 778 702 
Sommerrogata 1, inngang 0201 Oslo   
Henrik Ibsens gate E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no  

 
 

 

 

Møteprotokoll 
 
 
Tilstede: Ulf Hordvik (H), Bjarne Ødegaard (H), Beate Brovig Auke (H), Sverre Lorentzen 

(H), Elenor W Holter (H), Vivian Ellingsen Gotaas (H), Egil Heinert (A), Gunn 
von Krogh (A), Anne-Lise Bergenheim (V), Ole Malmsten (F), Karin Beate 
Theodorsen (SV) 

Fravær: Elisabet Parmeggiani (H), Theo Thorkildsen (H), Christoffer Torris Olsen (V), 
Jan Tank-Nielsen (F) 

Møtegruppe: Miljø- og byutviklingskomiteen 
Møtested:  Sommerrogata 1, 5. etasje 
Møtetid: 20.08.2013 kl 18.00 
Referent.: Inger Almqvist 
Telefon: 23 42 49 32, mobil 416 200 76 
 
 
 
Bymiljøetaten v prosjektleder Ståle Berg og informasjonsansvarlig Leif Arne Kristiansen ga en 
orientering om arbeid og fremdrift i Bogstadveien-prosjektet. 
 

Protokoll fra møte i Miljø- og byutviklingskomiteen 20.08.2013 
 
 

Protokoll fra møte i Miljø- og byutviklingskomiteen 11.06.2013 ble enstemmig godkjent  
 
 
Dagsorden: 
 

Sak 110/13 
BU-sak 
185/13 
 

Valkyriegata 1 – 3 m.fl., gnr 215, bnr 24, 269, 362, 364 
Kunngjøring om offentlig ettersyn 27.05. 2013 – 22.07.2013 
Detaljregulering 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget har til uttalelse planforslag for Valkyriegata 1 – 3 m.fl., gnr 215, 
bnr 24, 269, 362, 364. 
 
Bydelsutvalget viser til tidligere uttalelser vedrørende samme prosjekt i sak 
165/10 – 15.06.2010, sak 155/08 – 03.06.2008, sak 112/06 – 31.05.2006, samt 
sak 10/05 – 26.01.2005. Vedtak følger vedlagt. 
 
Bydelsutvalget noterer at bydelen ved en inkurie ikke har avgitt forhåndsuttalelse 
ved varsel om oppstart av reguleringsarbeid 06.09.2011. Bydelsutvalget er opptatt 
av at bydelens syn i saken blir referert og kommentert i Plan- og bygningsetatens 
saksfremstilling og ber derfor om at bydelsutvalgets vedtak i forbindelse med 



2 

innspill til Område- og prosessavklaring (sak 165/10) blir lagt inn i 
saksfremstillingen. Selv om planforslaget er endret på noen punkter behandler 
vedtaket flere prinsipielle spørsmål som ikke er endret, og har derfor fortsatt 
aktualitet. 
 
Bydelsutvalget opprettholder vedtak i sak 165/10, men anbefaler i likhet med 
Byantikvaren nybygget i Ole Vigs gate 24, forutsatt at det tilpasses kvartalets 
øvrige volumstruktur, gesims- og mønehøyder. Bydelsutvalget anbefaler videre 
forslaget om at bygninger med bevaringsverdi beholdes og foreslås regulert med 
hensynssone bevaring kulturmiljø.  
 
Bydelsutvalget slutter seg til Byantikvarens frarådning av foreslått heldekkende 
nybygg i to etasjer i bakgård, samt foreslått ekstra kjelleretasje under eksisterende 
flåtefundamenter. 
 
Bydelsutvalget anser for øvrig saken som kompleks og har følgende 
bemerkninger: 
 

• Bydelsutvalget ser positivt på videreutvikling og foredling av 
butikkarealene i Bogstadveien som den unike handlegaten området 
representerer for trivsel for handlende i byen og beboere. 

• Bydelsutvalget ser positivt på forslaget til utbygging for boligformål. 
Leilighetsfordeling i reguleringssaker vedtatt 2009 forutsettes lagt til 
grunn for prosjektet (maks 20% leil 40-50 m2, min 30% leil 50-80m2, 
min 50% leil over 80m2), og ønskes inntatt i reguleringsbestemmelsene. 

• Bydelsutvalget stiller seg positivt til bygging av anlegg for 
beboerparkering etc. 

• Bydelsutvalget er positiv til forslag om bevaring av Ole Vigs gate 22, som 
står på Byantikvarens Gule Liste 

• Bydelsutvalget stiller seg avvisende til riving av de eldre bygninger og 
fabrikkpipe i bakgården som vitnesbyrd på tidligere industrivirksomhet og 
tilhørende bygninger i Majorstue området. Det vises til Byantikvarens 
kommentarer i saken. 

• Bydelsutvalget går i mot riving av eiendommer oppført på byantikvarens 
Gule liste, og forutsetter at alle bevaringsverdige bygninger sikres i 
reguleringsbestemmelsene. 

• For nybygg i Ole Vigs gate forutsettes det at gesims- og mønehøyde 
forholder seg på en tilpasset måte til og ikke rager over tilsvarende høyder 
på de tilstøtende murgårdene, i tråd med Byantikvarens innstilling. 

• Bydelsutvalget anser utbygging av næringsarealet for handel som relativt 
omfattende med ca 3000m2 sett i forhold til Bogstadveiens antatte 
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butikkareal i dag på 20.000 m2. Dette må vurderes nærmere i den videre 
planprosessen. 

• Bydelsutvalget er skeptiske til konsekvensene ved den foreslåtte 
utbygging mht varelevering og søppelhåndtering til det økede 
næringsarealet spesielt sett i forhold til trafikken i Ole Vigs gate som i dag 
er en overveiende boliggate. 

• Bydelsutvalget går imot at det etableres adkomst til butikk fra Ole Vigs 
gate, da vi ønsker å beholde denne som primært boliggate 

• Bydelsutvalget har også tidligere påpekt problemstillinger i forhold til 
grunnvannsnivå og setningsskader ved denne utbygning som må belyses, 
særlig som følge av forslag til utgraving av flere kjellernivå. 
Bydelsutvalget viser til Byantikvarens sterke frarådning om å etablere en 
ekstra kjelleretasje under nivået til eksisterende flåtefundamenter som 
foreslått. Bydelsutvalget anbefaler at maks. høyde kjellernivå inntas i 
reguleringsbestemmelsene. 

• Bydelsutvalget vil også nok en gang påpeke nærmere behov for vurdering 
av hvilke konsekvenser denne forslåtte utbygning vil kunne få for planer 
for utbygging av nye tunneler og ny Majorstuen stasjon i området. De 
fremlagte planer sier lite om disse forhold og må sees i sammenheng og 
omhandles nærmere. 

• Bydelsutvalget har merket seg Byantikvarens og naboenes kommentarer 
til prosjektet bl.a. forholdet til opphøyet gårdsromsbebyggelse, hevet med 
1,5 etasje over det eksisterende mot Ole Vigs gate, og 2 hele etasjer over 
det eksisterende nivået mot Valkyriegaten. 

• Bydelsutvalget er av den oppfatning at åpne gårdsrom i ett 
sammenhengende plan er et aktivum i den tette murbyen, og spesielt 
viktig som skjermet areal for barn, og bør tilstrebes og legges til rette for i 
dette prosjektet også. Bydelsutvalget går dermed imot heldekkende 
nybygg i bakgården. 

På denne bakgrunn vil bydelsutvalget anmode Plan- og bygningsetaten og 
tiltakshaver om å bearbeide prosjektet videre slik at ovennevnte forhold ivaretas. 

Forslag til nytt kulepunkt 8 fra SV: 
Bydelsutvalget ser ikke behov for utbygging av næringsarealet for handel med ca 
3000 m2, sett i forhold til Bogstadveiens antatte butikkareal i dag på ca 20 000 
m2. 
 
Siste setning i kulepunkt 11 justeres slik: 

Bydelsutvalget anbefaler at kotehøyde for laveste kjellernivå inntas i 
reguleringsbestemmelsene. 
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Forslag til nytt kulepunkt 8 fra SV falt mot 1 stemme (1 SV) 
 

Forslag til vedtak med justering ble enstemmig vedtatt 

VEDTAK: 

Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget har til uttalelse planforslag for Valkyriegata 1 – 3 m.fl., gnr 215, 
bnr 24, 269, 362, 364. 
 
Bydelsutvalget viser til tidligere uttalelser vedrørende samme prosjekt i sak 
165/10 – 15.06.2010, sak 155/08 – 03.06.2008, sak 112/06 – 31.05.2006, samt 
sak 10/05 – 26.01.2005. Vedtak følger vedlagt. 
 
Bydelsutvalget noterer at bydelen ved en inkurie ikke har avgitt forhåndsuttalelse 
ved varsel om oppstart av reguleringsarbeid 06.09.2011. Bydelsutvalget er opptatt 
av at bydelens syn i saken blir referert og kommentert i Plan- og bygningsetatens 
saksfremstilling og ber derfor om at bydelsutvalgets vedtak i forbindelse med 
innspill til Område- og prosessavklaring (sak 165/10) blir lagt inn i 
saksfremstillingen. Selv om planforslaget er endret på noen punkter behandler 
vedtaket flere prinsipielle spørsmål som ikke er endret, og har derfor fortsatt 
aktualitet. 
 
Bydelsutvalget opprettholder vedtak i sak 165/10, men anbefaler i likhet med 
Byantikvaren nybygget i Ole Vigs gate 24, forutsatt at det tilpasses kvartalets 
øvrige volumstruktur, gesims- og mønehøyder. Bydelsutvalget anbefaler videre 
forslaget om at bygninger med bevaringsverdi beholdes og foreslås regulert med 
hensynssone bevaring kulturmiljø.  
 
Bydelsutvalget slutter seg til Byantikvarens frarådning av foreslått heldekkende 
nybygg i to etasjer i bakgård, samt foreslått ekstra kjelleretasje under eksisterende 
flåtefundamenter. 
 
Bydelsutvalget anser for øvrig saken som kompleks og har følgende 
bemerkninger: 

• Bydelsutvalget ser positivt på videreutvikling og foredling av 
butikkarealene i Bogstadveien som den unike handlegaten området 
representerer for trivsel for handlende i byen og beboere. 

• Bydelsutvalget ser positivt på forslaget til utbygging for boligformål. 
Leilighetsfordeling i reguleringssaker vedtatt 2009 forutsettes lagt til 
grunn for prosjektet (maks 20% leil 40-50 m2, min 30% leil 50-80m2, 
min 50% leil over 80m2), og ønskes inntatt i reguleringsbestemmelsene. 

• Bydelsutvalget stiller seg positivt til bygging av anlegg for 
beboerparkering etc. 

• Bydelsutvalget er positiv til forslag om bevaring av Ole Vigs gate 22, som 
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står på Byantikvarens Gule Liste 

• Bydelsutvalget stiller seg avvisende til riving av de eldre bygninger og 
fabrikkpipe i bakgården som vitnesbyrd på tidligere industrivirksomhet og 
tilhørende bygninger i Majorstue området. Det vises til Byantikvarens 
kommentarer i saken. 

• Bydelsutvalget går i mot riving av eiendommer oppført på byantikvarens 
Gule liste, og forutsetter at alle bevaringsverdige bygninger sikres i 
reguleringsbestemmelsene. 

• For nybygg i Ole Vigs gate forutsettes det at gesims- og mønehøyde 
forholder seg på en tilpasset måte til og ikke rager over tilsvarende høyder 
på de tilstøtende murgårdene, i tråd med Byantikvarens innstilling. 

• Bydelsutvalget anser utbygging av næringsarealet for handel som relativt 
omfattende med ca 3000m2 sett i forhold til Bogstadveiens antatte 
butikkareal i dag på 20.000 m2. Dette må vurderes nærmere i den videre 
planprosessen. 

• Bydelsutvalget er skeptiske til konsekvensene ved den foreslåtte 
utbygging mht varelevering og søppelhåndtering til det økede 
næringsarealet spesielt sett i forhold til trafikken i Ole Vigs gate som i dag 
er en overveiende boliggate. 

• Bydelsutvalget går imot at det etableres adkomst til butikk fra Ole Vigs 
gate, da vi ønsker å beholde denne som primært boliggate 

• Bydelsutvalget har også tidligere påpekt problemstillinger i forhold til 
grunnvannsnivå og setningsskader ved denne utbygning som må belyses, 
særlig som følge av forslag til utgraving av flere kjellernivå. 
Bydelsutvalget viser til Byantikvarens sterke frarådning om å etablere en 
ekstra kjelleretasje under nivået til eksisterende flåtefundamenter som 
foreslått. Bydelsutvalget anbefaler at kotehøyde for laveste kjellernivå 
inntas i reguleringsbestemmelsene. 

• Bydelsutvalget vil også nok en gang påpeke nærmere behov for vurdering 
av hvilke konsekvenser denne forslåtte utbygning vil kunne få for planer 
for utbygging av nye tunneler og ny Majorstuen stasjon i området. De 
fremlagte planer sier lite om disse forhold og må sees i sammenheng og 
omhandles nærmere. 

• Bydelsutvalget har merket seg Byantikvarens og naboenes kommentarer 
til prosjektet bl.a. forholdet til opphøyet gårdsromsbebyggelse, hevet med 
1,5 etasje over det eksisterende mot Ole Vigs gate, og 2 hele etasjer over 
det eksisterende nivået mot Valkyriegaten. 

• Bydelsutvalget er av den oppfatning at åpne gårdsrom i ett 
sammenhengende plan er et aktivum i den tette murbyen, og spesielt 
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viktig som skjermet areal for barn, og bør tilstrebes og legges til rette for i 
dette prosjektet også. Bydelsutvalget går dermed imot heldekkende 
nybygg i bakgården. 

På denne bakgrunn vil bydelsutvalget anmode Plan- og bygningsetaten og 
tiltakshaver om å bearbeide prosjektet videre slik at ovennevnte forhold ivaretas. 

 
 

Sak 120/13 
BU-sak 
222/13 
 

Bogstadveien 54, gnr 215, bnr 33 
Anmodning om uttalelse 
 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget har til uttalelse søknad om bruksendring samt ombygging, 
tilbygging og fasadeendring i Bogstadveien 54. 
 
Bydelsutvalget går inn for omsøkt bruksendring fra industri med forretninger i 1. 
etasje til forretning i 1. og 2. etasje og kontorer i øvrige etasjer. 
 
Bydelsutvalget forutsetter at eventuelle merknader fra Byantikvaren blir 
hensyntatt.  
 
Forslag til vedtak korrigeres slik i siste setning: 
Bydelsutvalget anbefaler at eventuelle merknader fra Byantikvaren blir 
hensyntatt.  
 
Forslag til vedtak med korreksjon ble enstemmig vedtatt 
 
 

Sak 121/13 
BU-sak 
223/13 
 

Huitfeldtsgate 15, gnr 209, bnr 105 
Varsel om oppstart av detaljregulering i Oslo, Bydel Frogner 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget har til uttalelse varsel om oppstart av detaljregulering av 
Huitfeldtsgate 15, gnr 209, bnr 105 med formålet å legge til rette for et boligbygg 
i 7 etasjer pluss tilbaketrukket overetasje, med mulighet for strøksrelevant 
næringsdrift på bakkeplan mot gaten.  
 
Bydelsutvalget går inn for at eksisterende reguleringsformål, byggeområde for 
bolig med sosiale felles- og servicefunksjoner videreføres. 
 
Bydelsutvalget mener det er viktig å opprettholde kvaliteten i det ”homogene og 
velbevarte bygningsmiljø” som er beskrevet i Riksantikvarens NB!-register, og 
anbefaler at foreslåtte byggehøyder reduseres. 
 
Bydelsutvalget anbefaler at §6 i gjeldende regulering (30% 2-roms leiligheter, 
70% 3-roms eller større leiligheter med hovedvekt på 4-roms) videreføres, og kan 
opplyse om at det er en stor andel av små boliger i eksisterende bebyggelse i 
bydelen. Bydelsutvalget ønsker at det legges til rette for at flere barnefamilier kan 
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bo sentralt i bydelen.  
 
Tilleggsforslag fra SV/H: 
Bydelsutvalget ønsker at det ved nybygg anlegges nye parkeringsplasser 
minimum i henhold til parkeringsnormen. 
 
Tilleggsforslag fra SV/H ble vedtatt mot 1 stemme (F) 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
VEDTAK: 
Bydelsutvalget har til uttalelse varsel om oppstart av detaljregulering av 
Huitfeldtsgate 15, gnr 209, bnr 105 med formålet å legge til rette for et boligbygg 
i 7 etasjer pluss tilbaketrukket overetasje, med mulighet for strøksrelevant 
næringsdrift på bakkeplan mot gaten.  
 
Bydelsutvalget går inn for at eksisterende reguleringsformål, byggeområde for 
bolig med sosiale felles- og servicefunksjoner videreføres. 
 
Bydelsutvalget mener det er viktig å opprettholde kvaliteten i det ”homogene og 
velbevarte bygningsmiljø” som er beskrevet i Riksantikvarens NB!-register, og 
anbefaler at foreslåtte byggehøyder reduseres. 
 
Bydelsutvalget anbefaler at §6 i gjeldende regulering (30% 2-roms leiligheter, 
70% 3-roms eller større leiligheter med hovedvekt på 4-roms) videreføres, og kan 
opplyse om at det er en stor andel av små boliger i eksisterende bebyggelse i 
bydelen. Bydelsutvalget ønsker at det legges til rette for at flere barnefamilier kan 
bo sentralt i bydelen.  
 
Bydelsutvalget ønsker at det ved nybygg anlegges nye parkeringsplasser 
minimum i henhold til parkeringsnormen. 
 
 

Sak 122/13 
BU-sak 
224/13 
 

Forslag til endring i skilt- og reklameplan for Oslo med vedtekt og juridisk 
bindende retningslinjer 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget har til uttalelse høringsutkast til forslag til endring i skilt- og 
reklameplan for Oslo med vedtekt og juridisk bindende retningslinjer. 
 
Bydelsutvalget har forståelse for ønsket om å øke mengden belyst reklameplass, 
men vet av erfaring at dette kan oppleves som sjenerende særlig i den tette 
boligdominerte bebyggelsen på Frogner. Bydelsutvalget ber derfor om at disse 
sakene blir forelagt bydelen til uttalelse. 
 
Bydelsutvalget har for øvrig ikke kommentarer til forslaget. 
 
Forslag til vedtak fra SV:: 
Bydelsutvalget vet av erfaring at mengden belyst reklameplass kan oppleves som 
sjenerende, særlig i den tette boligdominerte bebyggelsen på Frogner. 
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Bydelsutvalget ber derfor om at disse sakene blir forelagt bydelen til uttalelse. 
 
Forslag til vedtak fra administrasjonen ble satt opp mot forslag fra SV: 
 
Forslag til vedtak fra SV falt mot 1 stemme (1 SV) 
 
Forslag til vedtak fra administrasjonen ble vedtatt mot 1 stemme (1 SV) 
 
 

Sak 123/13 
BU-sak 
225/13 
 

Navnesetting av gater og plasser på Filipstad 
 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget ber om at arbeidet med navnesetting av gater og plasser på 
Filipstad startes opp. 
 
Bydelsutvalget ber om at alle partier kommer med forslag til en kvinnelig 
utvalgsrepresentant til BU-møte i september. 
 
Forslag til endring av siste avsnitt fra Ulf Hordvik (H):  
- kvinnelig – utgår.  
 
Forslag til vedtak med endring ble vedtatt mot 3 stemmer (1 SV, 2 A) 
 
VEDTAK: 
Bydelsutvalget ber om at arbeidet med navnesetting av gater og plasser på 
Filipstad startes opp. 
 
Bydelsutvalget ber om at alle partier kommer med forslag til en 
utvalgsrepresentant til BU-møte i september. 
 
 

Sak 124/13 
BU-sak 
226/13 
 

Erling Skjalgssons gate 2, Mariahuset 

Vedrørende søknad om oppføring av nybygg 

 
Forslag til vedtak fra V: 
Bydelsutvalget sender en uttalelse til Fylkesmannen i sakens anledning hvor det 
anbefales at klagen fra ansvarlig søker blir tatt til følge. 
 
Forslag til vedtak fra SV: 
Bydelsutvalget anbefaler at Mariastiftelsen utarbeider et nytt forslag til nybygg, 
som er mer egnet enn det foreslåtte. Dette bør skje i nært samarbeid med 
Byantikvaren og Plan- og bygningsetaten. 
 
Forslag til vedtak fra SV falt mot 3 stemmer (1 SV, 2 A): 

 

Forslag til vedtak fra V ble vedtatt mot 3 stemmer (1 SV, 2 A) 
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Orienteringssaker: 
Orienteringssaker og utrykte vedlegg ligger på bydelens nettside: 
www.bydel-frogner.oslo.kommune.no/politikk som vedlegg til innkallingen.  
 
 
Sak 125/13 
09/997 
 

Underretning om politisk vedtak  
Småhusplanen 
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 126/13 
06/958 
 

Nordahl Rolfsens plass 
Planinitiativ for detaljregulering - Flerbrukshall Uranienborg skole  

Saken ble tatt til orientering 

Sak 127/13 
11/883 
 

Rammetillatelse Løvenskiolds gate 17 
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 128/13 
11/979 
 

Byggesak ikke tatt til behandling – Frognerveien 47 
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 129/13 
12/669 
 

Rammetillatelse – Bygdøy sjøbad 
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 130/13 
08/813-21, 23, 
 

Planarbeid på Majorstuen 
Forhold til ”charetten” fra 2004 
Saken ble tatt til orientering 

Sak 131/13 
 
 

Filipstad – områderegulering med konsekvensutredning 
Planforslag oversendt byrådet for videre behandling 
Trykt vedlegg 
Saken ønskes satt opp på sakskartet til møte i sept/okt. Det ønskes nedsatt 
arbeidsgruppe. 
 

Sak 132/13 
13/555 
 

Nabovarsel om forslag om kafe i Slemdalsveien 1 
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 133/13 
09/229 
 

Nasjonalmuseet Oslo 
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 134/13 
13/567 
 

Anmodning om kartlegging av behov for offentlig toalett i Oslo 
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 135/13 
12/599 
 

Vedrørende økt busstrafikk i Løkkeveien 
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 136/13 
13/665 
 

Ønske om flere søppelbøtter i Frognerparken 
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 137/13 
08/813 
 

Ber etaten dokumentere egne gitte opplysninger 
Saken ble tatt til orientering 
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Eventuelt Det ble orientert om invitasjon fra PBE til oppstartseminar for Mulighetsstudier –
Lysaker – Vækerø – Skøyen. Materiale omdelt i møte. 

 
Ulf Hordvik (H) orienterte om møte Fjordbyparken – folkemøte. Tirsdag 3. 
september kl 1900 i Militærhospitalets auditorium, Grev Wedels plass 1. 
Styringsgruppen for Fjordbyparken står som arrangør, og utgangspunktet for 
debatten er Plansmias forslag til utbygging på Filipstad. 

 
Det er ønskelig at 1 – 2 sider av hver O-sak blir opptrykket sammen med det øvrige 
saksmaterialet. 

 
 
 
Møtet ble hevet kl. 20:00 
 
 
 

       
 
Ulf Hordvik (H)       Inger Almqvist 
leder          sekretær 
 



 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Frogner 

  Bydelsadministrasjonen 
 

  

    
Bydel Frogner Postadresse: Telefon:  02 180 Bankkonto: 6004.06.02081 
Besøksadresse: Postboks 2400 Solli Telefaks: 23 42 49 01 Org. nr. 874 778 702 
Sommerrogata 1, inngang 0201 Oslo   
Henrik Ibsens gate E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no  
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Protokoll 
 
Tilstede: Carl- Henrik Bastiansen H leder, Britt Eia H, Mette Langfeldt Sinding H, Nina 

Stanghov Ulstein H, Hans Magnus Borge H, Rudolph Brynn, Ole Jacob Kjendlie 
A, Tjeran Vinje H, Jan Mesicek V. 

Forfall:  Anne Lene Svingen A, Natasza P. Sandbu V, Christian Emil Haugen F, Frode 
Ersfjord SV 

  
  
Møtegruppe: Helse- unge- sosial og kultur HUSK 
Møtested: Sommerrogaten 1, 5. etg. 
Møtetid: Tirsdag 20.august kl. 17:30 
Saksbeh.: Anne-Ma Moe-Christensen 
Telefon: 23 42 49 09 el 95 23 54 63 
  

 
Åpen halvtime: Ingen fremmøtte 
 
Saksliste: 
Sak 107/13 Godkjenning av referat, innkalling og dagsorden. 

Godkjenning med tilleggssak til dagsorden;  sak 134/13. 
 

Sak 108/13 Katedralen pub & spiseri, Parkveien 13 – utvidet åpningstid inne 
BU sak 227/13 
  FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Frogner bydelsutvalg anbefaler at Nitten 77 AS gis avslag på søknad om utvidet 
åpnings- og skjenketid inn ved Katedralen Pub & Spiseri, Parkveien 13.  
Eiendommen, Parkveien 13 ligger i et boligområde. Åpningstider reguleres av egen 
forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  

  Enstemmig tiltrådt. 
 
Sak 109/13 Forsøk med delegasjon av myndighet til å bestemme åpningstid i bydelen – 

forlengelse av forsøket. 
BU sak 228/13 
  FORSLAG TIL VEDTAK:  

1.  
Frogner bydelsutvalg tar til etterretning bystyrets vedtak i møtet 12.06.13 sak 234: 
Forsøksordningen, vedtatt i bystyrets vedtak i sak 52/12, med at alle 
bydelsutvalgene delegeres fullmakt til å avgjøre hvordan åpningstidene skal være 
på ulike områder i egen bydel, forlenges til å vare frem til 30.06.2016. 
Sentrumsområdene (”skjenkeblekkspruten”) omfattes ikke av forsøket.  

 
2.  
Frogner bydelsutvalg forlenger deltakelse i forsøk med delegasjon av myndighet til 
å bestemme åpningstid i bydelene.  
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Forskrift om åpningstider for serverings- og skjenkesteder i Bydel Frogner vedtas 
videreført med endring av § 11 Ikrafttredelse, denne endres til: Denne forskriften 
trer i kraft på vedtakstidspunktet og gjelder frem til 30.06.16 
Enstemmig tiltrådt. .  
 

Sak 134/13 Forslag til kandidat til frivillighetsprisen 2013. 
Komiteen foreslår JobbX, som også var komiteens forslag i 2012. 

 
Orienteringssaker: 
 
Sak 110/13 Tiffani Café, Behrens gate 2 – eierskifte 
BU sak 232/13 
 Tatt til orientering 
 
Sak 111/13 Lorry, Parkveien 12 – utvidelse av areal ute 
BU sak 233/13 
 Tatt til orientering 
 
Sak 112/13 Nærbutikken Pilestredet, Pilestredet 43 – ny salgsbevilling 
BU sak 234/13 
 Tatt til orientering 
 
Sak 113/13 Swasbuckler, Skovveien 5- ny bevilling 
BU sak 235/13 
 Tatt til orientering  
  
Sak 114/13 Alfred, Brynjulf Bulls plass 1 – eierskifte 
BU sak 236/13 
 Tatt til orientering 
 
Sak 115/13 Onda, Stranden 30 – Tingvallautstikkeren – eierskifte 
BU sak 237/13 
 Tatt til orientering 
 
Sak 116/13 Natraj Tandoori restaurant AS, Bygdøy allé 8 – ny bevilling 
BU sak 238/13 
 Tatt til orientering  
 
Sak 117/13 Musikkteateret, Frognerveien 30 – eierskifte 
BU sak 239/13 
 Tatt til orientering  
 
Sak 118/13 Gabels Café, Gabels gate 47 a – eierskifte 
BU sak 240/13 
 Tatt til orientering  
 
Sak 119/13 San Leandro Majorstuen, Sporveissgata 35 B – eierskifte 
BU sak 241/13 
 Tatt til orientering  
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Sak 120/13 Brasserie Blanche, Josefine gate 23 – eierskifte 
BU sak 242/13 
 Tatt til orientering  
 
Sak 121/13 Delicatessen Essen Aker Brygge, Stranden 3 – ny bevilling 
BU sak 243/13 
 Tatt til orientering  
 
Sak 122/13 Brasserie & Bar, Bogstadveien 1 – eierskifte 
BU sak 244/13 
 Tatt til orientering  
 
Sak 123/13 The Broker, Bogstadveien 25 – eierskifte 
BU sak 245/13 
 Tatt til orientering  
 
Sak 124/13 The Hot Spot Resaurant AS, Sørkedalsveien 5 – eierskifte 
BU sak 246/13 
 Tatt til orientering  
 
Sak 125/13 Bolivar Café og interiør, Vibes gate 11 – utvidelse av areal inne 
BU sak 247/13 
 Tatt til orientering  
 
Sak 126/13 Brukervalg praktisk bistand – mai, juni og juli 
BU sak 248/13 
 Tatt til orientering  
 
Sak 127/13 Brukervalg hjemmesykepleie – mai, juni og juli 
BU sak 249/13 
 Tatt til orientering  
 
Sak 128/13 Tilsynsrapport Frognerhjemmet 14.9. 2012 – svar fra sykehjemsetaten 
BU sak 250/13 
 Tatt til orientering  
 
Sak 129/13 Tilsynsrapport Uranienborghjemmet 6.3.2013 – svar fra sykehjemsetaten 
BU sak 251/13 
 Tatt til orientering  
 
Sak 130/13 Tilsynsrapport Fagerborghjemmet og Norabakken 30.5.2013 – svar fra 

sykehjemsetaten. 
BU sak 252/13 
 Tatt til orientering  
 
Sak 131/13 Tilsynsrapport Majorstutunet 29.5.2013 – svar fra sykehjemsetaten 
BU sak 253/13 
 Tatt til orientering  
 
Sak 132/13 Tilsynsrapport Uranienborghjemmet 17.6.2013 – svar fra sykehjemsetaen 
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BU sak 254/13 
 Tatt til orientering  
 
Sak 133/13 Støyoversikt 
BU sak 255/13 
 Tatt til orientering  
 
 
Eventuelt: 
Til neste møte inviteres representant fra SYE sentralt samt en institusjonssjef fra et kommunalt og 
et privat drevet sykehjem. Komiteen vil ha et særlig fokus på ernæring og matservering, samt 
øvrige utfordringer bydelens sykehjem måtte ha. 

 
Carl-Henrik Bastiansen 
leder 
  
 
 
 
  



 

 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Frogner 

 Bydelsadministrasjonen 
 

  

  

    
Bydel Frogner Postadresse: Telefon:  02 180 Bankkonto: 6004.06.02081 
Besøksadresse: Postboks 2400 Solli Telefaks: 23 42 49 01 Org. nr. 874 778 702 
Sommerrogata 1, inngang 0201 Oslo   
Henrik Ibsens gate E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no  

 
 

Møtereferat 

 
Tilstede: Bjarne Ødegaard (H), Britt Eia (H), Elisabet Parmeggiani (H), Egil Heinert (A), 

og Anne-Lise Bergenheim (V) 
Observatører: Hans Høegh Henrichsen (F), Erna Kahlbom (SV) 

Forfall:  Christoffer Torris Olsen (V) 
Fra adm: Wenche Ørstavik, Olaf Varslot, Anne-Ma Moe-Christensen, Heidi Damengen, 

Brynhild Vestad 
Møtegruppe: Arbeidsutvalget 
Møtested: Sommerrogt. 1 
Møtetid:  Tirsdag 13. august 2013 kl. 16.30 
Referent.: W. Ø. 
Telefon:  
Neste møte:  Tirsdag 10. september 2013 kl. 16.30 
 
Åpen halvtime:  
Saker til behandling på delegert myndighet:  
SAKER TIL BU (Komité er markert):  
MIBU / BU-SAK  
185/13 

Valkyriegata 1 – 3 m.fl., gnr 215, bnr 24, 269, 362, 364 
Kunngjøring om offentlig ettersyn 27.05. 2013 – 22.07.2013 
Detaljregulering 

MIBU / BU  Bogstadveien 54, gnr 215, bnr 33 
Anmodning om uttalelse 

MIBU / BU Huitfeldtsgate 15, gnr 209, bnr 105 
Varsel om oppstart av detaljregulering i Oslo, Bydel Frogner 

MIBU / BU Forslag til endring i skilt- og reklameplan for Oslo med vedtekt og juridisk 
bindende retningslinjer 

MIBU / BU Navnesetting av gater og plasser på Filipstad 
MIBU / BU Mariahuset 
HUSK / BU Katedralen pub & spiseri, Parkveien 13 – utvidet åpningstid inne 
HUSK / BU Forsøk med delegasjon av myndighet til å bestemme åpningstid i bydelene 

– forlengelse av forsøket 
BU Økonomiprognose pr. juni og juli 2013 
BU Søknad om fritak fra verv i ungdomsrådet 
BU Frivillighetsmidler 2013 
O-SAK / 
HUSK & BU 

Tiffani café, Behrens gate 2 – eierskifte 

O-SAK / 
HUSK & BU 

Lorry, Parkveien 12 – utvidelse av areal ute 

O-SAK / 
HUSK & BU 

Nærbutikken Pilestredet, Pilestredet 43 – ny salgsbevilling 

O-SAK / 
HUSK & BU 

Swasbuckler, Skovveien 5 – ny bevilling 

O-SAK / 
HUSK & BU 

Alfred, Brynjulf Bulls plass 1 – eierskifte 

O-SAK / Onda, Stranden 30 – Tingvallautstikkeren – eierskifte 
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HUSK & BU 
O-SAK / 
HUSK & BU 

Natraj tandoori restaurant AS, Bygdøy allé 8 – ny bevilling 

O-SAK / 
HUSK & BU 

Musikkteatret, Frognerveien 30 – eierskifte 

O-SAK / 
HUSK & BU 

Gabels café, Gabels gate 47A – eierskifte 

O-SAK / 
HUSK & BU 

San Leandro Majorstuen, sporveisgata 35B – eierskifte 

O-SAK / 
HUSK & BU 

Brasserie Blanche, Josefines gate 23 – eierskifte 

O-SAK / 
HUSK & BU 

Delicatessen Essen Aker Brygge, Stranden 3 – ny bevilling 

O-SAK / 
HUSK & BU 

Brasserie & bar, Bogstadveien 1 – eierskifte 

O-SAK / 
HUSK & BU 

The Broker, Bogstadveien 25 – utvidelse av areal ute 

O-SAK / 
HUSK & BU 

The Hot Spot Restaurant AS, Sørkedalsveien 5 – eierskifte 

O-SAK / 
HUSK & BU 

Bolivar café og interiør, Vibes gate 11 – utvidelse av areal inne 

O-SAK / HUSK 
& BU 

Brukervalg praktisk bistand – mai, juni og juli 

O-SAK / 
HUSK & BU 

Brukervalg hjemmesykepleie – mai, juni og juli 

O-SAK / 
HUSK & BU 

Tilsynsrapport Frognerhjemmet 14.9.2012 – svar fra sykehjemsetaten  

O-SAK / 
HUSK & BU 

Tilsynsrapport Uranienborghjemmet 6.3.2013 – svar fra sykehjemsetaten 

O-SAK / 
HUSK & BU 

Tilsynsrapport Fagerborghjemmet og Norabakken 30.5.2013 – svar fra 
Sykehjemsetaten 

O-SAK / 
HUSK & BU 

Tilsynsrapport Majorstutunet 29.5.2013 – svar fra Sykehjemsetaten 

O-SAK / 
HUSK & BU 

Tilsynsrapport Uranienborghjemmet 17.6.2013 – svar fra Sykehjemsetaten 

O-SAK / 
HUSK & BU 

Støyoversikt  

O-SAK BU Reglement godtgjøring av folkevalgte verv  
 

SAKER TIL INFO/DRØFTING: 
- Valgstands utenfor forhåndsstemmesteder 
- Politikerbesøk i bydelen / skolehelsetjenesten prosjekt  
- NAV dødsfall i bydel Grorud: 

BU ber om å få seg forelagt en sak hvor det fremgår hvordan sikkerheten for de ansatte ved 
Frogner NAV kontor blir ivaretatt inkludert hvilke retningslinjer og lover som gjelder for denne 
type virksomhet f. eks. hvilke konkrete krav gjelder for lokaler og bemanning av NAV kontor og 
hvordan blir disse kontrollert. 

- Redegjørelse vedr. oppslag i Aftenposten knyttet til ung bruker og «aldershjemsplassering» 



 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Frogner 

  Seniorrådet 
 

  

Frogner seniorråd Seniorrådets leder Postadresse bydelsadm.  
Besøksadresse: Hans Høegh Henrichsen Postboks 2400 Solli Bankkonto: 6004.06.02081 
Slemdalsveien 3b Telefon 22 46 84 66 0201 Oslo Org. nr. 874 778 702 
 Mobil 41 41 37 70 Telefon 23 42 49 11  
 E-post: ipdas@online.no          E-post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no  

 
 

 

 

Møtereferat 
 

 
Tilstede: Hans Høegh Henrichsen, leder 

Turi Wang Ljungqvist, nestleder 
Jarle Martin Wahl 
Knut Erik Jørgensen 
Astrid Hilde 
Kjell Jon Karlsen 

For øvrig møtte: Arne Skarløv 
Elenor W. Holter  

Forfall: Pål Nordenborg 
Rannveig Dahl 

Møtegruppe: Seniorrådet 
Møtested: BU-salen, Sommerrogaten 1,  

1. etasje 
Møtetid: Tirsdag 20. august kl. 10.00  
Referent.: Brynhild Vestad 
Telefon: 23 42 49 08 
Neste møte: Tirsdag 17. september  

  
 
 
Sak 44/13 Godkjenning av innkalling og dagsorden samt referat fra siste møte 
 Godkjent 
 
Sak 45/13 Orientering fra bydelsdirektør 

Bydelsdirektøren orienterte om tiltak for å ivareta sikkerhet ved NAV Frogner. I 
kjølvannet av drapet ved NAV-Grorud, gås nå sikkerhetsrutinene igjennom på nytt.  
Det ble også orientert om en gledelig nedgang i sykefraværet for bydelen.  

 
Sak 40/13 Informasjon fra Statens Seniorråd 

Seniorrådet merket seg spesielt undersøkelsen knyttet til aldersdiskriminering. 
Seniorrådet har ved flere anledninger diskutert aldersdiskriminering knyttet til 
bilkjøring og data, det siste et forhold Seniorrådet fortsatt vil prioritere fremover. 
 
 

Sak 46/13 Invitasjon til temadag og sykehjem torsdag 29. august  
Hans Høegh Henrichsen og nestleder Turi W. Ljungqvist vil representere Frogner 
Seniorråd i møtet. Seniorrådet ber representantene spesielt fokusere på  
følgende temaer:  
- tilstrekkelig og kvalifisert bemanning 
- mat: tilberedning av mat og spisesituasjoner,- aktiviteter /sosialt liv for   
sykehjemsbeboere.  



 
   2 

I tillegg ønsker Seniorrådet å se på mulighet for krav om politiattest for ansatte.  
 
«§ 20a. Krav om politiattest  
Helsepersonell som skal yte helsehjelp til barn eller personer med 
utviklingshemning, har plikt til å fremlegge politiattest ved tilbud om stilling, ved 
inngåelse av avtale om å yte helse- og omsorgstjenester etter helse- og 
omsorgstjenesteloven § 3-1 femte ledd, inngåelse av avtale etter 
tannhelsetjenesteloven § 4-2 første ledd og spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 a 
sjette ledd, samt ved melding om åpning, overtagelse, og inntreden i privat 
virksomhet, jf. § 18. Plikten omfatter ikke personell som bare sporadisk yter slike 
tjenester og som i alminnelighet ikke vil være alene med barn eller personer med 
utviklingshemning. « 

 
 
Sak 47/13 Tilsynsrapport Frognerhjemmet 14.9.2012 – svar fra sykehjemsetaten 
 Tatt til orientering.   

 
Sak 48/13 Tilsynsrapport Uranienborghjemmet 6.3.2013 – svar fra sykehjemsetaten 

Tatt til orientering.   
 

Sak 49/13 Tilsynsrapport Fagerborghjemmet og Norabakken 30.5.2013 – svar fra 
Sykehjemsetaten 
Tatt til orientering.  

 
Sak 50/13 Tilsynsrapport Majorstutunet 29.5.2013 – svar fra Sykehjemsetaten 

Tatt til orientering.  
 
Sak 51/13 Tilsynsrapport Uranienborghjemmet 17.6.2013 – svar fra Sykehjemsetaten 

Tatt til orientering.  
 
Sak 52/13 Navnesetting av gater og plasser på Filipstad (omdeles) 

Tatt til orientering.  
 
Sak 53/13 Støyoversikt 

Tatt til orientering.  
 
Eventuelt:  
Turi W. Ljungqvist tok opp behov for kutting av trær som hindrer utsikt fra Sæterhytten ved 
Bygdø kongsgård. Bydelen vil komme tilbake til saken.  
 

       
       
       
Hans Høegh Henrichsen      Brynhild Vestad 
leder          sekretær 



 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Frogner 

  Bydelsadministrasjonen 
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Møtereferat 
 

 
Tilstede: Rudolph Brynn (A), (NHF), Unni Brodin FFO,  Elisabeth Holm 

Oraug (H), Trond Tvedt (FND), Erika Birke (FFO).  
Forfall: Berit Schjefstad (FFO), Oddvar Skogsletten SAFO, Ellinor Bergrud 

(NBF), Bjørn Hansen (SAFO) 
Møte:  Råd for funksjonshemmede 
Møtested: Frognersalen, Sommerrogaten, 5. etasje 
Møtetid: 19. august 2013 kl. 16:00 
Referent.: Anne-Ma Moe-Christensen 
  

 
 

Åpen halvtime. 
Ingen fremmøtte 
 
Sak 32/13 Godkjenning av referat, innkalling og dagsorden 

Godkjent uten bemerkninger 
 

Sak 33/13 Aktuelle saker fra BU-kartet: 
 
BU sak 185/13 Valkyriegaten 1-3Kunngjøring om offentlig ettersyn. 

Rådet støtter administrasjonens forslag til vedtak med følgende tillegg: 
For fellesarealer må universell utforming ivaretas. Anlegg for beboerparkering bør 
ha en andel P-plasser for forflytningshemmede. 

 
BU sak 222/13 Bogstadveien 54 – anmodning om uttalelse. 

Fellesarealer åpne for publikum må være universelt utformet i h.h.t. plan- og 
bygningsloven og TEK 10. 

 
BU sak 223/13  Huitfeldtsgate 15 – varsel om oppstart av detaljregulering i Oslo. 

Fellesarealene forutsettes universelt utformet i h.h.t. plan- og bygningsloven og 
TEK 10. 

 
Sak 34/13 Referat fra relevante møter som medlemmene har deltatt på. Ikke aktuelt 
 
 
Sak 35/13  Saker fra det sentrale Rådet for funksjonshemmede. 

 Det sentrale rådet inviterer bydelsrådene til fellesmøte 24. oktober kl 18:30 – 20:30. 
 De som ønsker å delta bes melde til sekretæren eller til R. Brynn. Inntil 3 
representanter kan delta fra hvert bydelsråd.  
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Sak 36/13 Kartlegging av tilgjengelighet i publikumsrettede lokaler i bydelen 

 R. Brynn utarbeider et notat til BU som beskriver metoden, områdene og hva man 
vil undersøke, samt en kostnadsberegning. Dette vedtas på neste rådsmøte. 

 
 
Rudolph Brynn 
Leder 
 

Neste møte blir flyttet til torsdag 19. september. 
 
Vi ber medlemmene gi beskjed til sine varamedlemmer ved 
forfall. 



 

 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Frogner 
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Møtereferat 
      

 
Til: Medlemmer og varamedlemmer av AMU 
Møtegruppe: AMU 
Møtested: Frognersalen, Sommerrogt. 1, 5 etg. 
Møtetid: Tirsdag 11. juni 2013 kl 14.00 
Til stede fra 
arbeidstaker: 

Terje Wollmann (Fagforbundet), Andreas Reinshol (HVO), og Anna Lena 
Gulbrandsen (UDF) 

  
Til stede fra 
arbeidsgiver: 

Wenche Ørstavik, Anne-Ma Moe-Christensen, Turid Hagen og Maren Rækstad 

BHT: Caroline Dyrnes 
Forfall:  
Observatør:  
Telefon: 23 42 49 11 
Neste møte: 20. august 2013 
  
 
Sak 8/13 Referat fra AMUs møte tirsdag 12. mars 2013 
  Godkjent 
  
Sak 5/13 Organisering av hjemmetjenestene i Solli og Bygdøy / Gimle i 2013 

Forslag til vedtak: 
Felles ledelse for områdene Solli og Bygdøy- Gimle i den beskrevne situasjonen, 
representerer stabilitet synes å ivareta arbeidsmiljøet på en god måte. 

 
  Enstemmig vedtatt 
   
  Protokolltilførsel fra Fagforbundet 

 Saken om å inngå i en systematisk prøve ordning med modellen som er gjeldende 
på området i dag har vært svært rotete og tidskrevende. 
Det er Fagforbundets klare oppfattning at om dette hadde vært gjort slik det er ment 
at slike omorganiseringer skal gjøres, etter gjeldende lover og avtale verk, hadde 
saken på en mer smidig måte vært behandlet på et mye tidligere tidspunkt.  

 
Det forligger ikke noe dokumenterbar arbeidsmiljøkonsekvensutredning verken fra 
lokalt eller sentralt verneombud.  
Summen av dokumentene som følger saken til behandling er at AMU sak 5/13 er 
utarbeidet med liten og ingen innflytelse fra vernetjenesten.   

 
Fagforbundet er dog ikke uenig i  å inngå i en systematisk prøveordning med  
modellen som er gjeldende på området i dag.  

 
 

Vi forventer ved senere omorganisering at det behandles på en bedre måte. 
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  Merknad fra arbeidsgiver: 

 Arbeidsgiver er av den oppfatning at saken er klar og tydelig i sin 
fremstillingsform. Saken har fulgt lov og avtaleverk med behandling på lokalt nivå. 
Det er dokumentert utarbeidet risikovurdering med innflytelse fra vernetjenesten 
lokalt, slik regelverket forutsetter. 

 
Som bekreftelse på ovennevnte refereres Miljøutvalgets møte 18. april 2013, som er 
vedlagt saken, hvor Miljøutvalget slutter seg til risikovurderingen og slutter seg til 
forslag til organisering. 

 
  Utdanningsforbundet slutter seg til merknadene 
 
Sak 9/13 Organisering av Bygården og Grønneberg barnehage 

Forslag til vedtak: 
AMU sier seg tilfredse med den gode prosessen som er gjennomført mht til 
ivaretakelse av medarbeiderne i Grønneberg og Bygården barnehager. 

   
  Forslag til vedtak fra Fagforbundet: 

AMU sier seg tilfredse med prosessen som er gjennomført mht til ivaretakelse av 
medarbeiderne i Grønneberg og Bygården barnehager. 

 
 Forslag til vedtak ble vedtatt med 2 stemmer fra arbeidsgiver og 
utdanningsforbundet og 1 stemme mot som støttet Fagforbundets forslag til 
vedtak 

 
  Protokolltilførsel fra Fagforbundet 

Saken om å omdisponere ansatte som resultat av omorganisering av barnegruppa i 
Grønneberg og Bygården Barnehage kan ikke Fagforbundet se har tatt opp i seg 
tilstrekkelig HMS arbeid. Mye av det som foreligger er bra, men dekker i følge 
Fagforbundet ikke all HMS behov som oppstår ved en slik omorganisering.  

 
Det er ikke satt ned noe partsammensatte samarbeidsgrupper for å imøtegå 
forskjellige utfordringer i forhold til arbeidsmiljømessige konsekvenser.  

 
Ved en ryddigere prosess vil man i framtiden få mindre belastning på de ansatte.  

  
 
  Merknad fra arbeidsgiver: 

 Prosessen med gjennomføring av omorganisering har av HMS-grunner strukket seg 
fra desember 2012 til mai 2013, for å ivareta alle ansatte mht Helseutfordringer 
knyttet til å arbeide med store versus små barn, Miljøutfordringer mht hvilken 
barnehage man ønsket som arbeidssted, og Sikkerhet forstått med en sikring av at 
alle elementer skulle informeres, drøftes og ivaretas ved denne omorganiseringen. 
(HMS) 

 
Prosessen har bevisst vært planlagt og gjennomført med hele personalgruppene 
tilstede slik at man unngikk smågrupper, for å sikre alles deltakelse, både ansatte, 
verneombud og tillitsvalgte. 
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Det har etter arbeidsgivers syn vært en ryddig og ivaretagende prosess, slik også 
personalgruppene bekrefter. 

 
For øvrig vises til referat fra 14 f-møtet 14. mai, hvor denne saken ble informert og 
drøftet. 
 
Utdanningsforbundet slutter seg til merknadene 
 

Sak 10/13 Sykefravær april 2013 
  Partene hadde ikke saken tilgjengelig før i møte i dag. 
  Tatt til orientering 
 
 
  Eventuelt 

- det ble orientert om en skriftlig tilbakemelding fra Ernst & Young vedrørende 
bydelens HMS-arbeid. 

 
 
 
Anne-Ma Moe-Christensen 
avdelingsdirektør 



 

 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Frogner 
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Møtereferat 
      

 
Til: Medlemmer og varamedlemmer av AMU 
Møtegruppe: MBU 
Møtested: Frognersalen, Sommerrogt. 1, 5 etg. 
Møtetid: Tirsdag 11. juni 2013 kl 14.00 
Til stede fra 
arbeidstaker: 

Terje Wollmann (Fagforbundet), Andreas Reinshol (HVO) og Anna Lena 
Gulbrandsen (UDF) 

  
Til stede fra 
arbeidsgiver: 

Wenche Ørstavik, Anne-Ma Moe-Christensen, Turid Hagen og Maren Rækstad 

BHT:  
Forfall:  
Observatør:  
Telefon: 23 42 49 11 
Neste møte: 20. august 2013 
  
 
Sak 6/13 Referat fra MBUs møte tirsdag 12. mars 2013 
  Godkjent 
  
Sak 4/13 Organisering av hjemmetjenestene i Solli og Bygdøy / Gimle i 2013 

Forslag til vedtak: 
Hver av områdene Solli og Bygdøy/ Gimle organiseres PB og HS med felles 
personalleder. Den ledigstilte områdelederstillingen på hvert av områdene omgjøres 
midlertidig til en faglig og administrativ felles koordinatorstilling til avlastning og 
supplement for leder, sykepleierkonsulent og koordinator. Se vedlagte 
oppgavebeskrivelser. 
Ordningen evalueres i desember 2013 

 
  Enstemmig vedtatt 
   
  Protokolltilførsel fra Fagforbundet 

 Saken om å inngå i en systematisk prøve ordning med  modellen som er gjeldende 
på området i dag har vært svært rotete og tidskrevende. 
Det er Fagforbundets klare oppfattning at om dette hadde vært gjort slik det er ment 
at slike omorganiseringer skal gjøres, etter gjeldende lover og avtale verk, hadde 
saken på en mer smidig måte vært behandlet på et mye tidligere tidspunkt.  

 
Det har ikke funnet sted noe møte i henhold til §14F i Hovedavtalen.  
Summen av dokumentene som følger saken til behandling er at MBU sak 4/13 er 
utarbeidet med liten og ingen innflytelse fra organisasjonene.  
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Fagforbundet er dog ikke uenig i  å inngå i en systematisk prøveordning med  
modellen som er gjeldende på området i dag. Men at utvalget (MBU) må ta opp i 
seg at denne prøveordningen er 

- en prøve ordning som evalueres etter endt prøve tid 31.12.13. 
- en løsningen som egner seg her pga. lokaliteten. Altså de fysiske forholdene 

ligger til rette for at fellesleder kan være synlig og tilgjengelig for 
medarbeidere.  

-    å foretrekke her, og ikke nødvendigvis på andre tjenestesteder.  
 
 

Vi forventer ved senere omorganisering at det behandles på en bedre måte. 
 

 
  Merknad fra arbeidsgiver: 
  Saken er etter arbeidsgivers syn ryddig og informativt fremstilt. 

Det minnes om at Fagforbundet to ganger har fått saken utsatt uten at det har tilført 
saken nye eller avgjørende opplysninger. 
Tvert imot har utsettelsene medført at berørte medarbeidere har levd med 
usikkerhet i lengre tid enn nødvendig. 
For øvrig vises det til referat fra 14 f-møte 12. februar, 5. mars og 4. juni, der saken 
ble informert og drøftet.  
Det har i tillegg vært gjennomført to møter med Fagforbundets leder separat, for 
ytterligere å opplyse saken. 

 
Det vises til utvidet Miljøutvalg som samlet sluttet seg til og anbefalte ordningen. 
 

  Utdanningsforbundet slutter seg til merknadene 
 
Sak 7/13 Organisering av Bygården og Grønneberg barnehage 

Forslag til vedtak: 
MBU vedtar omdisponering av fire medarbeidere i Grønneberg og Bygården 
barnehager som følge av etablering av alderssegregerte barnehager. 

 
  Protokolltilførsel fra Fagforbundet 

Saken om å omdisponere ansatte som resultat av omorganisering av barnegruppa i 
Grønneberg og Bygården Barnehage kan ikke Fagforbundet se har tatt opp i seg 
mye innflytelse fra de ansatte, eller tatt i betraktning at slikt kan gjøres mer 
hensiktsmessig.  

  
Organisasjonene har ikke vært med i prosessen på en tilfredsstillende måte, ei heller 
medarbeidere.  

 
Videre vil Fagforbundet melde om feil i saksdokumentene som følger saken til 
behandling i MBU: 

 
Det framgår av møteloggen som ligger ved at seksjonsleder og organisasjonene 
hadde møte om omorganiseringen. Dette mener Fagforbundet er feil. Fagforbundet 
var tilstede på en samarbeidsmøte med Utdanningsforbundet hvor saken ble nevnt, 
men ikke drøftet.  
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Vi håper ved senere omorganisering at dette behandles på en bedre måte.  
 
 
 
  Merknad fra arbeidsgiver: 

 Alle ansatte har deltatt i prosessen med fremtidig omorganisering i perioden 
desember 2012 til mai 2013.06.11 Alle ansatte inkluderer verneombud og lokale 
tillitsvalgte. 

 
Det er avholdt møte med hovedtillitsvalgt for Utdanningsforbundet og 
Fagforbundet hvor saken ble informert og drøftet i forkant av prosessen med alle 
medarbeiderne. 

 
Arbeidsgiver er av den mening at lov og avtale er fulgt og oppfylt på beste måte, 
slik personalgruppen også bekrefter. 
 

  Utdanningsforbundet slutter seg til merknadene 
 
 
 
Anne-Ma Moe-Christensen 
avdelingsdirektør 



 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Frogner 
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Møtereferat 
      

 
Til: Medlemmer og varamedlemmer av AMU 
Møtegruppe: AMU 
Møtested: Frognersalen, Sommerrogt. 1, 5 etg. 
Møtetid: Tirsdag 20. august 2013 kl. 14.00  
Til stede fra 
arbeidstaker: 

Terje Wollmann (Fagforbundet), Caroline T. Jenssen (HVO), Anna Lena 
Gulbrandsen (UDF), Hilde Jahnsen (FO), Rosebelle Gerardo (NSF) 

  
Til stede fra 
arbeidsgiver: 

Anne-Ma Moe-Christensen, Olaf Varslot, Turid Hagen og Maren Rækstad 

BHT: Caroline Dyrnes 
Forfall:  
Observatør: Joan Espaillat (Fagforbundet), Giv Firouzkoohi (Akademikerforbundet) 

 
Øvrig møtte: Knut R. Sande leder NAV og barnevern 
Telefon: 23 42 49 11 
Neste møte: Tirsdag 17. september 2013 kl 14.00 
  
 
Sak 10/13 Referat fra AMU 11. juni 2013 
  Godkjent 
  Fagforbundet påpekte at referatet ble sendt ut i seneste laget 
 
Sak 11/13 Arbeidsmiljømessige konsekvenser av endret arbeidsbeskrivelse 
  I rus-, booppfølging- og psykiskhelseteam. 
   

Enstemmig vedtatt  
 
Protokolltilførsel fra Fagforbundet, FO og NSF: 
Organisasjonene er med på å vedta Amu sak 11/13 med merknad om at 
sakspapirene var for sent utsendt. og papirene som lå tilgjengelig da saken skulle 
behandles var mangelfulle. 
 
Merknad fra arbeidsgiver: 
Arbeidsgiver sier seg uenig i protokolltilførselen. 

 
 
Sak 12/13 Gjennomføringsplan for medarbeiderundersøkelsen 2013 
  Tatt til orientering. 

Forbundene oppfordres til å be de ansatte på tjenestestedene i bydelen om å svare 
på medarbeiderundersøkelsen 

 
Sak 13/13 Sykefravær 
  Tatt til orientering  
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  Eventuelt 

- det ble orientert om notat fra NAV Frogner vedrørende sikkerheten 
- det ble purret om at forbundene må sende kontaktinformasjon på navn, forbund, 
telefon og e-postadresse til maren.rakstad@bfr.oslo.kommune.no  

 
 
 
Anne-Ma Moe-Christensen 
avdelingsdirektør 



 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Frogner 
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Møtereferat 
      

 
Til: Medlemmer og varamedlemmer av AMU 
Møtegruppe: MBU 
Møtested: Frognersalen, Sommerrogt. 1, 5 etg. 
Møtetid: Tirsdag 20. august 2013 kl. 14.00 
Til stede fra 
arbeidstaker: 

Terje Wollmann (Fagforbundet), Caroline T. Jenssen (HVO), Anna Lena 
Gulbrandsen (UDF), Hilde Jahnsen (FO), Rosebelle Gerardo (NSF) 

  
Til stede fra 
arbeidsgiver: 

Anne-Ma Moe-Christensen, Olaf Varslot, Turid Hagen og Maren Rækstad 

BHT:  
Forfall:  
Observatør: Joan Espaillat (Fagforbundet), Giv Firouzkoohi (Akademikerforbundet) 
Øvrig møtte: Knut R. Sande, leder ved NAV og barnevern 
Telefon: 23 42 49 11 
Neste møte: Tirsdag 17. september 2013 kl 14.00 
  
 
Sak 8/13 Referat fra MBU 11. juni 2013 
  Godkjent 
  Fagforbundet påpekte at referatet ble sendt ut i seneste laget 
 
Sak 9/13 Forslag til endring av arbeidsbeskrivelse 
  i rus-, booppfølging- og psykiskhelseteam. 
   

Enstemmig vedtatt  
 
  Protokolltilførsel fra Norsk sykepleierforbund: 

NSF Frogner viser til MBU sak 9/13 om forslag til endring av arbeidsbeskrivelse til 
rus-, booppfølging- og psykiskhelseteam. NSF Frogner er fortsatt skeptiske til at 
kravet om videreutdanning er fjernet fra arbeidsbeskrivelsen. NSF Frogner ønsker å 
tilføre at realkompetanse og ønske om videreutdanning er presisert i 
utlysningsteksten og arbeidsbeskrivelsen, og at bydelen tilbyr videreutdanning med 
lønn. 

 
  Protokolltilførsel fra Fagforbundet, FO og NSF: 

Organisasjonene er med på å vedta Mbu sak 9/13 med merknad om at sakspapirene 
var for sent utsendt. og papirene som lå  tilgjengelig da saken skulle behandles var 
mangelfulle. 

 
  Merknad fra arbeidsgiver: 
  Arbeidsgiver sier seg uenig i protokolltilførselen.  
 
Eventuelt  
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Anne-Ma Moe-Christensen 
avdelingsdirektør 



 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Frogner 

  Ungdomsrådet 
 

  

UNGDOMSRÅDET    
Ungdomstjensten Bydel Frogner Postadresse: Telefon:  22 13 54 01 Bankkonto: 13150100032 
Besøksadresse: Postboks 2774 Solli Telefaks: 23 42 49 01 Org. nr. 874 778 702 
Cort Adelers gate 18, 0204 Oslo  0201 Oslo   

  

  

 

  

 
 MØTEREFERAT 
 
 
Tilstede: Sigurd Log Røren, Tina Athari, Dina Dignæs Eikeland, Katarina Frostmann 

Eisenstein (vara), Nicholas Bertheau Solem (vara), Faduma Mohamud 
(vara), Helene Spilde (sekretær) 

Forfall Joachim Pacheco-Lie, Frithjof Bugge, Sigurd Svensen, Martinius Enzell Tangen, 
Oscar Andreas Norden (vara), Haider Qureshi (vara)   

Møtegruppe: Ungdomsrådet BFR 

Møtested: Ungdomstjenesten, 2.etasje Cort Adelers gate 18 

Møtetid: 16.00-18.00 

Referent.: Helene Spilde 

Telefon: 22 44 56 48 

Neste møte: 18.09.13  

  
Møte i Ungdomsrådet – 21.08.13 

 
 
Sak 42/13 : Godkjenning av innkalling og referat 
                    Innkalling og referat godkjent  
 
Sak 43/13 : Besøk fra Cafe Condio 
                    Utsettes til neste møte  
 
Sak 44/13 : Årshjulet og planlegging av det neste halvåret 
             

• Årshjulet ble gjennomgått og det kom inn forslag til endringer.  
            Alle i rådet bes holde seg oppdatert på årshjulet 
 

• Det kom inn forslag om hyppigere deltakelse på politiske møter og komiteer/utvalg 
 

• Urra Rock 14 september: LUR ønsker å reklamere for seg selv på arrangementet og delta i   
planlegging 3 representanter har meldt sin deltakelse.  

 
• Reglementet for representanter og gjennomføring av valg må gjennomgåes i forhold til når 

representanter fratrer før nytt valg. Det foreslåes å gjennomføre UBUM  hvert 2 år med 
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valg av nye representanter og rekruttere faste medlemmer fra varaplassene for å sikre 
kontinuitet i rådet. Settes på sakslisten for neste møte 

  
Sak 45/13 : Oppdatering fra råd og utvalg 
 

• SUR : Sigurd ble valgt som nestleder i SUR, noe som frigjør en plass til SUR fra LUR, 
Nicholas sitter fortsatt som representant og stiller som kandidat til AU 

 
• Helsestasjon sak : Sigurd tar kontakt med administrasjonen/Helsestasjonfor å få 

dokumentasjon på årsverk og tilbud for helsetjenester.   
 

• LUR ønsker informasjon om prosessen i budsjettforhandlinger 
 
Sak 46/13 : Økonomi gjennomgang  
Det ble gjort en gjennomgang av årets tildelte midler og innvilgede søknader 
Årets tildeling kom ikke før juli og er lavere enn tidligere år.  
 
Sak 47/13 : Hyttetur  
Rådet ønsker å reise på hyttetur så snart som mulig helst i september.  
Nicholas og Faduma undersøker overnattingssted og Sigurd sender ut forslag om helg 
 
 
Sak 48/13 : Eventuelt  

• Det fremmes forslag om å gjennomføre internvalg av varamedlemmer neste møte da det 
har kommet inn søknad om fritak fra verv. Flere vara representanter er aktive og interessert 
i faste plasser.  

• Det fremmes forslag om å gjennomføre valg av ny SUR representant for Sigurd neste 
møte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 



 

 

  
 Oslo kommune 
 Bydelsutvalg Frogner 

  
 

  

  

    
Bydel Frogner Postadresse: Telefon:  23 42 50 00 Bankkonto: 6004.06.02081 
Besøksadresse: Postboks 2400 Solli Telefaks: 23 42 49 01 Org. nr. 874 778 702 
Sommerrogata 1, inngang 0201 Oslo   
Drammensveien E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no  
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BU 185/13 
         Mibu-sak 110/13 
 
 
Møtedato: 11.06.2013 Miljø- og byutviklingskomiteen - utsatt 

18.06.2013 Bydelsutvalget – utsatt  
 

 20.08.2013 Miljø- og byutviklingskomiteen  
 27.08.2013 Bydelsutvalget 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALKYRIEGATA 1 – 3 M.FL, GNR 215, BNR 24, 269, 362, 364 
KUNNGJØRING OM OFFENTLIG ETTERSYN, 27.05.2013 – 22.07.2013 
DETALJREGULERING 
 
 
 
Plan- og bygningsetaten har vedtatt å legge ut ovennevnte planforslag til offentlig ettersyn og 
sende det på høring.  
Planforslaget er tilgjengelig via saksinnsyn på Plan- og bygningsetatens nettsider 
www.pbe.kommune.no, med saksnummer 201004179.  
Via linkene nedenfor kommer du direkte til sentrale dokumenter i planforslaget. 
http://web102881.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?fileid=3899601 
 
http://web102881.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?fileid=3910896 
 
http://web102881.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?fileid=4001837 
 
Planforslaget er utarbeidet av Norconsult AS og Mellbye Arkitekter AS på vegne av Valkyrien 
Utvikling AS.  
 
Planområdet på totalt 2493 m2 går rett gjennom kvartalet, og grenser til Valkyriegata i sørvest, 
Sorgenfrigata i sørøst og Ole Vigs gate i nordøst. Området er regulert til Byggeområde for boliger, 
S- 2255 med en utnyttelse på U=1,0 – 1,5. Planområdet eies av Bogstadveien 45 ANS (Fram 
Eiendom) og Valkyrien Utvikling AS (Fram eiendom). I sørøst grenser planområdet til de to 
verneverdige bygningene Sorgenfrigata 14 og 16 og i nordøst grenser planområdet til nyere 
bebyggelse i Jacob Aalls gate 17. 
 
Av eksisterende bebyggelse er Valkyriegata 1-3, Bogstadveien 45 og Ole Vigs gate 22 med 
tilhørende bakeribygning i bakgården oppført på Byantikvarens gule liste som bevaringsverdige. 
 
Planområdet foreslås regulert til bolig, forretning, bevertning og hensynssone bevaring 
kulturmiljø. Hensikten med planen er å utvide forretningsarealet, rehabilitere verneverdig 
murgårdsbebyggelse og etablere nye boliger både i eksisterende bebyggelse og i et nybygg mot 
Ole Vigs gate.  
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Bakgården foreslås i sin helhet bebygget i 2 etasjes høyde for å huse størstedelen av utvidelsen av 
forretningsarealet. Boligenes uteoppholdsareal foreslås plassert på taket av gårdsromsbebyggelsen.  
 
Ny bebyggelse utgjør totalt 5050 m2, 3220 m2 over og 1830 m2 under terreng. Eksisterende areal 
som opprettholdes er totalt 5600 m2, 4530 m2 over og 1070 m2 under terreng. Av det totale 
arealet på 10650 m2 er 4410 m2 bolig og gjenstående 6240 m2 forretning/bevertning. Prosjektet 
har totalt 7750 m2 over terreng og 2900 m2 under bakkeplan. Utnyttelsen er beregnet til BRA = 
317%. Til orientering kan nevnes at graden av utnyttelse i opprinnelig forslag ble oppgitt til 375% 
og 290% i det forslag som ble behandlet i bydelsutvalget 15.06.2010. Utnyttelsen har dermed økt 
med 27% i forhold til forslag fra juni 2010. 
 
Planforslaget omfatter utvidelse av forretningsarealer, etablering av 11 nye boliger samt teknisk, 
funksjonell og estetisk oppgradering av de verneverdige boligene langs Valkyriegata. Ole Vigs 
gate 24 (i dag ikke bebygget) foreslås bebygget med nybygg i 5 etasjer. 
Det foreslås utgraving av kjeller i to etasjer under eksisterende bakgård. Bakgården foreslås 
bebygget i sin helhet med ”heldekkende” bygg i to etasjer hvor det også inngår eksisterende 
bevaringsverdige bakeribygning. 3., 4. og 5. etasje mot Valkyriegata bygges om strukturelt og 
deles inn i boenheter på nytt. Adkomst med svalgang inkl heis til disse boligene etableres via 
Sorgenfrigata.  
 
Planforslaget omfatter 33 stk boliger, hvorav 11 stykk er nye, med antatt leilighetsfordeling på 9 
stk 40-50 m2, 6 stk 50-80 m2 og 18 stk over 80 m2. Det foreslås 22 stk parkeringsplasser for bil 
og 57 sykkelplasser i kjelleretasje. Planforslaget er endret i forhold til første innsendelse – 
planinitiativ. Endringene gjelder hovedsakelig hvilke bygninger som bevares i foreliggende 
forslag sammenlignet med i planinitiativet. 
 
Ved en inkurie har bydelen tidligere kun sendt inn samrådsuttalelse i denne saken. Plan- og 
bygningsetaten refererer i sin saksfremstilling kun forhåndsuttalelser og har derfor ikke medtatt 
bydelens innspill – sak 165/10. 
 
Berørte naboer i Jacob Aalls gate 17 AS, Sameiet Jacob Aalls gate 19, Sameiet Ole Vigs gate 19, 
Sameiet Ole Vigs gate 21, Sameiet Sorgenfrigata 19 A/B og Sameiet Sorgenfrigata 18 og 18b har 
oversendt bemerkninger til planforslaget hvor de anbefaler at planforslaget forkastes i sin helhet, 
se vedlegg supplerende materiale. 
 
Byantikvaren har avgitt uttalelse hvor nybygg i Ole Vigs gate 24 anbefales, sammen med 
regulering av bevaringsverdig bebyggelse til hensynssone bevaring kulturmiljø. Byantikvaren 
fraråder sterkt heldekkende nybygg i bakgården, samt etablering av ekstra kjelleretasje under 
nivået til eksisterende flåtefundamenter. 
 
Plan- og bygningsetaten anbefaler planforslaget med forbehold om høyde og omfang på 
bebyggelse i bakgård og utforming av overganger fra denne og til omkringliggende bebyggelse.  
 
Eventuelle bemerkninger til planforslaget merkes med saksnummer 201004179, og sendes 
Plan- og bygningsetaten, postmottak@pbe.oslo.kommune.no samt direkte til saksbehandler 
marthe.stiansen@pbe.oslo.kommune.no før 27.07.2013. Saksbehandler er orientert om at 
bydelens uttalelse kan oversendes først når protokollen foreligger etter bydelsutvalgets møte 
27.08.2013. 
 
Bemerkninger som kommer inn er grunnlaget for å bearbeide planforslaget og saksfremstillingen 
før saken sendes videre til byrådet. Kopi av bemerkningene følger saken når den sendes til politisk 
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behandling. Byrådet avgir sin innstilling til byutviklingskomiteen som behandler saken med de 
bemerkninger som er kommet inn. Bystyret foretar endelig godkjennelse av planen.  
 
 
Utrykt vedlegg: Forhåndsuttalelser 
   Risiko- og sårbarhetsanalyse 11.11.2011, Norconsult 
   Teknisk notat, NGI 
   Valkyriegata – kartlegging av støyforhold, Norconsult 
   Trafikkanalyse, Norconsult 
   Handelsanalyse, Norconsult 
 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget har til uttalelse planforslag for Valkyriegata 1 – 3 m.fl., gnr 215, bnr 24, 269, 362, 
364. 
 
Bydelsutvalget viser til tidligere uttalelser vedrørende samme prosjekt i sak 165/10 – 15.06.2010, 
sak 155/08 – 03.06.2008, sak 112/06 – 31.05.2006, samt sak 10/05 – 26.01.2005. Vedtak følger 
vedlagt. 
 
Bydelsutvalget noterer at bydelen ved en inkurie ikke har avgitt forhåndsuttalelse ved varsel om 
oppstart av reguleringsarbeid 06.09.2011. Bydelsutvalget er opptatt av at bydelens syn i saken blir 
referert og kommentert i Plan- og bygningsetatens saksfremstilling og ber derfor om at 
bydelsutvalgets vedtak i forbindelse med innspill til Område- og prosessavklaring (sak 165/10) 
blir lagt inn i saksfremstillingen. Selv om planforslaget er endret på noen punkter behandler 
vedtaket flere prinsipielle spørsmål som ikke er endret, og har derfor fortsatt aktualitet. 
 
Bydelsutvalget opprettholder vedtak i sak 165/10, men anbefaler i likhet med Byantikvaren 
nybygget i Ole Vigs gate 24, forutsatt at det tilpasses kvartalets øvrige volumstruktur, gesims- og 
mønehøyder. Bydelsutvalget anbefaler videre forslaget om at bygninger med bevaringsverdi 
beholdes og foreslås regulert med hensynssone bevaring kulturmiljø.  
 
Bydelsutvalget slutter seg til Byantikvarens frarådning av foreslått heldekkende nybygg i to etasjer 
i bakgård, samt foreslått ekstra kjelleretasje under eksisterende flåtefundamenter. 
 
Bydelsutvalget anser for øvrig saken som kompleks og har følgende bemerkninger: 
 

• Bydelsutvalget ser positivt på videreutvikling og foredling av butikkarealene i Bogstadveien som 
den unike handlegaten området representerer for trivsel for handlende i byen og beboere. 

• Bydelsutvalget ser positivt på forslaget til utbygging for boligformål. Leilighetsfordeling i 
reguleringssaker vedtatt 2009 forutsettes lagt til grunn for prosjektet (maks 20% leil 40-50 m2, min 
30% leil 50-80m2, min 50% leil over 80m2), og ønskes inntatt i reguleringsbestemmelsene. 

• Bydelsutvalget stiller seg positivt til bygging av anlegg for beboerparkering etc. 

• Bydelsutvalget er positiv til forslag om bevaring av Ole Vigs gate 22, som står på Byantikvarens 
Gule Liste 
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• Bydelsutvalget stiller seg avvisende til riving av de eldre bygninger og fabrikkpipe i bakgården 
som vitnesbyrd på tidligere industrivirksomhet og tilhørende bygninger i Majorstue området. Det 
vises til Byantikvarens kommentarer i saken. 

• Bydelsutvalget går i mot riving av eiendommer oppført på byantikvarens Gule liste, og forutsetter 
at alle bevaringsverdige bygninger sikres i reguleringsbestemmelsene. 

• For nybygg i Ole Vigs gate forutsettes det at gesims- og mønehøyde forholder seg på en tilpasset 
måte til og ikke rager over tilsvarende høyder på de tilstøtende murgårdene, i tråd med 
Byantikvarens innstilling. 

• Bydelsutvalget anser utbygging av næringsarealet for handel som relativt omfattende med ca 
3000m2 sett i forhold til Bogstadveiens antatte butikkareal i dag på 20.000 m2. Dette må vurderes 
nærmere i den videre planprosessen. 

• Bydelsutvalget er skeptiske til konsekvensene ved den foreslåtte utbygging mht varelevering og 
søppelhåndtering til det økede næringsarealet spesielt sett i forhold til trafikken i Ole Vigs gate 
som i dag er en overveiende boliggate. 

• Bydelsutvalget går imot at det etableres adkomst til butikk fra Ole Vigs gate, da vi ønsker 
å beholde denne som primært boliggate 

• Bydelsutvalget har også tidligere påpekt problemstillinger i forhold til grunnvannsnivå og 
setningsskader ved denne utbygning som må belyses, særlig som følge av forslag til utgraving av 
flere kjellernivå. Bydelsutvalget viser til Byantikvarens sterke frarådning om å etablere en ekstra 
kjelleretasje under nivået til eksisterende flåtefundamenter som foreslått. Bydelsutvalget anbefaler 
at maks. høyde kjellernivå inntas i reguleringsbestemmelsene. 

• Bydelsutvalget vil også nok en gang påpeke nærmere behov for vurdering av hvilke konsekvenser 
denne forslåtte utbygning vil kunne få for planer for utbygging av nye tunneler og ny Majorstuen 
stasjon i området. De fremlagte planer sier lite om disse forhold og må sees i sammenheng og 
omhandles nærmere. 

• Bydelsutvalget har merket seg Byantikvarens og naboenes kommentarer til prosjektet bl.a. 
forholdet til opphøyet gårdsromsbebyggelse, hevet med 1,5 etasje over det eksisterende mot Ole 
Vigs gate, og 2 hele etasjer over det eksisterende nivået mot Valkyriegaten. 

• Bydelsutvalget er av den oppfatning at åpne gårdsrom i ett sammenhengende plan er et aktivum i 
den tette murbyen, og spesielt viktig som skjermet areal for barn, og bør tilstrebes og legges til 
rette for i dette prosjektet også. Bydelsutvalget går dermed imot heldekkende nybygg i bakgården. 

På denne bakgrunn vil bydelsutvalget anmode Plan- og bygningsetaten og tiltakshaver om å 
bearbeide prosjektet videre slik at ovennevnte forhold ivaretas. 
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1. FORENKLET ILLUSTRASJON  
 
1.1 Skisse – eksisterende situasjon  

 
 
1.2 Skisse - mulig fremtidig situasjon  
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2. BAKGRUNN 
 
Valkyrien utvikling AS eier deler av et kvartal langs ved Valkyriegata. I 2000 ble arbeidet startet opp 
med tilrettelegging for utvikling av eiendommen til næringsarealer og boliger.  
 
Hensikten med planen er å tilrettelegge for ny bolig- og handelsutvikling i en historisk kontekst. Den 
bevaringsverdige bebyggelsen skal gi rammen for utviklingen og skal renoveres. Både 
næringsarealene, boliger og utearealer, skal oppgraderes og økes i areal. Kvartalsbebyggelsen skal 
fullføres med et infillprosjekt i Ole Vigsgate 24. Planforslaget skal bidra til å styrke Bogstadveien og 
Majorstua som et av Oslos viktigste handelsstrøk og sentralt boområde samtidig som 
bevaringsinteresser ivaretas.  
 
Planforslaget er blitt bearbeidet over en lang periode. I 2006 ble et tidligere innsendt planforslag 
forkastet ved politisk behandling av bystyret med 1 stemme i overvekt. PBE og Riksantikvaren 
anbefalte det tidligere forslaget. Siden dette er planforslaget vesentlig revidert med bakgrunn i de 
innvendinger som ble fremlagt. I planperioden ble det også gjennomført flere møter med berørte 
parter, deriblant Bydel Frogner, berørte naboer, Byantikvaren og Riksantikvaren. Innspillene er nå i 
stor grad innarbeidet i foreliggende planskisse. De viktigste endringene i forhold til tidligere forslag er 
at planforslaget nå tar i stor grad hensyn til eksisterende bystruktur, og til bevaring av eksisterende 
bevaringsverdig bebyggelse. Forslaget innebærer lavere utnyttelse enn tidligere og det er ikke foreslått 
graving under den bevaringsverdige bebyggelsen.  
 
Planinitiativ til foreliggende planskisse ble oversend Plan- og bygningsetaten i mai 2010. Planskissen 
ble behandlet i planforum i november 2012. 
 

3. EKSISTERENDE FORHOLD 
 
3.1 Lokalisering og bruk  
Planområdet ligger i bydel Frogner, og avgrenses av Valkyriegata / Valkyrie plass i sørvest, Ole Vigs 
gate i nordøst, og Sorgenfrigata i sørøst.  Områdets fasader mot Valkyriegata danner en del av 
Valkyrie plass fysiske rammer. Eiendommenes netto areal er i dag 2493 m2.  
 

 
 
Figur: Planområdet m gnr. og bnr. 
 
Området er tilknyttet offentlig kommunikasjon og har meget god kollektivdekning.  I Valkyriegata går 
trikkerutene 11 (Majorstuen - Disen), og 19 (Majorstuen - Ljabru).  I Kirkeveien går trikkerute 12 
(Frogner – Kjelsås), og bussrutene 20 (Skøyen – Galgeberg), 28 (Fornebu - Helsfyr), 45 (Majorstuen - 
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Voksenskog) og 46 (Ullerntoppen - Grensen).  Dessuten er området tilknyttet samtlige T-banelinjer 
ved Majorstuen stasjon. 
 
Majorstuen krysset nordvest for planområdet, er det viktigste fordelingskryss på Ring 2, samt et av 
Norges største trafikknutepunkter for kollektivtrafikk, med et stort antall fotgjengere og mye biltrafikk 
for øvrig. 
 
Tilstøtende områder omfatter kvartalsbebyggelsen rundt Valkyrie plass. I planområdet er det 
hovedsakelig boliger med forretninger i de nederste etasjene mot Valkyriegata.  
 
Valkyriegata er en del av den viktige handels- og strøksgaten Bogstadveien med næringsvirksomhet i 
form av butikker og restauranter og et stort innslag av boliger. Valkyriegata går gjennom et av landets 
tettest befolkede områder og innslaget av myke trafikanter som benytter seg av gatas tilbud er høyt.  
 
I førsteetasjen til bebyggelsen ut mot Valkyriegata er det diverse forretninger, deriblant en sko- og en 
bokforretning, en kafé, samt andre virksomheter. I andre etasje er det kontorer, og i de øvrige etasjene 
er det leiligheter.  På hjørnet av kvartalet, mot Bogstadveien, ligger DNB, og mot Ole Vigs gate er det 
en bygård med leiligheter og et tilliggende renseri. Bygningsmassen i gårdsrommet huser diverse 
kontorer, verksteder og lagerareal til butikkene. Butikkene disponerer også lagerareal i kjeller. Det er 
garasjeanlegg og oppstillingsplasser for bil i gårdsrommet hvor det også er varelevering og 
søppelhåndtering. I tillegg er det en liten uteservering for en kafé i bakgården. Kjøreadkomst til 
gårdsrommet er fra Ole Vigs gate. 
 

 
 
Bilde: Flyfoto med planavgrensning  
 
 
3.2 Planområdet og forholdet til tilliggende arealer 
 
Landskap 
Planområdet er hellende mot sørvest mellom ca. c+52,5m i nordøst til ca. c+51,0m i sørvest. 
Planområdet er del av et tettbebygd byområde. Gårdsrommet er asfaltert og det er lite vegetasjon i 
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planområdet. Frognerparken og fotballplassen ved Marienlyst ligger innenfor en gangavstand på 5-600 
meter, og dekker noe av behovet for rekreasjonsområder. Valkyrie plass i umiddelbar nærhet er en 
urban plass med trær, noe gressplen og sittemuligheter. 
 
Verneinteresser 
Den tette karrébebyggelsen i Valkyriegata / Bogstadveien / Hegdehaugsveien tilhører hovedsakelig 
Murbyen, Oslos murgårdsbebyggelse fra andre halvdel av 1800 tallet. Området generelt består av 
bygninger som tilhører forskjellige tidsepoker / stiler. Samtlige fasader langs Valkyriegata står i dag 
oppført på Byantikvarens gule liste, men bygningenes antikvariske verdi og tilstand varier betydelig.  
De eksisterende fasader mot Valkyrie plass som omfattes av reguleringsplanen - Valkyriegate 1 og 
Valkyriegate 3, er oppført i forskjellige stilarter. Valkyriegata 1 er oppført i 1902, i neoklassisk stil.  
Fasadens åpninger på 1.etasjes plan er i senere tid forandret og har mistet noe av den klassiske 
oppbyggingen. Valkyriegate 3 er oppført i 1920, og forandret i 1934 og ved flere senere anledninger.  
Bygget tilhører ikke en bestemt stilretning, men har noen Art-Deco elementer.   
 
Av bygningene i planområdet er Valkyriegata 1 og 3, Bogstadveien 45, Ole Vigs gate 22 og deler av 
bakgårdsbebyggelsen oppført på Byantikvarens gule liste som bevaringsverdige.  
 
Miljøfaglige forhold 
Valkyriegata er i dag trafikkbelastet. Valkyriegata og Bogstadveien er trafikkert av både biler og trikk.  
Trafikken fører til støy- og luftforurensning, men området er ikke mer utsatt enn det som er vanlig i 
Oslo indre by. 
 
I Kirkeveien i nærheten av reguleringsområdet står en av Oslo kommunes målestasjoner for 
luftkvalitet. Denne målestasjonen registrerer årlig enkelte overskridelser både for NO2 og svevestøv 
(PM10) i henhold til forskrifter. Antall overskridelser har vært synkende og er innenfor det tillatte i 
forhold til kravene i Forurensningsforskriften. 
Reguleringsområdet ligger litt unna Kirkeveien og det er lavere trafikkbelastning på veiene rundt enn 
på Kirkeveien. Det er derfor å forvente at den lokale luftkvaliteten vil være noe bedre enn det som 
måles tett inntil Kirkeveien. Men for situasjoner med spesielt høy luftforurensning vinterstid, vil det 
kunne oppstå overskridelser av grenseverdiene til lokal luftkvalitet for reguleringsområdet. Det 
forventes imidlertid at antall overskridelser vil være innenfor det tillatte i Forurensningsforskriften. 
 
Lysforholdene i området varierer i henhold til orientering og er preget av den tette karrébebyggelse i 
dette området av Oslo.   
 
Det ser ut til å være lite forekomst av radon i området. I henhold til radonkart 
(www.ngu.no/kart/arealisNGU), er aktsomheten i området satt til moderat, og det ser ikke ut til å være 
forekomster av alunskifer. 
 
I følge kartdatabasen til Klima- og forurensingsdirektoratet ( www.klif.no/grunn/), er det ikke 
registrert forurensing i grunnen i planområdet. Det er heller ikke kjent at aktivitet i området i nyere tid 
skal ha medført slik forurensing. 
 
Trafikkforhold 
Det er tre kjørefelt i Valkyriegata, hvorav to brukes til toveiskjøring for bil og trikk. Det tredje feltet 
brukes til parkering og varelevering. Gaten har fartsgrense 50 km/t, men gjennomsnittsfarten er 
relativt lav på grunn av de mange kryssene og blandingen av trafikantgrupper. 
 
Fortausarealet langs Valkyriegata er smalt i forhold til de tidvis store fotgjengerstrømmene i området. 
Det er ikke spesielt tilrettelagt for syklister. 
 
Trafikksituasjonen i Valkyriegata er kompleks med mange trafikantgrupper som bidrar til et 
uoversiktlig trafikkbilde. Bogstadveien / Valkyriegata er en av Oslos mest ulykkesutsatte gater, men 
fordi hastigheten på biltrafikken er lav, resulterer det i få alvorlige personskader.   
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Sorgenfrigata er en enveiskjørt gate med kjøreretning mot Valkyriegata. Dette er en typisk boliggate 
med tosidig parkering langs kantstein. Ole Vigs gate er en tilsvarende toveiskjørt boliggate med 
tosidig kantsteinparkering. Begge gatene har også innslag av forretningsvirksomhet. 
 
Innenfor planområdet foretas vareleveringen enten fra bil parkert i Bogstadveien/ Valkyriegata eller i 
sidegatene. Enkelte forretninger har adkomst og varelevering fra bakgård. 
 
Risiko- og sårbarhet 
Det er utarbeidet Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse), som er vedlagt planforslaget. Det 
fremgår av studien at planområdet fremstår som lite sårbart.  
Området rundt planområdet består av stedvis sensitiv marin leire under et lag av diverse fyllmasser. 
Oslo kommune har hovedvannledninger, fellesledninger overvann og spillvann samt separate 
overvannsledninger i planområdet.  
Hafslund Nett AS har linje- og kabelanlegg og stasjonsanlegg i området. Det forventes ikke at tiltaket 
har negativ effekt på forsyningssikkerheten i området.    
 
Grunnforhold  
Grunnforhold er godt kjent gjennom tidligere undersøkelser, og er typiske for hele Oslo-området.  
Under et øvre lag med diverse fyllmasser består grunnen for det meste av marine leiravsetninger, men 
det kan være noe glacifuvialt avsatte sand/silt avsetninger rett i overgangen til fjell. Leira kan stedvis 
være ganske sensitiv, men om det er tilfelle innen det aktuelle området er foreløpig ikke kjent. 
Oversiktskartet viser nivå på fjelloverflaten tolket ut fra tidligere grunnboringer som forefinnes i Oslo 
kommunes Undergrunnkartverk. Det fremgår at fjellet inne i bakgården som skal bebygges på det 
dypeste ligger på ca. c +32, ca. 20 m under terreng, og ca. + 44 på det grunneste ut mot Ole Vigs gate. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur: Oversiktskart med inntegnede fjellkoter 
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Sosial infrastruktur 
Trikken har hyppige avganger i Valkyriegata og betjenes av rute nr. 11, Disen (Kjelsås) og nr. 19, 
Ljabru. Trikken har avganger ca. hvert 5 minutt i butikkenes åpningstider. Det går ikke buss forbi 
planområdet. 
 
Planområdet ligger ca. 150 meter fra Majorstuenkrysset som er et viktig knutepunkt som betjenes av 
høyfrekvente buss-, trikk- og T-baneruter. 
 
Det er et stort tilbud av offentlige og private servicetilbud i bydelen. Området har god dekning av 
skoler og barnehager. De nærmeste barne- og ungdomskoler er Marienlyst og Majorstuen.  Andre 
skoler i området er Bolteløkka og Uranienborg, samt den Tyske- og den Franske skolen. Nærmeste 
videregående skoler er Fagerborg, Oslo Katedralskole, Hartvig Nissen, og Oslo Handelsgymnasium. 
Nærmeste barnehager ligger i Gjørstads gate 1(Uranienborg-Majorstuen familiebarnehage), 
Sporveisgata 17 (Rosenborg barnehage), Hjelmsgate 3, Prof. Dahls gate 29 (Friedheim barnehage) og 
Prof. Dahls gate 36 (Hegdehaugen barnehage), Prof. Dahls gate 44 (Frogner barnehage).  Nærmeste 
postkontor er i Kirkeveien 61.  Området er tilknyttet bydelens helsestasjon i Sommerrogata 1.  
Området har et lokalt bibliotek (Deichmanske bibliotek, Majorstua filial) i Harald Hårfagres gate 2.  
Flere dagligvarebutikker og banker ligger i umiddelbar nærhet. 
 
Frognerparken, som utgjør et stort og attraktivt tur- og lekeområde ligger i ca.10min. gangavstand.  
 
Teknisk infrastruktur 
Området er ikke tilknyttet fjernvarme, men ligger innenfor konsesjonsområdet.  
 
Oslo kommune har hovedvannledninger, fellesledninger overvann og spillvann samt separate 
overvannsledninger i planområdet.  
Hafslund Nett AS har linje- og kabelanlegg og stasjonsanlegg i området. Det forventes ikke at tiltaket 
har negativ effekt på forsyningssikkerheten i området.    
 
Estetikk og byggeskikk 
Området er preget av Oslos historiske murgårdsbebyggelse. Stilart og byggehøyder varierer innenfor 
kvartalsstrukturen, men oppleves som et sammenhengende bygningsmiljø.  
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Bilde: Fasaderekke mot Valkyriegata 
 
Eiendommen, Ole Vigs gate 24 er i dag er ubebygd. Dette skaper et ”hull” i karrebebyggelsen, og 
bidrar til å gi bakgården et rotet preg med garasjer, parkeringsplasser, varelevering og 
søppelhåndtering. Tilliggende eiendommer i bakgård er i dag avsperret med høye gjerder og piggtråd, 
og oppfattes som fremmedgjørende elementer. 
 

   
 
Bilde: Dagens bakgårdsareal 
 
 
Stedsutvikling 
Planområdet er en del av Oslos viktigste handels- og strøksgater. Bogstadveien/Majorstua beskrives 
som Norges lengste handlegate, og er med sine om lag 300 butikker det 4. største handelsområdet i 
Norge, og det nest største handelsområdet i Oslo/Akershus. Gaten oppleves som en strøksgate med 
butikker og serveringssteder som henvender seg ut mot gaten. Typiske kjennetegn for bebyggelsen her 
er at det er boliger i de øverste etasjene og forretninger / kontorer i de nederste etasjene. 
Tilbudet består både av mindre spesialforretninger og større butikker/kjøpesentre som er integrert i det 
historiske bymiljøet.  
 
Barns interesser 
Dagens utearealer i planområdet domineres av asfalterte flater og er ikke egnet for barn. 
 
Universell utforming 
Dagens adkomst til så vel butikkene som boligene er ikke tilfredsstillende med hensyn til universell 
utforming. 
 

4. PLANSTATUS 
 
4.1 Overordnede føringer og gjeldende planstatus 
 
Rikspolitiske bestemmelser eller retningslinjer 
RPR for samordnet areal- og transportplanlegging har som mål at arealbruk og transportsystem 
skal utvikles slik at de fremmer samfunnsøkonomiske effektiv arealutnyttelse, med miljømessige gode 
løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. 
 
RPR for barn og unge. Rikspolitiske retningslinjer og bestemmelser som skal bidra til å styrke barn 
og unges interesser i planleggingen setter blant annet krav til gode oppvekstforhold i nærmiljøet, samt 
krav til utformingen av arealer og anlegg. 
 
Gjeldende overordnede planer 
Kommuneplan 2009, vedtatt av Oslo bystyre den 16.12 2009, har som mål at arealbruken skal bidra 
til å realisere visjonen: Hovedstaden Oslo – miljøby, kunnskapsby, kulturby og fjordby. Planen legger 
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opp til økning av boligmassen, og ivaretagelse av bevaringsverdige objekter og miljø og en 
bærekraftig byutvikling med gode steds- og miljøkvaliteter og et miljøeffektivt transportsystem.  
 
Boligbyggingen og byutviklingen skal skje på en kollektivnær måte. Det antas boligbehov på 50.000 
boliger fram til 2025. Planområdet er avsatt til allsidig bymiljø med stor andel boliger. 
 
Kommunedelplan 13 Indre by: infrastruktur, bystruktur, bymiljø, vedtatt av bystyret 02.12.98  
Planen er en overordnet rammeplan for byutvikling i indre Oslo. Planområdet er avsatt til 
konsolideringsområde bolig og Valkyriegata er uthevet som strøksgate.  
 
Kommunedelplan for torg og møteplasser – vedtatt 22.4.2009 
Planen skal tilrettelegge for etablering av nye møteplasser og videreutvikle eksisterende møteplasser 
for hele Oslos byggesone utenom sentrumsområdet.  
 
Kommunedelplan for lokalisering av varehandel og andre servicefunksjoner vedtatt 27. 
november 2002, har kriterier for lokalisering av kjøpesentre. Planområdet ligger i indre by som er vist 
som område der kjøpesentre over 4000 kvm kan vurderes.  
 
Strategi for bærekraftig byutvikling – Byøkologisk program 2002-2014 er byrådets redskap for å 
ta vare på og utvikle Oslos miljøkvaliteter. Visjonen er at Oslo skal være en by i bærekraftig utvikling 
preget av økonomisk, sosial og kulturell vekst innenfor naturens økologiske bæreevne, at byen skal 
overleveres til neste generasjon i en bedre miljøtilstand enn før og at Oslo skal være en av verdens 
mest bærekraftige og miljøvennlige hovedsteder. Byøkologisk program er utarbeidet for å nå disse 
visjonene. Ett av hovedmålene i programmet er at Oslo skal ha en bærekraftig byutvikling med 
miljøvennlige bygningsmiljøer og kretsløp. Strategi 3.1.1 for å nå dette målet sier at: 
”Næringsutvikling og boligbygging skal, i samsvar med Kommuneplanen, skje ved 
fortetting innenfor byggesonen og i tilknytning til knutepunkter på 
kollektivtransportnettet. ”    
 
Kongelig resolusjon av 31.8.2001 til Oslo kommuneplan 2000 innebærer en statlig intensjon om at 
Oslos unike og homogene murgårdsbebyggelse fra 1800-tallet gis særskilt vern, jf. kgl. Rees. Av 
20.11.1992. Valkyriegata 1 og 2, samt Bogstadveien 45 er omfattet av denne kongelige resolusjonen. 
 
Planer under arbeid 
Kommuneplan 2013 
Kommunen har igangsatt arbeidet med ny kommuneplan (KP2013) med antatt vedtak andre kvartal 
2013. Hovedutfordringer i arealutviklingen vurderes spesielt i forhold til forventet sterk 
befolkningsvekst, strukturelle grep for bolig-, nærings- og kollektivutbygging, og sikring av arealer til 
teknisk, sosial og grønn infrastruktur. Det er ventet at en knutepunkt- og flerkjernestrategi fortsatt vil 
danne basis for oversiktsplanleggingen. 
 
Kommunedelplan for byutvikling og bevaring i indre Oslo 2009-2025. 
Valkyriegate er avsatt som strøksgate. Bygningene på planområdet er forslått regulert til hensynssone - 
bevaring og området skal båndlegges for framtidig regulering til byggeområde kombinert med 
spesialområde bevaring.  
 
Gjeldende regulering 
Området er regulert til byggeområde for boliger med forretning i 1. etasje mot Valkyriegata, med en 
utnyttelsesgrad på U 1,0 - 1,5 i endret reguleringsplan for Oslo sentrum og indre sone i Oslo, S 2255, 
vedtatt 28.7.77, med endrede reguleringsbestemmelser S-2937 vedtatt 01.10.1987.  
 
Veien rundt det avgrensede området har samme regulering, mens for Valkyriegata gjelder S-133GO av 
8.3.39. 
 
Pågående planarbeid  
Ruter har på vegne av Oslo kommune og Akershus fylkeskommune igangsatt arbeid med ny 
metrolinje fra Fornebu til Majorstuen. Arbeidet berører Majorstuen stasjon. Plassering og utforming av 
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ny Majorstuen stasjon er foreløpig uavklart, men kvartalsbebyggelsen nordøst for Valkyriegata vil 
ikke bli direkte berørt. 
 
Strategiplanen K2012 til Ruter som ble oversendt til politisk behandling i juni 2011 skisserer ny 
sentrumstunnel for T-bane under Valkyriegata. Arbeidet med ny sentrumstunnel har i følge Ruter 
planlagt oppstart i 2012, og det er for tidlig å anslå lokalisering og konsekvenser av dette arbeidet. Det 
vurderes som lite sannsynlig at ny sentrumstunnel vil påvirke eksisterende bebyggelse ved 
Valkyriegata. 
 

5. MEDVIRKNING 
5.1 Innspill ved kommunalt samråd  
Gjennom kommunalt samråd kan fagetater, bydelen(e) og barnas representant i bydelen(e) gi innspill 
til forslagsstiller i starten av planarbeidet i forbindelse med innsendelse av et planinitiativ.  
 
Sammendrag av samrådsinnspill 
1. Bydelen:     

Bydelsutvalget anser saken som kompleks. På bakgrunn av 14 bemerkningspunkter vil 
bydelsutvalget anmode PBE og forslagsstiller om å bearbeide prosjektet videre. Punktene går blant 
annet på at de stiller seg positive til p-anlegg for beboere. De stiller seg avvisende til riving av 
bakgårdsbebyggelse og Ole Vigs gate 22. De går imot heldekkende nybygg i bakgården. De 
ønsker ikke atkomst fra Ole Vigs gate. De er opptatte av eventuelle konsekvenser for utbygging av 
nye tunneler og ny Majorstua stasjon.  

2. Byantikvaren: 
Kommer med delvis fraråding. Planene berører store verneverdier som gjelder et homogent 
murgårdsmiljø på nordsiden av Valkyrie plass, bestående av fire bygårder samt bevaringsverdige 
bygninger i bakgården, som alle står oppført på Byantikvarens gule liste. Murgårdsbebyggelsen 
omfattes av Oslo kommuneplan 2008, avsnitt 5.12 “Ta vare på nasjonale kulturminneverdier” og 
Oslos murgårdsbebyggelse er en svært viktig del av Oslos historiske identitet som bør forvaltes og 
ivaretas på en best mulig måte. 
Det fremlagte justerte planforslaget har en rekke konfliktpunkter med bevaringsverdiene i 
kvartalet, og de fleste av BYA’s punkter fra planprosessen i 2006 ikke er imøtekommet.  
BYA stiller seg skeptiske til at de eksisterende bygningene i kvartalet er i medtatt forfatning etter 
befaring i kvartalet. Ole Vigs gate 22, som foreslås revet i planforslaget, utgjør en viktig del av 
kvartalet den ligger i og av den helhetlige kvartalsbebyggelsen mellom Bogstadveien / 
Valkyriegata og Suhms gate som BYA mener er vesentlig å opprettholde mest mulig autentisk. 
Bygningen har vesentlig verneverdi og den bidrar til å opprettholde Ole Vigs gate som et helhetlig 
gateløp fra forrige århundreskiftet. BYA fraråder sterkt riving av både Ole Vigs gate 22, og 
tilhørende bakeribygning, samt øvrig bakgårdsbebyggelse i kvartalet. BYA kan anbefale et 
nybygg i Ole Vigs gate 24, forutsatt at møne- og gesimshøyde forholder seg på en tilpasset måte 
til, og ikke rager over, tilsvarende høyder på de tilstøtende murgårdene. 
Foreslåtte “heldekkende” nybygg i bakgården, med bakhage på taket, frarådes. Dette på grunn av 
at det blir et markant brudd med bebyggelsesstrukturen i det indre av kvartalene, samtidig som 
kulturhistorisk, verneverdig bakgårdsbebyggelse da blir fjernet. Samtidig vil det forringe 
bokvaliteten til de bevaringsverdige gårdene som inngår i prosjektet og tilstøtende murgårder i 
form av mindre lys og utsyn. BYA fraråder sterkt etablering av garasjekjeller under 
bakgårdsarealet på grunn av usikkerhet på hvordan det vil kunne påvirke grunnvannstanden og 
dermed fundamentene til de bevaringsverdige eiendommene i kvartalet. Subsidiert må 
refundamentering til fjell av de bevaringsverdige bygårdene legges inn som 
rekkefølgebestemmelse. De anmoder om at geotekniske rapport må vurderes nøye og underlegges 
uavhengig kontroll. 
Bogstadveien har gjennom mer enn 100 år hatt stor kulturhistorisk verdi som ramme rundt handel 
med bebyggelse som gir viktig stedsidentitet og opplevelsesverdi. Videreutvikling av bebyggelse 
bør derfor utformes på en måte som i størst mulig grad ivaretar de bevaringsverdige bygningene 
og deres verne- og miljøverdi, ved å ta tak i deres opprinnelige kvaliteter og utnytter dem som 
historisk ramme i tilknytning til utvikling av næringsvirksomhet. BYA vil ikke kreve arkeologisk 
registrering av planområdet. 
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3. Samferdselsetaten: 
Avkjørsler må merkes på plankartet og etableres med bredde på maks 4,0 – 5,0 meter. Avkjørsler 
skal ha sikt og stigningsforhold i henhold til norm. Varelevering må løses på egen eiendom eller 
langs kant fortau, og ikke legge opp til rygging ut i offentlig vei. 

4. Trafikketaten: 
Bogstadveien med nærliggende gater har stort press på parkeringen. Parkering må være i samsvar 
med den til enhver tid gjeldende parkeringsnorm for Oslo kommune, både for bolig og næring, og 
min. 5 % av parkeringsplassene tilrettelegges for forflytningshemmede. Trafikketaten anbefaler å 
undersøke muligheten for etablering av automatiske / mekaniske p-løsninger som gjør plass til 
flere p-plasser på det samme bebyggelsesområdet. F.eks. etablering av underjordisk garasjeanlegg 
med etasjer. Ta kontakt med Trafikketaten for tilleggsinformasjon om slike anlegg og andre nye 
parkeringsløsninger. Dersom parkering ikke kan sikres på egen grunn, kan dette løses ved bruk av 
tinglyst plass på annen eiendom i umiddelbar nærhet. 

5. Vann- og avløpsetaten: 
Opplyser om at det innenfor planområdet er hovedledninger, som hovedvannledninger, 
fellesledninger overvann og spillvann, samt separate overvannsledninger og separate 
avløpsledninger, som kan bli berørt av tiltaket. Det forutsettes at de i den videre planleggingen tas 
hensyn til de tekniske anleggene, og i henhold til § 70 i Plan og bygningsloven skal byggverk 
mins plasseres 2 meter fra offentlig vann- og avløpsledninger. Det må settes i verk tiltak som 
sikrer VA-anleggene ikke får skade under bygging eller følgeskader som følge av byggeprosjektet. 
Dette gjelder spesielt en eksisterende 15 mm vannledning som ligger nærmest byggegropen. Det 
gjøres oppmerksom på at det er tiltakshaver som er ansvarlig for å undersøke om eventuelle 
stikkledninger kommer i konflikt med tiltaket. Overvann skal håndteres lokalt og vil kunne være 
en ressurs i den planlagte grøntstrukturen i bakgården. 

6. Renovasjonsetaten: 
Opplyser om at renovasjonsforskriften må følges og “Veileder for plassering av avfallsbeholdere” 
må hensynstas. Det gis ikke dispensasjon fra Renovasjonsforskriften. Avfall skal kildesorteres og 
næringsavfall skal håndteres separat fra husholdningsavfall. Avfallsbrønner kan være en mulig 
løsning for prosjektet, og naboer bør kontaktes for samlokalisering av avfallsinnsamling. 
Plassering av standplass(er) for avfallsbrønner eller tradisjonelle avfallsbeholdere skal søkes 
forhåndsgodkjent hos Renovasjonsetaten innen bygging igangsettes. 

7. Undervisningsbygg Oslo KF: 
Opplyser om at barna fra reguleringsområdet etter dagens inntaksgrenser sokner til Majorstua 
barne- og ungdomsskole, og at skolen har kapasitet til barna fra reguleringsområdet. Det må tas 
hensyn til barn og barns skolevei i bygg- og anleggsfasen. 

8. Ruter AS: 
Er positiv til fortetting i kollektivknutepunktene. Dette prosjektet ligger i en gate med trikk, og 
byggegrensen er nærmere enn 30 m fra trikkeskinnene. I henhold til jernbaneloven må det 
vurderes om det må gjøres en sikkerhetsanalyse for trikk. Det er Oslotrikken som avgjør om dette 
er nødvendig, og som godkjenner en eventuell risikoanalyse. Det er derfor viktig med tett kontakt 
med Oslotrikken der kontaktperson er Stein Egil Drevdal. Det er viktig at det i prosjekteringen tas 
høyde for støy og vibrasjoner fra trikk. I anleggsfasen er det viktig at arbeidet og utkjøring fra 
anleggsområdet bør legges til Ole Vigs gate. 

9. Hafslund Nett AS: 
Opplyser om at fra og med 1.1.2010 er det Oslo Kommune ved Samferdselsetaten som eier og 
drifter vei/gatebelysningen i Oslo. Utover dette har vi ingen nye kommentarer vedr. denne 
aktiviteten, men viser til sitt underlagsendt den 12.6.2008 som uttalelse til saknr. 200806004 der 
de skrev at Hafslund Nett AS har linje- /kabelanlegg og stasjonsanlegg i det aktuelle 
reguleringsområdet samt andre generelle kommentarer. 

10. Eiendoms og byfornyelsesetaten, Friluftsetaten, Gravferdsetaten, Oslo Havn KF: 
Ingen kommentarer. 

 
 
 
 



Forslagsstillers planbeskrivelse side 12 av 48 
 

12 
 

Forslagsstillers kommentarer til samrådsinnspill 
 
I foreliggende planskisse er prosjektet justert siden innsendt planinitiativ for å imøtekomme innspill 
ved planprosessen. I det følgende skal disse endringene eller tilpasningene beskrives:  
 

1. Bydelen: 
I nytt planforslag vil Ole Vigs gate 22 og bevaringsverdig bakgårdsbebyggelse bevares og 
integreres som del av ny bebyggelse. Bevaringsverdig bebyggelse vil rustes opp for 
fremtidig bruk.  
En ny heldekkende bakgårdsbebyggelse videreføres av hensyn til mulig utbedring av 
forretningsareal. Men det søkes å finne løsning på å tenke helhetlig rundt bakgårdsarealet, og 
se på en utforming av nye bakgårdsvolum som unngår unødvendig skyggevirkning i 
bakgård. Dagens bakgårdsareal brukes til trafikkformål, og er delt i to ved 
garasjebebyggelse, i tillegg til gjerder med piggtråd øverst. Dette er delvis fremmedgjørende 
elementer som søkes erstattet med et mer helhetlig grønt preg til rekreativt formål. 
Publikumsadkomsten fra Ole Vigs gate opprettholdes, og vil tilrettelegge for ny 
gangforbindelse og snarvei gjennom planområdet. Det finnes i dag spredt næringsvirksomhet 
med publikumsadkomster langs hele Ole Vigs gate, forslagsstiller kan derfor ikke se 
grunnlag for at etablering av ny atkomst til planområdet bryter med eksisterende karakter og 
bruk av gaten.  
Det vurderes som lite sannsynlig at ny sentrumstunnel vil påvirke eksisterende bebyggelse 
ved Valkyriegata. I et foreløpig alternativ går tunnelen fra Majorstuen inn i fjell ved 
Valkyrie plass, og vil derfra ikke berøre bygningsfundamenter. 

2. Byantikvaren: 
Planforslaget er siden innsendt planinitiativ videre bearbeidet, og i nytt forslag tas BYAs 
innspill på alvor og all bevaringsverdig bebyggelse bevares og oppgraderes. Ole Vigs gate 
22 videreføres og nybygget i Ole Vigs gate 24 tilpasses møne- og gesimshøyde på 
eksisterende.  
Bevaringsverdig bakgårdsbebyggelse videreføres og integreres som del av ny 
bakgårdsbebyggelse. Nye dekker i bakgården vil møte eksisterende fasader med enten 
glassgulv eller åpne svalganger, slik at eksisterende fasader vil være synlige i full høyde. For 
å redusere skyggevirkning og innsyn mot naboer mot nord er nybygget redusert med en 
etasje ved en skråflate på nordvendt fasade, slik at ny gesims tilsvarer omtrentlig 
eksisterende garasjebebyggelses gesims. 
Utbygging av parkeringskjeller er redusert fra 2 til 1 underetasje. Parkeringskjeller vil ta 
utgangspunkt i en utvidelse under dagens bakgårdsareal og Ole Vigs gate 24 for å oppnå et 
sammenhengende og mer brukbart areal. Det forutsettes at kjelleren vil utføres i vanntett 
betong, slik at den i ferdig tilstand ikke vil påvirke grunnvannstrykk i omgivelsene.  
Prosjektet søker å styrke Bogstadveien som handels- og strøksgate ved å tilrettelegge for nye 
handelsarealer som kan gi økt mangfold og attraktivitet i området. Ved å integrere 
bevaringsverdig bebyggelse som del av ny bebyggelse vil de historiske verdiene revitaliseres 
og danne historisk ramme for ny og moderne næringsutvikling.    

3. Samferdselsetaten: 
Adkomst til p-kjeller tilrettelegges med avkjørsel fra Ole Vigs gate. Avkjørselen har en 
bredde på 5 meter uten stigning. 
Varelevering vil løses langs fortau, og det vil derfor ikke være rygging ut i offentlig vei. 

4. Trafikketaten: 
Parkering innenfor planområdet løses ved etablering av parkeringskjeller, og adkomst til 
kjeller løses ved bilheis for å gjøre plass til flest mulig parkeringsplasser. Parkering løses i 
henhold til Oslo kommunes parkeringsnormer for boliger i tett by, hvorav 5 % tilrettelegges 
for forflytningshemmede.  

5. Vann- og avløpsetaten: 
Innspill tas til informasjon. Tiltakshaver vil i videre planlegging ta hensyn til de tekniske 
anleggene, og undersøke videre om eventuelle stikkledninger kommer i konflikt med tiltaket. 
Dette vil spesielt følges opp gjennom planlegging av anleggsfasen.   
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6. Renovasjonsetaten: 
Innspill tas til informasjon. 

7. Undervisningsbygg Oslo KF: 
Området skal sperres av i anleggsfasen av hensyn til trygg skolevei for barn i området. 

8. Ruter AS: 
Anlegget vil ikke få konsekvenser for trikken i Valkyriegata, og i anleggsfasen skal ikke 
trikken berøres. 

9. Hafslund Nett AS: 
Innspill tas til informasjon. Tiltakshaver vil ta hensyn til dette og hindre skader under 
utbygging. Fremtidig utbygd område vil ikke komme i konflikt med dissen anleggene men 
det vil spesielt hensynstas i anleggsfasen.     
 

5.2 Forhåndsuttalelser  
Innkomne forhåndsuttalelser følger som eget vedlegg. 
 
Liste over forhåndsuttalelser 
 
1. Byantikvaren      11.10.2011 
2. Bymiljøetaten - Divisjon samferdsel   28.09.2011 
3. Bymiljøetaten - Divisjon trafikk    08.09.2011 
4. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljøvernavdelingen 03.10.2011 
5. Ruter As       08.09.2011 
6. Jernbaneverket      26.09.2011 
 
 
Sammendrag av forhåndsuttalelsene 
 
1. Byantikvaren: 

Byantikvaren vil ikke motsette seg etablering av nybygg mot Ole Vigs gate som viderefører 
murgårdsbebyggelsen mot gaten mht. volumoppbygging, gesims og mønehøyde. Det arealet som 
en konsekvens av dette vil forutsette et nybygg, kan etter deres vurdering aksepteres regulert til 
byggeområde for bolig. Bakgårdsrommet ansees for øvrig i all hovedsak ferdig utbygd og som en 
vesentlig del av den opprinnelige verneverdige murgårdsbebyggelsens struktur. De fraråder derfor 
regulering av området for øvrig til byggeområde for bolig.  
Det det åpnes for nybygg, og samtidig forutsettes det at planområdet reguleres til Hensynsone – 
bevaring av kulturmiljø. Det forutsettes at det utarbeides gode og presise vernebestemmelser som 
ivaretar den bevaringsverdige bebyggelsen og den bevaringsverdige strukturen.  

2. Bymiljøetaten - Divisjon samferdsel: 
Det opplyses om at Bymiljøetaten arbeider med oppgradering av trikkelinjen i Valkyriegata og at 
eventuelle tiltak som kan berøre denne må varsles Bymiljøetaten. 

3. Bymiljøetaten - Divisjon trafikk: 
Divisjon Trafikk i Bymiljøetaten er opptatt av at parkering blir ivaretatt i reguleringsplaner. 
Vi gjør oppmerksom på at parkeringsnormen for Oslo kommune skal legges til grunn, for det 
videre arbeidet. Dette innebærer at all parkering skal skje på egen grunn, dette gjelder også 
vareleveranse. Tiltaket må ikke medføre til økning av ulovlig parkering i området, og leting etter 
parkeringsplass skal ikke skape ekstra trafikk i plansone eller ta betydelig tid. Det anbefales at 5 % 
av det totale antall parkeringsplasser skal tilrettelegges for forflytningshemmede. 
I dette tiltaket vil både bolignormer og næringsnormer danne grunnlaget for parkeringsdekning.  
Vi har avgiftsparkering, HC- parkering og også beboerparkering i dette kvartalet som vises i 
kartutsnitt med planavgrensning. Om disse p-plassene blir berørt må det opparbeides 
erstatningsplasser da det er et veldig stort press på parkeringen i det området nær sentrum.  

4. Ruter AS: 
Henviser til Ruters tidligere uttalelse pr. mail vedrørende prosessavklaring for området ref; 
201004179-3 ”Valkyriegata 1-3 Med Flere - Oslo kommune”, datert 19.5.2010. 

5. Fylkesmannen i Oslo og Akershus – Miljøvernavdelingen: 
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Ingen konkrete merknader. 
6. Jernbaneverket: 

Planforslaget antas ikke å berøre Jernbaneverkets interesser.  Ber likevel om å bli orientert i 
prosessen. 

 
Forslagsstillers kommentarer til forhåndsuttalelsene: 
 
1. Byantikvaren: 

Bevaringsverdig bebyggelse reguleres med hensynssone bevaring. Det er intensjonen i prosjektet 
at fasadene mot de offentlige gatene skal oppgraderes og tilbakeføres til det opprinnelige eller 
karakteristiske utrykk. Det er også intensjonen i prosjektet at nye elementer skal utvikles i respekt 
for den bevaringsverdige bebyggelsen. Et godt samarbeid med byantikvaren i detaljeringsfasen vil 
være viktig for utbyggeren for å etterleve intensjonen på en god måte.  
Reguleringsplanforslaget som den nå foreligger er i stor grad påvirket av byantikvarens innspill 
om bevaringsverdier i området. Forslagsstiller ønsker å utvikle området med særlig hensyn til de 
historiske verdiene i området. 
Det er ikke forutsatt boliger i bakgården, men det er foreslått at uteareal til boligene etableres på 
taket til den nye bebyggelsen. 

2. Bymiljøetaten – Divisjon samferdsel: 
Prosjektet vil ikke berøre trikkelinjer i Valkyriegata. 

3. Bymiljøetaten – Divisjon trafikk: 
Viser til svar på innspill fra Trafikketaten ved samråd på side 12. 
Det vil ikke tilrettelegges for parkering i tilknytning til handelsareal. Planområdet ligger med 
sentral beliggenhet og med svært god tilknytning til kollektivtrafikk, og prosjektet bidrar til 
fortetting rundt eksisterende kollektivknutepunkt.  
Beboerparkering vil tilrettelegges i henhold til norm.  

4. Ruter AS: 
Viser til svar på samråd på side 12. 

5. Fylkesmannen i Oslo og Akershus - Miljøvernavdelingen: 
Ingen konkrete merknader 

6. Jernbaneverket: 
Innspill tas til informasjon. 

 
 
5.3 Konklusjon fra prosjektavklaring i planforum 
Etaten vurderer prosjektet svært positiv, spesielt når det gjelder krav om bevaring av verneverdig 
bebyggelse, både mot gaten og i båkgården og høyden på den nye bebyggelsen langs Ole Vigs gate. 
Etaten vurderer det også som positiv at den verneverdige bebyggelsen restaureres til opprinnelig 
uttrykk og aktivt brukes. Nybygget i Ole Vigs gate 24 er godt tilpasset omkringliggende bebyggelse og 
kan anbefales. Det foreslåtte reguleringsformål anbefales. Økning av handelsarealer vil etter etatens 
vurdering styrke Valkyriens posisjon som strøksgate.  
 
Behov for økt andel boligareal kontra behov for økt andel næringsareal 
Planforslaget inneholder både boliger og næringsareal. I planskissen er det foreslått boliger fra 3 etasje 
og oppover. 
PBE veie behovet for boliger tyngre enn behovet for økt forretningsareal på grunn av føringer i 
overordnede planer. Etaten anbefaler derfor at det opprettes boliger fra 2. etasje i eksisterende og nye 
bygg mot Valkyriegata og Ole Vigs gate og at bakgårdsbebyggelse reduseres til en etasje over terreng. 
 
Boligkvalitet 
PBE mener at overgangen mellom ny bebyggelse i gårdsrom og eksisterende gårdsrom er ikke løst 
godt nok og stiller krav om utforming av overgang fra nytt bakgårdsbebyggelse mot resterende 
gårdsrom.  
 
Arkitektonisk kvalitet – svalganger 
Etaten er skeptisk til svalgangsløsninger. Etaten ønsker svalgangsløsningen vurdert i forhold til 
arkitektoniske kvalitet.  
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Faren for setningsskader 
PBE krever utfyllende rapport om grunnforholdene før saken oversendes til politisk behandling.  
 
 
Forslagsstillers kommentarer til konklusjon fra prosjektavklaring: 
 
 
Behov for økt andel boligareal kontra behov for økt andel næringsareal 
 
Byen vokser og det er behov for både nye boliger og økt andel næringsarealer.  
 
Behov for økt andel boligareal kontra behov for økt andel næringsareal ble diskutert med PBE på 
møtet den den 21. januar 2013. I møte kom det klart frem at det er en politisk uttalt målsetning både å 
øke antall boliger, samt å styrke handelen i bysentrum for blant annet å forhindre lekkasje til 
kjøpesentre og bilbasert handel. I planområdet har PBE funnet det vanskelig å avgjøre hvilke av de to 
målsetningene som skal veie tyngst. I møte har PBE erkjent at forholdene rund å styrke næringsliv i 
Bogstadveien kan være av stor betydning og har bedt forslagsstiller å utdype dette nærmere i 
beskrivelsen for å få et bedre beslutningsgrunnlag. (se også kap. 6.1 Intensjon Planforslagets 
betydning for Bogstadveien/Majorstua som handlegate) 

 
Bogstadveien/Majorstua er en viktig handlegate med stor lokal og regional betydning, men lider sterkt 
under lekkasje til eksterne bilbaserte kjøpesentre. Handelslekkasjen har blitt ekstra merkbar de senere 
år. De aller fleste bilbaserte kjøpesenter som er i konkurranse med handelsområder i det sentrale Oslo, 
har økt enormt i handelsareal, mens Bogstadveien i veldig lite grad har fornyet seg. Det har ført til tapt 
omsetning og tapte markedsandeler. Forslagstiller ønsker med planforslaget å styrke Bogstadveien 
både gjennom opprusting av det historiske bygningsmiljø og gjennom tilbud av større 
sammenhengende og moderen forretningslokaler i planområdet. Slike tiltak er svært viktig for å 
opprettholde konkurranseevne til Bogstadveien og Majorstua som handelsområde.   
 
Forslagsstiller mener at tiltaket er i overenstemmelse med overordnete planer og et viktig bidrag for en 
bærekraftig byutvikling. Det er spesielt to aspekter vi ønsker å påpeke: 
 

Handlende i området kjennetegnes at de i svært lite grad bruker bil når de handler. Prosjektet 
legger ikke til rette for besøksparkering i motsetning til kjøpesenterkonseptene som er helt 
avhengig av parkeringstilbudet. For å kunne satse på et handelstilbud som ikke baserer seg på 
biltrafikk, må det være lokalisert i nærheten av et kollektivknutepunkt. Det er svært viktig at 
handlegaten Bogstadveien/Majorstua forblir et attraktivt handelsområde også i framtiden for å 
kunne være et reelt alternativ til den bilbaserte handelen i og utenfor byen.  
 
Både næringsutvikling og boligbygging skal i samsvar med kommuneplanen skje ved 
fortetting innenfor byggesonen og i tilknytning til knutepunkter på kollektivtransportnettet. 
Mange nye boliger vil innebære behov også for mer næringsarealer. Økende antall 
arbeidsplasser, og spesielt arealer til handel, bør prioriteres lokalisert ved 
kollektivknutepunkter.  I nedslagsfelt til Majorstua kollektivknutepunkt er det allerede i dag 
lokalisert mange boliger. Bebyggelsen bak Bogstadveien er hovedsakelig satt av til boliger. 
Økt andel handelsarealer bør derfor lokaliseres langs eksisterende handlegaten i gangavstand 
fra kollektivknutepunktet. 
 

Forslagsstiller har allikevel vurdert å øke andelen boliger i prosjektet, for å etterkomme etatens ønsker. 
Vurderingene ble presentert i møte med PBE, den 21. januar 2013. 
 

Boliger i andre etasje ved Valkyriegate vil komme nært opp til et yrende gatemiljø, med mye 
biltrafikk, trikk, varelevering og det generelle bylivet, som et sentralt handelsstrøk medfører. 
Den historiske bebyggelsen har ingen høy første etasje og trikken passere relativt nært  
vinduene. Andre etasjen mot Valkyriegate blir i dag benyttet til kontorer, noe som typisk for 
denne typen strøksgate. For bokvaliteten vil det være en klar fordel at boligene har en viss 
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avstand fra gateplanet og forslagsstiller anbefaler derfor å videreføre dagens situasjon med 
boliger fra tredje etasje mot Valkyriegate.   
 
Videre ble det vurdert en kombinasjon av forretningslokaler i andre etasje mot Valkyriegata 
og boliger i andre etasje i Ole Vigs gate. Leilighetene mot Ole Vigs gate vil da bli ensidige 
mot nordøst. Det anbefales ikke. Alternativt kan bakgårdsområdet deles opp i to nivåer. Det 
vil innebære at leilightene blir tosidig belyst, men at kvalitetene i uterommet blir vesentlig 
redusert, fordi man vil miste et felles uteoppholdsareal som knytter boligene sammen i en 
felles bakgård. En eventuell økning i antall leiligheter vil være beskjeden (2-4 leiligheter) og 
rettferdiggjør ikke en vesentlig redusert kvalitet i de foreslåtte uteoppholdsområdene.  

 
Forslagstiller vil understreke at det er viktig å styrke Bogstadveien/Majorstua som ikke bilbasert 
handelsområde. Videre mener forslagsstiller at prosjektet evner å hensynta det historiske 
bygningsmiljøet samtidig som det legges til rette for større sammenhengende forettingsarealer og 
moderne boliger. Vurderingen mellom en økning av boligandelen og forslagsstillers foreslåtte tiltak 
viser at boliger også i andre etasje vil redusere den samlede boligkvaliteten. Dette er ikke ønskelig og 
lite forenlig med de overordnete mål om fortetting med kvalitet.   
 
 
Boligkvalitet 
Prosjektet ble omarbeidet etter prosjektavklaring for å etterkomme PBEs krav knyttet til utforming av 
overgangen mellom ny bakgårdsbebyggelse og  resterende gårdsrom.  
�
Kravet fra PBE var at løsningen skal gi mulighet for en fysisk forbindelse mellom gårdsrommene.  
Løsningen skal gi kvaliteter tilbake til gårdsrommet.  
�
Forslagsstiller foreslår en sone mellom bakgårdsbebyggelsen og nabotomten, som utformes som en 
vertikal park. I eiendomsgrensen lages det en perforert vegg. Mellom bakgårdsbebyggelse og ny vegg 
lages en kjerne i tre, som består av trapper og terrasser for opphold og lek. Konstruksjonen kan i 
framtiden bli et samlende element for hele nabobakgården hvis man velger å ta ned gjerder mellom 
tomtene og slå den sammen til en felles bakgård.  
Den vil også kunne gi muligheten til en fysisk forbindelse mellom nabobakgården og prosjektets 
bakgård om naboene ønsker det.  
 

 
Fig. Vertikal hage 
 
Forslaget ble presentert for PBE på møtet den den 21. januar 2013 og det var enighet om at en vertikal 
park mellom ny bakgårdsbebyggelse og øvrige gårdsrom løser oppgaven på en god måte. Tiltaket 
sikres i reguleringsbestemmelsene.  
 
Arkitektonisk kvalitet – svalganger 
Svalgangsløsningen langs bakgårdsfasaden er en konsekvens av føringer gitt for å skille adgang til 
forretninger fra boligenes inngang, samt og å tilfredsstille krav universell utforming. Etter 
forslagsstillers vurdering vil ikke svalgangsløsningen redusere den arkitektoniske kvaliteten eller 
visuelle miljøet i bakgården. Svalgangen skal utføres i en kombinasjon av stål og tre som vil oppleves 
som en lett konstruksjon. Dekket vil bli perforert for både å fungere som et sonedannende element 
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mellom privat- / offentlig sone, og skape skygge- og solinnslipp.  Det stilles krav om utforming av 
svalgangene i reguleringsbestemmelsene.  Visulisering er lagt ved i kap. 6 og kap. 9.  
 
Faren for setningsskader 
I reguleringsbestemmelsene stilles det krav om at grunnundersøkelser og en vurdering av fare for 
setningsskader skal være vedlagt søknad om rammetillatelse.  
I prosessen i etterkant av prosjektavklaringen ble forslagsstiller enig med PBE at dette er 
tilfredsstillende. 
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6. FORSLAGSSTILLERS FAGLIGE BEGRUNNELSE  
 
6.1 Intensjon   
Intensjonen med planforslaget er å utvikle tidsmessige attraktive forretningsarealer kombinert med 
boliger av god kvalitet  i sammenheng med et godt uteareal. De eksisterende bygningene langs 
Bogstadveien, Valkyriegate og Ole Vigs gate skal bevares og oppgraderes både funksjonelt, teknisk og 
estetisk, som en del av et helhetlig bygningsmiljø på Majorstua. I tillegg skal kvartalsstrukturen 
fullføres ved at det oppføres et nybygg i Ole Vigs gate 24, tilpasset områdets typologi. 
 
Bevaringsverdig bebyggelse 
Som del av den karakteristiske Murbyen, skal bevaringsverdig bebyggelse i planområdet videreføres 
og oppgraderes. Den bevaringsverdige bebyggelsen vil legge premissene for utformingen av 
prosjektet, ved at det nye fremstår som infill innenfor eksisterende bebyggelsesstruktur. Dagens 
bakgårdsfasader vil oppgraderes og utgjøre del av interiøret for de nye handelsarealene. Disse vil bli 
toneangivende for opplevelsen og atmosfæren. Videre vil fasadene mot gate oppgraderes og 
tilbakeføres til det opprinnelige uttrykket.  
 

 
Bilde: Modellfoto over planlagt situasjon. 
 
 
Planforslagets betydning for Bogstadveien/Majorstua som handlegate 

Bogstadveien/Majorstua er Norges lengste handlegate med lokal og regional betydning. Samtidig 
tilbyr området en spesiell handelsopplevelse på grunn av det historiske bymiljøet og utvalget innenfor 
mote i kombinasjon med spesialforretninger.  
 
Utviklingen av Valkyriekvartalet medfører en relativ liten økning i handelsarealet. Samtidig tilfører 
prosjektet noe som er vesentlig viktig for å styrke Bogstadveien/Majorstua som handlegate: et tilbud 
av større, sammenhengende og moderne handelsarealer. 
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Handel i indre by har hatt en betydelig nedgang i dekningsgrad. Bakgrunnen er at det er en klar 
tendens til at arealer per butikk blir større, og at det i større grad kreves moderne lokaler av mange 
aktører. Det er også en trend at kundene foretrekker et større mangfold av butikker når de skal handle. 
Dette gjør at handelen flytter fra sentrale deler av byen, spesielt når tilbudet av moderne arealer i lett 
tilgjengelige kjøpesentra øker.  
 
Bogstadveien/Majorstua har et godt utgangspunkt for handel på grunn av den sentrale beliggenheten, 
størrelsen og det historiske bygningsmiljøet. Samtidig gir det historiske bygningsmiljøet 
begrensninger for hvordan området kan moderniseres, for å kunne holde følge i utviklingen av 
handelsnæringen. Omfattende utbygginger av kjøpesentrene utenfor bysentrum har gitt økt 
konkurranse og planlagte utbygginger vil forsterke konkurransen ytterlig. Tiltak som oppgradering av 
det fysiske miljø er viktig, men de vil ikke alene kunne sikre Bogstadveien stilling som viktig 
handelgate med et mangfoldig tilbud.  
 
Miljøaspektet er også viktig når man ønsker å opprettholde Bogstadveiens/Majorstuas betydning som 
handelsområdet. Handlende i området kjennetegnes at de i svært liten grad bruker bil når de handler 
og utgjør et viktig alternativ til de mange bilbaserte handelsarealene i Oslo.  
 
Planforslaget har stor betydning for Bogstadveien/Majorstua som handlegate, fordi det vil øke tilbudet 
av større sammenhengende og moderne butikkarealer i området uten at det går på bekostning av den 
bevaringsverdige bebyggelsen eller det historiske bymiljøet. Tvert i mot vil prosjektet medføre en 
opprusting av den historiske bebyggelsen og dermed medvirke til oppgradering av byrommet. Derfor 
vil prosjektet gi en viktig forutsetning for at Bogstadveien/Majorstua også i framtiden kan konkurrere 
med handelsområder/kjøpesentra utenfor sentrum.   
 
 
Boliger 
Planforslaget legger vekt på å øke boligandelen  i området og samtidig forbedre bokvaliteten. 
Planforslaget vil gi ca. 33 boliger i planområdet gjennom oppgradering av eksisterende boliger og 
nybygg. Bygningene vil bli bygget i solide materialer og skal fremstå som kvalitetsboliger.  
 
Bygårdenes tilstand er i dag preget av dårlige tekniske forhold, som gir redusert bokvalitet og som har 
negative konsekvenser for omkringliggende område. Alle byggene vil gjennomgå omfattende 
endringer og tilpasses krav og forskrifter i henhold til TEK-10. Bebyggelsen vil moderniseres og 
oppgradert til dagens standard på sikkerhet og drift.  
 
På eiendommen, Ole Vigs gate 24 som i dag er ubebygd, foreslås det oppført en bygård. Det vil gjøre 
at karrébebyggelsen i kvartalet fullføres. Dagens ”hull” i karrebebyggelsen, bidrar til å gi bakgården et 
rotet preg med garasjer, parkeringsplasser, varelevering og søppelhåndtering. Deler av bakgården er i 
dag avsperret med høye gjerder og piggtråd. Dette oppfattes som fremmedgjørende elementer som 
ønskes erstattet med et helthetlig grønt uttrykk, i et nytt og mer skjermet uteareal.  
 
Det skal bygges i og under gårdsrommet mellom Valkyriegata og Ole Vigs gate. På taket av den nye 
bakgårdsbebyggelsen skal det opparbeides en privat, grønn og skjermet bakhage, med gode solforhold 
for beboerne i kvartalet (se sol-/skyggestudier i kap.8). Det skal opparbeides parkeringsplasser til 
boligene i kjeller under planområdet og antall plasser vil være i henhold til parkeringsnormen for 
boliger i Oslo kommune. Sykkelparkering etableres i egne boder i kjelleren. 
 
Handels- /forretningsarealer. 
Prosjektet vil gi arealer med tilfredsstillende størrelse til å utvikle et nytt og moderne handelskonsept. 
Planforslaget skal tilrettelegge for mer funksjonelle handelsarealer, da eksisterende bebyggelse ikke er 
tilpasset moderne forretningsdrift, eller generelle krav til tilgjengelighet. Handelsarealene vil etableres 
med åpne og aktive fasader mot Valkyriegata, Bogstadveien og i Ole Vigs gate som i dag, men med 
fokus på oppgradering av bevaringsverdig bebyggelse og økt arkitektonisk kvalitet.    
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Handelsarealene skal i tillegg utvides mot bakgård. Innenfor planområdet er det foreslått to etasjer 
handelsareal over gatenivå, i tillegg til en underetasje (jf. vedlagte skisseprosjekt se også kap. 9 
Illustrasjoner).  
 
Intensjonen med å tilby moderne og større handelsarealer i Bogstadveien/Majorstua er blant annet å 
styrke ikke-bilbasert handel i Oslo. Dette er i tråd med Oslo kommunes strategi for bærekraftig 
utvikling.  Derfor skal det ikke legges tilrette for parkeringsplasser for besøkende til forretningsdelen 
eller ansattparkering. Planområdet ligger ved Majorstuakrysset som er et av Norges største 
trafikknutepunkter for kollektivtrafikk. Betydningen av kollektivknutepunktet vil ytterlig øke i 
framtiden. Kollektivtilgjengeligheten er spesielt god i området og vil være det også i framtiden.   
 
Bogstadveien som strøk-  og handelsgate 
Karakteristikken til strøksgaten videreføres med forretning i de nederste etasjene og boliger i de øvre. 
Prosjektet vil gi en mer aktiv fasade mot Valkyriegata og opprettholde et levende gatemiljø med 
handel i direkte tilknytning til gaten. Andel handelsfasade mot gata økes ved at banklokalene blir 
omgjort til handel. I tillegg skal dagens boliginnganger flyttes til Sorgenfrigata, og heller benyttes som 
innganger til handelsarealet i dagens bakgård. Det gjør at handelsarealene i større grad enn i dag 
knytter seg til / åpner seg mot strøksgaten.  
. 
 
Forslagstiller ønsker med planforslaget å styrke Bogstadveien som en viktig handels- og strøksgate, 
ved å utvide handelsarealet på en måte som samtidig ivaretar områdets karakter og skala. Gjennom økt 
forretningsareal i planområdet økes konkurransevnen til Bogstadveien og Majorstua som 
handelsområde generelt.  
 
6.2 Beskrivelse av prosjektet 
En viktig premiss for prosjektet er den bevaringsverdige bebyggelsen. Denne skal danne en tydelig 
ramme for ny arkitektur, som skal tilpasses og fremheve det eksisterende. Bebyggelsen kan deles inn i 
tre typer:  

• Bevares: Bebyggelse langs Valkyriegata, Bogstadveien, Ole Vigs gate 22 og bakeribyggene.  
• Rives: Nye tilbygg til bakeribyggene og garasjer i bakgård.  
• Infill: Nytt bygg i Ole Vigs gate 24 og innbygging av deler av bakgård. 

Figur: Oppsummering av bebyggelse som skal rives og bevares. 

Bebyggelsen langs Valkyriegata, Bogstadveien og Ole Vigs gate skal restaureres og moderniseres.  
Under-, første - og annen etasje mot Valkyriegata/Bogstadveien vil benyttes til forretningsdrift, mens 
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tredje-, fjerde- og delvis femte etasje vil benyttes til boliger med tilhørende bodareal. Dagens 
bevaringsverdige bakgårdsbebyggelse vil i sin helhet benyttes til forretning og bevertning (4 etasjer). 
De øverste etasjene her vil trolig benyttes til kontorer tilknyttet driften av handelsarealet. Det er ikke 
boliger i disse i dag 
 
I Ole Vigs gate 22 vil kun første- og deler av underetasjen benyttes til forretningsdrift, i tillegg til 
bakgårdsbebyggelsen i to etasjer. Eksisterende portrom vil her åpnes opp, og benyttes som inngang til 
handelsareal og åpen bakgård.  
 
Alle byggene vil gjennomgå omfattende endringer for å kunne tilfredsstille gjeldene forskrifter, som 
universell utforming, tekniske forskrifter, Arbeidsmiljøloven, med mer. 
 
Bakeribygget i bakgård er om- og tilbygget en rekke ganger (heistårn mot vest/ tilbygg mot syd), og 
store deler av fasaden er derfor ikke opprinnelig. Man ønsker å fjerne nyere tilbygg og tilpasse 
opprinnelig volum til ny bebyggelse. 
 
Prosjektet omfatter også to nybygg: boligbygg i Ole Vigs gate 24 og innbygging av deler av bakgård. 
Ole Vigs gate 24 vil bestå av fire etasjer med boliger, tre etasjer med butikker og fellesfunksjoner 
(primært varemottak, renovasjon, med mer).  
Bakgården vil bygges inn med to etasjer, som i prinsipp er i flukt med eksisterende bebyggelses første- 
og annen etasje. Under bakken legges det opp til to etasjer hvor av den øvre etasjen flukter med 
kjelleretasje til eksisterende bebyggelse. Den nederste kjelleretasjen tilrettelegges for bilparkering med 
bilheis fra Ole Vigs gate.  På taket av bygget vil det etableres en felles hage for beboerne i 
planområdet. 

   
 
Bilde: Modellfoto av planlagt situasjon, ny bebyggelse i Ole Vigs gate 24, samt bakgård. 
 
6.3 Bevaring 
Bevaringsaspektet i prosjektet har vært førende for utforming av planforslaget. Forslagsstiller har hatt 
en god dialog med byantikvaren gjennom telefonsamtaler og befaring. Byantikvaren har påvirket 
utforming av planforslaget vesentlig. Foruten Byantikvaren har Plan- og bygningsetaten også vært 
involvert. Den 17.03.11 ble det avholdt befaring på eiendommen med Byantikvaren, Plan- og 
bygningsetat og tiltakshaver. Byantikvaren gav da uttrykk for at de var fornøyd med omfanget av 
bevaring.  
 
Følgende strategi ligger til grunn for planforslaget: 
 
Kvartalsbebyggelse  
Bebyggelsen ut mot Valkyriegata, Bogstadveien og Ole Vigs gate 22 vil bli bevart, rehabilitert og 
modernisert. I motsetning til tidligere forslag vil byggenes volum bli beholdt uendret og leselig.  
Fasadene mot gatene vil i stor grad bli ført tilbake til tidligere utforming. Det vil være innganger både 
direkte til butikkene og portrom inn til overbygget bakgård. Ole Vigs gate 22 vil være uendret inn mot 
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bakgård. For bebyggelsen mot Valkyriegata vil nye dekker i bakgården møte eksisterende fasader med 
enten glassgulv eller åpne svalganger, slik at eksisterende fasader i stor grad vil være synlige i full 
høyde. Vegg mot bakgård vil være synliggjort til og med ned i kjelleretasjen. 
 
Bakgårdsbebyggelse 
Bevaringsverdig bakgårdsbebyggelse må anses som to forskjellige problemstillinger:  

1. Bebyggelsen i Ole Vigs gate 22 vil bli rehabilitert som den er.  
2. Bebyggelsen tilhørende Valkyriegata er av sterkt varierende kvalitet, og må derfor behandles 

individuelt. Hoveddelen av bygget mot syd er sterkt endret med tilbygg i glass og vareheis mot 
vest. Man anser, at det er denne delen av byggets volum som er viktig å beholde, ikke uoriginale 
fasader.  
Byggets nordre del har en original fasade mot vest, som vil bli benyttet som del av interiøret, et 
fondmotiv, i butikkarealet. Bakeribyggets østre og nordre fasade vil forbli uendret. Det er et ønske 
om å beholde eksisterende pipeløp.  

Tilpassing av ny bebyggelse 
Den nye bebyggelsen består av to deler: Nybygget i Ole Vigs gate 24 og innbygging av bakgårdsareal 
i Ole Vigs gate 24, Valkyriegate 1 og 3 og Bogstadveien 45. 
 
Nybygget i Ole Vigs gate 24 kjennetegnes ved at fasaden mot gaten er tenkt i en enkel pussutforming 
lik nabobebyggelsen. Fasaden mot gaten vil fremstå slett og relativt stram og uten balkonger. Første 
etasje er inntrukket noe, som en refleksjon av tilliggende byggs pussete sokkel. Møne og gesims er 
tilpasset nabobebyggelsen på begge sider (Ole Vigs gate 26 og 22). 
Bygget vil ha et mer moderne uttrykk mot syd, med balkonger og løftet takflate.  

 
Figur: Ny fasade mot Ole Vigs gate 

 
Innbyggingen av bakgården i Ole Vigs gate 24 og bebyggelsen mot Valkyriegata kjennetegnes ved at 
den vil fremstå som lett og luftig, og med spennende lysinnfall og åpenhet mellom etasjene. Dette 
oppnås ved blant annet å benytte glass i overgangen mellom nytt bygg og eksisterende fasader. Nye 
dekker vil møte eksisterende bebyggelse kun med glassgulv, helt åpent eller broer, slik at eksisterende 
fasadeliv blir synlig. Mot bakeribyggets nordre del vil man etablere et glasstak ved eksisterende 
gesims, slik at denne fasaden fremstår som et hovedmotiv i den innebyggede gårdsplassen.  
 
6.4 Uterom og bokvalitet 
Ved å heve bakgårdens nivå opp på taket av annen etasje vil man få et betydelig bedre uteareal, med 
hensyn til solforhold. Arealene tilfredsstiller krav til kvalitet , som beskrevet i kommunens 
kvalitetsnormer for utearealer i tett by. Svalgangen langs bakgårdsfasaden utformes som et eget 
arkitektonisk element, som vil inngå som del av bakgårdsmiljøet. 
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Fig. Nytt uteareal i bakgård  
  

 
Figur: Illustrasjonsplanen  
 
 
6. 5 Forhold mot nabogården.  
 
Overlys til butikkarealene vil bli tilpasset utomhusplanen, slik at det ikke medfører innsyn eller skaper 
lysforurensning for beboerne omkring. Vedtekter som gir en tidsbegrenset bruk av bakhagen (ikke 
etter kl. 22.00), kan sikre at det blir stille på kvelds- og nattestid. Drift av handelsarealer skal ikke gi 
forstyrrelser til bakhage eller boligene i kvartalet, slik det gjør i dag. 
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Det er garasjeanlegg som i dag grenser mot nabogården i nordvest. Garasjeanlegg vil bli erstattet med 
bebyggelse og det ble gjennom planprosessen vurdert flere muligheter hvordan utformingen av den 
nye bebyggelsen best kan ta hensyn til nabogården. 
 
Et alternativ var å legge inn en skråflate på nordvestvendt fasade, slik at ny gesims tilsvarer omtrent 
gesims i eksisterende garasjebebyggelse. Dette vil redusere skyggevirkning og skalere ny bebyggelse 
mot nabobakgården.  
 
Plan- og bygningsetaten stilte også krav om at en ny avslutning mot nabogården bør tilføre kvaliteter 
til eksisterende nabogård og at det skulle legges til rette for en fysisk forbindelse mellom gårdene. 
 
Forslagsstiller foreslår derfor en vertikal park mellom ny bebyggelse og eksisterende nabogård. I 
eiendomsgrense lages det en perforert vegg. Mellom vegg og ny bebyggelse lages en kjerne med 
elementer i tre, som består av trapper og terrasser for opphold og lek. Her kan man sette seg ned med 
en kopp kaffe eller slå seg ned med en avis eller bare nyte solen.  Barna kan bruke parken som 
lekeplass, løpe opp og ned trappen og ser ut av "vinduene". Det tilrettelegges for beplantning som vil 
vokse på veggen, som etter hvert vil kunne framstår som grønn. Det vil også være mulighet for en 
fysisk forbindelse med trapp mellom bakgårdene.  
 
Veggen blir et nytt arkitektonisk element i nabobakgården og skjermer samtidig leiligheter som ligger 
nærmest for innsyn. Den vertikalen parken er først og fremst tenkt til beboerne av nabogårdene. Om 
en fysisk forbindelse mellom bakgårdene skal realiseres vil være avhengig av naboenes ønsker.  
 

 
 
Fig. Den vertikale parken sett fra nabogården.  
 
6.6 Handel 
 
Prosjektet vil gi arealer som har tilfredsstillende størrelse for å utvikle ett nytt og moderne 
handelskonsept. Målet med de nye handelsarealene i Valkyriegata er å kunne utvide mangfoldet blant 
det eksisterende tilbudet i Bogstadveien og Hegdehaugsveien 
 
Handelskonsept og stedskarakter  
Ved å tilby attraktive og mer samlede handelsareal kan man tiltrekke nye og alternative 
handelskonsepter til området. Handelsarealet skal fremstå med kvalitet ved god stedstilpasning og gi et 
løft til en historisk kontekst. Det finnes flere eksempler på ny handelsutvikling i Oslo, som utvider 
byens handelstilbud på en måte som evner å løfte frem stedskarakter: 
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• Eger Karl Johan er et high-end motemagasin på Karl Johan med utvalg av dyrere og mer 

eksklusive merker enn de generelle kjedebutikkene som ligger på Karl Johan. Med en viss 
størrelse og flere butikker i samme kategori utgjør det et synlig tilskudd som gir variasjon til 
handelstilbudet i Oslo sentrum. 

• Bogstadveien 2 er et minikjøpesenter med et antall butikker som sammen danner en helhet, 
med klær, sminke og sport. Den opprinnelige skalaen og uttrykket på bebyggelsen er ivaretatt 
ved at utvidelser er gjort i bakgård og underetasjer. Forretningene disponerer dermed romslige 
arealer, og har supplert det generelle utvalget i strøksgaten ved butikker som Tatler AS og G-
Sport.  

• I Posthallen i Kvadraturen, er det vokst frem en samling butikker som sammen skaper et nytt 
handels miljø i en historisk kontekst. Her er restaurant, bar, kafé og kaffebar, frisør og et 
utvalg klesbutikker. 

• Kolonihagen i Frognerveien 33 er en restaurant, bakeri og butikk med uteservering i en av 
Frogners bakgårder. Det er også lokalisert en blomsterforretning ved siden av som tilfører 
bakgården stemning. Omgivelser sammen med klart handelskonsept har gitt Kolonihagen 
tydelig identitet og atmosfære. 

• Folketeaterpassasjen er et annet eksempel hvor handel og restauranter bidrar til 
tilgjengeliggjøring av kulturhistoriske omgivelser. Passasjen er åpen på dagtid og benyttes 
som snarvei mellom Youngstorget og Storgata. I tillegg er det en god beliggenhet for butikker, 
kafeer og restauranter.  

• Maschmanns Matmarked, Skøyen er et nyåpnet matmarked i Karenslyst Alle (som 
forslagsstiller står bak). På nesten 2.000 kvm er det etablert brasseri, bakeri, slakter, 
fiskehandel, manuelle avdelinger for ost og spekemat m.m. Mottagelsen har vært meget god, 
særlig fra de omkringliggende boliger, og bidratt til å løfte den tidligere så anonyme delen av 
Karenslyst Alle. Det har også beviselig økt omsetningen for de omkringliggende butikker.  

• Mathallen, Vulkan er et godt eksempel hvor Oslo endelig har fått sin første mathall. I et 
restaurert bygg på 3.500 kvm og over tre etasjer, utgjør interessante leietakere og restauranter 
et mangfold og en attraksjon i seg selv som har gjort hele Vulkan-området spennende. 

 

   

Bilder: Eger Karl Johan og Kolonihagen 
 
Intensjonen er ikke å etablere kjøpesenter, men større og mindre forretninger i flere plan (1 etasje, 
2.etasje og underetasje). Modellen med forretninger over flere etasjer og overbygde bakgårder er 
allerede praktisert flere steder i Bogstadveien. Dette konseptet videreføres og vil gi muligheter for noe 
større forretninger enn det som i dag finnes i planområdet, samtidig vil det ivaretar områdets 
overordnede skala og bygningsmessige karakter. Eksisterende eksempler på dette er blant annet; 
Bogstadveien 2, Home & Cottage, Gunnar Øye, Massimo Dutti, Zara, Hennes & Mauritz, 
Bogstadveien 41, etc. 
 
I dagens bakgårdsareal vil den bevaringsverdige bebyggelsen legge premissene for ny utforming. 
Bakeri- og bakgårdsbebyggelsen blir karakter- og stemningsgivende elementer for de nye 
forretningsarealene, ved at de utgjør interiørets vegger. Kommunikasjonsareal mellom 
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forretningslokalene og etasjene lokaliseres i dagens bakgård, som vil gi høyde i rommet, mens vindu i 
taket gir overlys ned i arealene. Bruk av glass langs eksisterende fasader vil fremheve den 
bevaringsverdige bebyggelsen og en tydelig overgang mellom det nye og det gamle. 
 
Forhold til byen/det offentlige rom  
Prosjektet vil gi en mer aktiv handelsfasade mot Valkyriegata. Dette oppnås blant annet ved at 
banklokalet (DNB) i Bogstadveien 45 skal flytte. Arealet vil bli omgjort til handelsareal, som vil gi en 
mer ekstrovert fasade. I dag er det boliginnganger fra Valkyriegata. Boligene vil få ny inngang fra 
Sorgenfrigata, og eksisterende innganger vil bli benyttet som adkomst til ny handel i dagens bakgård. I 
tillegg vil direkte innganger til butikkene i 1. etasje bli opprettholdt. Dette gjør at handelsarealene i 
større grad knytter seg til / åpner seg mot strøksgaten. Det skal etableres klare og entydige 
inngangsforhold til alle butikker langs Valkyriegata, samt sette i stand fasadene.   
 
Det vil etableres innganger til fellesarealene for handel både fra Valkyriegata og Ole Vigs gate. Dette 
bidrar til å åpne opp kvartalet mer, og passasjen kan utgjøre en ny snarvei som bedrer 
fremkommeligheten for gående i og rundt planområdet. Det vil fra fellesarealene etableres innganger 
til butikkene i bakgårdsarealet. Fortauet langs Valkyriegata er i dag forholdsvis smalt med stor trafikk 
i gaten. Det er i gang en oppgradering av gatemiljøet i Bogstadveien, og det er en intensjon om at dette 
også skal gjennomføres i Valkyriegata. Oppgraderingen vil trolig medføre opprusting og etablering av 
bedre gatemiljø for gående og bredere fortausareal. 

 
Figur: Illustrasjonsplan med markering av innganger på gateplan. 
 
 
Planområdet ligger i et tungt kollektivknutepunkt og det er av den grunn ikke knyttet parkeringsplasser 
til handelsarealene. De aller fleste kundene i Bogstadveien reiser dit med kollektive transportmidler. 
Det skal utarbeides løsninger for varelevering og avfallshåndtering som minimaliserer ulemper iht. 
støy, beslaglegning av parkeringsplasser, trafikkavvikling og trafikksikkerhet. 
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Innhold og arealer 
Forslagsstiller er i dialog med blant annet Ark og Kaffebrenneriet om videre samarbeid. En bokkafé i 
bakgårdsbebyggelsen i Ole Vigs gate 22, med tilhørende uteareal for servering på dagtid, vurderes.  
I tillegg har utvikler innledet et samarbeid med delikatessebutikken Gutta på Haugen om et mulig nytt 
handelskonsept. Et ferskvaremarked diskuteres som et nytt bidrag til handelsmiljøet i strøksgaten. 
Forslagsstiller har nylig åpnet et tilsvarende tilbud på Skøyen, Maschmanns Matmarked, hvor det over 
2.000 kvm er det etablert brasseri, bakeri, slakter, fiskehandel, manuelle avdelinger for ost og 
spekemat, store arenaer for småskalaprodusenter m.m. , Forslagsstiller ønsker å ta i bruk erfaringer fra 
Maschmanns i videreutvikling av dette prosjektet.  
 
 
 
 
Forretningsarealet er økt i forhold til eksisterende situasjon. Prosjektet legger samlet til rette for ca. 
3500 nye m2, og vil gi et totalt handelsareal på rundt 6240 m2 inkludert teknisk-, kommunikasjons- og 
lagerareal. Tabellen under gir en oversikt av arealet: 
 

Forretning og bevertning   Sum m2 

Eksisterende situasjon m2   2760 

Ny situasjon under terreng   1910 

Ny situasjon over terreng   4330 

Samlet ny situasjon m2   6240 

Differanse mellom ny og eksisterende   3480 
 
Figur: Arealoversikt for eksisterende og ny situasjon. 
 
6.7 Grunnforhold – fare for setningsskader 
Prosjektet innebærer graving under bakrommet mellom Valkyriegata og Ole Vigs gate for å etablere 
en sammenhengende kjelleretasje. Prosjektet innebærer ingen graving under eksisterende bebyggelse, 
hverken i Valkyriegata, Sorgenfrigata eller Ole Vigs gate 22, og har således nå hensyntatt tidligere 
motforestillinger.  
 
Underkant av kjeller vil ligge ca. 8,6 m under terreng mot Valkyriegata og 9,8 m under terreng mot 
Ole Vigs gate. Kjelleren vil utføres i vanntett betong, slik at den i ferdig tilstand ikke vil påvirke 
grunnvannstrykk i omgivelsene.  
 
Valkyrien utvikling har engasjert NGI for å vurdere hvordan gjennomføringen av tiltaket skal 
planlegges for å ivareta at naboeiendommene ikke vil bli påført skade under arbeidene. I vedlagt 
teknisk notat fra NGI gjøres det rede for hvilke forhold som har påvirket setninger i området tidligere 
og hva som kan påvirke setninger under utbygging. Samtidig er det hentet inn opplysninger om 
fundamentering av nabobygg.  
 
Vesentlig for å unngå skader er utførelsen av byggegropen. NGI skisserer gjennomføringen av 
byggegropen i plan og snitt og foreslår å benytte en spesielt skånsom metode å installere støttevegger 
på, som tidligere også ble benyttet i forbindelse med nybygg i Inkognitogaten 2. Her blir det ikke målt 
setninger av noen betydning på bygget.  
 
I forbindelse med detaljprosjektering vil det blir utført nye grunnundersøkelser for å fastlegge dagens 
nivå av øvre grunnvannstand samt poretrykk ved fjell. Det vil bli tatt prøver for å bestemme leiras 
geotekniske egenskaper, spesielt styrke og setningsegenskaper.  Det vil videre bli foretatt nøyaktig 
innmåling av nivå kjellergulv. Det vil graves opp noen sjakter for å verifisere nivå og utstrekning av 
fundamenter som kan komme i konflikt med de aktuelle byggeplaner. Undersøkelsene vil danne 
grunnlag for endelig valg av løsning og tiltak som er nødvendig for å hindre skadelige setninger på 
nabobygg.  
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For mer informasjon, se vedlegg teknisk notat fra NGI. 
 
 
6.8 Transport og t-banetunnel 
I forhold til foreliggende planer skissert i KTPs strategi plan vil en utvikling av planområdet ikke være 
i konflikt med evt. ny sentrumstunnel. 
 
Utvikling av Valkyriegata til gågate og ny adkomst til T-bane er et viktig ledd i å styrke områdets 
attraktivitet som handlegate og sentralt boligområde i tråd med intensjonen av planforslaget. Tiltakene 
står ikke i konflikt, men forsterker hverandre positivt.  
 

 
 
Midlertidig utkast til nye metrospor fra en ny Majorstuen stasjon. Sporene berører ikke kvartalet 
direkte, men i anleggsperioden vil det kunne bli begrenset passasje i Valkyriegata. Det er ikke 
konkludert verken på stasjonsløsning, sporplan eller ny fellestunnel.   
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Etablering av ny sentrumstunnel ligger sannsynligvis mangfoldige år fram i tid. Et foreløpig utkast til 
ny sentrumstunnel (blå linje) passerer forbi kvartalet under Valkyriegata og svinger vekk fra 
eksisterende tunnel (rød linje) ved Sorgenfrigata. I dette alternativet går tunnelen fra Majorstuen inn i 
fjell ved Valkyrie plass, og vil derfra ikke berøre bygningsfundamenter.  
 
Gjennomføring 
Mulige uønskede hendelser i anleggsfasen er trolig knyttet til personskader, skader på tilliggende bygg 
eller andre materielle skader. For å redusere denne risikoen vil det utarbeides en trafikksikkerhetsplan 
som angir spesifikke tiltak, for å redusere risikoen for denne typen hendelser under gjennomføring av 
prosjektet. Andre uønskede situasjoner som må kartlegges, er knyttet til anleggsarbeider og omfatter 
bl.a.: 

• Utglidninger i grunn / skader på nabogrunn  
• Sprengningsulykker som kan gi personskader 
• Skader på nettverk i grunn (elektro, gass, med mer)  
• Støy ifm. sprengning, pigging, ell.lign.  
• Redusert fremkommelighet for Brannvesenet 

 
Ved å utføre anleggsarbeidene i henhold til gjeldende forskrifter og krav til rutiner, vurderes risikoen 
til å være begrenset. 
 
 
6.9 Justeringer som følge av innvendinger mot tidligere planforslag.  
Det ble utarbeidet en reguleringsplan for området i 2006. Planforslaget ble ikke vedtatt i bystyret bl.a. 
pga. innvendinger mot planen fra Bydel Frogner, Byantikvaren og enkelte naboer. Plan og 
bygningsetaten og Riksantikvaren anbefalte planforslaget. 
I foreliggende planforslag er prosjektet revidert for å imøtekomme innvendingene fra planprosessen i 
2006. Følgende endringene og tilpasningene er gjort:  
 
Rivning av bevaringsverdig bebyggelse – I tidligere plan var det forslag om å rive bebyggelse i Ole 
Vigs gate 22, bygård samt bakgårdsbebyggelse, i tillegg til tidligere bakeribebyggelse i bakgård på 
Valkyriegata 1. All bevaringsverdig bebyggelse vil i nytt forslag videreføres og oppgraderes.  
 
Fare for setningsskader på omkringliggende verneverdig bebyggelse – I tidligere plan var det foreslått 
graving under eksisterende bebyggelse i Valkyriegata. Reguleringsforslaget er nå justert og innebærer 
ingen graving under eksisterende bebyggelse. Gravingen begrenses til den ubebygde delen av tomten. 
Dybden på prosjektet er redusert fra 4 til 2 underetasjer.  Grunnforholdene er vurdert nærmere, og det 
er gjort en geoteknisk vurdering som oppsummerer hvordan byggingen bør foregå for å minimere fare 
for setningsskader på tilliggende bebyggelse. Reguleringsbestemmelsene ivaretar dokumentasjonskrav 
til valgte løsninger. 
 
Utvidelse av planområdet - Planområdet ble utvidet med eiendommen Bogstadveien 45, for å ivareta 
fasaden mot Valkyriegata på en best mulig måte, både i forhold til oppussing og aktivisering av 
fasaden.   
 
Utnyttelsen 
Utnyttelsen er redusert fra forrige planforslag, og ny bebyggelse tilpasses eksisterende høyder. 
 
Utearealene i de tilliggende boliggårdene forringes - Forslaget gir bedre solforhold, mindre innsyn og 
støy. Høyden på Ole Vigs gate er redusert med 1 et. (fra 6 et. + loft til 5 et. + loft). Høydene er 
tilpasset nabobyggene. Det skal opparbeides en privat, grønn og skjermet bakhage for boligene. 
Bakhagen vil ha gode lys- og solforhold. Uteoppholdsarealet pr. leilighet i planforslaget er 18 kvm, 
mot 12 kvm. i tidligere planforslag, hvilket vil si at forslagsstiller har hatt fokus på å etablere store 
leiligheter i tråd med nyere kommunale ønsker. 
 
For mange små leiligheter - Andelen større leiligheter er økt, og tilpasset nye tekniske forskrifter og 
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universell utforming. Til tross for at det er gjort en betydelig økning av antall m2 til boligformål, har 
man likevel ikke oppnådd et stort antall nye leiligheter (12 nye leiligheter).  
 
Manglende parkeringsplasser - Det er tilrettelagt for parkering til beboere iht. PBEs normer. Det var 
ikke tilrettelagt for parkering i tidligere plan. I stedet skulle dette løses gjennom tinglyst avtale med 
nærliggende parkeringsareal.  
 
Forretningsareal – Siden planområdet er utvidet med Bogstadveien 45 er også eksisterende 
forretningsareal som inngår i planforslaget økt.  
 
 
 

7. PLANFORSLAGET 
Reguleringsformål 
Planområdet reguleres til bolig, forretning og bevertning. Forretning skal etableres i første og andre 
etasje. Boliger skal etableres fra tredje etasje oppover. Innenfor forretningsarealer tillates det enheter 
med bevertning. Delene av planområdet som omfatter bevaringsverdig bebyggelse,  reguleres til 
hensynssone bevaring.  
 
Grad av utnytting og høyder 
Tillatt bruksareal (BRA) skal ikke overstige 7900m2, som tilsvarer en %-BRA av 317%. Målbare plan 
som har himling lavere enn 0,5 meter over terrengets gjennomsnittsnivå, medregnes ikke i grad av 
utnytting.  
 
Tillatt nedre og øvre gesimshøyde for den nye bebyggelsen langs Ole Vigs gate er satt til maksimum 
kote 67,5 og kote 72 som er tilpasset eksisterende bebyggelse på begge sider. Tillatt gesimshøyde mot 
bakgården i Ole Vigs gate er satt til maksimum kote 72 som tilsvarer 6 etasjer. Tillatt gesimshøyde for 
ny forretningsbebyggelse i bakgården er satt til kote 60, som tilsvarer to etasjer over bakken.  
 
Bebyggelsens plassering 
Innen planområdet er plasseringen av bebyggelsen angitt ved  byggegrenser som i stor grad tilsvarer 
formålsgrenser. Bebyggelsens plassering er tilpasset eksisterende kvartalsstruktur. For bebyggelse 
under terreng er det vist bestemmelsesgrenser. Andre etasje under terreng begrenses til arealer utenfor 
hensynssone for bevaring av kulturmiljø for å unngå graving under den bevaringsverdige bebyggelsen.  
 
Verneinteresser 
All bevaringsverdig murgårdsbebyggelse og bevaringsverdig eldre bebyggelse skal bevares. Det 
opprinnelige eller karakteristiske uttrykk med hensyn til utforming, materialbruk, farger og utførelse 
skal bevares. Ved reparasjon av fasader skal gamle elementer i størst mulig grad beholdes og 
nødvendige nye skal utføres i samme materialer og med uttrykk som de gamle. Søknadspliktige tiltak 
vedrørende bevaringsverdig bebyggelse skal oversendes Byantikvaren til uttalelse før det fattes 
vedtak. Sammen med søknad skal det foreligge dokumentasjon av eksisterende og så langt mulig 
opprinnelig situasjon, samt begrunnelse for tiltaket og en beskrivelse hvordan vernehensyn er ivaretatt.  
 
Dersom bevaringsverdig bebyggelse på grunn av brann eller annen uopprettelig skade må erstattes 
med nybygg, tillates det oppført ny bebyggelse med samme grunnflate og høyder. 
 
Miljøfaglige forhold 
Det skal tilrettelegges for et godt bomiljø ved at man gjør plangrep og planløsninger for å forebygge 
støyplager. Boliger mot Valkyriegata og Sorgenfrigata skal være gjennomgående og tilrettelegges med 
soverom mot stille side. Alle leiligheter vil ha tilgang på uteareal i bakgård.  
 
Lokal overvannshåndtering skal legges til grunn ved detaljutforming og prosjektering av tiltaket.  
Det skal redegjøres for behandling av alt overvann ved søknad om rammetillatelse. 
                                                                                                                                                                                               
Trafikkforhold 
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Boligparkering skal opparbeides etter den til enhver tid gjeldende parkeringsnorm for Oslo kommune. 
5 % av bilparkeringsplasser skal tilrettelegges forflytningshemmede. Adkomst til parkering er foreslått 
regulert fra Ole Vigs gate. Det stilles ikke krav om biloppstillingsplasser for besøkende til 
forretningsdelen eller ansattparkering. 
 
Varelevering tillates langs fortau i Valkyriegata, Sorgenfrigata og Ole Vigs gate.  
 
Risiko- og sårbarhet 
I forbindelse med rammetillatelse stilles det krav om at grunnundersøkelser mht. fundamentering og 
vurdering av fare for setningsskader, skal være vedlagt. 
  
 
Teknisk infrastruktur 
Byggverk som oppføres innenfor område som omfattes av konsesjon gitt etter energiloven, skal 
tilknyttes fjernvarmeanlegget. De til enhver tid gjeldende retningslinjer for bruk av fjernvarme i Oslo 
skal legges til grunn. Tiltakshaver kan anvende likeverdige alternative energikilder dersom det 
dokumenteres at bruk av disse energimessig og miljømessig er likeverdig med fjernvarme. 
 
 
Estetikk og byggeskikk 
Bevaringsverdig bebyggelse videreføres og oppgraderes. Det karakteristiske uttrykk med hensyn til 
utforming, materialbruk, farger og utførelse bevares.Kvartalsstrukturen fullføres og gesimsen av ny 
bebyggelse mot Ole Vigs gate tilpasses til eksisterende bebyggelse.  
 
For å oppnå en god overgang mellom ny bakgårdsbebyggelse og eksisterende bakgård skal det 
innpasses en vertikal park.  Det skal lages en konstruksjon mellom ny bakgårdsbebyggelse og 
nabogården som tilrettelegger for lek og opphold med sitteplasser på ulike nivåer og beplantning. 
Veggen mot nabogården beplantes med klatreplanter.  Konstruksjonen som inneholder parken skal ha 
en dybde på minimum 1,6 meter. Det skal være mulighet for en fysisk forbindelse med trapp mellom 
bakgårdene, men etablering av forbindelsen vil være avhengig av naboenes ønsker.  
 
Svalgangen på bakgårdsfasade mot Valkyriegata skal behandles som en del av tiltakets samlede 
arkitektoniske uttrykk. Svalgangen skal lages i kombinasjon av stål og tre og det skal legges vekt på 
høy arkitektonisk kvalitet i utformingen.  
 
Utomhusplanen skal godkjennes samtidig med rammetillatelse. Uteoppholdsarealene skal være ferdig 
opparbeidet iht godkjent plan før midlertidig brukstillatelse gis. Avvik i forhold til årstid kan tillates. 
 
Det skal utarbeides en samlet skilt- og reklameplan for bebyggelsen. Denne skal godkjennes av 
kommunen før midlertidig brukstillatelse for forretning- og bevertningsareal gis.  
 
Stedsutvikling 
Karakteristikken av Bogstadveien som strøksgate med forretning mot gaten og boliger i de øvre 
etasjene videreføres. Planforslaget legger opp både til en økning av forretningsareal samtidig som den 
sikrer åpne fasader og aktiv henvendelse mot Valkyriegata. Planforslaget styrker Bogstadveiens 
funksjon som handlegate, samtidig som verneinteresser ivaretas.  
 
Reguleringsforslaget legger også til rette for en økning av boligandelen og en oppgradering av 
boligkvaliteten, gjennom oppgradering av eksisterende bebyggelse, tilrettelegging for større leiligheter 
og  nye, solrike utearealer i direkte tilknytning til boligene. Leiligheter under 40 m2 tillates ikke. For 
fordeling av leilighetsstørrelser skal det legges følgende til grunn: 

Kategori 1 (små leiligheter): Maksimum 30 % leiligheter med 40 - 50 m2 BRA 
Kategori 2 (middels leiligheter): Minimum 30 % leiligheter med 50 - 80 m2 BRA 
Kategori 3 (store leiligheter): Minimum 40 % leiligheter med over 80 m2 BRA  
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Barns interesser 
Det er stilt krav til leke- og uteoppholdsareal tilknyttet boliger. Det samlede uteoppholdsareal til 
boligene skal være på minimum 500 m2. Balkonger og takterrasser inngår som del av 
uteoppholdsareal. Lekeareal skal utgjøre minimum 12 % av uteoppholdsareal. Minst 20% av 
bakgården skal ha en vegetasjonsdekke på minst 0,8 meter for å sikre gode vekstforhold for busker og 
trær. 
 
Universell utforming 
Både boliger og forretningsareal skal tilrettelegges med hensyn til universell utforming. Adkomst til 
boliger tilrettelegges med heis, og forretningsareal skal ha trinnløs adkomst fra gate, og adkomst med 
heis til 2. etasje og underetasje.  
 
 

8. KONSEKVENSER AV FORSLAGET 
Overordnede planer og mål 
Reguleringsplanforslaget vurderes å være i tråd med overordnete nasjonale planer og mål.  Planskissen 
bidrar til å øke boligmassen i sentrum, og å realisere mål om at boligbygging og næringsutvikling skal 
skje ved fortetting innenfor byggesonen og i tilknytning til knutepunkter på kollektivtransportnettet. 
Dette er i samsvar med Kommuneplanen og Byøkologisk program. Planskissen bidrar også til å heve 
kvaliteten på utearealet til boligene, noe som bidrar til bedre oppvekstsvilkår for barn og unge, i tråd 
med rikspolitisk retningslinjer. 
 
Verneinteresser 
All bevaringsverdig bebyggelse reguleres til bevaring. Intensjonen med planforslaget er å oppruste 
bevaringsverdig bebyggelse og å utvikle området med respekt for den historiske 
murgårdsbebyggelsen. Fasadene mot Valkyriegata, Bogstadveien og Sorgenfrigata er planlagt 
oppgradert til fordums prakt. Fasadene og dermed det opprinnelige karakteristiske preget av de 
historiske gaterommene blir bevart. Ved å integrere den bevaringsverdige delen av 
bakgårdsbebyggelsen i et nytt konsept for forretningsarealer gis den nytt liv og en del av historien 
gjøres tilgjengelig for publikum. Reguleringsplanforslaget vurderes ikke å ha negative konsekvenser 
for verneinteresser.  
 
Miljøfaglige forhold 
 
Støyforhold 
Det er gjennomført støyrapport for planforslaget som viser støyforhold for eksisterende og planlagte 
boliger, herunder trafikkstøy og støy fra forretningsarealene (jf. vedlegg). Beregningene viser at 
fasader mot Valkyriegata og Bogstadveien ligger i rød støysone, fasader mot Sorgenfrigata ligger i gul 
støysone, mens fasader mot Ole Vigs gate og alle fasader inn mot gårdsrom har et støynivå lavere enn 
gul sone. For å ivareta målet med gode bomiljø skal følgende plangrep forebygge støyplager:    
 

• Krav til stille side: Alle leiligheter mot Valkyriegata, Bogstadveien og Sorgenfrigata må være 
gjennomgående, slik at de oppnår en stille side mot gårdsrom. Leiligheter mot Ole Vigs gate 
trenger ikke være gjennomgående da støynivået både mot gaten og gårdsrom er lavere enn gul 
sone. 

• Områder egnet til utearealer: Hele gårdsrommet er godt egnet til felles utendørs 
oppholdsarealer. Det vil ikke kunne etableres balkonger mot Valkyriegata og Sorgenfrigata 
som oppfyller støykrav, mens det i Ole Vigs gate er tilfredsstillende støynivå til å etablere 
balkonger både mot gata og gårdsrom. 

• Krav til lydisolerende egenskaper i fasade: For å tilfredsstille krav til innendørs støynivå må 
det gjøres ekstra lydisolerende tiltak i fasadene mot Valkyriegata, Bogstadveien og 
Sorgenfrigata. Mot Ole Vigs gate vil det ikke være behov for å gjøre spesielle lydreduserende 
tiltak.  

• Varelevering: Varelevering vil foregå langs fortau, slik som i dag. Denne aktiviteten kan 
oppleves sjenerende for nærliggende bebyggelse. Tiltak som kan begrense støybelastningen 
kan være å tilrettelegge med jevnt underlag i vareleveringslomme og inngang til bebyggelse, 
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vedtekter som begrenser aktivitet om natten, i tillegg til dimensjonering av fasader i ny 
bebyggelse som isolerer mot utendørs aktivitet. 

• Innkjørsel til parkeringskjeller: Det forventes ikke at luftlyd fra aktivitet rundt denne vil være 
sjenerende for omkringliggende bebyggelse. Strukturlyd er ikke vurdert, dette må vurderes i 
en senere fase. 

• Søppelhåndtering: Støy fra søppelhåndtering vil reduseres fra dagens situasjon ved innendørs 
håndtering av dette. Fremtidig støy vil bare være knyttet til henting. 

• Støy fra serveringssteder: Planlagt utendørs servering i gårdsrommet på Ole Vigs gate 22, vil 
medføre noe støy for boligbebyggelsen over. Så fremt området benyttes til enkel 
kafévirksomhet vil støybelastningen her være begrenset. Området er ikke egnet for aktivitet på 
sen kveldstid og natt. 

• Støy fra forretningsarealer: Lokalene i 1. og 2. etasje er godt egnet til handelsvirksomhet. 
 
 
Sol- og lysforhold 
Det er gjort en sol- / skyggeanalyse av eksisterende og planlagt situasjon, for å vurdere konsekvenser 
av ny bebyggelse med hensyn til solforhold i gårdsrom. Innenfor planområdet er det i dag begrenset 
med sollys i gårdsrommet. Ved å løfte gårdsrommet to etasjer blir solforhold betydelig forbedret.  
 
Fasaden til nabobebyggelsen mot nord er sørvestvendt og tiltaket vil derfor ikke gi store konsekvenser 
på dag og kveldstid. Det samme gjelder for naboens gårdsrom. Om morgenen vil deler av fasaden og 
bakgården få noe mer begrenset sollys. Slagskyggen fra bakgårdsbebyggelsen, i forhold til 
eksisterende garasjeanlegg, vil bli noe mer om morgenen ettersom høyden er økt en etasje. Den 
vertikale parken er i sol-/skygge analysen fremstilt med en tett vegg. I virkeligheten vil solen kunne 
slippe fram noe tidligere gjennom de åpne delene av veggen. Den vertikale parken vil framstå som 
solveggen i nabobakgården. Oppholdsarealene i den vertikale parken vil være solfylte store deler av 
dagen, som gir en helt ny oppholdskvalitet til bakgården.  
 
Samlet sett vil ny bebyggelse ha en positiv virkning for boligmiljøet, ved at det blir en økning av 
mengde sollys i gårdsrommet og en vesentlig forbedring fra dagens situasjon for både planområde og 
omkringliggende gårdsrom, som om ønskelig vil få tilgang til arealene. 
 

 

 
Figur: Skyggevirkning eksisterende situasjon 
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Figur: Skyggevirkning ved nytt planforslag 
 
 
Grunnforhold og fare for setningsskader 
Det er i forbindelse med planforslaget gjort utredning av grunnforholdene i og rundt planområdet. 
Utredningen er utført av NGI (jf. vedlegg). Utredninger vurderer grunnforhold, fundamentering av 
eksisterende bebyggelse, skisse til utførelse av byggegrop og konsekvenser for mulige fremtidige 
tunnelanlegg. 
 
Det er flere faktorer som har påvirket endringer i grunnvannstanden over tid, som urbanisering, 
bygging av Holmenkollbanens tunnel og Valkyrien stasjon.  Det foreligger mye erfaringsdata med 
hensyn til hvordan tunneler og åpne byggegroper påvirker grunnforholdene slik at NGI går ut fra at 
bygging av Holmenkollbanen antagelig har ført til setninger mellom 5 og 20 cm. Tunnelen og 
Valkyrien stasjon er delvis utstøpt med betong, spesielt i tak og vegger, men der bunnen når ned på 
fjell er det ikke støpt. Det er derfor sannsynlig at poretrykket ved fjell fortsatt er noe påvirket av dette 
anlegget, men antagelig ikke i samme grad som i byggefasen. 
 
Prosjektet forutsetter at kjelleren vil utføres i vanntett betong, slik at den i ferdig tilstand ikke vil 
påvirke grunnvannstrykk i omgivelsene. Fare for setningsskader kan oppstå under byggingen. Derfor 
er det av stor betydning at byggegropen planlegges og utføres slik at faren for å påføre nabobygg 
setninger og skader begrenses i størst mulig grad. Det er i notatet fra NGI skissert hovedprinsippene 
som bør følges ved utførelsen av byggegropen. Som eksempel henviser NGI til en gjennomført 
utbygging (Inkognitogaten 2) i lignende grunnforhold med den foreslåtte metoden hvor det ikke ble 
målt setninger i etterkant.  
 
Konsekvens ved mulig fremtidig tunnelanlegg 
Det foreligger ikke enda spesifikke planer for ombygging av Majorstua stasjon, eller utbygging av ny 
T-bane tunnel ved planområdet.  Et eventuelt tunnelanlegg vil i praksis måtte legges minst ca. 3-5 m 
ned under laveste nivå på fjelloverflaten. NGI vurderer at det da har ingen spesielle konsekvenser for 
den planlagte kjeller og nybygg sett i forhold til tilsvarende konsekvenser for de tilgrensende bygg 
innen dette kvartalet. 
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Trafikkforhold 
Trafikkanalyse følger som eget vedlegg. 
 
Planforslaget innebærer en økning på i overkant av ca. 100 bilturer i gjennomsnitt per dag. Sett ut fra 
dagens trafikkbelastning i området utgjør dette en økning på rundt én prosent i forhold til dagens 
trafikk. Det er rimelig å anta at den økte trafikkbelastningen fra planområdet vil fordele seg på 
vegnettet i området, og det kan således hevdes at belastningen på vegnettet vil være begrenset. 
 
Erfaringstall knyttet til beregning av antall personturer er mindre benyttet og det er derfor større 
usikkerhet knyttet til dette. Tar man derimot utgangspunkt i erfaringstallene gitt i Håndbok 146 (med 
turproduksjonstall på 9 personturer per bolig per dag og (90*0,20=) 18 personturer per butikk per 
dag), får vi en indikasjon på at økningen i antall personturer vil være betydelig større enn økningen i 
antall bilturer. Fortauet langs Valkyriegata forholdsvis smalt med stor trafikk (biler og trikker) i gaten. 
Området bærer også preg av at det er mange ulykker, men få alvorlige ulykker. En betydelig økning av 
gående i denne delen av Valkyriegata vil derfor representere en utfordring med hensyn til 
trafikksikkerhet og avvikling. I planforslaget er det derimot lagt opp til en utnyttelse av arealene inn 
mot bakgården med åpning også fra Ole Vigs gate. Dette vil bidra til å fordele den økte belastningen 
av gående slik at det ikke kun er Valkyriegata som får økt belastning. Langs Valkyriegata er det 
parkering på deler av strekningen. Denne vil også fungere som en buffer ved at gående ikke kommer i 
direkte nærhet til motorisert trafikk. 
 
Det økte omfanget av næringsarealer som er planlagt vil føre til en dobling av antall vareleveranser i 
tilknytning til planområdet. Dette vil medføre en økt belastning på gatearealene i området, men med 
eventuell krav til tider for varelevering vil eventuelle negative konsekvenser kunne reduseres. 
 
Antall parkeringsplasser vil reduseres fra 25 til 22 (inklusive én HC-parkeringsplass). 
Parkeringsplassene i planforslaget vil kun dekke parkering for beboere innenfor planområdet. Kravet 
til parkering for de bosatte gitt i Parkeringsnormer for boliger i Oslo, PBE 2003, er dermed oppfylt. 
 
I likhet med øvrige handelsarealer i Bogstadveien, legges det ikke opp til etablering av egne 
parkeringsplasser for handel i tilknytning til planområdet. Som tidligere nevnt, er planområdet plassert 
i et område med beboerparkering. Dette gjør at det er ledig parkeringskapasitet i området på dagtid i 
butikkenes åpningstider. Ledig parkeringskapasitet i området sammen med områdets gode 
kollektivdekning bidrar til at behovet for ytterligere parkeringsplasser i tilknytning til etablering av 
handelsvirksomheten i planområdet er lite. Når det gjelder parkering for ansatte i tilknytning til 
næringsvirksomheten i planområdet, vil den gode kollektivdekningen gjøre at behovet for 
ansattparkering er lavt. Eventuelt behov for parkering for ansatte kan løses ved leie av parkeringsplass 
i nærheten. 
 
Risiko- og sårbarhet 
Risiko- og sårbarhetsanalyse følger som eget vedlegg. 
Innledende farekartlegging og overordnet sårbarhetsanalyse viser at planområdet fremstår som lite 
sårbart. Det er identifisert noe forhøyet sårbarhet i forhold til ustabil grunn og kritisk infrastruktur i 
området. Disse forholdene er det nødvendig av tiltakshaver tar hensyn til i den videre prosessen, og det 
må iverksettes nødvendige tiltak, spesielt i anleggsfasen.  
 
Det er identifisert noen risikoreduserende tiltak gjennom sårbarhetsanalysen som må følges opp i 
videre planlegging av området:  

• Det må gjennomføres grunnundersøkelser i området.  
• Konklusjonene og gjennomføring av anbefalte tiltak fra NGI tekniske notat (vedlegg), bør 

legges til grunn for videre prosjektering.  
• Eksisterende kritisk infrastruktur må være et spesielt oppfølgingspunkt gjennom planlegging 

og gjennomføring av anleggsfasen for å unngå skade på VA-ledninger og linjer, kabler og 
nettstasjoner i området. 
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På bakgrunn av funnene i den innledende farekartleggingen og den overordnede sårbarhetsanalysen, 
samt det faktum at reguleringen er lite kompleks, er det vurdert at det ikke er nødvendig å gå videre 
med en mer detaljert hendelsesbasert risikovurdering for denne planen. 
 
Sosial infrastruktur 
Det vil ikke i stort omfang bli etablert nye boenheter i planområdet, 12 nye boliger i forhold til dagens 
antall, derfor vil dette ikke få store konsekvenser for eksisterende sosial infrastruktur. Prosjektet 
bygger snarere opp under eksisterende infrastruktur ved fortetting i tilknytning til 
kollektivknutepunktene. 
 
Teknisk infrastruktur 
Eksisterende teknisk infrastruktur i planområdet må være et spesielt oppfølgingspunkt gjennom 
planlegging og gjennomføring av anleggsfasen for å unngå skade på VA-ledninger og linjer, kabler og 
nettstasjoner i området. 
 
Estetikk og byggeskikk 
Planforslaget gir grunnlag for en estetisk oppgradering av eksisterende bevaringsverdig bebyggelse. 
Bevaringsverdig bebyggelse gir rammen for ny utbygging, og ny bebyggelse vil fremstå som infill i en 
historisk kontekst. Kvartalsstrukturen fullføres ved nybygg i Ole Vigs gate 24. Det vurderes at de 
estetiske konsekvensene er utelukkende positive for gatemiljøet her.  
 
Nybygget i Ole Vigs gate 24 er tenkt i en enkel pussforming lik nabobebyggelsen, i tillegg tilpasses 
møne og gesims til eksisterende bebyggelse. Bygget vil ha et mer moderne uttrykk mot syd (inn mot 
gårdsrom), med balkonger og løftet takflate. 
 
Innbyggingen av bakgården i Ole Vigs gate 24 og bebyggelsen mot Valkyriegata vil fremstå som lett 
og luftig. Dette oppnås ved blant annet å benytte glass i overgangen mellom nytt bygg og eksiterende 
fasader, slik at fasadeliv blir synlig. Mot bakeribyggets nordre del vil man etablere et glasstak ved 
eksisterende gesims, slik at denne fasaden fremstår som et hovedmotiv i den innebyggede 
gårdsplassen. 
 
Bebyggelsen i bakgård som foreslås revet, vurderes ikke å ha negativ konsekvens for bygningsmiljøet, 
men snarere bidra til å rydde opp i området. Samtidig vil man med den vertikale parken tilføye nye 
kvaliteter til nabobakgården. Hvis man i tillegg velger å ta ned gjerdene mellom eksisterende 
eiendommer kan uteoppholdskvalitetene i nabobakgården løftes betraktelig.    
 
Stedsutvikling 
Planforslaget er optimalisert med tanke på videreutvikling av planområdet som handels- og strøksgate, 
og vil gi mer aktivitet i området i form av gateliv og handelstilbud. Det karakteristiske ved 
strøksgaten, med forretning i de nederste etasjene og boliger i de øvre etasjene videreføres. 
Bevaringsverdig bebyggelse legger premisser for utformingen. Videreføringen av eksisterende 
butikkinnganger langs Valkyriegata sikres. Tiltaket vil gi en mer aktiv fasade mot Valkyriegata ved at 
banken i Bogstadveien 45 flytter ut, og erstattes med handelsareal. Dette vil bidra til å skape en mer 
sammenhengende handlegate og aktiv fasade. I tillegg flyttes boliginngangene fra Valkyriegata til 
Sorgenfrigata, som gir mulighet for ytterlige innganger til handelsarealet.  Forretningsarealene skal 
utvides og blir dermed mer fleksible i forhold til etablering av nye handelskonsepter. Tiltaket vurderes 
å være et viktig bidrag til å styrke handelsområdet Majorstua / Bogstadveien.  
 
Boligmiljøet forbedres ved at eksisterende leilighetene rehabiliteres, at det etableres flere større 
leiligheter og at det lages et grønt og sammenhengende uteareal med gode solforhold. 
Nybygget i Ole Vigs gate 24 vil tette dagens «hull» i fasaderekken og skape et mer skjermet 
bakgårdsareal, og sammenhengende gatemiljø. 
 
Det er satt krav i bestemmelsene at boligene skal ha felles uteoppholsarareal på taket av ny 
bakgårdsbebyggelse og at det samlede uteoppholdsareal til boligene skal være på minimum 500m2 
som tilsvarer 14,6% av m2 BRA boliger. Den sentrale delen av uteoppholdsareal utformes til en felles 
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hage med lekeplass på ca. 350m2.  Romligheten og solforholdene er gode.  Kravet til uteareal i Oslo, 
iht. utearealnormer  PBE 2012, er dermed oppfylt. 
 
Barns interesser 
Planforslaget vil forbedre oppvekstsvilkårene for barn i planområdet, i tillegg til å forbedre 
tilgjengeligheten generelt. 
 
Adkomst til boligene tilrettelegges med heis, og forretningene vil få trinnløs adkomst. Dette vil 
forbedre tilgjengeligheten for barnevogner og større barn her. Både antall leiligheter og andel større 
leiligheter tilpasset familiers behov er økt. 
Det skal opparbeides nytt og bedre gårdsrom i tilknytning til boligene. Gårdsrommet vil bli lukket fra 
gate ved at kvartalet fullføres med et nybygg i Ole Vigs gate 24. Utearealet vil få et grønt preg og få 
forbedret solforhold i forhold til dagens situasjon. Gårdsrommet skal opparbeides med lekeplass og vil 
være i tråd med Oslo kommunes normer for uteoppholdsareal. 
 
Universell utforming 
Planforslaget medfører at planområdet vil få en universell utforming. Dette vil gi bedre tilgjengelighet 
til forretningsareal og boliger for alle generelt og forflytningshemmede spesielt. 
 
Interessemotsetninger 
Det foreligger ingen nåværende kjente interessemotsetninger. 
 
 

9. ILLUSTRASJONER 
Følgende illustrasjoner, som ikke er gjenstand for vedtak og derfor ikke juridisk bindende, viser en 
mulig maksimal utbygging iht. forslaget. 
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BOGSTADVEIEN 54, GNR 215, BNR 33 
ANMODNING OM UTTALELSE 
 
 
 
Plan- og bygningsetaten har oversendt byggesak i Bogstadveien 54 til uttalelse. 
 
På vegne av tiltakshaver Bogstadveien 54 AS/Anthon B Nilsen Eiendom AS søker Arkitektene 
Astrup og Hellern om tillatelse til bruksendring samt ombygging, tilbygging og fasadeendring for 
oven nevnte eiendom. 
Søknaden omfatter bruksendring fra industri til henholdsvis forretning og kontor. Det er planlagt 
forretningsdrift i 1. og 2. etasje, og kontorer fra 3. til 6. etasje. Tiltaket er i strid med regulert 
formål industri.  
Det søkes dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes §2 for formål forretning/kontor, §3 
byggegrense i bakgård samt §5 krav til parkering. 
 
Bogstadveien 54, gnr 215, bnr 33 omfattes av reguleringsplan 52/90, mindre vesentlig endring av 
reguleringsplan med reguleringsbestemmelser og bebyggelsesplan for Bogstadveien 54 (S – 2255) 
(fra byggeområde for boliger med forretning til byggeområde for industri og forretning).  
 
Bygningen er oppført som bevaringsverdig på Byantikvarens gule liste.  
 
Tiltakshaver ønsker å bruksendre, bygge om og bygge til areal (ca 180 m2) i to etasjer i det 
lukkede gårdsrommet. Muligheten for parkering på egen grunn vil dermed bortfalle. 
Virksomheten ønskes endret fra dagens bakeri til forretninger i 1. og 2. etasje, og kontor fra 3. til 
6. etasje.  
 
Søker opplyser at Byantikvaren ble orientert om søknaden i et innledende møte 12.12.2012. 
Søknad ble 10.08.2013 oversendt Byantikvaren for uttalelse parallelt med rammesøknaden. 
 
Det er avholdt forhåndskonferanse i Plan- og bygningsetaten 04.05.2011, og berørte naboer samt 
Majorstuen og Bogstadveien næringsforening er orientert om planene. Tiltaket er nabovarslet 
12.02.2013 uten at det er registrert innkommet kommentarer til forslaget. 
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Miljø- og byutviklingskomiteen ble i møte 24.01.2012 av Åke Letting, Astrup og Hellern AS, 
Knut H. Hansen, Anthon B. Nilsen, samt Arnt Hals, Bogstadveien 54 orientert om at Baker 
Hansen AS ville fraflytte lokalene i Bogstadveien 54 og at eier vurderte aktuelle 
utviklingsmuligheter for eiendommen.  
 
  
 
Uttalelse vedrørende Bogstadveien 54 merkes sak 201303334, og sendes Plan- og 
bygningsetaten, postmottak@pbe.oslo.kommune.no samt direkte til saksbehandler 
bjorn.wikan@pbe.oslo.kommune.no før 23.08.2013. Saksbehandler er orientert om at 
bydelen kan gi tilbakemelding først etter bydelsutvalgets møte 27.08.2013. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget har til uttalelse søknad om bruksendring samt ombygging, tilbygging og 
fasadeendring i Bogstadveien 54. 
 
Bydelsutvalget går inn for omsøkt bruksendring fra industri med forretninger i 1. etasje til 
forretning i 1. og 2. etasje og kontorer i øvrige etasjer. 
 
Bydelsutvalget forutsetter at eventuelle merknader fra Byantikvaren blir hensyntatt.  
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HUITFELDTSGATE 15, GNR 209, BNR 105 
VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING I OSLO, BYDE L FROGNER 
 
 
 
På vegne av tiltakshaver Forlagsfinans v/Bjørn Smith-Simonsen varsler Jensen & Skodvin 
Arkitektkontor AS v/Børre Skodvin igangsettelse av privat reguleringsendring for oven nevnte 
eiendom. 
 
Planområdet er på 628 m2, og omfattes av gjeldende reguleringsplan S-1949, felt D – 
Byggeområde for boliger med sosiale felles- og servicefunksjoner. Utnyttelsesgraden er fastsatt til 
2,0. Leilighetsfordeling (§6 i reguleringsbestemmelsene) er 30% 2-roms leiligheter, 70% 3-roms 
eller større leiligheter med hovedvekt på 4-roms, dersom bygningsrådet ikke fastsetter annet. 
Maks tillatt byggehøyde – inntil 5 etasjer etter bygningsrådets bestemmelse. 
 
Eiendommen er bebygget med en 3-etasjes bygård fra 1887, arkitekt H. H. Lenschow, og er 
oppført som bevaringsverdig på Byantikvarens gule liste. Bygningen ligger innenfor ”Område 
Ruseløkka” i Riksantikvarens NB!-register – Nasjonale kulturhistoriske bymiljøer og har meget 
høy bevaringsverdi, både som enkeltobjekt og som del av et viktig kulturmiljø. Det fremgår 
følgende av registreringen i Riksantikvarens register: ”Området er lite endret og representerer et 
homogent og velbevart bygningsmiljø preget av tette kvartaler med leiegårdsbebyggelse som en 
del av murbyen i Oslo. Ruseløkkabebyggelsen danner en avgrensning av 1800-tallets murby mot 
nyere utbygging i Vika mot øst og Aker brygge i sør. Innen området finnes bebyggelse fra flere 
sosiale lag, fra enkle arbeiderboliger til representative leiligheter for den voksende middelklasse. 
Bebyggelsen viser utviklingen av murgårdsbebyggelse fra ca 1870 – 1900.” Dessverre er 
eiendommen siden mange år tilbake preget av mangelfullt vedlikeholdt som har gitt kritiske 
skader.  
I rapport fra Multiconsult vedrørende statiske forhold datert 09.11.2009 ble det konkludert med at 
det var stor fare for en bygningsmessig kollaps, men i tilleggsnotat fra 20.11.2009 ble det etter 
nyere målinger og observasjoner konkludert med at situasjonen likevel ikke var så prekær for hele 
bygningen. Deler av bakbygningene ble vurdert som så labile at de bør fjernes, mens det ikke er 
umiddelbar fare for gatefasaden. 
Huitfeldtsgate 15 har etter Byantikvarens vurdering høy bevaringsverdi. Byantikvaren frarår 
derfor riving, men vil ikke motsette seg at deler av bakbygningene rives (til akse 3 i Multiconsults 
skisse fra 20.11.2012). 
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I sak 201206947 ble det søkt om riving av eksisterende eiendom. Plan- og bygningsetaten har 
vurdert at de tekniske og økonomiske utfordringene forbundet med å bevare deler av bygningen er 
så store at etaten innstiller på at det gis rivetillatelse for hele bygningen.  
Naboeiendommen Huitfeldtsgate 13 ber om at rivesøknaden avvises med bakgrunn i de vanskelige 
grunnforhold som antas også å kunne få innvirkning på Huitfeldtsgate 13.  
Plan- og bygningsetaten vil ved en eventuell rammetillatelse sette som vilkår for 
igangsettingstillatelse at forholdet til nabogården og dennes stabilitet ivaretas gjennom 
prosjekteringen.  
Byutviklingskomiteen er i tråd med gjeldende praksis orientert om rivesak med verneverdi – 
Huitfeldtsgate 15, og har i notat 150/2012 sluttet seg til Plan- og bygningsetatens vurdering og 
konklusjon, samt anbefalt at søknaden om riving innvilges.  
 
Det ble avholdt oppstartmøte i Plan- og bygningsetaten 20.06.2013, og varsel om oppstart av 
detaljregulering (foreliggende sak) ble oversendt fra søker 01.08.2013. 
 
Søker orienterer om at planforslagets reguleringsformål er bolig med mulighet for strøksrelevant 
næring i 1. etasje. Planforslaget skisserer en ny bygning med 7 etasjer pluss tilbaketrukket 
overetasje. Dette vil gi en gesimshøyde mot gaten på ca 21 meter, som tilsvarer byggehøyden for 
nabobyggene i nr 13 (mønehøyde) og nummer 17 (gesims). (se vedlegg Fasader, tegning P-005). 
Første etasje mot bakgården som ligger under terreng foreslås i det alt vesentlige benyttet til 
boder, sykler og barnevogner. I de øvrige etasjene foreslås ca 42 boliger. Det foreslås felles 
uteareal i gårdrommet over 1. etasje. Gjennomsnitts uteareal er beregnet til ca 10 m2 per bolig. 
Muligheten for garasjekjeller er undersøkt og kan gi ca 15 parkeringsplasser med bilheis. Det er 
uvisst om grunnforholdene vil tillate mer enn en kjelleretasje.  
Beregnet utnyttelsesgrad for ny bebyggelse er 4,3 – 5,0, noe som vil bety mer enn en dobling av 
eksisterende utnyttelse på 2.  
 
Plan- og bygningsetaten anbefaler at eksisterende reguleringsformål videreføres, og at nybygg 
utformes i høyde med nabobebyggelsen, men med et mindre fotavtrykk enn i dag. Etaten vil gjøre 
en vurdering av hvilken leilighetssammensetning som bør anbefales i denne delen av Bydel 
Frogner Søker ønsker flere småleiligheter. 
 
Uttalelse vedrørende Huitfeldtsgate 15 merkes sak 201306396, og sendes søker bs@jsa.no 
samt Plan- og bygningsetaten, postmottak@pbe.oslo.kommune.no og direkte til 
saksbehandler camilla.sunde@pbe.oslo.kommune.no. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget har til uttalelse varsel om oppstart av detaljregulering av Huitfeldtsgate 15, gnr 
209, bnr 105 med formålet å legge til rette for et boligbygg i 7 etasjer pluss tilbaketrukket 
overetasje, med mulighet for strøksrelevant næringsdrift på bakkeplan mot gaten.  
 
Bydelsutvalget går inn for at eksisterende reguleringsformål, byggeområde for bolig med sosiale 
felles- og servicefunksjoner videreføres. 
 
Bydelsutvalget mener det er viktig å opprettholde kvaliteten i det ”homogene og velbevarte 
bygningsmiljø” som er beskrevet i Riksantikvarens NB!-register, og anbefaler at foreslåtte 
byggehøyder reduseres. 
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Bydelsutvalget anbefaler at §6 i gjeldende regulering (30% 2-roms leiligheter, 70% 3-roms eller 
større leiligheter med hovedvekt på 4-roms) videreføres, og kan opplyse om at det er en stor andel 
av små boliger i eksisterende bebyggelse i bydelen. Bydelsutvalget ønsker at det legges til rette for 
at flere barnefamilier kan bo sentralt i bydelen.  
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FORSLAG TIL ENDRING I SKILT- OG REKLAMEPLAN FOR OSL O MED 
VEDTEKT OG JURIDISK BINDENDE RETNINGSLINJER 
HØRINGSUTKAST 
 
 
 
Plan- og bygningsetaten varsler forslag til endring i Skilt- og reklameplan for Oslo. Etaten ønsker 
å få uttalelse til høringsforslaget fra interessenter og berørte. 
 
Endringsforslaget er utarbeidet for å imøtekomme målsetningen med å utvide leskur- og 
bysykkeltilbudet i Oslo, og lette gjennomføringen av dette. 
 
Skilt- og reklameplanen foreslås endret slik at det åpnes for at leskur og bysykkelstativ med 
integrert reklame kan tillates utformet med lysskilt i alle reklameområdene, også områdene XS og 
S. Forutsetningen er at det ikke vil virke vesentlig sjenerende for omgivelsene.  
 
Det er forslag til at punktene 6.28, 7.1.6, 7.2.6, 7.3.6 og 7.4.6 endres. I tillegg foreslås en tilføyelse 
av nytt punkt 7.5.10. 
Lysskilt er i planen definert som: Skilt/reklame der lyskilden er integrert i innretningen. 
 
Forslagsstiller vurderer å gjøre nødvendige tekstlige endringer i planen for å sikre samsvar mellom 
endringer i vedtekter og plan. Se særlig avsnittet: ”Frittstående reklame og byromselementer med 
reklame”. 
 
Gjeldende vedtekter inneholder både generelle og spesielle retningslinjer for de enkelte områdene 
XS, S, M, L, kfr vedlagt plankart over reklameområdene. Vedtektene skal også i det videre sørge 
for at plassering og utforming av bysykkelstativene får en skånsom og hensiktsmessig plassering i 
forhold til omgivelsene. Oppføring av bysykkelstativ vil som i dag være avhengig av søknad og 
hver sak vurderes konkret.  
 
Aktuelle endringer fremgår i høringsutkastet med uthevet gul tekst. 
 
Uttalelse vedrørende høringsutkast for endringer i Skilt- og reklameplan merkes med 
saksnummer 201306427, og oversendes Plan- og bygningsetaten, 
postmottak@pbe.oslo.kommune.no samt direkte til saksbehandler 
therese.bruun@pbe.oslo.kommune.no før 30.08.2013.  
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Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget har til uttalelse høringsutkast til forslag til endring i skilt- og reklameplan for Oslo 
med vedtekt og juridisk bindende retningslinjer. 
 
Bydelsutvalget har forståelse for ønsket om å øke mengden belyst reklameplass, men vet av 
erfaring at dette kan oppleves som sjenerende særlig i den tette boligdominerte bebyggelsen på 
Frogner. Bydelsutvalget ber derfor om at disse sakene blir forelagt bydelen til uttalelse. 
 
Bydelsutvalget har for øvrig ikke kommentarer til forslaget. 
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NAVNESETTING AV GATER OG PLASSER PÅ FILIPSTAD 
 
 
 
 
I forbindelse med navnesetting av gater og plasser på Filipstad ønsker bydelen å gi et varig bidrag 
til årets feiring av 100 år med kvinnelig stemmerett. 
 
Bydelen vil via media henvende seg til allmennheten og lokale vel- og historieforeninger for å be 
om innspill på historiske kvinner som har gjort en betydende innsats i dette arbeidet. 
 
Bydelsutvalget vil nedsette et utvalg med bred, kvinnelig representasjon for å vurdere de 
innkomne forslagene.  
 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget ber om at arbeidet med navnesetting av gater og plasser på Filipstad startes opp. 
 
Bydelsutvalget ber om at alle partier kommer med forslag til en kvinnelig utvalgsrepresentant til 
BU-møte i september. 
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