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Lørenveien 55-65, Løren 
Planforslag til offentlig ettersyn 
Detaljregulering 
 
Hovedhensikten med planforslaget er å legge til rette for et stort boligprosjekt med ca. 490 leilig-
heter i varierende størrelse lokalisert rundt fire skjermede tun som åpner seg mot syd. Bebyggelsen 
er avtrappet i høyde fra 8 til 5 etasjer. Boligdelen av planforslaget utgjør ca. 45 000m2 av samlet 
maks bruksareal på 61 000m2. Lengst øst mot Ring 3, foreslås forretning, kontor, bevertning, 
treningssenter og helserelatert virksomhet med høyde på inntil 42m over terreng (11-12 et.). Mellom 
næringsbebyggelsen og boligtunene vestenfor reguleres det et allment tilgjengelig torg på 3 daa. Det 
tillates maks 3 500m2 forretning lokalisert rundt torget. Det sikres 4-avd. barnehage vest i området. 
Plan- og bygningsetaten anbefaler i hovedsak planforslaget, men ikke høydene på blokkene sentralt i 
tunene samt utformingen av uteareal for barnehage og boliger i boligtunet lengst vest, og fremmer 
eget Alt. 2. 
 
Plan- og bygningsetaten ber om bemerkninger til forslaget i løpet av høringsperioden som er oppgitt 
i varslingsbrev.   
 
Utarbeidet av: Arcasa Arkitekter As for Lørenveien Utvikling AS v/ Stor-Oslo Prosjekt AS 

 
 

Bydel: Grünerløkka Saksnummer: 200701620 

Gnr./bnr.: 124/34,117,118,156 og del av 44,52,86 Dokumentnummer: 88 

Saksnummer oppgis alltid ved henvendelse 
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Trykte vedlegg 
1. Forslagsstillers planbeskrivelse 

2. Forhåndsuttalelser 

3. Byformanalyse 

4. Trafikkanalyse 

5. Støyanalyse 

6. Rapport luftforurensning 

7. Risiko- og sårbarhetsanalyse 

8. Vibrasjonsvurderinger (Alnabanen) 

 
Utrykte vedlegg kan sees på saksinnsyn på Plan- og bygningsetatens nettside som vedlegg til 
Planforslag til offentlig ettersyn:  
1. Plankart i målestokk 1:1000, alt. 1 og 2 

2. Notat vedrørende vekstlag, dokument nr. 82, fil 5 
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FAKTAARK ALTERNATIV 1 
 
Forslagsstiller:   

Lørenveien Utvikling AS v/ Stor-Oslo Prosjekt AS, Biskop Gunnerus gate 14A, Postboks 7, 0051Oslo 

post@soeiendom.no 

 

Konsulent: 
Arcasa arkitekter AS, Sagveien 23C III, 0459 Oslo, tlf: 22 71 70 70, arcasa@arcasa.no 

 

Eieropplysninger 
Gnr. 124, bnr. 34, 44, 52, 86, 117:   

Lørenveien 59- 65 AS, v/ Lørenveien Utvikling AS org. nr. 897 738 732 

 

Gnr. 124, bnr. 118: Lørenveien 55 AS, v/ Lørenveien Utvikling AS org. nr. 897 738 732  

Gnr. 124, bnr. 156: Lørenveien 57 AS, v/ Lørenveien Utvikling AS org. nr. 897 738 732 

 

Arealstørrelse ! planområde 
Planområdet totalt: 27 440m2 

 

Areal for hvert formål: 

 

Felt A, kombinert bebyggelse og anleggsformål   1 766 m2 

Felt B, bolig, forretning      5 968 m2 

Felt C, bolig       9 606 m2 

Felt D, bolig, tjenesteyting - barnehage    6 264 m2 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur ! torg  3 068 m² 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur ! fortau    768 m² 

 

 

Arealstørrelse ! ny bebyggelse 
Over terreng:    BRA= 61 000 m² 

Under terreng:    BRA= ca 18 000 m² 

 

Utnyttelse m. m. 
Bebygd areal     BYA = ca 10 200 m² 

Prosent bebygd areal i felt A, B, C og D samlet   % - BYA =  43 % 

Bruksareal bolig     BRA = 45 980 m² 

Bruksareal næring     BRA = 15 300 m² 

Bruksareal barnehage     BRA =      720 m² 

Prosent bruksareal i felt A, B, C og D samlet  % - BRA = 258 % 

Prosent bruksareal inkludert torg   % - BRA = 229 % 

Antatt antall boligenheter:     ca 490  

Antatt boligtype:     blokk 

 

Antatt leilighetsfordeling:    

Maksimum 20% av leilighetene 40-50 m2 BRA gir ca. 98 leiligheter 

Minimum 30% av leilighetene skal være 50-80 m2 BRA, gir ca. 147 leiligheter 

Minimum 50% av leilighetene skal være 80 og større m2 BRA, gir ca. 245 leiligheter  
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Uteareal 
Felles grønt uteareal på bakken   7 700 m²  

Privat uteareal på bakken     1 300 m² 

Felles takterrasser   ca 2 000 m²  

Privat uteareal ! balkong   ca 3 500 m² 

Uteareal Barnehage    1 730 m² 

Torg    3 068 m² 

 
Felles uteareal på bakken er fratrukket areal brattere enn 1:3 mot banen og arealer i gul støysone (ca. 

1 300m2).  

Samlet uteareal (privat + felles) er ca. 14 500 m2 og utgjør dermed ca.32 % av total BRA bolig. 

Felles uteareal på terreng og takterrasse utgjør ca. 9 700 m2 og dermed ca. 22 % av total BRA bolig. 

 
Parkering 
Parkering skal være i henhold til den til enhver tid gjeldende parkeringsnorm for Oslo kommune. I henhold 

til gjeldende norm innebærer dette anslagsvis 530 parkeringsplasser. For forretning og kontor tillates maks 

55 plasser som tilsvarer minimum av normen. Alle plassene legges under terreng.  

 
Vurdering av forskrift om konsekvensutredning.  

Planforslaget er vurdert i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 første ledd, jf. § 4-2 med tilhørende 

forskrift. Planforslaget faller ikke inn under forskriftens virkeområde og skal derfor ikke 

konsekvensutredes. 

 
Kunngjøring og varsling 
Igangsetting av planarbeidet ble kunngjort 05.04.2011 i Aftenposten og www.aftenposten.no  

Grunneiere og andre rettighetshavere er varslet ved brev datert 27.04.2011. 
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FAKTAARK ALTERNATIV 2 
 
Forslagsstiller:   

Plan- og bygningsetaten 

 

Eieropplysninger 
Gnr. 124, bnr. 34, 44, 52, 86, 117:   

Lørenveien 59- 65 AS, v/ Lørenveien Utvikling AS org. nr. 897 738 732 

 

Gnr. 124, bnr. 118: Lørenveien 55 AS, v/ Lørenveien Utvikling AS org. nr. 897 738 732  

Gnr. 124, bnr. 156: Lørenveien 57 AS, v/ Lørenveien Utvikling AS org. nr. 897 738 732 

 

Arealstørrelse ! planområde 
Planområdet totalt: 27 440m2 

 

Areal for hvert formål: 

 

Felt A, kombinert bebyggelse og anleggsformål   1 766 m2 

Felt B, bolig, forretning      5 968 m2 

Felt C, bolig       9 606 m2 

Felt D, bolig, tjenesteyting - barnehage    6 264 m2 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur ! torg  3 068 m² 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur ! fortau    768 m² 

 

 

Arealstørrelse ! ny bebyggelse 
Over terreng:      BRA =       57 430 m² 

Under terreng:      BRA =  ca 18 000 m² 

 

Utnyttelse m. m. 
Bebygd areal     BYA =  ca 9 880 m² 

Prosent bebygd areal i felt A, B, C og D samlet   % - BYA =  42 % 

Bruksareal bolig     BRA = 41 700 m² 

Bruksareal næring     BRA = 15 000 m² 

Bruksareal barnehage     BRA =     720 m² 

Prosent bruksareal i felt A, B, C og D samlet  % - BRA = 243 % 

Prosent bruksareal inkludert torg   % - BRA = 215 % 

Antatt antall boligenheter:     ca 443  

Antatt boligtype:     blokk 

 

Antatt leilighetsfordeling: 

Maksimum 20% av leilighetene 40-50 m2 BRA, og gir ca. 88 leiligheter 

Minimum   30% av leilighetene skal være 50-80 m2 BRA, og gir ca. 133 leiligheter  

Mimimum  50% av leilighetene skal være 80 og større m2 BRA, og gir ca. 222 leiligheter 
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Uteareal 
Felles uteareal på bakken    8 200 m²  

Privat uteareal på bakken    1 300 m² 

Felles takterrasser   ca 1 950 m²  

Privat uteareal ! balkong   ca 3 500 m² 

Uteareal Barnehage    1 730 m² 

Torg    3 068 m² 

 
Felles uteareal på bakken er fratrukket areal brattere enn 1:3 mot banen og arealer i gul støysone (ca. 

1 300m2).  

Samlet uteareal (privat + felles) er ca. 14 950 m2 og utgjør dermed ca.36 % av total BRA bolig. 

Felles uteareal på terreng og takterrasse utgjør ca. 10 150 m2 og utgjør dermed ca. 24 % av total BRA 

bolig. Av felles uteareal skal 60% være på bakken dvs. 6 120 m2.  

 
Parkering 
Parkering skal være i henhold til den til enhver tid gjeldende parkeringsnorm for Oslo kommune og ligge 

på minimum av denne normen. Alle plassene skal legges under terreng.  

 
Vurdering av forskrift om konsekvensutredning.  

Planforslaget er vurdert i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 første ledd, jf. § 4-2 med tilhørende 

forskrift. Planforslaget faller ikke inn under forskriftens virkeområde og skal derfor ikke 

konsekvensutredes. 

 
Kunngjøring og varsling 
Etatens alternativ er ikke forhåndsvarslet.  

 

 
SAKSGANG 
Etter offentlig ettersyn vil innkomne bemerkninger bli referert, kommentert og eventuelle endringer 

innarbeidet. Saken er planlagt oversendt Rådhuset for politisk behandling 3. tertial 2013. 
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SAMMENDRAG 
 
Bakgrunn 
Planområdet utgjør totalt ca. 27 440m2 og omfatter 7 eiendommer som ble kjøpt av Lørenveien Utvikling 

AS, representert ved Stor-Oslo prosjekt AS i 2012. Det ligger lengst øst i "Lørenbyen" med Økern senter 

på den andre siden av Ring 3 i øst. Mot syd grenser det til Alnabanen med Arcustomten (tidl. Vinmono-

polet) som er under transformasjon til kontor og en stor andel boliger på den andre siden av jernbanen. 

Lørenområdet for øvrig er i transformasjon fra industri/ kontor og lagervirksomhet til i stor grad 

boligutvikling med noe næring og service. Mot vest grenser planområdet til Lørenvangen og mot nord til 

Lørenveien. På den andre siden av både Lørenvangen og Lørenveien er det nye boligprosjekt under 

utvikling. Planforslaget følger opp denne stedsutviklingen. Planområdet er utsatt for støy og luftforurens-

ning med sin beliggenhet inntil Ring 3 i øst, Lørenveien i nord og Alnabanen i syd. De store veisystemene 

ligger på et nivå lavere enn planområdet.  

 

Øst i planområdet ligger OBS Løren, ca. 8 500m2 med tilhørende parkering for ca. 250 biler på terreng mot 

Ring 3 (Lørenveien 63). Vest for  dette ligger en kontorblokk (Lørenveien 57). Videre vestover ligger 

Goman bakeri og legekontor (Lørenveien 55). Samlet areal for eksisterende bebyggelse i planområdet er 

ca. 17 000m2. All bebyggelse vil bli revet for å realisere foreliggende planforslag. Planområdet har lite 

vegetasjon og utearealene består for det meste av asfalterte flater.  

 

 
Flyfoto fra syd 

 

Kommunedelplanen for Økern er den mest sentrale føringen for planområdet. De fire visjonene som 

ligger bak arbeidet med kommunedelplanen er byreparasjon, konsentrert næringsutvikling, kollektiv- og 

knutepunktsutvikling og transformasjon til boligutvikling. Med byreparasjon menes å gjenskape en orden 

og skape en tydelig bystruktur. I KDP-Økern er S-områdene (ca. felt A i planforslaget) avsatt til næring 

(forretning, kontor), off./allmennyttig formål med maks TU = 250% og maks høyder 42 meter (ca.12 

etasjer). Bn-områdene i KDP-Økern (ca. felt B, C og D i planforslaget) er avsatt til bolig/ næring 

forretning, kontor), off./allmennyttig formål med maks  TU = 100-150% og maks høyder 28 meter (8 et.)  

Arcus

OBS

Tunnel 

Ring 3 

Alnabanen

N
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Planområdet omfattes i Kommunedelplanen for torg og møteplasser av område der det ved byutvikling 

skal tilrettelegges for torg/møteplass. Ved utbygging som omfatter mer enn 20 000 m2 BRA (areal under 

terreng medregnes ikke) skal det sikres i reguleringsplanen minst ett torg eller en møteplass som oppfyller 

kravene fastlagt i § 5, med et anvendbart areal på minst 5 % av tiltakets BRA.  

Dette innebærer for den foreslåtte utnyttelse i planforslaget at det skal avsettes torg og møteplass på 

minimum 3 000m2. I KDP for torg og møteplasser legges det også vekt på at torg/møteplass bør lokaliseres 

på steder med god utsikt, gode solforhold og utformes med lett tilgang til offentlig gatenett eller gang- og 

sykkelforbindelser.  

 

Både Høyhusstrategien for Oslo og Kommunedelplanen for Økernområdet åpner for at høyhus kan 

vurderes i dette området. I henhold til KDP for Økern kan byggehøyde over 42m og inntil 70m vurderes 

dersom det utarbeides et alternativt planforslag. I henhold til Høyhusstrategien skal alternativ høyde på 28 

meter alltid utredes i planforslag der det foreslås høyder på inntil 42m og dette er derfor gjort i denne 

saken (se side 37-39 i forslagsstillers planbeskrivelse). 

 

Beskrivelse av planforslaget (Alternativ 1) 
Planområdet foreslås omregulert til kombinert bebyggelse og anleggsformål ! bolig/ forretning/ kontor/ 

barnehage/ annen offentlig eller privat tjenesteyting (bevertning, treningssenter, helserelatert virksomhet).  

Maks BRA = 61 000m2 over terreng. Areal under terreng (som ikke skal medregnes i BRA) utgjør ca. 

18 000m2. Av total BRA utgjør boligdelen ca. 45 000m2 og det anslås ca. 490 leiligheter. Areal som kan 

benyttes til forretning er begrenset til 3 500m2 (samlet i felt A og B). Barnehage innpasses lengst vest i 

planområdet i felt D. 

Øst i planområdet, mellom felt A og B, reguleres det samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur - torg på 

3 000m2. Det reguleres fortau langs Lørenveien med en bredde på 3m innenfor areal regulert til veiformål 

i plan fra 1944. Dette fortauet er stort sett opparbeidet langs hele planområdet.  

Illustrasjon: 

 
 

Planområdet deles i fire felt som vist på skissen over: 

Felt A: 

Feltet reguleres til kombinert bebyggelse og anleggsformål ! forretning/ annen offentlig eller privat 

tjenesteyting (treningssenter, helserelatert virksomhet) kontor/ bevertning.  

Maks BRA = 11 800 m2.  

Maks gesimshøyde er 42m fra bakkenivå tilsvarende 10 kontoretasjer (3,70m) + høy sokkelet. på 4,5m. 

 

AB
C

D

Torg
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Felt B: 

Feltet reguleres til kombinert bebyggelse og anleggsformål ! bolig/ forretning. 

Maks BRA = 14 900 m2.  

Feltet legges på lokk med k 103,0 på toppnivå lokk for å ta opp terrengfallet. Dette gir en høy forretnings-

etasje mot torget i øst under lokknivå. På lokket blir det utearealer for boligene. Boligblokkene har 

varierte høyder tilsvarende 6 til 8 etasjer langs Lørenveien og 8 til 5 etasjer nedtrappet fra Lørenveien til 

Alnabanen. Den frittstående blokken inntil Alnabanen og sentralt i felles uteoppholdsareal er foreslått 

med høyde tilsvarende 8 etasjer.  

 

Felt C: 

Feltet reguleres til bebyggelse og anlegg ! boligbebyggelse. 

Maks BRA = 20 100m2. 

Boligblokkene har varierte høyder tilsvarende 6 til 8 etasjer langs Lørenveien og 8 til 5 etasjer nedtrappet 

fra Lørenveien til Alnabanen. De to frittstående blokkene inntil Alnabanen og sentralt i felles 

uteoppholdsareal er foreslått med høyde tilsvarende 8 etasjer.  

 

Felt D: 

Feltet reguleres til kombinert bebyggelse og anleggsformål ! bolig/ barnehage. 

Maks BRA = 14 200m2   

Boligblokkene har varierte høyder tilsvarende 6 til 8 etasjer langs Lørenveien og 8 til 5 etasjer nedtrappet 

fra Lørenveien til Alnabanen. Den frittstående blokken lengst sydvest er foreslått med høyde tilsvarende 7 

og 8 etasjer.  

Barnehagen skal ha et bruksareal på minimum 720m2 BRA.  

 

Uteoppholdsarealer bolig: 

Det skal være et samlet uteoppholdsareal på bakkeplan og felles takterrasser og inkludert private 

balkonger tilsvarende 20% av total BRA bolig.  

Det skal opparbeides en sammenhengende gangforbindelse gjennom boligtunene fra søndre del av torget i 

øst til Lørenvangen i vest. Det skal etableres en åpning i lamellene som ligger nord/syd i boligfeltene C 

og D med høyde minimum 4m for å sikre denne gangforbindelsen. 

 

Illustrasjon: 
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Uteoppholdsarealer barnehage: 

Det skal avsettes minimum 1 730m2 utearealer til barnehagen som er kravet til en 4-avdelings barnehage. 

Illustrasjonsplanen viser at 235m2 av dette arealer er lagt på tak over 1. etasje/ paviljonger (vist med brunt 

på skissen under). Areal på bakkeplan er vist med turkis. 

 

Illustrasjon: 

 
 

Avkjørsler og parkering: 

Det etableres 4 avkjørsler til Lørenveien, en fra hver av feltene B, C og D og en over torget til felt A. 

Direkte avkjørsel til felt A er vanskelig trafikksikkerhetsmessig.  

All parkering skal være under bakken. Parkeringsdekning skal være i samsvar med den til enhver tid 

gjeldene parkeringsnorm. Det tillates anlagt inntil 55 p-plasser til forretning/kontor som tilsvarer 

minimum av normen for disse formålene. Minimum 5 % av parkeringsplassene skal tilrettelegges for 

forflytningshemmede.  
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Forhåndsuttalelser  
Det er innkommet 14 forhåndsuttalelser.  

Forhåndsuttalelsene er avgitt i 2011 på bakgrunn av et annet prosjekt med bla dårligere utearealer, 
mindre torgareal og uten barnehage.  
 

Bydel Grünerløkka: 

Enstemmig vedtak: 

" Byutviklingskomiteen finner det positivt at de gamle industriområdene i Lørenveien 55-65 planlegges 

omgjort til boliger men registrerer at den foreslåtte boligbebyggelsen virker noe tett. Komiteen mener 

dessuten at det i planskissen er lagt opp til svært begrensede grøntarealer for nye beboere, og ønsker at det 

etableres større og mer sammenhengende friområder, samt grønne friområder på takene. 

Komiteen er også opptatt av at det etableres tilstrekkelig sosial infrastruktur i forbindelse med 

nye utbyggingsprosjekter, og ber derfor om at utbygger innleder dialog med bestillerenheten 

for barnehager i Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning (KOU) for å avklare behovet for 

barnhagetilbud i området" 

 

Trafikketaten (nå del av Bymiljøetaten): 

Parkering må avsettes på egen tomt iht til de til enhver tid gjeldende parkeringsnormer og 5-10% av 

plassene skal tilrettelegges for forflytningshemmede. Det bør foreligge en avklaring av reelt parkerings-

behov og behov for erstatningsplasser etter riving av eksisterende p-hus.  

 

Vann- og avløpsetaten: 

Det ligger hovedledninger ved jernbanelinjen som kan bli berørt av tiltaket. Det bør legges hensynssone i 

planen som sikrer fremtidig drift og vedlikehold av eksisterende ledninger. Det skal fremgå av 

bestemmelsene at overvann skal behandles lokalt.  

 

Renovasjonsetaten (REN): 

For over 150 boenheter anbefales avfallssug. Husholdningsavfall og næringsavfall må ikke blandes. REN 

bes kontaktet for forhåndsgodkjenning av avfallsløsning.  

 

Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY): 

Foreløpig ingen bemerkninger. 

 

Bymiljøetaten (BYM): 

BYM forutsetter at KDP Økern legges til grunn for planarbeidet. Lørenveien er regulert i 12,5m bredde. 

Planforslaget må inkludere nødvendig veibredde på totalt 15,5m for å innpasse kjørebane på 6,5m, 2 

sykkelfelt á 1,5m og tosidig fortau á 3m. Eventuell justering av senterlinje må ses i sammenheng med 

utviklingen av arealene på den andre siden av Lørenveien.  

Regulert gangbro og undergang over og under Alnabanen må videreføres i planforslaget og forutsettes som 

private med rett til allmenn ferdsel. Gang-/sykkelvei inntil Økernveien, inklusiv kryssing under 

Alnabanen, må være offentlig.  

Det anmodes om at laveste parkeringsnorm for tett by legges til grunn. For sykkelparkering bør det 

vurderes å øke minimumsnormene. Avkjørsler skal være iht kommunale normer. Det må sikres god intern 

kjøretrafikk for å unngå tilbakeblokkering til Lørenveien. Støy skal tilfredsstilles iht. T-1442/ 2012 eller 

senere retningslinjer. 

Det må utføres en trafikkanalyse for å kartlegge konsekvensene av planforslaget for trafikkavvikling og 

fremkommelighet på det offentlige veinettet. For Lørenveien og omkringliggende kryss, må en belyse 

dagens situasjon og fremtidige trafikkforhold i forhold til en gjennomføring av det nye trafikksystemet på 

Økern som er under utbygging. I tillegg må ny arealbruk legges inn. Statens vegvesen må konfereres 
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vedrørende omfang av riksveinett som må tas inn i analysen. Analysen må vurdere trafikksikkerhets-

messige forhold som avkjørsler, tilbakeblokkering på Lørenveien, Gang-/sykkeltrafikk ! spesielt langs 

Lørenveien og økt trafikk i nærområdet nordvest for planområdet ved åpning av kryssene langs Ring 3 i 

fremtiden.  

Det må etableres rekkefølgekrav for å sikre opparbeidelse av påkrevd samferdselsanlegg ved utbygginger 

innenfor planområdet, herunder Lørenveien som gjennomgående gangforbindelse inkl. planskilte 

kryssinger med Alnabanen. Det må inngås utbyggingsavtale med Oslo kommune.  

 

Byantikvaren (BYA): 

Prosjektet er ikke i konflikt med kulturminner. Vinmonopolets hovedbygning sør for planområdet har høy 

verneverdi og er regulert til bevaring. Hensynet til dette anlegget og synlighet av dette i området er viktig.  

 

Hafslund Nett: 

Det må ikke iverksettes til tak som kommer i konflikt med elektriske anlegg, eller medfører redusert 

atkomst til anleggene eller endret overdekning av kabler med mer. Dersom det er behov for ny nettstasjon, 

vil størrelse på nettstasjon og transformator dimensjoneres etter utbyggers dokumenterte behov.  

 

Ruter: 

Ny Løren stasjon vil ligge i gangavstand til planområdet. 

 

Jernbaneverket: 

Planområdet grenser til Alnabanen. Jernbaneloven krever 30m byggegrense fra midt nærmeste spor. Avvik 

kan godtas, men må begrunnes. Fra boliger er minste byggegrense 20m. Planen må utformes slik at nye 

boliger ikke utsettes for støy fra jernbanen.  

 

Statens vegvesen, region øst (SVRØ): 

SVRØ forutsetter at laveste norm for tett by benyttes for næringsparkering. Det må innarbeides gode gang-

/sykkelforbindelser til Økern senter og tilstrekkelig sykkelplasser for økt sykkelbruk. Trafikkberegninger 

må utføres for å belyse konsekvensene for tilstøtende veisystem og de nærmeste delene av 

hovedveisystemet. Evt. avbøtende tiltak må innarbeides.  

 

Statens Jernbanetilsyn: 

Ingen bemerkninger. 

 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus: 

Støyforholdene må kartlegges. Følgende faglige hensyn må ivaretas: 

- Samordnet areal- og transportplanlegging og parkeringsbehov 

- Klima- og energihensyn 

- Barn og unges interesser 

- Universell utforming og universell tilgjengelighet 

- ROS-analyse 

 

Selvaag bolig AS: 

Ber om at Lørenveien inkluderes i planområdet. Det vil være en fordel for Løren totalt sett at veianlegget 

oppgraderes til samme standard.  

 

Tilsvar fra forslagsstiller: 

Til Trafikketaten: Antall p-plasser er iht. gjeldende norm med min. 5% for forflytningshemmede. 
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Til VAV: Det legges opp til lokal overvannshåndtering og at dette vises i utomhusplanen.  

 

Til BYM og SVRØ: KDP Økern er hovedsakelig lagt til grunn for planarbeidet, utnyttelse i felt C og D 

avviker (200% mot 150%). Forslag til utearealnorm følges. Planforslaget legger opp til at total bredde på 

Lørenveien sikres til 15,5m. Planlagt undergang fra Arcustomten er flyttet til eksisterende undergang 

lenger øst. Planforslaget legger opp til forbindelser som binder sammen gang-/sykkelveinettet og torget 

skal være allment tilgjengelig. Det ønskes noe mer parkering enn laveste norm for næring. Trafikkanalyse 

er utarbeidet. Støy er ivaretatt i bestemmelsene. PBE avgjør om hele Lørenveien skal inngå i planområdet. 

Rkkefølgekrav om tilgjengelig tverrforbindelse tas inn i bestemmelsene.  

 

Til Jernbaneverket: Byggegrense er foreslått 20m fra midt nærmeste spor. Det tillates balkonger over 2. 

etasje nivå 1,5m nærmere. Dette bør være akseptabelt da boligene ligger på et høyere nivå enn 

jernbanelinjen. Det vil være aktuelt med støyskjerming langs jernbanelinjen.  

 

Til Fylkesmannen i Oslo og Akershus: Støyutredningen viser at det vil kreves tiltak i fasader og vinduer 

samt mulig støyskjerming langs jernbanen. Trafikkanalysen viser at de trafikale konsekvensene er små, 

men positive. Det ligger godt til rette for alternative energiløsninger istedenfor tilkobling til 

fjernvarmenettet. Det er utført ROS-analyse. 

 

Øvrige bemerkninger tas til etterretning/ orientering.   

 

PLAN- OG BYGNINGSETATENS KOMMENTARER TIL  
FORHÅNDSUTTALELSER 
Forhåndsuttalelsene er gitt i 2011 på bakgrunn av et annet prosjekt med bla dårligere utearealer, mindre 

torgareal og uten barnehage. Flere av forhåndsuttalelsene er imøtekommet i foreliggende planforslag. 

Barnehage er innpasset, men PBE anbefaler ikke det viste utearealet og har fremmet eget alternativ for å 

sikre både hensiktsmessige utearealer for barnehagen på terreng og gode utearealer for boligene. 

Planforslaget viser etter bla endret utforming av torget, gode sammenhenger med gang-/sykkelvei-

forbindelser i området.  

Parkeringer er i alt. 1 foreslått iht. gjeldende parkeringsnorm og i sin helhet under terreng. Parkering for 

næring er begrenset til 55 plasser og innebærer at dekningen for forretning, kontor, mosjonslokaler og 

bevertning ligger på minimum av normen. I etatens alt 2 er all parkering foreslått å ligge på minimum av 

normen for den tette byen. 

Lokal overvannshåndtering er sikret i bestemmelsene.  

Utnyttelse for planområdet totalt sett er noe høyere enn KDP-Økern. Høyder er iht KDPen. PBE mener det 

er rimelig at forslagsstiller regulerer fortau i 3m bredde langs eiendommen og at utbyggere på den andre 

siden av veien sikrer tilsvarende på sin side i planene for disse eiendommene som er under arbeid. 

Planforslaget sikrer at det totalt legges til rette for en ønsket bredde på 15,5m som vil gi plass til tosidig 

sykkelfelt mellom 3m brede fortau på hver side og kjørebanen. Opparbeidelse av bro over Alnabanen ved 

Lørenvangen er sikret i planen for Arcustomten. Foreliggende planforslag sikrer opparbeidelse av fortauet 

på sydsiden av Lørenveien langs planområdet.  

Det er utarbeidet trafikkanalyse og ROS-analyse som følger saken.    

  

For øvrig vises det til etatens foreløpige vurdering. 
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PLAN- OG BYGNINGSETATENS FORELØPIGE VURDERING  
Overordnede mål og stedsutvikling 
De fire visjonene som ligger bak arbeidet med kommunedelplan for Økern er byreparasjon, konsentrert 

næringsutvikling, kollektiv- og knutepunktsutvikling og transformasjon til boligutvikling.  

KDP Økern er gjort bindende i Kommuneplanen 2009.  

I etatens vurdering er sammenhengen mellom områdets overordnede strukturer og prosjektet som del i en 

bymessig utvikling av området vektlagt. Viktige hensyn er Lørenveien som hovedgate gjennom området, 

torg og møteplassfunksjon, funksjonsmangfold, boligkvalitet og gode gang-/sykkelveiforbindelsene 

mellom Løren og Økern senter og på tvers av Alnabanen.  

 

Formål og utnyttelse  

Foreslåtte formål og høy utnyttelse ved knutepunkt er i samsvar med føringer i både kommuneplanen og  

KDP Økern.   

Planforslaget bygger opp under en ønsket transformasjon av området fra industri/ lager/ forretning til 

boliger i kombinasjon med noe næring. Planforslagets hovedvekt på boliger forsterker Lørenområdet som 

nytt boligområde og er i samsvar med både kommuneplanen og intensjonene i KDP Økern for dette 

området. Bevertning og forretning vil medvirke til å skape liv til torget og styrke Lørenveien som 

strøksgate. Offentlig/ privat tjenesteyting er også i tråd med KDP - Økern. 

 

Utearealer bolig 

Planforslaget sikrer i hovedsak utearealer for boligene med gode romlige kvaliteter og gode solforhold 

samt tilfredsstillende støyforhold og ivaretar dermed i hovedsak føringer i Rikspolitisk retningslinje for 

barn og unge.  

PBEs vurdering er imidlertid at felt D, slik det er illustrert, ikke får tilfredsstillende utearealer verken for 

boligene eller barnehagen og har justert utformingen av dette feltet i sitt alternativ 2. (jfr. illustrasjoner 

side 24 og 25).  

 

Torg/ møteplass 

Planområdet omfattes av KDP for torg og møteplasser. (Jfr. øverst side 8). 

Foreslått nytt torg vurderes å oppfylle kriteriene i KDP for Torg og møteplasser ved at det har både 

tilstrekkelig areal, gode solforhold og utsikt samt god tilknytning til gang-/sykkelveinettet og viktige 

gangforbindelser i området.  

 

Barnehage  

Det foreslås ca. 490 boliger og behov for barnehage er følgelig utløst. Da det er stor boligutbygging i 

området, er det ønskelig med en så stor barnehage som mulig, men dette krever uteareal som går på 

bekostning av boligenes utearealer. Barnehager under 4 avdelinger er vanskelige å drifte og det foreslås 

her en barnehage på minimum 4 avdelinger. Kravet i overordnede føringer vurderes dermed som oppfylt. 

Imidlertid vurderes vist uteareal ikke som tilfredsstillende utformet i forslagsstillers alternativ.  

 
Byform 
Sammenhenger i bebyggelsesstrukturen i området og hvordan prosjektet er tilpasset dette: 

Det er laget en byformanalyse som følger planforslaget som vedlegg. Her vises bla viktige siktakser/ 

forbindelseslinjer, gang-/sykkelveiforbindelser og overordnet grønnstruktur, eksisterende bebyggelses-

struktur, høyder på bebyggelsen i nærområdet og verneverdig bebyggelse.  

Torgets plassering og utforming legger til rette for gode gang- og sykkelveiforbindelser både mellom 

Løren og Økern og på tvers av Alnabanen. Samtidig har det en plassering og størrelse som legger til rette 

for en god møteplass med mulighet for oppdeling i flere soner, gode solforhold og utsikt. 
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Gjennomgående gangpassasje gjennom planområdes boligdel fra torget i øst til Lørenvangen (som 

planlegges omregulert til torg/ gangvei) gir et attraktivt gangalternativ til Lørenveien og en god 

forbindelse mellom de to planlagte torgene.  

Lørenveien er definert som strøksgate og det er viktig at bebyggelsen langs veien er med på å definere 

gaterommet og at den legges på naturlig terrengnivå i forhold til veien, dvs med minst mulig sokkel uten 

publikumsrettede funksjoner inntil veien. PBE mener foreslått bebyggelse er et godt svar på dette med 

god terrengtilpasning og varierte høyder langs veien. Torget har tilgrensende publikumsrettede funksjoner 

som forretning, bevertning og treningssenter som vil bidra til å skape liv til torget. Siden torget ligger 

inntil Lørenveien vil dette også  bidra til å styrke Lørenveien som strøksgate.  

Utformingen av boligdelen med blokker rundt fire store tun som er åpne mot syd, gir en god struktur som 

legger til rette for både solvendte utearealer og støyskjerming i forhold til Lørenveien. Med 2m 

støyskjerm mot Alnabanen vil alle utearealer for boligene få tilfredsstillende støyforhold. 

Planområdet er ca. 300m langt fra øst til vest og 70 ! 100m bredt fra nord til syd. Det er derfor viktig at 

det ikke blir monotont og repeterende. Bebyggelsen har fått en god variasjon i høyde. I alle boligfeltene 

varierer høydene fra 5 til 8 etasjer. Plan- og bygningsetaten kan imidlertid ikke anbefale at blokkene som 

ligger sentralt i de fire tunene nærmest Alnabanen får en høyde på 8 etasjer. Lamellene de ligger mellom 

er trappet ned fra 8 etasjer i nord til 5 etasjer mot banen. En høyde på 8 etasjer her bryter en logisk 

nedtrapping av bebyggelsen mot syd samtidig som det gir et meget høyt volum midt i tunene som 

forringer opplevelsen av romlighet og kaster lengre skygge. Plan- og bygningsetaten sikrer i sitt alternativ 

2 at høyden reduseres til 6 etasjer nedtrappet til 5 etasjer for disse blokkene. Dette vil samsvare med 

høydene på lamellene mot Alnabanen.  

Foreslåtte høyder i felt A er innenfor maksimale rammer i KDP. Det er gitt føringer om at slanke punkthus 

bør velges som høyhustype for Oslo og at utformingen skal legge til rette for attraktive uterom og 

fellesarealer. Det vurderes derfor som positivt at planforslaget sikrer at et så høyt volum brytes opp i to 

høyder når det har et såpass stort fotavtrykk. 

 

Skissen under viser hvordan planforslaget ivaretar siktlinjer på tvers av planområdet med rødt, gang-

forbindelser over Alnabanen og mellom Løren og Økern senter med blå hel linje og under banen og 

gangbroen med blå stiplet linje. Det er lite sannsynlig at regulert undergang realiseres. Det er til 

behandling byggesak for gang-/sykkelvei under banen som vist med blå stiplet linje. (Se skisse side 19) 

 

 

Arcus Økern 

senter

Regulert 

undergang
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Landskap og terrengtilpasning 
Planområdet strekker seg ca. 300m i øst-/vestretning og faller ca. 7m fra nordvest mot sydøst. Nærmest 

Alnabanen er det langs hele planområdet en bratt skråning. Denne er imidlertid utenfor planområdet, på 

banens eiendom.  

Naturlig terreng er endret ved utbyggingen av området og består i stor grad av avtrappede, asfalterte flater 

rundt bebyggelsen på de forskjellige tomtene. Plasseringen av ny bebyggelse i planforslaget bidrar til en 

god tilpasning til både opprinnelig og bearbeidet terreng, der terrengfallet i hovedsak tas opp ved 

lokkløsningen i felt B. Dette lokket vurderes å ta opp terrengfallet i planområdet på en logisk måte 

samtidig som den både tilpasser seg Lørenveien på en akseptabel måte og gir en forretningsetasje mot 

torget under boligene i østre del av felt B. 

Det er lite vegetasjon i planområdet som vil fremstå som langt grønnere enn i dag ved opparbeidelse av 

planforslaget. I denne sammenheng er beplantning i torgområdet viktig. Bestemmelsene sikrer trerekke i 

nordøstre del av torget mot Lørenveien.  

 
Bokvalitet 
Planforslaget er først å fremst et stort boligprosjekt og bokvalitet er derfor det viktigste i denne saken.  

 

Leiligheter 

Planområdet ligger i bydel Grûnerløkka som omfattes av norm for leilighetsfordeling. Denne normen er 

sikret i bestemmelsene. Bestemmelsene sikrer også at det ikke kan bygges ensidig øst- eller nordvendte 

leiligheter og at alle leiligheter skal ha en stille side. Planforslaget vurderes dermed å legge til rette for en 

variert befolkningssammensetning og leiligheter med god kvalitet.  

 

Utearealer 

Krav til størrelse: 

Det foreslås i forslagsstillers alternativ 1 et krav til minimum samlet uteoppholdsareal tilsvarende 30% av 

total BRA bolig fordelt på felles arealer på bakken mellom bebyggelsen, private forhager og felles 

takterrasser/ private balkonger. Med ca. 45 000m2 bolig innebærer dette krav til minimum ca. 9 000m2 

samlet uteareal (både privat og felles). Forslagsstiller har oppgitt samlet uteareal til 15 800m2, noe som 

innebærer 32% av BRA bolig. Felles uteoppholdsarealer utgjør iht faktaarket 22 % aAv BRA bolig og 

foreslås i bestemmelsene å være minimum 20 % av BRA bolig. 

 

I PBEs alt. 2 foreslås minimum samlet uteoppholdsareal tilsvarende 35% av total BRA bolig. 

PBE vektlegger felles utearealer i større prosjekter og foreslår i sitt alternativ 2 at minimum 24 % av 

boligenes totale BRA skal opparbeides i form av felles utearealer. Dette inkluderer felles utearealer på 

terreng og takterrasser, ikke private forhager og balkonger. Det er også sikret i alt. 2 at minimum 60 % av 

felles uteareal skal ligge på bakkeplan. Det er oppgitt totalt BRA for boliger på ca. 45 000m2 i alt. 1.  

I alt 2 reduseres dette til ca. 41 700m2 i og med redusert høyde på tre blokker med 2 etasjer og ved at 

blokken lengst sydvest i felt D fjernes. Krav til felles uteareal blir da ca. 8 340m2. 

Arealmessige krav til utearealene er dermed både i alt. 1 og 2 godt innenfor kravene i forslag til 

utearealnormer (område 3) som er til politisk behandling.  

 

Utforming: 

Landskapsplanen viser, med unntak av felt D, gode, sammenhengende uterom for tilgrensende boliger 

med størrelse, romlighet og solforhold som vurderes velegnet for lek og opphold. Soldiagram for 01.05, 

kl. 15.00 viser at den foreslåtte strukturen gir langt mer enn kravet om at minimum 50% av utearealene 

skal være soleksponert på dette tidspunktet. Til og med ved vår- og høstjevndøgn er mer enn 50% 

solbelyst kl. 15. På kveldstid vil imidlertid de tverrstilte lamellene gi mye skygge på utearealet. Store, 

felles takterrasser vil kompensere for dette. Boligene lengst vest (felt D) har i forslagsstillers alternativ 1 
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ikke et eget felles gårdsrom, da alt uteareal på terreng i dette "tunet" er vist enten som private forhager 

eller utearealer forbeholdt barnehagen. Dette gjør at denne delen av boligområdet virker meget presset. 

Bebyggelsen i dette området må derfor reduseres som foreslått i etatens alternativ 2 for å gi utearealer 

som har en hensiktsmessig form og beliggenhet både for barnehagen og de tilgrensende boligene.   

Boligene i felt D har god forbindelse til de andre store fellesområdene/ tunene i felt C, men Plan- og 

bygningsetaten vurderer ikke dette som en optimal løsning. Etaten har i sitt alternativ, ved å ta ut blokken 

lengst sydvest i feltet, lagt til rette for både tilfredsstillende utearealer for barnehagen og et sentralt felles 

tun for boligene i felt D på ca. 500m2. 

 

Det vurderes som meget positivt at det illustreres åpninger i bygningsmassen for en sammenhengende 

passasje mellom utearealene. Dette er en viktig kvalitet som er sikret i reguleringsbestemmelsene.  

 

Vegetasjon 

Reguleringsbestemmelsene i alt. 1 foreslår at det skal sikres "tilstrekkelig vekstgrunnlag for grøntanlegg 

med gress og små busker på taket av parkeringskjeller på minimum 40cm.". PBE mener 40cm er for lite 

for å legge til rette for god vegetasjon i uteområdene og har i sitt alternativ 2 økt kravet til vekstgrunnlag 

til minimum 1m slik at det også kan plantes trær. Det er spesielt viktig å sikre tilstrekkelig vekstgrunnlag 

siden hele planområdet vil ligge over parkeringskjeller.   

 
Barns interesser 
Planområdet er bebygd med næringsbebyggelse og er ikke i bruk av barn i dag. Det legges til rette for 

gode, romlige utearealer egnet for barns lek. Utearealene er også trafikksikre og det er direkte forbindelse 

fra utearealene til gang-/sykkelveinettet. Dette legger til rette for både gode lekearealer og trafikksikre 

gang-/sykkelveiforbindelser.  

Planforslaget sikrer en 4-avdelings barnehage med god beliggenhet både i forhold til støy,  trafikksikkerhet 

og solforhold. Barnehagens utearealer, slik de er illustrert i alt. 1, har ikke tilfredsstillende kvaliteter. 

 
Barnehagen  
Foreslått barnehage har en god lokalisering i planområdet, lengst mulig fra Ring 3, skjermet både i 

forhold til Lørenveien og Alnabanen (støyskjerm) og i direkte tilknytning til gang-/sykkelveiforbindelse 

over Alnabanen i forlengelsen av Lørenvangen.  

Med minimum 4 avdelinger, som er minste drivverdige enhet; vil det bli plass til maks 72 barn. BRA for 

bebyggelsen skal være 8-10m2 pr. barn, og planforslaget sikrer at minimum 720m2 av BRA i felt D skal 

benyttes til barnehage. Utearealet skal være 24m2 pr. barn, dvs. 1 728m2. Planområdet ligger ikke i 

tilknytning til grøntområder som kan være en kompensatorisk kvalitet ved manglende størrelse på 

utearealet. PBE kan derfor ikke anbefale reduksjon av kravet til utearealer.  

I illustrasjonsplanen i alt. 1 er barnehagens uteareal vist med 1 730m2 (jfr. skisse side 10). Av dette er 235 

vist på tak av 1. etasje/ paviljong og noe av arealet på bakkeplan er en smal uhensiktsmessige stripe langs 

nordsiden av en boligblokk. Dette er ikke akseptabelt i et nytt prosjekt. Alt uteareal skal være på 

bakkeplan og det skal ha en hensiktsmessig form for opparbeidelse av gode lekearealer.  

For å legge til rette for tilstrekkelig uteareal for barnehagen må foreslått bebyggelse i felt D reduseres. 

 
Sosial infrastruktur 
Planområdet ligger tett inntil Økern senterområde med forretninger og offentlig tjenestetilbud. Dette 

forsterkes i ny plan for Økernsenteret der det bla planlegges badeland.  

I den nye "Lørenbyen" finnes et veletablert servicetilbud med barnehager, restauranter og butikker.  

Nærmeste barnehager ligger i Lørenveien 38 og Haslevangen 1 ca 5-600 meter vest for planområdet.  

Sinsen barne- og ungdomsskole i Lørenveien 7, 800 meter vestover i Lørenveien, og Frydenberg skole er 

nærmeste skoler i dag. Det er også planlagt ny skole på "Teglverkstomta" på Hasle. På Sinsen 
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videregående skole, Lørenveien 11, ligger også Oslo voksenopplæring. Nærmeste alders- og sykehjem er 

Økern sykehjem i Økernveien 151. Nærmeste sykehjem i bydelen er Lille Tøyen sykehjem i Hovinveien.  

 
Kulturminner 
Det er ingen kulturminner i planområdet og Byantikvaren krever ikke arkeologisk registrering.  

Vinmonopolets hovedbygning sør for planområdet (Arcus) har høy verneverdi og er regulert til bevaring i 

nyere plan. Hensynet til dette anlegget og synlighet av dette i området er viktig. Foreslått 

bebyggelsesstruktur gir siktlinjer til anlegget gjennom planområdet fra nord (jfr. skissen på side 13).  

 
Miljøfaglige forhold 
Luftkvalitet/ forurensning 

Det er utarbeidet analyse vedrørende lokal luftforurensning med spredningsberegninger. Analysen følger 

vedlagt. Konklusjoner fra analysen er også omtalt i forslagsstillers planbeskrivelse, side 19.  

Kort oppsummert er området nærmest Lørenveien og østre del (torget og felt A) mest berørt og kan bli 

sterkt forurenset i maksimalsituasjoner. Beregningene viser at Forurensningsforskriftens årsgrenseverdier 

sannsynlig ikke overskrides inne i planområdet. I områdene for uteoppholdsareal viser utredningene 

tilfredsstillende verdier.  

 

Støy 

Planområdet er eksponert for både støy- og luftforurensning med sin beliggenhet inntil trafikkerte 

hovedveier og Alnabanen. Det er utarbeidet støyrapport som følger vedlagt.  

Støy er både beregnet i høyde 4 meter over terrenget i henhold til standard, og 2 meter over terrenget for å 

gi et klarere bilde av støynivået på uteområder. For togtrafikk er det i tillegg beregnet effekt av 2 meter 

høy støyskjerm langs ved togskinnene. Dette utgangspunktet gir rød støysone for alle fasader mot 

Lørenveien, men tilfredsstillende støyforhold i alle boligtunene og gul støysone på torget.  

 

Støy beregnet 2m over bakkenivå med 2m støyskjerm mot Alnabanen viser gode forhold for boligtunene: 

 
 
Sol-/ skyggeforhold 

Planforslaget innebærer gode solforhold for utearealene ( jfr. "Bokvalitet ! utforming side 16 og 17).  

Høydene mot Lørenveien medfører skygge på Lørenveien på formiddagen vinterstid og ved vår- og 

høstjevndøgn, men ellers få negative konsekvenser. 
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Trafikkforhold 
Trafikkanalysen: 

Det er utarbeidet trafikkanalyse som følger saken som vedlegg.  

Analysen beskriver de trafikale konsekvensene av tiltaket. Dagens situasjon med OBS Løren, Goman 

bakeri, legekontor og kontorer anslås å generere en samlet trafikkmengde i underkant av 5000 biler pr 

døgn. Etter utbygging forventes en trafikkmengde på ca. 4 200 biler pr døgn.  

Dette innebær at de trafikale konsekvensene blir små, men positive. Dette gjelder både i forhold til 

trafikkmengder og vegkapasitet, og i forhold til trafikkulykker. Tiltaket vil isolert sett ikke påvirke 

kollektivtrafikktilbudet lokalt. 

 

Lokalt veinett og gang-/sykkelviforbindelser 

Planområdet ligger inntil Lørenveien som skal nedgraderes til lokalvei og strøksgate. All atkomst til 

planområdet er fra Lørenveien. Fra Lørenveien er det god kontakt med det overordnede veinettet (Ring 3 

og Økernveien) som ligger inntil planområdet i syd og øst og på et nivå lavere enn planområdet.  

Det planlegges å anlegge sykkelfelt i Lørenveien og det er opparbeidet gang-/sykkelvei grensende inntil 

planområdet i øst fra Lørenveien med slak stigning opp til nivå med gangbro til Økern senter og  

Alnabanen. PBE har til behandling byggesak for gang-/sykkelvei fra Lørenveien under gangbroen til det 

store, nye utviklingsområdet på den andre siden av Alnabanen ("Arcustomten"). Torget vil også medvirke 

til en god, sammenhengende forbindelse fra Lørenveien til gangbroen over til Økernsenteret.  

 

Skisse til byggesaken ! ny gang-/sykkelvei under gangbroen og Alnabanen: 

 
Foreslått gang-/sykkelvei ligger på areal regulert til annet veiareal og det kan være hensiktsmessig å 

omregulere dette arealet i samsvar med godkjent byggesak i denne planen. Utvidelse av planområdet for å 

inkludere dette vil bli vurdert etter offentlig ettersyn.  

 

Regulert gangbro i forlengelsen av Lørenvangen over Alnabanen vest for planområdet kompletterer det 

godt tilrettelagte gang-/sykkelveinettet planområdet er omgitt av. Opparbeidelsen av denne gangbroen er 

sikret som rekkefølgebestemmelse i planen for Arcustomten.  
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Avkjørsler: 

Planområdet har en lengde på ca. 300m langs Lørenveien og Plan- og bygningsetaten vurderer antallet 

avkjørsler som akseptabelt. De tre avkjørslene til felt B, C og D har gode siktforhold. Avkjørselen til felt A 

vurderes også å ha tilfredsstillende sikt, men kjøring over torget er ikke gunstig i tillegg til at det beslag-

legger noe torgareal. Det er imidlertid trafikksikkerhetsmessig ingen god løsning å legge avkjørselen til 

felt A direkte inn i felt A da det her både terrengmessig og i forhold til gang-/sykkelveien blir dårlig sikt. 

Dette punktet ligger også meget nær planlagt rundkjøring rett øst for planområdet med fare for tilbake-

blokkering. PBE aksepterer derfor kjøring over torget til felt A, men vil gjøre endelig vurdering etter 

offentlig ettersyn..  

 

Kollektivtrafikk: 

Planområdet ligger i kort gangavstand til Økern T-banestasjon via gangbro over Økernveien. Det planleg-

ges ny Løren T-banestasjon som også vil ligge i kort gangavstand vest for planområdet. Det går flere 

bussruter i nærområdet. Planområdet har dermed en meget god kollektivdekning og parkeringsdekningen 

bør derfor settes lavt.  

 

Parkering: 

Det er meget positivt at all parkering er foreslått under terreng. Med planområdets gode kollektivdekning 

mener PBE at parkeringsdekningen bør ligge mot minimum av normen for den tette byen.  

Forslagsstiller foreslår parkering iht normen, men begrenser parkeringen til næringsdelen til totalt 55 

plasser. Dette innebærer med ca. 3 500m2 forretning og ca. 10 500m2  kontor at dekningen for disse 

formålene ligger på minimum av normen. 

 

Risiko- og sårbarhet 
Det er utført en Risiko- og sårbarhetsanalyse som følger saken som vedlegg.  

Analysen har identifisert 14 farer og uønskede hendelser.  

# Radonfare  

# Grunnforhold  

# Kulturminner  

# Hendelser på vei  

# Hendelser på jernbane  

# Hendelser på bane  

# Ulykker med farlig gods  

# Farer ved bruk av transportnettet  

# Forurenset grunn  

# Luftforurensning  

# Støy (trafikkstøy/støy fra jernbane)  

# Hendelser i anleggsperioden  

# Sabotasje og terrormål  

# Vibrasjoner fra Godstog  

# Brannvannforsyning  

 

ROS-analysen konkluderer med at det tas inn i reguleringsbestemmelsene krav til rekkefølgebestemmelse: 

"Før bebyggelsen kan tas i bruk må det være etablert støyskjerm mot Alnabanen." 

 

Det er foreslått gjennomføring av avbøtende tiltak ved 8 av de aktuelle hendelsene. Som det fremgår av 

kapittel 3 ! Evaluering av risiko i vedlaget ROS-analyse, vil gjennomføringen av planforslaget gitt at 

risikoreduserende tiltak iverksettes, medføre en reduksjon av risiko. I kapittel 3.4 i denne analysen er det 
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angitt forslag til avbøtende tiltak, herunder forslag til planbestemmelser som bør inkluderes i 

bestemmelsene til reguleringsplanen. Krav som ikke er ivaretatt i annet lovverk eller vil bli ivaretatt i 

byggesaken, er sikret i bestemmelsene. Analysen konkluderer med at det bør rettes spesiell 

oppmerksomhet til forholdene rundt støysituasjonen og luftforurensning i planområdet. Det er foreslått 

gjennomføring av avbøtende tiltak for samtlige identifiserte farer og uønskede hendelser. Ved å 

gjennomføre de foreslåtte tiltakene vil risikonivået reduseres eller holdes uendret når planforslaget 

gjennomføres og følges opp i fremtidige reguleringsplaner. På grunnlag av det ovennevnte ansees 

akseptkriteriene lagt til grunn ved utarbeidelsen av ROS- analysen som oppfylt. 
 

Teknisk infrastruktur 
Vann og avløpsetaten har hovedledninger forbi planområdet mot jernbanen.  

Planområdet ligger innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme. Det sikres i bestemmelsene at bygninger 

skal tilknyttes fjernvarmeanlegget eller at alternative energikilder kan anvendes dersom disse energimessig 

og miljømessig er bedre enn fjernvarme. 

Fibernett er godt utbygget i området rundt Økern.  
 
Naturmangfold  
Oslo kommune har gjennom mange år kartlagt områder som er viktige for bevaring av biologisk mangfold 

i kommunen. Dette er såkalte vilt- og naturtypeområder, kartlagt etter metoder fastsatt av Direktoratet for 

naturforvaltning. Opplysningene er systematisert i kommunens naturdatabase. I arbeidet med 

reguleringsplanen har man forholdt seg til informasjonen fra kommunens naturdatabase. 

Kunnskapsgrunnlaget ansees derfor som tilstrekkelig for offentlig beslutningstaking, jf. nml §§ 8 og 9. 

 

Det er ikke registrert verdifullt naturmangfold i eller i umiddelbar nærhet til planområdet. Det er ikke kjent 

at det er andre forhold vedrørende naturmangfoldet som burde vært bedre undersøkt. Etter Plan- og 

bygningsetatens vurdering, vil ikke gjennomføring av planen medføre at forvaltningsmålene i nml §§ 4 og 

5 fravikes. Da det ikke er registrert naturmangfold innenfor planområdet eller relevante tilgrensede 

områder, vil ikke §§ 10,11 og 12 komme til anvendelse.  

 
Universell utforming 
I samsvar med plan- og bygningsloven forutsettes det universell utforming av bebyggelse og 

utomhusarealer. Utearealene og torget er stort sett relativt flate, slik at det ligger godt til rette for universell 

utforming av disse.  

 
Økonomiske konsekvenser 
Planområdet bygges ut i privat regi og medfører ikke kostnader for Oslo kommune.  

 
Juridiske forhold 
Det må tinglyses rett til allmenn ferdsel på torget og fra torget gjennom boligtunene til Lørenvangen. Dette 

må tinglyses før politisk behandling.   

Det sikres i rekkefølgebestemmelse at fortau langs Lørenveien skal være ferdig opparbeidet før det gis 

midlertidig brukstillatelse for det første feltet som bygges ut og at støyskjerm mot Alnabanen må være 

etablert før bebyggelsen kan tas i bruk. 

 
Interessemotsetninger 
Planforslaget, slik det nå er utformet, imøtekommer i stor grad motforestillinger som kom fram i forhånds-

uttalelsene til en annen utforming av området (tidligere planskisse).  

PBE anbefaler ikke planforslaget og fremmer eget alternativ 2.  
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Foreløpig konklusjon 
Plan- og bygningsetaten mener planforslagets utforming gir en god sammenheng mellom områdets 

overordnede strukturer og at prosjektet bidrar til en bymessig utvikling av området i samsvar med 

overordnede føringer. Foreslåtte formål og høy utnyttelse ved knutepunkt er i samsvar med føringer i både 

kommuneplanen og KDP Økern.   

 

Planforslaget bygger opp under en ønsket transformasjon av området fra industri/ lager/ forretning til 

boliger i kombinasjon med noe næring. Planforslagets hovedvekt på boliger forsterker Lørenområdet som 

nytt boligområde og er i samsvar med både kommuneplanen og intensjonene i KDP Økern. Bevertning og 

forretning vil medvirke til både å skape liv til torget og styrke Lørenveien som strøksgate.  

 

Bebyggelsen får varierende høyder. I alle boligfeltene varierer høydene fra 5 til 8 etasjer. Plan- og 

bygningsetaten kan imidlertid ikke anbefale at blokkene som ligger sentralt i de fire tunene nærmest 

Alnabanen får en høyde på 8 etasjer. Lamellene de ligger mellom er trappet ned fra 8 etasjer i nord til 5 

etasjer mot banen. En høyde på 8 etasjer her bryter en logisk nedtrapping av bebyggelsen mot syd 

samtidig som det gir et meget høyt volum midt i tunene. Disse volumoppbygningene forringer 

opplevelsen av romlighet og kaster lengre skygge. Plan- og bygningsetaten sikrer i sitt alternativ 2 at 

høyden reduseres til 6 etasjer nedtrappet til 5 etasjer for disse blokkene. Dette samsvarer med høydene på 

lamellene mot Alnabanen.  

 

Foreslåtte høyder i felt A er innenfor maksimale rammer i KDP. Det er gitt føringer om at slanke punkthus 

bør velges som høyhustype for Oslo og at utformingen skal legge til rette for attraktive uterom og felles-

arealer. Det vurderes derfor som positivt at planforslaget sikrer at et så høyt volum brytes opp i to høyder 

når det har et såpass stort fotavtrykk. 

 

Planforslaget sikrer god bokvalitet med variert leilighetsstørrelse, utearealer med gode romlige kvaliteter 

og gode solforhold samt tilfredsstillende støyforhold. Felt D, lengst vest, har imidlertid ikke en god 

utforming og PBE foreslår i sitt alternativ å ta ut blokken lengst sydvest i dette feltet. Hensikten med dette 

er å legge til rette for tilfredsstillende utearealer både for barnehagen og de tilgrensende boligene.   

 

Foreslått nytt torg vurderes å oppfylle kriteriene i KDP for Torg og møteplasser. 

 

Det foreslås ca. 490 boliger (ca. 443 i alt. 2) og behov for barnehage er følgelig utløst. Da det er stor 

boligutbygging i området, er det ønskelig med en så stor barnehage som mulig, men dette krever mye 

areal som går på bekostning av boligenes utearealer. Det foreslås her en barnehage på minimum 4 

avdelinger. Kravet i overordnede føringer vurderes dermed som oppfylt. Vist uteareal for boligtunet 

lengst vest er ikke tilfredsstillende i forslagsstillers alternativ. PBE ivaretar også dette i alt. 2. 

 

Plan- og bygningsetaten anbefaler i hovedtrekk planforslaget, men følgende punkter får ikke etatens 

anbefaling: 

• Barnehagens uteareal vurderes ikke å være tilfredsstillende utformet og illustrert plassering går 

også på bekostning av uteareal for boligene i felt D sentralt i feltet på bakkeplan. PBE foreslår 

derfor at blokken lengst sydvest i feltet tas ut.  
• PBE mener høyden på de tre blokkene sentralt i "tunene" i felt B og C må reduseres med 2 etasjer. 

• Krav til minimum vekstlag må økes fra 0,40m til 1m slik at det legges til rette for planting av trær. 

• Forslagsstiller foreslår at det kan tillates at inntil 25% av takflaten kan benyttes til takoppbygg 3m 

over regulert gesims. PBE kan ikke anbefale dette. Tekniske anlegg over tak tillates kun for heis 

og trapp. Øvrige tekniske installasjoner skal integreres i bebyggelsen. Dette sikres i etatens 

alternativ 2.  
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PLAN- OG BYGNINGSETATENS ALTERNATIV, ALTERNATIV 2 
 
Hensikten med forslaget 
Hensikten med etatens alternativ er å legge til rette for et planforslag som sikrer tilfredsstillende utearealer 

for både barnehagen og de tilgrensende boligene i felt D.  

Videre ønsker etaten å legge til rette for bedre romlighet i boligtunene ved å redusere høyden på de fire 

blokkene som ligger sentralt i boligtunene mot Alnabanen. Hensikten med denne høydereduksjonen er 

også å gi en bedre tilpasning til lamellene som strekker seg fra fra Lørenveien til Alnabanen og som er 

nedtrappet til 5 etasjer mot Alnabanen i syd. 
 
Planforslaget 
Alternativ 2 avviker dermed fra Alt. 1 på følgende punkter: 

• Blokken lengst sydvest i felt D er fjernet. Maks BRA i felt D reduseres som en følge av dette med 

ca. 1 830 m2 , fra 14 200m2 til 12 370m2. Bestemmelsene sikrer også at barnehagens uteareal skal 

plasseres sydvest i felt D og at uteareal for boligene skal ligge sentralt i feltet som illustrert i 

etatens alternativ.   

• De tre øvrige blokkene som ligger sentralt i boligtunene i felt B og C nærmest Alnabanen 

reduseres i høyde fra 8 etasjer nedtrappet til 7 etasjer til 6 etasjer nedtrappet til 5 etasjer. Som en 

følge av dette reduseres maks BRA i felt B med 480 m2 fra 14 900 m2 til 14 420 m2 og i felt C med 

960 m2 fra 20 100 m2 til 19 140 m2.  
(Tallene er basert på forslagsstillers beregninger av arealer). 

• Krav til minimum felles uteareal (samlet på bakkeplan og felles takterrasser) sikres med minimum 

23 % av boligenes totale BRA. Forslagsstiller foreslår minimum 20 %. 
• Krav til minimum vekstlag settes til 1m (forslagsstillers alt. 1 krever minimum 0,40cm).  
• Tekniske anlegg over tak tillates kun for heis og trapp. Øvrige tekniske installasjoner skal 

integreres i bebyggelsen. (Forslagsstiller foreslår at inntil 25% av takflaten kan benyttes til 

oppbygg i inntil 3m) 
 

Konsekvenser 
Positive konsekvenser av alternativet er gode utearealer for både barnehagen og boligene i felt D, bedre 

romlighet i alle boligtunene og en jevn, nedtrappet høyde mot syd i alle boligfeltene. Alt. 2 bidrar derfor til 

bedre bokvalitet enn alt.1.  

Negative konsekvenser er at prosjektet får ca. 47 færre leiligheter (varierende størrelse iht. norm).  
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Illustrasjoner av avvik mellom alt. 1 og alt. 2: 
 

Alt.1 illustrert fra sydvest: 

 
 

Alt.2 illustrert fra sydvest: 

 
 

Uteareal barnehage

Redusert 

med 2 

etasjer 

Uteareal 

boliger 

Uteareal 

barnehage 

(hele tunet) 



Saksnr: 200701620-88 
 

Side 25 av 36

 

 
Illustrasjoner av avvik i kvalitet på utearealer for boliger og barnehage i felt D i alt. 1 og Alt. 2: 
 

Alt. 1: 

 
I dette alternativet blir det ingen felles utearealer for boligene i dette tunet. Barnehagens areal er vist med 

turkis 

 

Alt. 2: 

 
I dette alternativet får barnehagens uteareal en utforming som både har en hensiktsmessig form, alt areal på 

bakken og som gir plass til et felles uteareal sentralt i tunet for de tilliggende boligene. Barnehagens 

uteareal er vist med turkis og boligenes felles uteareal med grønt.  

Felles uteareal 

boliger 
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Nedskalert plankart, alternativ 1 (forslagsstiller) 
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Alt. 1 
 

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: 
LØRENVEIEN 55- 65, LØREN 
 

Gnr. 124 Bnr. 34, 117, 118, 156 og del av 44, 52 og 86. 

 

§ 1 Avgrensning 
Det regulerte området er vist på plankart merket OP1-200701620-1 og datert 10.06.2013. 

 

§ 2 Formål  
Området reguleres til: 

 

Bebyggelse og anlegg: 

• Boligbebyggelse       Felt C 

 

Kombinert bebyggelse og anleggsformål  

• Bolig/ barnehage       Felt D 

• Bolig/ forretning       Felt B 

• Forretning/ annen offentlig eller privat tjenesteyting  

(helserelatert virksomhet, treningssenter)/ kontor/ bevertning  Felt A 

 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  

• Fortau 

• Torg 

 

§ 3 Kombinert bebyggelse og anleggsformål - Felt A, B, C og D 
3.1 Utnyttelse  

I Felt A skal maks BRA ikke overstige 11 800 m2 

I Felt B skal maks BRA ikke overstige 14 900 m2 

Av total BRA i felt A og B skal forretningsareal ikke overstige 3 500 m2 

I Felt C skal maks BRA ikke overstige 20 100 m2 

I Felt D skal maks BRA ikke overstige 14 200 m2 

Av Total BRA i felt D skal minimum 760m2 benyttes til barnehage.  

Parkering, kjøreareal, boder og teknisk rom under kote 103,0 skal ikke medregnes i BRA.  

 

3.2 Plassering og høyder 

Bebyggelsen skal ligge innenfor byggegrenser, regulerte høyder og bestemmelsesgrenser for underjordisk 

parkering opp til kote 103,0 m som vist på kart.  

Balkonger tillates 2,0 meter ut over byggegrense. 

Mot jernbane tillates karnapp 1,5 meter ut over byggegrense, fra 2. etasje. 

Utenfor byggegrensen tillates etablering av støyskjerm som vist på kart samt andre tekniske installasjoner. 

Tekniske anlegg og oppbygg for heis og trapp til tak kan overskride maksimal gesimshøyde med inntil 3 

meter og skal være inntrukket fra den ytre gesimslinjen med minimum 1,0 cm slik at gesimslinjen blir 

gjennomgående. Tekniske anlegg over tak kan utgjøre maksimum 25 % av underliggende etasje.  

Rekkverk for takterrasser tillates over maks gesimshøyde. 

Rekkverk på tak skal settes minimum 1,0 meter inntrukket fra gesims. 
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3.3 Utforming 

Tekniske anlegg som heis/trapp-oppbygg, ventilasjonsanlegg, rekkverk, takterrasser o.l. skal integreres i 

den arkitektoniske utformingen.  

Takene skal vurderes som en del av byens taklandskap og skal behandles som en del av tiltakets samlede 

arkitektoniske uttrykk.  

Gjennom to lamellblokker i felt C og den østre lamellblokken i felt D skal det etableres en 

gjennomgang/åpning med minimum høyde 4,0 meter og minimum bredde 4m.  

 

3.4 Leilighetsfordeling og bokvalitet 

Det tillates ikke boliger under 40m2 BRA.  

Maksimum 20% av leilighetene skal være 40-50 m2 BRA. 

Minimum 30% av leilighetene skal være 50-80 m2 BRA.  

Minimum 50% av leilighetene skal være 80 m2 BRA og større. 

 

Det tillates ikke leiligheter som ensidig vender mot nord eller nordøst. Alle leiligheter skal ha en stille side.  

 

3.6 Krav til uteoppholdsareal  

Minste utendørs oppholdsareal (MUA) skal utgjøre minimum 30 % av total BRA bolig. I beregning av 

MUA inngår både private og felles utearealer på ballkonger, takterrasser og bakkeplan. 

I boligtunene på bakkeplan og på takterrasser skal det opparbeides felles uteareal for boligene som skal 

utgjøre minimum 20% av boligenes totale BRA. bolig. I beregning av felles uteareal inngår ikke private og 

utearealer på balkonger og private forhager. 

Områdene skal være tilgjengelige for orienterings- og bevegelseshemmede.  

Det skal opparbeides en gangforbindelse gjennom planområdet, fra Lørenvangen i vest til sørlig del av 

torgarealet i øst.  

Uteareal til barnehagen skal utgjøre minimum 1 730 m²  Barnehagens uteareal kan ikke medregnes i 

uteoppholdsareal for boligene, men skal være tilgjengelig for områdets beboere utenom åpningstid. 

Arealer hvor støykravene ikke tilfredsstilles og arealer brattere enn 1:3 skal ikke medregnes i 

uteoppholdsarealet. 

 

§ 4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
4.1 Torg 

Regulert torgareal skal være felles for gnr. 124 Bnr. 34, 117, 118, 156 og del av 44, 52 og 86. 

Torget skal sikres allmenn tilgjengelighet.  

Det skal plantes trerekke på torgarealet langs Lørenveien fra avkjørselspil som vist på plankartet og 

østover til og med felt As utstrekning mot øst. 

Torget skal utformes slik at det fremstår med flere soner med forskjellig bruk herunder atkomstvei til felt 

A. 

 

4.2 Fortau 

Det skal opparbeides 3m bredt fortau langs Lørenveiens sørside som vist på plankartet.   

Fortauet skal være offentlig. 

 

§ 5 Avkjørsel og parkering 
4.1 Avkjørsel 

Det kan etableres fire avkjørsler fra Lørenveien som vist med piler på plankartet 

Avkjørsel til felt B kan ha en maksimal bredde på 6 meter. Avkjørselsene skal anlegges vinkelrett på 

offentlig vei. Fortauet forbi avkjørslene skal være gjennomgående med nedsenket kantstein. 
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4.2. Parkering og varelevering 

All parkering skal anordnes i parkeringsanlegg under terreng. Parkeringsdekningen skal være i henhold til 

den til enhver tid gjeldende parkeringsnorm med unntak for forretning og kontor der parkeringsdekningen 

skal ligge på minimum av normen.. Minimum 5 % av plassene skal tilrettelegges for funksjonshemmede. 

Sykkelplasser skal være i henhold til den til enhver tid gjeldende parkeringsnorm.  

 
§ 6 Utomhusplan 
Sammen med søknad om rammetillatelse for de enkelte felt skal det innsendes plan for den ubebygde del 

av tomten (utomhusplan) i målestokk 1:200. Planen skal vise terreng og høydeforhold, beplantning, 

gangarealer, oppholdsarealer, lekearealer, sykkelparkering, faste utemøbler, belysning, avfallshåndtering, 

eventuelle gjerder og støyskjerming på terreng. Det skal sikres tilstrekkelig vekstgrunnlag for grøntanlegg 

med gress og små busker på taket av parkeringskjeller på minimum 40 cm.  

Utomhusplanen skal vise håndtering av overflatevann og takvann. 

 

Utforming av felles torg skal inngå og godkjennes i rammetillatelsen for bygninger tilknyttet torget (felt A 

og B).  

Utomhusplanen skal vise tilknytning til gangforbindelse til Økern og til Hasleområdet. 

  

Utomhusplanen skal godkjennes samtidig med rammetillatelse. Uteoppholdsarealene skal være ferdig 

opparbeidet iht. godkjent plan for den enkelte rammesøknad før midlertidig brukstillatelse gis. 

 

§ 7 Støy 
Anbefalte støygrenser for utendørs oppholdsareal i Miljøverndepartementets rundskriv T-1442/ 2012 eller 

senere retningslinjer som erstatter denne skal overholdes ved gjennomføring av tiltaket. 

Leilighetene innenfor felt A og B skal ha balansert ventilasjon. 

 

§ 9 Fjernvarme 
Bygninger som oppføres innenfor de områder i Oslo 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 alternative energikilder dersom det dokumenteres at bruk av 

disse energimessig og miljømessig er bedre enn fjernvarme. 

 
§ 10 Rekkefølgebestemmelser 
Før det gis midlertidig brukstillatelse for boligene i de enkelte felt skal  

• fortau langs Lørenveien  være ferdig opparbeidet  

• støyskjerm være etablert mot Alnabanen. 
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Nedskalert plankart, alternativ 2 (Plan- og bygningsetaten) 
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Alt. 2 
 

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: 
LØRENVEIEN 55- 65, LØREN 
 

Gnr. 124 Bnr. 34, 117, 118, 156 og del av 44, 52 og 86. 

 

§ 1 Avgrensning 
Det regulerte området er vist på plankart merket OP1-200701620-2 og datert 10.06.2013: 

 

§ 2 Formål  
Området reguleres til: 

 

Bebyggelse og anlegg: 

• Boligbebyggelse       Felt C 

 

Kombinert bebyggelse og anleggsformål  

• Bolig/ barnehage       Felt D 

• Bolig/ forretning       Felt B 

• Forretning/ annen offentlig eller privat tjenesteyting  

(helserelatert virksomhet, treningssenter)/ kontor/ bevertning  Felt A 

 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  

• Fortau 

• Torg 

 

§ 3 Kombinert bebyggelse og anleggsformål - Felt A, B, C og D 
3.1 Utnyttelse  

I Felt A skal maks BRA ikke overstige 11 800m2 

I Felt B skal maks BRA ikke overstige 14 420m2 

Av total BRA i felt A og B skal forretningsareal ikke overstige 3 500 m2 

I Felt C skal maks BRA ikke overstige 19 140m2 

I Felt D skal maks BRA ikke overstige 12 370m2 

Av Total BRA i felt D skal minimum 760m2 benyttes til barnehage.  

Parkering, kjøreareal, boder og teknisk rom under kote 103,0 skal ikke medregnes i BRA. 

 

3.2 Plassering og høyder 

Bebyggelsen skal ligge innenfor byggegrenser, regulerte høyder og bestemmelsesgrenser for underjordisk 

parkering opp til kote 103,0 m som vist på kart.  

Balkonger tillates inntil 2,0 meter ut over byggegrense. 

Mot jernbane tillates karnapp 1,5 meter ut over byggegrense, fra 2. etasje. 

Utenfor byggegrensen tillates etablering av støyskjerm som vist på kart samt andre tekniske installasjoner. 

Mindre oppbygg for heis og trapp til tak kan overskride maksimal gesimshøyde med inntil 3 meter og skal 

være inntrukket fra den ytre gesimslinjen med minimum 1,0m slik at gesimslinjen blir gjennomgående. 

Øvrige tekniske anlegg skal integreres i bebyggelsen.  

Transparente sikkerhetsgjerder på tak i forbindelse med takterrasser regnes ikke med til høyden.  

Rekkverk på tak skal være inntrukket minimum 1,0 meter fra gesims. 

Utvendige trapper, forstøtningsmurer og ramper til parkeringskjeller kan plasseres utenfor byggegrenser. 
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3.3 Utforming 

Bebyggelsen: 

Bebyggelsen skal ha flate tak. Det skal være helhetlig material- og volumoppbygging innenfor feltene B, C 

og D. Det tillates ikke svalganger .Tekniske anlegg som heis/trappoppbygg, rekkverk, takterrasser o.l. skal 

integreres i den arkitektoniske utformingen.  

Takene skal vurderes som en del av byens taklandskap og skal behandles som en del av tiltakets samlede 

arkitektoniske uttrykk.  

Fasadene mot Lørenveien skal utformes med en variasjon av horisontalitet/ vertikalitet/ materialbruk/ 

fargebruk som medvirker til at det unngås monotoni  

Gjennom de to lamellblokkene i felt C og den østre lamellblokken i felt D skal det etableres en 

gjennomgang/åpning med minimum høyde 4,0 meter og minimum bredde 4,0 meter. 

 

Utearealer: 

Ubebygde arealer som ikke benyttes til kjøreareal og gangareal skal opparbeides parkmessig med 

vegetasjon, herunder trær. Uterom mellom boligbygg skal i tillegg opparbeides og tilrettelegges for lek for 

barn og felles møteplass for beboerne. 

Over parkeringsdekke skal det være et minimum vekstlag på 1,0 meter 

 

3.4 Leilighetsfordeling og bokvalitet 

Det tillates ikke boliger under 40m2 BRA. 

Maksimum 20% av leilighetene skal være 40-50 m2 BRA. 

Minimum 30% av leilighetene skal være 50-80 m2 BRA.  

Minimum 50% av leilighetene skal være 80 m2 BRA og større.  

 

Det tillates ikke leiligheter som ensidig vender mot nord eller nordøst. Alle leiligheter skal ha en stille side.  

 

3.6 Krav til uteoppholdsareal  

Minste utendørs oppholdsareal (MUA) skal utgjøre minimum 35 % av total BRA bolig. I beregning av 

MUA inngår både private og felles utearealer på ballkonger, takterrasser og bakkeplan. 

I boligtunene på bakkeplan og på takterrasser skal det opparbeides felles uteareal for boligene som skal 

utgjøre minimum 23 % av boligenes totale BRA. bolig. I beregning av felles uteareal inngår ikke private 

utearealer på balkonger og private forhager. 

Områdene skal være tilgjengelige for orienterings- og bevegelseshemmede.  

Det skal opparbeides en gangforbindelse gjennom planområdet, fra Lørenvangen i vest til sørlig del av 

torgarealet i øst.  

Uteareal til barnehagen skal utgjøre minimum 1 730 m² og lokaliseres til søndre del av felt D. 

Barnehagenes uteareal regnes ikke med i uteareal for boligene, men skal være tilgjengelig for 

områdets beboere utenom åpningstid. 

Arealer hvor støykravene ikke tilfredsstilles og arealer brattere enn 1:3 skal ikke medregnes i 

uteoppholdsarealet. 

 

§ 4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
4.1 Torg 

Regulert torgareal skal være felles for gnr. 124 Bnr. 34, 117, 118, 156 og del av 44, 52 og 86. 

Regulert torgareal skal sikres allmenn tilgjengelighet.  

Det skal plantes trerekke på torgarealet langs Lørenveien fra avkjørselspil som vist på plankartet og 

østover til og med felt As utstrekning mot øst. 
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Torget skal utformes slik at det fremstår med flere soner med forskjellig bruk, herunder atkomstvei til felt 

A. 

 

4.2 Fortau 

Det skal opparbeides 3m bredt fortau langs Lørenveiens sørside som vist på plankartet.   

Fortauet skal være offentlig. 

 

§ 5 Avkjørsel og parkering 
4.1 Avkjørsel 

Det kan etableres fire avkjørsler fra Lørenveien som vist med pil på plankartet 

Avkjørsel til felt B kan ha en maksimal bredde på 6 meter. Avkjørselsene skal anlegges vinkelrett på 

offentlig vei. Fortauet forbi avkjørslene skal være gjennomgående med nedsenket kantstein. 

 

4.2. Parkering og varelevering 

All parkering skal anordnes i parkeringsanlegg under terreng. Parkeringsdekningen skal være i henhold til 

den til enhver tid gjeldende parkeringsnorm og ligge på minimum av normen for den tette byen. 

Minimum 5 % av plassene skal tilrettelegges for funksjonshemmede. 

Sykkelplasser skal være i henhold til den til enhver tid gjeldende norm.  

 

§ 6 Utomhusplan 
Sammen med søknad om rammetillatelse for de enkelte felt skal det innsendes plan for den ubebygde del 

av tomten (utomhusplan) i målestokk 1:200. Planen skal vise terreng og høydeforhold, beplantning, 

gangarealer, oppholdsarealer, lekearealer, sykkelparkering, faste utemøbler, belysning, avfallshåndtering, 

eventuelle gjerder og støyskjerming på terreng. Det skal sikres tilstrekkelig vekstgrunnlag for grøntanlegg 

med gress og små busker på taket av parkeringskjeller på minimum 40 cm.  

Utomhusplanen skal vise håndtering av overflatevann og takvann. 

 

Utforming av felles torg skal inngå og godkjennes i rammetillatelsen for bygninger tilknyttet torget (felt A 

og B).  

Utomhusplanen skal vise tilknytning til gangforbindelse til Økern og til Hasleområdet. 

  

Utomhusplanen skal godkjennes samtidig med rammetillatelse. Uteoppholdsarealene skal være ferdig 

opparbeidet iht. godkjent plan for den enkelte rammesøknad før midlertidig brukstillatelse gis. 

 

§ 7 Overvannshåndtering 
Lokal overvannshåndtering skal legges til grunn ved detaljutforming og prosjektering av tiltaket. Det skal 

redegjøres for behandling av alt overvann, både takvann, overflatevann og drensvann, ved søknad om 

rammetillatelse. 

 

§ 8 Støy 
For arealer der støy overskrider gjeldende grenseverdier, må støyreduserende tiltak gjennomføres. 

Miljøverndepartementets veileder T-1442/ 2012, eller senerevedtatte retningslinjer som erstatter denne 

skal overholdes ved gjennomføring av tiltaket. 

Leilighetene innenfor felt B skal ha balansert ventilasjon. 

 

§ 9 Fjernvarme 
Bygninger som oppføres innenfor de områder i Oslo som omfattes av konsesjon gitt etter energiloven skal 

tilknyttes fjernvarmeanlegget. De til enhver tid gjeldende retningslinjer for bruk av fjernvarme i Oslo skal 
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legges til grunn. Tiltakshaver kan anvende alternative energikilder dersom det dokumenteres at bruk av 

disse energimessig og miljømessig er bedre enn fjernvarme. 

 
§ 10 Rekkefølgebestemmelser 
Før det gis midlertidig brukstillatelse for boligene i de enkelte felt skal  

• fortau langs Lørenveien skal være ferdig opparbeidet  

• støyskjerm være etablert mot Alnabanen. 
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VEDTAK OM OFFENTLIG ETTERSYN 
 

Plan- og bygningsetaten vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 og i henhold til delegert 

myndighet vedtatt av bystyret 17.06.2009, lagt ut til offentlig ettersyn: 

 

Forslag til detaljregulering med reguleringsbestemmelser for Lørenveien 55.65, Løren, som omreguleres 

fra industri til: 

 

Alternativ 1 (forslagsstiller): 
Bebyggelse og anlegg: 

• Boligbebyggelse       Felt C 

 

Kombinert bebyggelse og anleggsformål  

• Bolig/ barnehage       Felt D 

• Bolig/ forretning       Felt B 

• Forretning/ annen offentlig eller privat tjenesteyting  

(helserelatert virksomhet, treningssenter)/ kontor/ bevertning  Felt A 

 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  

• Fortau 

• Torg 

 

som foreslått av Lørenveien Utvikling AS v/ Stor-Oslo Prosjekt AS, vist på kart merket Plan- og 

bygningsetaten, OP1-200701620-1, datert 10.06.2013. 

 

Alternativ 2 (Plan- og bygningsetaten): 
Bebyggelse og anlegg: 

• Boligbebyggelse       Felt C 

 

Kombinert bebyggelse og anleggsformål  

• Bolig/ barnehage       Felt D 

• Bolig/ forretning       Felt B 

• Forretning/ annen offentlig eller privat tjenesteyting  

(helserelatert virksomhet, treningssenter)/ kontor/ bevertning  Felt A 

 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  

• Fortau 

• Torg 

 

som foreslått av Plan- og bygningsetaten, vist på kart merket Plan- og bygningsetaten, OP1-200701620-2, 

datert 10.06.2013. 

 

 

PLAN- OG BYGNINGSETATEN 
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1. FORENKLET ILLUSTRASJON 

1.1 Skisse � eksisterende situasjon

1 Eksisterende situasjon 1:2500

1.2 Skisse - mulig fremtidig situasjon 

2 Mulig fremtidig situasjon 1:2500
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2. BAKGRUNN

Lørenveien 55, 57, 59, 61, 63 og 65 var tidligere eiet av Vital Forsikring ASA gjennom selskaper 
knyttet til eiendommene. Området ble i 2012 solgt til Lørenveien Utvikling AS, representert ved Stor-
Oslo Prosjekt AS.
Området består av OBS Løren, ca 8 500 m² med tilhørende parkering på terreng ca 250 p-plasser, 
kontorblokk, Goman bakeri og legekontor med tilhørende parkering (ca 110 p-plasser). Samlet areal 
på eksisterende bebyggelse er ca 17 000 m² BRA. All eksisterende bebyggelse vil bli revet.
Første Planinitiativ sendt inn i 2005
Tidligere var det ønskelig med en regulering som muliggjorde bygging av boliger i områdets vestlige 
del, opprettholdelse av OBS som kjøpesenter i sokkelen av bebyggelsen samt kontor, bevertning, 
tjenesteyting og eventuelt idrettsanlegg i form av treningssenter øst i planområdet.
Det er tidligere klargjort at opp til 10 000 m² handel vil være i tråd med overordnete planer og ikke 
krever planprogram og konsekvensutredning. 

Ved siste innsendelse er prosjektet vesentlig endret.
- Ca 490 boliger. Andel forretning reduseres til maks 3 500 m². Forretningsarealet legges

fortrinnsvis til felt B.
- Bebyggelsesstrukturen gir, sammenlignet med tidligere prosjekt, gode uteareal med gode 

solforhold og åpne siktlinjer mot eksiterende og planlagt bebyggelse i naboområder.
- 3 000 m² regulert torg
- Tilstrekkelig barnehage- og uteareal
- Gangforbindelser gjennom området

3. EKSISTERENDE FORHOLD

3.1 Lokalisering og bruk 
Planområdet, 26 650 m², ligger langs Lørenveien og avgrenses av Østre Aker vei i øst, Alnabanen i 
sør, Lørenvangen i vest og Lørenveien i nord. 
Planområdet ligger vest for Økern senter og Økern T banestasjon. 
Området består i dag av OBS Løren � Lørenveien 59 � 65, en kontorblokk � Lørenveien 57, tidligere
Goman bakeri og legekontor � Lørenveien 55. Samlet areal på eksisterende bebyggelse er ca 17 000
m² BRA. 

3.2 Planområdet og forholdet til tilliggende arealer
Landskap
Lengst øst ligger området på delvis oppfylte masser ut mot Østre Aker vei og Alnabanen. Mot vest 
stiger eiendommen opp mot Lørenveien 55 som ligger på et nivå 6 meter høyere opp. 
Planområdet har lite vegetasjon og består for det meste av asfalterte flater. Noe løvtrevegetasjon mot 
Lørenveien lengst i vest og grønt i ytterkanten ned mot krysset Lørenveien / Østre Aker vei.  

Verneinteresser
Ingen kjente verneinteresser.

Miljøfaglige forhold
Området er eksponert for støy og luftforurensning fra trafikk fra omkringliggende hovedveier. Noe 
støy/vibrasjoner fra Alnabanen forbi planområdet. Det er ikke kjennskap til om det er forurenset grunn 
innenfor planområdet.
Planområdet ligger ca 100 moh. Landskapet stiger svakt mot nord og vest. 
De store veisystemene ligger på et nivå lavere enn planområdet. 
Dagens bruk er positiv i forhold Lokal Agenda 21 ved at OBS forretningen representerer et tilbud i et 
område som er under utbygging med god tilgang til offentlig kommunikasjon og utbygde offentlige 
tjenester. 
En transformasjon av næringsområdet til bolig vil være bærekraftig i forhold til rikspolitiske 
retningslinjer.
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Det er relativt gode solforhold innenfor planområdet. Større bygninger skygger noe for solinnfall fra 
vest. 

Trafikkforhold
Planområdet ligger til Lørenveien som skal nedgraderes til lokalvei. Lørenveien har i dag adkomst fra 
Østre Aker vei. Fra vest kommer man til området via Peter Møllers vei og Sinsenveien. 
Langs planområdet mot nord er det et fortau. Fortauet er forbundet med gang/sykkelvei øst for 
området. Gang/sykkelveien leder til gangbro over veiene og til Økernsenteret. En trapp går fra 
gangbroen opp til parkeringsplassen øst for dagens kjøpesenter OBS.
Det er to adkomster til planområdet fra Lørenveien, en mot inngangen til forretningen og en vest i
området inn mot Lørenveien 55.
Adkomsten til kjøpesenteret leder til parkeringsplassen med 250 plasser. Adkomsten er også for 
varelevering til forretningen som har lasterampe opp mot vestre adkomst. Større biler kjører inn vestre 
adkomst og ned intern vei mot forretningen, for så å rygge inn til lasterampen og kjøre ut av østre 
adkomst. Slik unngås behovet for snuing av de store bilene. 
Det er enkelt å komme seg til og fra Løren med buss. Det går busser i Sinsenveien, Lørenveien og på 
Ring 3.
T-banestasjoner ligger i dag på Økern, Hasle og Sinsen. Det er planlagt en fremtidig T-banestasjon på 
Løren mellom stasjonene Sinsen og Økern. Stasjonen, som vil bli i underjordisk utførelse, bygges i 
forbindelse med den såkalte Haslesvingen. Dette er en del av Oslo-pakke 3 og skal etter planen være 
påbegynt i 2013. 
Arbeidene med å legge Ring 3 i tunnel fra Økern til Sinsen er påbegynt og vil når det er ferdig ha en 
positiv innvirkning på trafikksituasjonen i området.

Trafikkmengder

Nedenfor vises trafikkmengder på dagens veinett. 

Veg ÅDT
Ring 3 72 000
Østre Aker vei 25 400
Lørenveien øst for dagens avkjørsel til OBS 9 700
Lørenveien vest for dagens avkjørsel til OBS 5 500
Vestgående rampe på Østre Aker vei mot sentrum 3 026
Peter Møllers vei 2 500
Lørenvangen 500

Det er i dag relativt lave hastigheter i nærområdet rundt Lørenveien. Selve Lørenveien har skiltet 
hastighet på 40 km/t. Tilstøtende veier har 30 km/t, med unntak av Peter Møllers vei og Lørenvangen 
nord for Lørenveien, som har 40 km/t. Avkjøringsrampa inn i Lørenveien østfra fra Ring 3 har 50 
km/t.

Risiko- og sårbarhet
Rambøll AS har utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyse for Lørenveien 55-65. (vedlegg til 
planforslaget)
ROS analysen bekrefter at området kan bygges ut med boliger under gitte forutsetninger.

Sosial infrastruktur
Planområdet ligger tett inntil Økern senterområde med forretninger og offentlig tjenestetilbud. Dagens 
OBS fungerer også som et senter i området. På Løren finnes et veletablert servicetilbud med et godt 
utvalg av restauranter og flere butikker.
Nærmeste barnehager ligger i Lørenveien 38 og Haslevangen 1 ca 5-600 meter vest for planområdet.
Sinsen barne- og ungdomsskole i Lørenveien 7, 800 meter vest i Lørenveien, og Frydenberg skole er 
nærmeste skoler i dag. Det er også planlagt ny skole på �Teglverkstomta� på Hasle. På Sinsen 
videregående skole, Lørenveien 11 ligger også Oslo voksenopplæring.  
Planområdet ligger innenfor bydel Grünerløkka med bydelsadministrasjon i Markveien 57, (4 km).
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Nærmeste alders- og sykehjem er Økern sykehjem i Økernveien 151.  Nærmeste sykehjem i bydelen 
er Lille Tøyen sykehjem i Hovinveien. 

Teknisk infrastruktur
Vann og avløpsledninger ligger i umiddelbar nærhet. Hovedledninger forbi planområdet mot 
jernbanen. Planområdet ligger innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme.
Fibernett er godt utbygget i området rundt Økern.

Estetikk og byggeskikk
Dagens bebyggelse ble opprinnelig bygget som lagerbygg for forbrukersamvirke. Senere bygget på i 
to omganger og etablert som kjøpesenter. Hele volumet til kjøpesenteret på 8 000 m² framstår som en 
stor rektangulær kasse uten andre kvaliteter en rent funksjonelle. Terrenget heller mot sør og øst og 
tverrfasaden på kjøpesenteret med den store parkeringsplassen foran ligger eksponert og godt synlig 
mot omkringliggende veisystem på Økern. 

På et høyere nivå i vest ligger en 70 talls kontorblokk på 5-6 etasjer, og lengst vest ligger en noe eldre 
industri/kontor -bygning som et massivt volum. Bygningene har egen adkomst fra Lørenveien. På hver 
side av adkomsten er det høye løvtrær som rammer inn plassen mellom bygningene. Plassen mellom 
byggene gir et åpent utsyn sørover. Ingen av de eksisterende bygningene vurderes til å ha arkitektonisk 
verdi. Form og struktur i eksisterende bebyggelse er lite enhetlig og gir ingen klare holdepunkter for 
videre utvikling.

Stedsutvikling
Økern og Lørenområdet er et område i stadig transformasjon. Kommunedelplan 15 � 2004
Økernområdet danner grunnlaget for utviklingen. Flere transformasjonsprosjekter � fra industri til 
bolig er gjennomført vest for planområdet med ombygging av Løren leir og den såkalte �Kjøttbyen�
ned mot Alnabanen som de største. Sør for planområdet planlegges ombygging av hele Arcus �
Vinmonopol eiendommen (Hasle Linje) til kontor og en stor andel boliger. 
Øst for planområdet ligger Økern senter. Der planlegges en meget stor utbygging av senterområdet til 
kjøpesenter og en mengde offentlige tilbud samt kontor og en andel boliger opp mot Økern torghall.
Det pågår en stor veiomlegging rundt Økernkrysset der mye av de store veiene legges ned under 
bakken. En ny gang- og sykkelbro fra Økernsenteret til Lørenveien 65 er innregulert. Det er besluttet 
ny T-bane stasjon på Løren, vest for planområdet.

Barns interesser
Planområdet omfatter ingen eksisterende lek- eller oppholdsarealer.
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Planforslaget viser tilstrekkelige utearealer for barn i nye boliger. 

Universell utforming
Planområdet er relativt flatt og byr ikke på særskilte utfordringer for planlegging av god 
tilgjengelighet

Juridiske forhold
Ingen spesielle forhold.

Interessemotsetninger
Ingen kjente interessemotsetninger i forhold til dagens situasjon.

4. PLANSTATUS

4.1 Overordnede føringer og gjeldende planstatus

Rikspolitiske bestemmelser eller retningslinjer
Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging

Tilstreber å samordne planlegging av utbyggingsmønstret og transportsystemet for å tilrettelegge for 
en mest mulig effektiv, trygg og miljøvennlig transport, og slik at transportbehovet kan begrenses. 
Viktige tema er kollektivbetjening, gode forhold for sykkel, hensyn til gående og bevegelseshemmede,
tilknytning til hovedveinettet, grønnstruktur, biologisk mangfold og estetiske kvaliteter. 

Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge

Skal synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter 
plan- og bygningsloven. Retningslinjene skal ivareta at arealer som brukes av barn og unge skal sikres 
mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. Videre skal sikres varierte og store nok 
lekearealer i nærmiljøet og avsettes tilstrekkelige arealer for barnehager. 

Gjeldende overordnede planer
Kommuneplan 2009, juridisk bindende arealbruk vedtatt 16.12.2009

Bakgrunnen for planen er den nye plandelen i Plan- og bygningsloven som trådte i kraft 01.07.2009. 
Bystyret har derfor vedtatt en foreløpig juridisk bindende arealdel for Oslo som omfatter alle 
gjeldende kommunedelplaner med juridisk bindende bestemmelser samt alle gjeldende regulerings- og 
bebyggelsesplaner. Arealdelen innebærer ingen endring av eksisterende juridisk bindende arealformål. 
Den består av et plankart med to planregistre, alle datert 26.08.2009.

Kommuneplan 2008 Oslo mot 2025, vedtatt 11.06.2008

Stort sett videreføring av strategiene i 2004-planen, men med en økt fokus på miljø- og 
bærekraftaspekter, og sikring av areal til sosial infrastruktur (barnehager og grunnskole) 
idrett/friarealer/møteplasser. 

Energieffektiv bygningsmasse. For å møte forventet vekst i transportetterspørselen frem mot 2025, har 
Oslo og Akershus vedtatt en ny finansieringsplan, Oslopakke 3. Denne inneholder en sterkere satsning 
på kollektivtransport enn Oslopakke 1 og 2. Persontrafikk på Alnabanen og ny T-baneforbindelse
Haslesvingen med Løren stasjon er videreført fra kommuneplan 2004.

Kommuneplanens visjon for Oslo er som fjordby, kulturby og miljøby. Byutviklingen skal skje i 
samsvar med byøkologiske prinsipper. Planen legger opp til økning av boligmassen, og ivaretakelse av 
bevaringsverdige objekter og miljø. Planen forutsetter at Oslo fortsatt skal ha en blågrønn profil, og 
dette innebærer at grøntarealer i byggesonen ikke skal nedbygges. De stasjonsnære områdene skal 
vurderes for konsentrert boligbygging for å utnytte arealpotensialet bedre og øke kundegrunnlaget for 
kollektivtransporten.  

Helhetlig utviklingsplan for Groruddalen (HUG) 

Vedtatt i bystyret 21.06.06, og har som overordnet mål for Groruddalssatsingen en miljøopprusting av 
dalen i vid forstand.
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Planens hovedmål er at Groruddalen skal inngå som en integrert del av byregionen på en måte som 
sikrer en bærekraftig areal- og transportutvikling, Groruddalen skal gis en synlig miljøopprustning til 
en standard i henhold til gjeldende nasjonale normer og retningslinjer. Miljøtilstanden skal være bedre 
enn, eller tilsvarende gjennomsnittet i Oslo by for øvrig. Bo- og arbeidsforholdene skal bedres og 
attraktivitet for beboerne og andre brukere av dalen skal forbedres gjennom en bærekraftig kulturell, 
sosial, økonomisk og økologisk byutvikling. 
Planens hovedstrategier er styrking av den blågrønne strukturen, ombygging av veisystemet og 
styrking av kollektivtilbudet, effektivisering av arealbruk gjennom fordeling, fortetting og 
transformasjon og styrking av kulturminnevernet og kulturaktivitetstilbudet. Kommunedelplan for 
Økernområdet inngår i HUG.

Kommunedelplan for Økernområdet, vedtatt 26.05.04

Skal legge til rette for et velfungerende og attraktivt nærings- og boligområde, og for gode 
kollektivløsninger slik at bilbruken reduseres. I hovedtrekk legger planen opp til boligutvikling i vest 
og nord (Lørenområdet og Økern torgområdet) samt økt utnyttelse av næringsområdene i det sentrale 
Økern og langs beltet langs T-banen og Østre Aker vei. Viktigste infrastrukturtiltak er tunnel for ring 3 
mellom Økern og Sinsen. 
Østre del av planområdet ligger innenfor S-områdene, avsatt til byggeområde for næring,
offentlig/allmennyttig formål. Max TU = 250 %. Tillatt møne-/gesimshøyde er 42m � 12 etasjer. 
Byggehøyder over 42 meter kan vurderes men krever alternativt forslag på høyder inntil 42 meter. 
Vestre del av planområdet ligger innenfor Bn- områdene avsatt til byggeområde for bolig/næring, 
allmennyttig formål. TU = 100 � 150 % og ca 8 etasjer. Det stilles like strenge krav til estetikk og 
arkitektur for næringsbygg som for boligbygg. I det sentrale Økernområdet skal nye bygninger og 
anlegg gis et bymessig uttrykk med fasader orientert mot vei/gate. 

Kommunedelplan for torg og møteplasser

Planen skal tilrettelegge for etablering av nye møteplasser og videreutvikle eksisterende møteplasser 
for hele Oslos byggesone utenom sentrumsområdet. Enkelte steder foreslås nye torg og møteplasser 
sikret i plan.  Planen inneholder bestemmelser som skal sikre torg og møteplasser av en viss størrelse 
og kvalitet ved store utbyggingsprosjekter i utpekte transformasjons- og utviklingsområder. Det bør 
settes av min. 5 % av det foreslåtte boligarealet. 

Løren torg og Økern senter er vist som overordnete torg/møteplasser i planen. Dagens parkeringsplass 
for kjøpesenteret er registrert som lokalt torg- møteplass. 

Høyhus i Oslo � Strategi for videre arbeid

Byrådets innstilling ble tatt til orientering av Bystyret i møte 31.08.2005. Økernområdet er utpekt som 
et av de stedene der høyhus kan vurderes. Det er gitt føringer om at slanke punkthus bør velges som 
høyhustype for Oslo. Høyhusvolumenes utforming skal legge til rette for attraktive uterom og 
fellesarealer. Høy kvalitet både utformings- og materialmessig bør være et krav. Ved utarbeidelse av 
reguleringsforslag med byggehøyder i intervallet 28 � 42 meter skal byggenes høyder og avtrapping av 
bygningsvolumer mot omkringliggende områder vurderes ut fra hensyn til fjernvirkning, 
landskapsformasjoner, kulturminner og lokalklimatiske forhold samt forholdet til tilgrensende 
bebyggelse. Dersom det foreslås byggehøyder over 28 meter skal det utarbeides et alternativ som viser 
byggehøyder på inntil 24 meter.

Byøkologisk program 2002 � 2014

Viktige punkter er: Opprydning i gamle fyllinger, miljøkartlegging og miljøoppfølgingsprogram, 
redusere klimautslipp og luftforurensning ved å øke kollektive transportmidler, fjernvarmetilknytning 
og passive varmekilder, godt fungerende vannkretsløp, lokal håndtering av overvann og utnytting av 
naturens selvrensingsevne og åpning av rørlagte bekker. 

Miljøby Løren. �Rammer for en bymessig og miljøvennlig områdeutvikling�

Det er satt fokus på Lørenområdet som et satsningsområde for miljøvennlig og bærekraftig 
områdeutvikling. Løren er utpekt som satsningsområde der volumoppbygging, estetikk og program 
blir spesielt viktig og Lørenveien er utpekt som miljøskapende handlegate med service og forretninger.

Andre gjeldende planer
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Reguleringsplan for Ring 3 ved Økern og Ulven vedtatt 06.06.2007 

Medfører noen endringer i det overordnete og lokale veisystemet i området, men trolig små 
konsekvenser for foreliggende planforslag. Veisystemet blir vesentlig endret i forhold til dagens 
forhold. Ring 3 og Østre Aker vei skal gå under terreng mellom Økern og Sinsen, men fremdeles vil 
mye av hovedveisystemet gå i dagen. Forbi planområdet vil situasjonen bli omtrent som i dag, men 
Økernveien vil bli en del av det lokale veisystemet med kryss og rundkjøringer som skal betjene de 
ulike bolig- og næringsområdene på Økern. Hele Løren vil få adkomst direkte inn fra Dag 
Hammarskjøldsvei (tidligere Ring 3). Lørenveien vil bli den viktigste samleveien i øst- vestlig retning 
fra Sinsen til Økern. 

Gjeldende regulering
(S-2864, 14.05.86 

MIDLERTIDIGE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DELER AV OSLOS YTRE SONE �

Industri)

Bestemmelsen overstyres av KDP Økern

Pågående planarbeid
Saknr.  200612026 Økern senter - Reguleringsplan med konsekvensutredning for forretning, boliger 

og service.

Planen medfører ca 60 000 m² forretning, samt kontor, allmennyttige formål og boliger. Planen vedtatt 
13.04.2011

Saknr. 200605417 Ulvenveien 89 med flere / Persveien - Ulven senterområde - Reguleringsplan med 

KU

Hensikten med reguleringsendringen er å tilrettelegge for utbygging og oppgradering av 
næringsvirksomhetene og det fysiske miljø i Ulven senterområde i samsvar med intensjonene i KDP 
for Økernområdet. Planområdet innehar et stort urealisert potensial som næringsområde, med sentral 
beliggenhet, gode forbindelseslinjer til kollektivtrafikk og hovedveinett og meget god 
eksponeringsmulighet. Forslaget innebærer en fortetting av området med

ny bebyggelse organisert i en bymessig struktur, der Persveiens trase SV for Ulvenveien omlegges for 
dette formål og for å bedre fremkommeligheten for busser.

Saknr. 200711865 Økern torg - Blandet regulering - bolig og frukt- og grønt torg

Hensikten med forslaget er et ønske om å utvikle Økern Torgområde mer intensivt i takt med 
utviklingen av Økernområdet som et sentralt knutepunkt med tilhørende nærings- og boligutvikling.

Saknr. 201215384 Lørenveien 51 og Lørenvangen 14 - Detaljregulering - Fra næring til bolig.

Planinitiativ sendt inn 23.11.12

Saknr. 200901755 Lørenvangen 19 og 21 - Planforslag for reguleringsplan - Omregulering til bolig 

og barnehage

Ca 510 boliger barnehage.

Planforslaget er under behandling i Rådhuset � byutviklingskomiteen.

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. 
Samrådsinnspillene følger som eget vedlegg. 
Liste over samrådsinnspill
1. Bydel Grünerløkka 02.03.2007
2. Vann- og avløpsetaten 01.03.2007
3. Undervisningsbygg 27.02.2007
4. Trafikketaten 26.02.2007
5. Samferdselsetaten 02.03.2007
6. Helse- og velferdsetaten 28.02.2007
7. Hafslund Nett 21.02.2007
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8. Gravferdsetaten 23.07.2007
9. Friluftsetaten 21.02.2007
10. Eiendoms- og byfornyelsesetaten 28.02.2007
11. Fylkesmannen i Oslo og Akershus 17.09.2008

Sammendrag av samrådsinnspill

Bydel Grünerløkka

Bydel Grünerløkka bemerker at omregulering til barnehage bør vurderes tatt inn i reguleringsplanen.

Vann- og avløpsetaten

Vedlagt kart viser at det ligger hovedledninger innenfor reguleringsområdet. Det minnes om gjeldene 
vedtekt som sier at det ikke er tillatt å bygge nærmere hovedledning enn 2,0 meter. Det bes om at 
byggegrenser settes slik at tiltak ikke kommer i konflikt med vedtekten.
Planen vil bli berørt av veiplanene til Statens vegvesen. I forbindelse med nye veiplaner blir 
hovedledninger vist på kart lagt om. Videre planarbeid må koordineres med Statens vegvesen.
Det skal utarbeides egen plan som viser håndtering av overvannet. Takvann, overvann og vann fra 
tette flater skal i størst mulig grad tilføres grunnen ved bruk av lokal overvannshåndtering, dvs. 
fordrøyes på eget område. Det må påregnes at det blir stilt krav om innslipsbegrensning til 
hovedledningene, og fordrøyningsvolum for overvann bør derfor sees i sammenheng med 
utomhusplanen.

Undervisningsbygg

Barn fra planområdet vil sogne til Løren skole (1-7). Skolen har ikke ledig kapasitet for økt elevtall. 
Ungdomstrinnet sogner i dag til Sinsen skole (1-10) som også vil være nærmeste alternative 
barneskole. Sinsen skole har ledig kapasitet for økt elevtall.
Det er til sammen varslet ca 4 500 nye boliger, av disse 3 500 familieboliger i området. I tillegg et 
betydelig antall nye boliger i Ensjø/Hasle området. 
Flere nye skoler og utvidelser av eksisterende er under planlegging i området. 
Det knytter seg en del usikkerhet rundt utbyggingshastighet og endelig demografisk sammensetning i 
området og derav hvor stor konsekvens de enkelte utbyggingene vil få for skolekapasiteten. Det er 
derfor usikkert om planlagt og pågående skolebygging og skoleutvidelser vil gi tilstrekkelig 
skolekapasitet. 
Endelig bemerkning fra Undervisningsbygg knyttes til planforslag.

Trafikketaten

Tiltaket må ikke medføre vesentlig økt parkering lags gategrunn, adkomstmuligheter i området må 
sikres.
Parkeringsdekning må være i samsvar med gjeldende parkeringsnorm for bolig og næring. 5 % av 
plassene tilrettelegges for forflytningshemmede.

Samferdselsetaten

Det må utføres trafikkanalyse for å kartlegge effekt foreslåtte utbygging har på trafikkavviklingen og 
fremkommeligheten på det offentlige veinettet. For Lørenveien og omkringliggende kryss, må en 
belyse både dagens situasjon og framtidige trafikkforhold i forhold til en gjennomføring av det nye 
trafikksystemet på Økern. Ny arealbruk må legges inn.
Analysen må vurdere:
Avkjørselen fra Lørenveien inn til planområdet og de omkringliggende adkomster på nordsiden av 
Lørenveien.
En eventuell tilbakeblokkering på Lørenveien
Sykkeltrafikk langs Lørenveien som en del av hovedsykkelveinettet for Oslo.
Økt trafikk i nærområdet nordvest for planområdet ved åpning av kryssene langs Hjalmar Brantings 
vei (Ring 3) i fremtiden. Området er avsatt til Bolig/næring i KDP for Økern.
Helse- og velferdsetaten
Forurenset grunn
Mistanke om tungmetaller og organiske miljøgifter på nordsiden av planområdet.
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For prosjekt som innebærer terrenginngrep, gjelder kap. 2 � Opprydding i forurenset grunn ved bygge-
og gravearbeider, i Forurensningsforskriften.
Helse- og velferdsetaten anbefaler at tiltak mot radon utføres ved bygging av boliger, barnehager, 
skoler og arbeidslokaler i Oslo dersom en lokal vurdering ikke tilsier annet.
Støyforhold
Området er belastet med trafikkstøy fra veisystemet i Økernområdet, spesielt Ring 3 og Økernveien, 
og fra Alnabanen.
Dersom kontorlokaler med krav til støynivå legges ut mot Ring 3 og/eller Økernveien, kreves en 
støyfaglig utredning for å sikre at kravene til innendørs støynivå ikke overskrides.
Deler av planområdet avsatt til boliger vil ligge i gul støysone. Det kreves en støyfaglig utredning som 
synliggjør støynivåer ved ulike fasader på de aktuelle bygningene og uteplass. Det må legges vekt på 
at alle boenheter får en stille side, og at hver boenhet får tilgang til egnet uteareal med tilfredsstillende 
støyforhold.
Støy fra næringsvirksomhet
Det kan oppstå støyproblemer med luftledet og strukturoverført støy fra tekniske installasjoner og 
varelevering om natten eller tidlig om morgenen når boliger og næringsvirksomhet legges nær 
hverandre.
Utbygging må skje slik at tekniske installasjoner og driften av næringsvirksomheten ikke forårsaker 
støy mot områder med støyfølsomme bruksformål innenfor eller utenfor planområdet. 
Luftkvalitet
Planområdet er eksponert for luftforrensning. Forurensninger forventes ikke å avta, selv med 
omlegging av veiene. Det er ikke ønskelig å bygge boliger i planområdet. Luftforurensningen vil avta 
med avstanden fra de store veiene og tunnelmunningen.
Boliger bør plasseres lengst mulig vekk fra Ring 3/Økernkrysset. Best mulig plassering av uteareal vil 
være lengst vest i Lørenveien 55.
Det vil være uheldig å etablere store handelssentre med tilhørende trafikk i planområdet. Planområdet 
bør brukes til virksomheter som genererer lite trafikk og der personer oppholder seg mest mulig 
innendørs � kontor, forretning, bevertning med begrenset antall parkeringsplasser. 
Uansett er det viktig å sikre tilfredsstillende inneklima ved å installere partikkelfilter. 
Det bør legges til rette for god tilgjengelighet og parkering for sykkel. Bygningene bør tilknyttes
fjernvarmenettet eller benytte andre miljøvennlige energikilder til oppvarming for å begrense utslipp 
til luft.
Gravferdsetaten

Ingen kjente forhold som har betydning.

Friluftsetaten

Ingen kjente forhold som har betydning.

Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Oslo kommune eier eiendommen 126/79 som ligger til planområdet.
EBY regner med at denne eiendommen blir en del av adkomsten til planområdet.

Med 20 000 m² bolig er tiltaket langt over kriteriet om barnehage for prosjekter over 100 boliger, og 
barnehage bør vurderes innpasset i planen.  
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Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Vurdering gitt til Plan- og bygningsetaten i forhold til kjøpesenter for Økern senter.
Planskissen for Økern senter foreslår 60 000 m² handel. Fylkesmannen støtter Plan- og bygningsetaten 
og mener 25 000 m² handel vil dekke behovet i dette området.
På bakgrunn av uttalelsen fra Fylkesmannen vurderer Plan- og bygningsetaten at det kan tillates opp til 
10 000 m² på området Lørenveien 55-65, der OBS med 8 000 m² ligger i dag. 

Forslagsstillers kommentarer til samrådsinnspill

Bydel Grünerløkka

Bydel Grünerløkka sine bemerkninger tas til etterretning. Barnehage reguleres inn i felt D.

Vann- og avløpsetaten

Bemerkningene fra Vann- og avløpsetaten vedrørende bygging inntil hovedledning tas til etterretning 
og følges opp i planarbeidet.  Planer koordineres med planen til Statens vegvesen. Det legges opp til 
lokal overvannshåndtering og fordrøying av overvann på egen grunn. En eventuell 
innslippsbegrensning til kommunalt overvannsnett tas til orientering og følges opp ved gjennomføring 
av planen. Det lages bestemmelser som sier at utomhusplanen skal vise håndtering av overflatevann 
og takvann.

Undervisningsbygg

Bemerkninger fra Undervisningsbygg tas til orientering. 

Trafikketaten

Bemerkninger fra Trafikketaten tas til etterretning og følges opp i planen.

Samferdselsetaten

Bemerkning vedrørende trafikkanalyse tas til etterretning. Trafikkanalyse er lagt ved planforslaget. 

Helse- og velferdsetaten

Bemerkning vedrørende forurenset grunn tas til orientering. Det er ikke sporet tidligere virksomhet 
innenfor planområdet som tilsier at det er forurensning i grunnen. Tiltak vedrørende Radon og 
eventuelt forurenset grunn anses ivaretatt gjennom ny TEK. 10 
Bemerkninger vedrørende føringer for støyanalyse tas til etterretning. Resultater fra støyanalysen 
følges opp med bestemmelser.
Bemerkning vedrørende luftkvalitet tas til orientering. Forslagsstiller mener tilfredsstillende 
luftkvalitet oppnås på uteareal vest i området. Leilighetene vil få balansert ventilasjon med filtrering 
av uteluft.
Bygninger som oppføres innenfor de områder i Oslo som omfattes av konsesjon gitt etter energiloven 
kap.5, 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 likeverdige med 
fjernvarme.
I dette prosjektet med over 60 000 m² BRA ligger det godt til rette for likeverdige energiløsninger.
Bemerkning vedrørende etablering av stort kjøpesenter tas til etterretning. Areal til forretning er 
redusert fra 10 000 m² til maks 3 500 m². Parkering vil være i henhold til gjeldende parkeringsnorm.

Gravferdsetaten

Bemerkning tas til orientering. 

Friluftsetaten

Bemerkning tas til orientering. 

Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Opplysning om eiendom 126/79 tas til orientering. Adkomst til planområdet vil ikke være fra denne 
eiendommen. 
Bemerkning vedrørende barnehage tas til etterretning og reguleres inn i område D.
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Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Bemerkning tas til orientering.
Revidert planskisse medfører maks 3 500 m² forretning.

5.2 Forhåndsuttalelser 
Forhåndsuttalelsene er gitt på bakgrunn av et annet prosjekt enn det som nå foreslås.
Innkomne forhåndsuttalelser følger som eget vedlegg.
Liste over forhåndsuttalelser
1. Bydel Alna 03.05.2011
2. Trafikketaten 02.05.2011
3. Vann- og avløpsetaten 13.05.2011
4. Renovasjonsetaten 09.05.2011
5. Eiendoms- og byfornyelsesetaten 06.05.2011
6. Bymiljøetaten 06.05.2011
7. Byantikvaren 27.04.2011
8. Hafslund Nett 03.05.2011
9. Ruter 20.05.2011
10. Jernbaneverket 23.05.2011
11. Statens vegvesen 01.06.2011
12. Statens jernbanetilsyn 25.05.2011
13. Fylkesmannen 18.05.2011
14. Selvaag 11.05.2011

Sammendrag av forhåndsuttalelsene

Bydel Alna

Planområdet ligger i bydel Grünerløkka og berører i liten grad Bydel Alna. Bydel Alna har ingen 
merknader til planarbeidet.

Trafikketaten

Trafikketaten er opptatt av at parkeringen blir ivaretatt i reguleringsplanen.
Areal til parkering må avsettes på egen tomt, adkomstmuligheter i området må sikres.
Parkeringsdekning må være i samsvar med den til enhver tid gjeldene parkeringsnorm for Oslo 
kommune og 5 % - 10 % av parkeringsplassene tilrettelegges for forflytningshemmede.
Tiltaket må ikke medføre økning av ulovlig parkering i området, og leting etter parkeringsplass skal 
ikke skape ekstra trafikk i plansone eller ta betydelig tid.
Det bør foreligge en avklaring i saken for reelt parkeringsbehov i planområdet og en behovsvurdering 
for opparbeidelse av erstatningsplasser etter riving av eksisterende p- hus.
Pga at arealet skal omreguleres også til publikumsrettede funksjoner som bevertning/ tjenesteyting/ 
idrettsanlegg, ber vi om at det tas spesielt hensyn til p-plasser for forflytningshemmede.
Disse plassene må utarbeides med hensyn til universell utforming og med kortest mulig gangavstand 
til hovedinngang.

Vann- og avløpsetaten

Inne på planområdet, jernbanelinjen, ligger det i dag hovedledninger som kan bli berørt av tiltaket.
Ledningene bør sikres slik at man unngår skader under utbygging eller seinskader som følge av 
utbyggingen. Det bør legges inn hensynssone i planen som sikrer fremtidig drift og vedlikehold av 
eksisterende ledninger. 
Vann- og avløpsetaten ber tiltakshaver ta nærmere kontakt med VAV for en omforent løsning dersom 
det er behov for flytting av ledninger.
Planlagt undergang under Alnabanen inntil planområdet medfører flytting av hovedledninger.
Vann- og avløpsetaten ønsker å koordinere nødvendig flytting av hovedledning. 
Overflatevann, takvann og drensvann skal behandles ved lokal overvannshåndtering. Dette skal 
fremgå av reguleringsbestemmelsene. 
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Renovasjonsetaten

Renovasjonsforskrifter for Oslo gjeldende for forbruksavfall samt krav og anbefalinger i veileder for 
plassering av avfallsbeholdere må følges.
For inntil 40 boenheter anbefales løsning med beholdere/containere plassert i avfallsrom eller 
avfallshus. For 40 � 150 boenheter anbefales dypoppsamlingsløsning, og for over 150 enheter 
anbefales avfallssug. 
Renovasjonsbiler må ha tilgang til nærliggende boligeiendommer under og etter bygging. 
Renovasjonsetaten har et lovpålagt ansvar for å sørge for innsamling av husholdningsavfall, mens 
næringslivet ikke er underlagt slik restriksjon. Husholdningsavfall og næringsavfall må ikke blandes 
sammen.
Bystyret har vedtatt å utvide kildesorteringen til også å omhandle utsortering av matavfall og 
plastemballasje for husholdningsavfall i Oslo.
Før bygging bes det om kontakt med Renovasjonsetaten for forhåndsgodkjenning av avfallsløsning og 
avfallsløsning.

Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Eiendoms- og byfornyelsesetaten har foreløpig ingen bemerkninger til planene.
Bymiljøetaten

Generelt
Det forutsettes at premissene i vedtatte kommunedelplan for Økern legges til grunn for planarbeidet.
Det må tas hensyn til føringer for foreliggende planområde som framkommer av senere planer for 
byutvikling av omkringliggende arealer.
Lørenveien
Regulerte veibredde for Lørenveien ved planområdet er 12, 5 meter. Reguleringsplanen for 
Lørenveien 55-65 må inkludere nødvendig veibredde på totalt 15,5 meter for å innpasse kjørevei med 
tosidig fortau og sykkelfelt (kjørebane 6,5 meter + 2 sykkelfelt à 1,5 meter + 2 fortau à 3 meter). En 
eventuell justering av senterlinja må sees opp mot utviklingen av arealene på motsatt side av 
Lørenveien.

Gang- og sykkelveinett
Gangtilknyttinger på tvers av Alnabanen, hhv. gangbro og undergang, som foreslått i reguleringsplan 
for Haslevangen 16-18 m.fl. må videreføres i planområdet. Tverrforbindelsene forutsettes regulert som 
private gangveier med rett til allmenn ferdsel.
Gang- og sykkelvei langs og inntil Økernveien, inklusive kryssing under Alnabanen, må være 
offentlig.
Det legges opp til en gjennomgående gangtrasé i sokkeletasje for å ivareta en østre tverrforbindelse 
gjennom planområdet og som knytter seg til tidligere foreslåtte undergang under Alnabanen. Dersom 
det ikke kan unngås en lukket løsning er det viktig at gangforbindelsen framstår som lett lesbar, 
attraktiv og trygg å ferdes i.

Parkering og adkomst
Grunnet planområdets sentrale beliggenhet nært kollektivknutepunktet Økern og planlagte nye Løren 
t-banestasjon, anmodes det om at laveste parkeringsnorm for tett by legges til grunn for bilparkering. 
For sykkelparkering bør det vurderes om det er behov for å øke minimumsnormene.
Avkjørsel markeres med pil på plankartet. Avkjørsel skal ha sikt- og stigningsforhold i henhold til
gjeldende kommunale normer og må i størst mulig grad anlegges vinkelrett på offentlig vei. Fortauet
forbi avkjørsel skal være gjennomgående med nedsenket kantstein. Bredde for avkjørsel til bolig skal
være 4,0 meter ut fra en trafikksikkerhetsmessig vurdering. Ved avkjørsel til næringsområde der det 
må forventes trafikk med større kjøretøyer vurderes bredden nærmere. Det må videre sikres god
organisering av intern kjøretrafikk slik at det unngås tilbakeblokkering i Lørenveien ved avkjørslene.
Støy
Det må tas med i reguleringsbestemmelsene at krav til støyskjerming skal tilfredsstilles i henhold til
Miljøverndepartementets skriv, T-1442 eller senere vedtatte forskrifter, vedtekter eller retningslinjer.
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Trafikkanalyse
Det må utføres en trafikkanalyse for å få kartlagt hvilken betydning den foreslåtte utnyttingen vil få i 
forhold til trafikkavviklingen og fremkommeligheten på det offentlige veinettet. For Lørenveien og 
omkringliggende kryss, må en belyse både dagens situasjon og fremtidige trafikkforhold i forhold til 
en gjennomføring av det nye trafikksystemet på Økern som er under utbygging. I tillegg må ny 
arealbruk legges inn. Statens vegvesen må konfereres vedrørende omfang av riksveinett som må tas 
inn i analysen. 
Trafikkanalysen må også vurdere trafikksikkerhetsmessige forhold som:
- Avkjørsel fra Lørenveien inn til planområdet og de omkringliggende adkomster på nordsiden av 

Lørenveien.
- En eventuell tilbakeblokkering på Lørenveien.
- Gang- og sykkeltrafikk på det nærliggende offentlige veinettet, herunder spesielt sykkeltrafikk 

langs Lørenveien som er en del av hovedsykkelveinettet for Oslo.
- Økt trafikk i nærområdet nordvest for planområdet ved åpning av kryssene langs Hjalmar 

Brantings vei(Ring 3) i fremtiden. Området er avsatt til bolig/næring i kommunedelplan for Økern.

Rekkefølgekrav
Det må etableres rekkefølgekrav for å sikre opparbeidelse av påkrevde samferdselsanlegg ved 
utbygginger innenfor planområdet, herunder Lørenveien samt gjennomgående gangforbindelser inkl.
planskilte kryssinger med Alnabanen. Ved utbygging av kommunale samferdselsanlegg må det inngås
utbyggingsavtale med Oslo kommune. Avtalen baseres på vedtatte reguleringsplan og følger prosess 
etter Plan og bygningslovens kap 17. Henvendelse vedrørende oppstart av arbeidet med avtalen gjøres
til Bymiljøetaten v/ Divisjon samferdsel.
Det bes om at forslagstiller tar kontakt med Samferdselsetaten ved avklaring av løsninger som berører 
regulering av kommunal vei.

Byantikvaren

Byantikvaren har tidligere uttalt at prosjektet ikke var i konflikt med kulturminneinteresser. Innenfor 
planområdet er det ikke registrert kulturminner. Den gamle hovedbygningen til Vinmonopolet ligger
sør for planområdet. Bygningen har høy verneverdi og er foreslått regulert til bevaring. Hensynet til 
anlegget og synlighet av dette i området er viktig.

Hafslund Nett

Bebyggelse eller tiltak som kommer i konflikt med elektriske anlegg må tas hensyn til i det videre 
planarbeidet. 
Det må ikke iverksettes tiltak som medfører redusert adkomst til Hafslund Nett sine anlegg på 
området. Det må ikke gjøres inngrep i terrenget som medfører endring av overdekningen over kabler, 
oppfylling av terreng under kraftledninger og tiltak som reduserer stabiliteten til fundamenteringen av 
kraftledningsmaster eller andre aktiviteter for øvrig som medfører brudd på gjeldende forskrifter om 
elektriske anlegg.
Dersom det finnes transformator- eller nettstasjoner på eller nær ved reguleringsområdet, kan disse 
medføre noe støy. Eventuelle ulemper og skjermingstiltak for planlagt bebyggelse er ikke netteiers 
ansvar.
Dersom elanlegg må endres, legges om eller flyttes, utføres dette etter nærmere avtale. Tiltakshaver 
må dekke alle kostnader i forbindelse med slike tiltak. Omlegg av elektrisk anlegg krever at Hafslund 
Nett varsles på et tidlig tidspunkt. Tiltakshaver skaffer rettigheter til fremføring av nettanleggene i ny 
trasé. Rettigheter til fremføring av nettanleggene foretas etter de standardvilkår Nettselskapet til 
enhver tid benytter.
For planlegging av strømforsyning til nye anlegg, må det tas tidlig kontakt med Nettselskapet slik at 
nødvendige tiltak kan planlegges, for deretter å igangsettes. 
Alle nye, eller endring av eksisterende elanlegg skal bygges iht. gjeldende forskrifter, 
bransjepublikasjoner og Nettselskapets spesifikasjoner. Nettselskapet bestemmer plassering/sted for 
utbyggers tilknytningspunkt for strømforsyningen.
Dersom det er behov for ny nettstasjon vil størrelse på nettstasjon og transformator dimensjoneres etter 
utbyggers dokumenterte behov. Om nettstasjon kan plasseres som en frittstående enhet eller i et rom i 
bygning, er bl.a. avhengig av de stedlige forhold/begrensninger i plass og størrelsen på den effekt som 
skal leveres. 
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Ved etablering av nettstasjon forutsettes det at Nettselskapet gis permanente rettigheter til drift, 
vedlikehold og adkomst. Dette i henhold til de standardvilkår Nettselskapet til enhver tid benytter. 
Rettighetene skal kunne tinglyses på aktuelle eiendom.
For strømforsyning av ny bebyggelse i området, må det etableres nytt strømforsyningsnett. En 
forutsetning for etablering av strømforsyningsanlegg er at disse anleggene gis fullt rettsvern på den 
grunn der de etableres.
Høyspennings luftledningsanlegg kan bare etableres på arealer der det er mulig å erverve stetsevarige 
rettigheter til Nettselskapet for plassering, bygging, drift og vedlikehold av anleggene. Rettighetene 
skal dokumenteres i egne overenskomster som tinglyses.
Lavspennings luftledningsanlegg og lavspennings kabelanlegg krever kun fremføringsrett. 
Normalt blir veigrunn brukt til fremføring av strømnettet til de enkelte kunders bygg. Dersom 
Nettselskapet ikke kan erverve rettigheter på veigrunn må det avsettes egne arealer, parallelt med 
veier, for fremføring av lednings- eller kabelanlegg for strømforsyningen. Disse rettighetene skal ha 
fullt rettsvern.
Den eller de som utløser tiltaket i strømforsyningsnettet, både flytting, nyanlegg og forsterkning, må 
dekke kostnadene med tiltaket iht. kontrollforskriftens § 17-5 og iht. Nettselskapets gjeldende 
retningslinjer for praktiseringen av anleggsbidrag. Tiltak iverksettes ikke, uten bestilling fra 
tiltakshaver.

Ruter

Ruter viser til forslag til reguleringsplan for Lørensvingen. Ny Løren stasjon vil ligge i gangavstand til 
planområdet.

Jernbaneverket

Planområdet grenser til Alnabanen som benyttes av et økende antall godstog. Jernbaneverket arbeider 
for å øke trafikken.
Jernbaneverket gjør oppmerksom på jernbanelovens § 10 om byggegrense, 30 meter fra midt 
nærmeste spor. Avvik kan godtas men må begrunnes. Det tillates ikke byggegrenser under 15 meter og 
for boliger er minste byggegrense på 20 meter. 
Byggegrenser må settes slik at det ikke oppstår miljø- eller sikkerhetsmessige utfordringer. Planen må 
utformes slik at nye boliger ikke utsettes for støy fra jernbanen. Planen må beskrive avbøtende tiltak.
Jernbaneverket vil ta endelig stilling til forslaget på et senere tidspunkt. 

Statens vegvesen

Det er sammenheng mellom parkeringsdekning ved arbeidsplasser og bruk av bil til arbeidsreiser. Det 
er viktig å begrense bruk av bil. Eiendommen ligger sentralt mellom Økern kollektivknutepunkt og ny 
Løren stasjon. Statens vegvesen forutsetter at laveste norm- tett by for næringsparkering blir benyttet.
Det må innarbeides gode gang- og sykkelforbindelser til Økern senter. Det må innarbeides tilstrekkelig 
sykkelplasser for økt sykkelbruk.
Trafikkberegninger må utføres for å belyse konsekvensene for tilstøtende vegsystem og de nærmeste 
delene av hovedvegsystemet. Eventuelle behov for avbøtende tiltak må innarbeides i planen. 

Statens Jernbanetilsyn

Statens jernbanetilsyn har ikke funnet grunn for å komme med bemerkninger til varsel om igangsatt 
detaljregulering.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Området ligger støyutsatt til med Ring 3 i øst. Støyforholdene må kartlegges. 
Andre gaglige hensyn som bør vurderes og ivaretas i henhold til gjeldende nasjonale og regionale 
føringer:
samordnet areal- og transportplanlegging og parkeringsbehov
klima- og energihensyn
barn og unges interesser
universell utforming/universell tilgjengelighet
Det minnes om krav til ROS analyse i tilknytning til planforslaget.
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Det må benyttes metodikk som gir oversikt over alle risiko- og sårbarhetsforhold knyttet til 
planarealet. Et godt utgangspunkt er en sjekkliste. Mange kommuner har en standardisert sjekkliste 
som benyttes i alle plansaker.
Det skal komme fram hvem som har utført ROS-analysen.

Selvaag Bolig AS

Selvaag ber om at planområdet utvides slik at det inkluderer Lørenveien. Det vil være en fordel for 
Løren totalt sett at veianlegget oppgraderes til samme standard.

Forslagsstillers kommentarer til forhåndsuttalelsene
Bydel Alna

Bemerkning fra bydel Alna tas til orientering.

Trafikketaten

Bemerkninger fra Trafikketaten tas til etterretning. Parkeringsplasser anlegges i parkeringsanlegg. 
Antall parkeringsplasser i henhold til gjeldende parkeringsnorm. 5 % av plassene utformes for 
forflyttningshemmede. 

Vann- og avløpsetaten

Bemerkningene fra Vann- og avløpsetaten vedrørende bygging inntil hovedledning tas til etterretning 
og følges opp i planarbeidet. Det legges opp til lokal overvannshåndtering og fordrøying av overvann 
på egen grunn. Det lages bestemmelser som sier at utomhusplanen skal vise håndtering av 
overflatevann og takvann.

Renovasjonsetaten

Bemerkning fra Renovasjonsetaten tas til etterretning og følges opp i videre planarbeid og 
byggeprosjekt.

Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Ingen bemerkning. Tas til orientering. 

Bymiljøetaten

Premissene i vedtatte kommunedelplan er hovedsakelig lagt til grunn for planarbeidet. 
Planen strider i mot kommunedelplanen i forhold til prosent utnyttelse i felt C og D. Det legges opp til 
en utnyttelse på ca 214 % innefor C og D feltet, mot 150 % som ligger inne i BN feltene i 
kommunedelplanen. 
Bebyggelsen er lagt opp slik at det dennes gode uterom som oppfyller forslag til ny norm for uteareal.  
Bemerkning vedrørende utvidelse av planområdet til også å omfatte Lørenveien og utvidelse av veien 
tas til etterretning. Det reguleres innfortau i et 1,5 meter bredt areal lags regulert vei � Lørenveien. 
Gjøres tilsvarende på motsatt side vil samlet vei/fortausbredde bli 15,5 meter mot dagens 12,5 meter.   

Bemerkning vedrørende sammenknytning av gang/sykkelvei via undergang tas til etterretning. 
Planlagt undergang fra Hasle Linje er flyttet til eksisterende undergang lenger øst. Det er lagt opp til 
forbindelser som bindes sammen med gang- og sykkelveinettet. Tverrforbindelsen over torget blir 
åpen og forslag til bestemmelser sier at forbindelsen skal være allmenn tilgjengelig.
Bemerkning vedrørende parkeringsnorm tas til orientering. Forslagstiller ønsker noe mer parkering 
enn laveste norm for næring tilsier.
Bemerkning om avkjøring tas til etterretning. Avkjøring til forretning - varelevering 6 meter bred.
Øvrige avkjøringer gjøres 4 meter brede. 
Miljøverndepartementets skriv T-1442 gjøres gjeldende i reguleringsbestemmelsene. 
Trafikkanalyse er utarbeidet i forhold til føringer gitt av Plan- og bygningsetaten. 
Bemerkning vedrørende rekkefølgekrav tas til orientering. Kommunen avgjør om hele Lørenveien skal 
inngå i planområdet.
Planlagt bebyggelse langs Lørenveien ligger i samme avstand fra senterlinje som planlagt ny 
bebyggelse på motsatt side. Rekkefølgekrav om tilgjengelig tverrforbindelse tas inn i bestemmelsene. 
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Byantikvaren

Byantikvaren sin bemerkning angående den gamle hovedbygningen til Vinmonopolet tas til 
orientering.

Hafslund Nett

Hafslund Nett sine bemerkninger tas til etterretning og følges opp i videre planarbeid og byggesak.

Ruter

Ruter sin bemerkning tas til orientering.

Jernbaneverket

Jernbaneverket sine kommentarer tas delvis til etterretning. Byggegrensen er forslått 20 meter fra midt 
nærmeste spor med anledning til å krage ut over grensen med 1,5 meter over 2 etasje nivå. På samme 
bakkenivå som jernbanespor vil det ikke være boliger. Forslagstiller mener derfor at det vil være 
tilstrekelig med 20 meter.
Støy fra jernbanen gjør at deler av planlagt bebyggelse havner innefor gul støysone. Det vil være 
aktuelt med støyskjerming langs jernbane for å sikre mindre støy i utendørsarealer mellom byggene 
samt for byggene nærmest jernbanen.
Jernbanen bidrar ikke til luftforurensning.  

Statens vegvesen

Bemerkningene angående parkering og sykkelparkering tas til orientering. Forslagstiller ønsker noe 
mer parkering enn laveste norm for næring. Enkelte næringer har behov for service- og salgsbiler 
knyttet til sin virksomhet. Disse kjøretøyene vil ha sin faste p-plasser i virksomhetenes 
parkeringsanlegg.
Det er lagt opp til forbindelser som bindes sammen med gang- og sykkeveinett og eksisterende 
overgang til Økern senter. 
Det er utført trafikkberegninger som viser at trafikkmengden etter utbygging vil gå ned. De trafikale 
konsekvensene vil bli små, men positive både i forhold til trafikkmengder, vegkapasitet og i forhold til 
trafikkulykker.

Statens Jernbanetilsyn

Ingen bemerkning. Tas til orientering.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Støyutredning utført av Rambøll AS viser at flere av byggene havner innenfor gul støysone.
Støyutredningen som er utført viser at det vil kreves støytiltak i fasader og vinduer. Eventuelt kan det 
være aktuelt med innglassede balkonger for de mest støyutsatte delene av bebyggelsen. Det kan også 
være aktuelt med støyskjerming langs jernbanen.
Trafikkmengden vil ifølge Rambøll AS sin analyse etter ombyggingen vil gå ned fra mellom 4.500 og 
5.000 til ca 4 200. Dette innebær at de trafikale konsekvensene blir små, men positive. Dette gjelder 
både i forhold til trafikkmengder og vegkapasitet, og i forhold til trafikkulykker. Tiltaket vil isolert sett 
ikke påvirke kollektivtrafikktilbudet lokalt.
Forslagstiller ønsker noe mer parkering enn laveste norm.
Området ligger innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme. I forhold til størrelsen på prosjektet, ligger 
det godt til rette for alternative energiløsninger, i stedet for tilkobling til fjernvarmenettet.
Nærmeste barnehager ligger i Lørenveien 38 og Haslevangen 1 ca 5-600 meter vest for planområdet.
Nærmeste grunnskole er Sinsen skole i Lørenveien 11, 700 meter vest i Lørenveien.
Det vil mellom boligblokkene opparbeides store grøntarealer egnet til barns lek.
Bebyggelsen reguleres av teknisk forskrift for utforming av utomhusarealer og bygningsanlegg som 
imøtekommer tilgjengelighetskrav. 
Rambøll har utført ROS analyse.

Selvaag Bolig AS

Bemerkning tas til etterretning. Det legges inn 1,5 meter fortau som med tilsvarende utvidelse på 
motsatt side gir 15,5 meter vei/fortausbredde.
Kommunen vil avgjøre om hele Lørenveien skal reguleres.
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6. FORSLAGSSTILLERS FAGLIGE BEGRUNNELSE 

Dagens situasjon

Planområdet utgjør 26 650 m². Tomtearealet utgjør 27 946 m². Deler av tomteområdet er allerede 
regulert til annet veiareal og gang/sykkelvei og inngår således ikke i planområdet. På vestsiden vil 
deler av tomtearealet bli regulert i en annen plan, til gang/sykkelvei og torg.

Området består av OBS Løren, kontorblokk, Goman bakeri, legekontor og parkering. Gjennomføring 
av planen forutsetter at all eksisterende bebyggelse blir revet.

Planområdet ligger i et område i stadig transformasjon, med god tilgang til offentlig kommunikasjon 
og utbygde offentlige tjenester. Flere transformasjonsprosjekter � fra industri til bolig er gjennomført 
vest for planområdet. Øst for planområdet planlegges Økern senter med en meget stor utbygging av 
senterområdet til kjøpesenter og en mengde offentlige tilbud samt kontor og en andel boliger opp mot 
Økern torghall. Det pågår en stor veiomlegging rundt Økernkrysset der mye av de store veiene legges 
ned under bakken.
En transformasjon av næringsområder til bolig vil være bærekraftig i forhold til overordnete planer.

Utforming og tilpasning 

Området foreslås regulert til bebyggelse og anlegg, blandet formål � bolig/forretning/kontor. Det 
foreslås total maks BRA = ca 61 000 m². Av dette utgjør boligdelen ca 44 980 m², barnehage ca 720 
m², kontor ca 11 800 m² og forretning ca 3 500 m²
I forhold til tomteareal utgjør dette for alle feltene en samlet utnyttelse på 218 %, og 229 % i forhold 
til planområdet.
Området deles opp i 4 felt, A, B, C, D. 
Felt A lengst øst ligger innenfor S (næring) området � senterområdet i kommunedelplanen. Det 
foreslås blandet regulering forretning/kontor/tjenesteyting/bevertning på til sammen 11 800 m².
Felt B ligger delvis innenfor S området, og delvis innenfor BN området i kommunedelplanen. Det 
legges opp til blandet regulering med bolig og forretning. Utnyttelse 14 900 m². Bebyggelsen ligger på 
en sokkel over forretning og trafikkareal/varelevering.
Etablering av bolig innenfor S området er ikke i tråd med kommunedelplanen. 
Etter omlegging av veiene på østsiden mener forslagsstiller forholdene nå ligger godt til rette for 
boligetablering her; - Umiddelbar nærhet til offentlig kommunikasjon, - boligene får god orientering 
mot vest med mye lys og utsikt, - fasader mot vest ligger innenfor grønn støysone � under 55 Db, - fra 
de øverste etasjene vil det bli meget bra utsikt mot Bjørvika og fjorden. Felles uteareal på lokk over 
butikk mot sørvest og på takterrasser. Utearealene vil ikke være støyutsatt og vil ha gode sol- og 
utsiktsforhold.
Felt C reguleres til bolig med utnyttelse på 20 100 m² BRA. I sokkel legges parkering til forretning og 
bolig helt under bakken, de vil si under nivået definert av Lørenveien.
Felt D reguleres til bolig og barnehage med utnyttelse på 14 200 m². Parkering helt under bakken. 
Boligblokkene i felt B, C og D planlegges med 5-8 etasjer.
Bebyggelsen er organisert i fire store kvartaler som åpnes opp mot sør. Høyden på bebyggelsen 
trappes feltvis ned mot sør og vest, noe som muliggjør store takterrasser mot vest og sør. Internt 
forbindes gårdsrommene med gjennomganger/portrom.
Lengst øst etableres et torg på 3 000 m² knyttet til inngang til kontorblokken og forretningen. Torget 
danner en stor og åpen gangforbindelse mellom Lørenveien og overgangen mot Økern torg samt 
opprustet undergang mot Hasle Linje. 
Det etableres fire avkjørsler fra Lørenveien, en avkjørsel til hvert felt.

Grøntareal

Det legges opp til store grøntarealer mellom boligbebyggelsen. Disse opparbeides med gangveier og 
beplantning. Lengst i øst etableres et torg som også opparbeides med beplantning. Det opparbeides 
gangforbindelse gjennom området på langs som forbinder Lørenvangen/Lørenveien og torgarealet.  

Trafikk

Vedlegg �Trafikkanalyse Lørenveien55- 65�

Rambøll har utarbeidet en trafikkanalyse for å beskrive de trafikale konsekvensene av tiltaket.   
Dagens situasjon med OBS Løren, Goman bakeri, legekontor og kontorer anslås å generere en samlet 
trafikkmengde i underkant av 5000 biler pr døgn. 
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Etter utbygging forventes en trafikkmengde på ca. 4200 biler pr døgn. 
Konklusjonen er at trafikkmengden etter ombyggingen vil gå ned fra mellom 4.500 og 5.000 til ca 
4.200. Dette innebær at de trafikale konsekvensene blir små, men positive. Dette gjelder både i forhold 
til trafikkmengder og vegkapasitet, og i forhold til trafikkulykker. Tiltaket vil isolert sett ikke påvirke 
kollektivtrafikktilbudet lokalt.

Støy

Vedlegg �Lørenveien 55- 67 Støyutredning�

Rambøll har gjort en støyutredning for å beskrive støysituasjonen i området. Lørenveien ligger mellom 
Ring 3, Økernveien og Trondheimsveien, som er sterkt trafikkerte veier. I tillegg ligger toglinje
mellom Grefsen og Alnabru tett innpå planområdet. Det er ventet at disse kildene vil gi de 
dimensjonerende bidrag til det totale støynivået.

For beregningene for støysonekart er det benyttet én refleksjon i beregningene og trafikktall for 2011 
og 2031. Beregningshøyden er satt til 2 og 4 meter. Det er også beregnet punktverdier for utsatte 
fasader. 

For togtrafikk viser støykartene at deler av byggene som ligger lengst sør ligger i gul sone. En 
støyskjerm langs jernbanen vil virke forebyggende.

For veitrafikk viser støysonekartet at flere bygninger ligger i gul sone. Bygget lengst nordøst i 
planområdet vil få nord og østfasader innenfor rød sone.

Støyberegningene viser imidlertid at samtlige bygninger med bolig vil få en stille side (grønn sone). 
Fellesområdene � kvartalene på bakken vil også oppnå en tilfredsstillende støysituasjon. For å 
redusere støy fra godstransport på Alnabanen bør det etableres støyskjerm, dette vil forbedre 
støysituasjonen for all bebyggelse sør i planområdet.

Vibrasjon

Vedlegg � Vurdering av vibrasjoner fra godstog, Lørenveien 57�

Rambøll har gjort en vurdering av hvilken vibrasjonsklasse som er oppnådd i eksisterende bygg med 
adresse Lørenveien 57, når kun godstogpasseringer fra den nærliggende Alnabanen er vurdert som 
bidrag til vibrasjonsnivåene. Målingene antyder at klasse C for boliger sannsynligvis er overholdt i 
eksisterende bygg i Lørenveien, når man tar hensyn til godstogtrafikk på Alnabanen.

Luftkvalitet/ forurensning

Vedlegg �Lokal luftforurensning, spredningsberegninger Lørenveien 55- 65�

Rambøll har gjort en utredning av lokal luftforurensning i området. Store trafikkmengder på Ring 3 
(Hjalmar Brantings vei), og en dominerende vindretning fra nordøst gjør at det i området nord for
planområdet er forventet høyest luftforurensning. Selve Lørenveien kan bli sterkt forurenset i
maksimalsituasjoner, og effekten av høye bygninger ut mot veien fører til stagnasjon av luftmasser og
dårlig luftkvalitet foran bygningsflatene mot nord.

Beregningene viser at Forurensningsforskriftens årsgrenseverdier sannsynlig ikke overskrides inne

på planområdet, men i et belte langs selve Lørenveien.

Beregningene viser at Luftkvalitetskriteriene høyst sannsynlig er overskredet i et bredt belte langs

Lørenveien og mot Nord i planområdet, delvis mellom bygningene i uteoppholdsarealene. Kriteriene

antas også overskredet i området nærmest Østre Aker vei sydøst i planområdet. Områder hvor
luftkvalitetskriteriene er overskredet burde ikke brukes til uteoppholdsarealer eller til områder hvor
spesielt sårbare individer vil oppholde seg.

De mest utsatte områdene for forurensing vil ikke brukes som uteoppholdsarealer. I områdene for 
uteoppholdsareal viser utredningene tilfredsstillende verdier. Det vil også bidra til en viss skjerming av 
utearealene at disse er hevet ett nivå over Lørenveien.

I tilegg vurderes det en støyskjerm mellom bygningene mot nord som kan ha en viss, men noe usikker 
effekt på luftkvaliteten. 
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Forurensningsforskriften, som gir begrensinger på utbygging, ikke ser ut til å overskrides i 
planområdet.

Sol/ skyggeforhold

Vedlegg �Byformanalyse� der sol/skygge studier inngår. 
Vår og høst om morgenen og ettermiddagen vil bebyggelsen kaste noe skygger i uteområdene, mens 
det midt på dagen er gode solforhold. Om sommeren får området gode solforhold både morgen, 
ettermiddag og kveld.

Byformanalyse

Vedlegg Byformanalyse 15.12.12 Steds-/byformanalyse redegjør for eksisterende og foreslått 
byplangrep, bebyggelsesstruktur, høyder, utforming, materialvalg, solforhold og siktlinjer, gang-
/sykkelveiforbindelser, lokale og overordnede vei- og gatesystemer, plassering, størrelse og 
sammenhenger mellom lokale og overordnede torg- og møteplasser, park- og grøntstrukturer, 
offentlige og private uterom. Nærliggende bevaringsobjekt er vist.

7. PLANFORSLAGET

Reguleringsformål
Området reguleres til: 
Bebyggelse og anlegg� boligbebyggelse- blokkbebyggelse
Bebyggelse og anlegg� bolig/forretning
Bebyggelse og anlegg� kombinert bebyggelse og anleggsformål �
kontor/forretning/bevertning/tjenesteyting
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur � torg, fortau.

Grad av utnytting og høyder
Felt A, kombinert bebyggelse og anleggsformål kontor/forretning/bevertning/tjenesteyting:

Maks gesimshøyde C+ 139,0 m, tilsvarende 10 kontoretasjer (3,7 meter) + høy sokkel (4,5 meter),
42,0 meter fra bakkenivå.
BRA= 11 800m2

Felt B, bolig/ forretning:

Maks gesimshøyde C+ 128,5 m, tilsvarende 8 boligetasjer på sokkel
BRA= 14 900m2

Samlet forretningsareal i felt A og B skal ikke overstige BRA= 3 500m²

Felt C, bolig:

Maks gesimshøyde C+ 128,0 m
Dette vil tilsvare maks 8 etasjer fra bakkenivå/parkeringskjeller med utgangspunkt i en brutto 
etasjehøyde på 3,1 meter pluss et tillegg på en meter for isolasjon på toppdekke.
BRA= 20 100m2

Felt D, bolig/tjenesteyting - barnehage:

Maks gesimshøyde C + 129,6 m
Dette vil tilsvare maks 8 etasjer med utgangspunkt i en brutto etasjehøyde på 3,1 meter pluss et tillegg 
på en meter for isolasjon på toppdekke.
BRA= 14 200m²

Bebyggelsens plassering
Bebyggelsens plassering reguleres med byggegrenser. 
Mot jernbanen reguleres byggegrensen til 20 meter fra midt nærmeste spor for boligene. Karnapp fra 2 
etasje tillates utkraget 1,5 meter ut over denne grensen.
Lørenveien utvides til 15,5 meters bredde (Tidligere 12,5 meter) ved at det reguleres inn 1,5 meter 
fortau sør for regulert vei inn mot bebyggelsen. Utvidelsen forutsetter tilsvarende utvidelse på motsatt 
side. 
På det nærmeste ligger regulert bebyggelse inntil fortausreguleringen, gjennomsnittlig ca 2,5 meter til 
kant regulert vei. Bebyggelsen er plassert i tilsvarende avstand til senter vei som motstående planlagt 
bebyggelse langs Lørenveien.
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Internt ligger boligbebyggelsen med mer enn 20 meter avstand mellom bygningene. Bebyggelsen 
åpnes i tillegg mot sør, slik at det blir godt med lys inn på uteoppholdsarealene på bakken.
Bebyggelsen danner torgrommet og med varierende byggeavstand deler bebyggelsen torget opp i to 
hovedflater, adkomsttorget mot Lørenveien, og det åpne sørvendte torget som knyttes til 
gangforbindelsen over til Økern senter.  

Utendørs oppholdsareal i tilknytning til bolig skal utgjøre minimum 20 % av BRA bolig.
Landskap

Balkonger og takterrasser inngår sammen med grøntarealer på bakkeplan som grunnlag for beregning 
av uteoppholdsarealet. Arealer hvor støykravene ikke tilfredsstilles skal ikke regnes med til 
uteoppholdsarealet.
I uteoppholdsareal skal det være beplantning. Det skal også være gangveier som forbinder 
bebyggelsen og knytter den til bebyggelse og infrastruktur utenfor planområdet. I tillegg er det satt av 
1 730 m² uteareal til barnehagen, fordelt på 1 495 m² på bakken og 235 m² på tak over 1. 
etasje/paviljonger.

Utomhusplanen viser disposisjonen i de ulike kvartalene/felles utearealene og torgarealet med 
gangforbindelser beplantning uteplasser og lekeområder. 
Det skal utarbeides utomhusplan i forbindelse med rammesøknad som skal vise endelig utforming av 
uteareal, inngangsparti, beplantning, lekearealer, nivåforskjeller, håndtering av overvann m.m. 
Eksisterende trær som er egnet for bevaring skal markeres på utomhusplanen.
Det må sikres tilstrekkelig vekstlag for etablering av ny vegetasjon på topp av garasje- og 
butikkanlegg. 

Verneinteresser
Det er innenfor planområdet ikke registrert kulturminner. Det vil være åpne siktlinjer til den gamle 
hovedbygningen til vinmonopolet.

Miljøfaglige forhold
Boligene bygges etter ny teknisk forskrift mht energiforbruk.
Anbefalte støygrenser for utendørs oppholdsareal i Miljøverndepartementets rundskriv T-1442, tabell 
2, eller senere retningslinjer som erstatter denne skal overholdes ved gjennomføring av tiltaket.

Leilighetene vil ha balansert ventilasjon jf TEK 10.
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Vår og høst vil det være slagskygger i uteområdene morgen og ettermiddag, mens det midt på dagen er 
gode solforhold. Om sommeren får området gode solforhold både morgen, ettermiddag og kveld.

Torget
Torget er tredelt; Mot nord en sone som henvender seg mot Lørenveien med adkomst for gående 
kjørende, av- og påstigning. I midten, det sentrale torgrommet mellom kontorbygningen mot øst og 
forretningsarealet ut mot torget i vest. Mot sør åpner torget seg med en svak helling mot sør ned mot 
gangforbindelsen over mot Økern senter. De tre delene av torget defineres av ulike overflater og bruk 
av grønn beplantning og vann. Hele torgarealet danner en bilfri forbindelseslinje mellom Løren og 
Økern, samtidig som det blir et torgrom foran inngangene til forretningsbebyggelsen.

Trafikkforhold
Det etableres fire avkjørsler mot Lørenveien. Avkjørsel markeres med pil på plankartet.  

Parkeringsdekning må være i samsvar med den til enhver tid gjeldene parkeringsnorm for Oslo 
kommune og 5 %  av parkeringsplassene tilrettelegges for forflytningshemmede.
Trafikkmengden vil ifølge Rambøll sin analyse etter ombyggingen vil gå ned fra mellom 4.500 og 
5.000 til ca 4 200. Dette innebær at de trafikale konsekvensene blir små, men positive. Dette gjelder 
både i forhold til trafikkmengder og vegkapasitet, og i forhold til trafikkulykker. Tiltaket vil isolert sett 
ikke påvirke kollektivtrafikktilbudet lokalt. Tiltaket vil føre til økt kollektivtransportetterspørsel.
Ingen av de to nye avkjørslene som er planlagt vil få trafikkmengder store nok til å påvirke kapasiteten 
i vegnettet.
Lørenveien vil bli koblet til overordnet overflateveinett ved en ny rundkjøring i sørøst. Det nye 
veisystemet vil tilby bedre tilknytning til overordnet veinett. Også miljøbelastningen av overordnet
veinett vil bli betydelig forbedret.
Lokalt i Lørenveien er det etablert ensidig fortau på syd/ vestsiden, samt tosidig sykkelfelt. Dette 
systemet forutsettes beholdt. Gang og sykkeltrafikken må forventes å få en beskjeden økning, da 
boliger genererer mer trafikk i nærområdet enn næringsområder. Dagens løsninger i Lørenveien antas 
imidlertid tilfredsstillende også for nyskapt gang/ sykkeltrafikk. 

Risiko- og sårbarhet
Risiko- og sårbarhetsanalysen er utført av Rambøll.
Analysen har identifisert 14 aktuelle hendelser som kan inntreffe ved gjennomføring av tiltaket: 
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� Radonfare 
� Grunnforhold 
� Kulturminner 
� Hendelser på vei 
� Hendelser på jernbane 
� Hendelser på bane 
� Ulykker med farlig gods 
� Farer ved bruk av transportnettet 
� Forurenset grunn
� Luftforurensning 
� Støy (trafikkstøy/støy fra jernbane) 
� Potensielle sabotasje/- terrormål 
� Brannvann 
� Hendelser i anleggsperioden 
� Vibrasjoner fra godstog 

Det er foreslått gjennomføring av avbøtende tiltak ved 8 av de aktuelle hendelsene. Gjennomføringen 
av planforslaget gitt at risikoreduserende tiltak iverksettes, vil medføre en reduksjon av risiko. Det er i 
analysen angitt forslag til avbøtende tiltak, herunder forslag til planbestemmelser som bør inkluderes i 
bestemmelsene til reguleringsplanen. 
Det bør rettes spesiell oppmerksomhet til forholdene rundt støysituasjonen og luftforurensning i 
planområdet. Det er foreslått gjennomføring av avbøtende tiltak for samtlige identifiserte farer og 
uønskede hendelser. Ved å gjennomføre de foreslåtte tiltakene vil risikonivået reduseres eller holdes 
uendret når planforslaget gjennomføres og følges opp i fremtidige reguleringsplaner. På grunnlag av
ovennevnte ansees akseptkriteriene lagt til grunn ved utarbeidelsen av ROS- analysen som oppfylt.

Sosial infrastruktur
Planområdet ligger i et område i stadig transformasjon, med god tilgang til offentlig kommunikasjon 
og utbygde offentlige tjenester. Øst for planområdet, Økern senter planlegges en meget stor utbygging 
av senterområdet til kjøpesenter og en mengde offentlige tilbud. 
Også vest for Ring 3 er det planlagt og delvis gjennomført store utbygginger som medfører styrkning 
av den sosiale infrastrukturen. 
Haslevangen 16- 18 m.fl., Lørenveien 51, Lørenvangen 14 og Lørenvangen 19 � 21 er alle 
tilgrensende utbygginger der barnehage planlegges som en del av utbyggingen. 

Nærmeste grunnskole er Sinsen skole i Lørenveien 7, 800 meter vest i Lørenveien. Skolen har ledig 
kapasitet for økt elevtall. Flere nye skoler og utvidelser av eksisterende under planlegging i området.

Teknisk infrastruktur
Det tilrettelegges for tilknytning til fjernvarmenettet. 
Overflatevann, takvann og drensvann skal behandles ved lokal overvannshåndtering.  Løsning skal 
vises i utomhusplanen.
Bebyggelse inntil VA- trase skal avklares med Vann- og avløpsetaten før rammesøknad.

Estetikk og byggeskikk
Økern og Lørenområdet er et område i stadig transformasjon. Kommunedelplan for Økernområdet 
danner grunnlaget for utviklingen. Området er preget av eldre industri og kontorbebyggelse, men der 
er også noe boligblokkbebyggelse. 
Flere transformasjonsprosjekter � fra industri til bolig er gjennomført vest for planområdet. I sør 
planlegges en stor ombygging til kontor og en stor andel boliger. De nye boligene som er bygget, og 
som planlegges i nærområdet er blokkbebyggelse. 
Tomta planlegges med bolig, forretning og kontor, og er således i samsvar med utviklingen for øvrig i 
området. 
Boligblokkene er planlagt som åpne store kvartal som åpnes opp mot sør. Den enkelte boligblokken er 
brutt opp med sprang i fasaden og nedtrapping av høyden. Bebyggelsen trappes ned mot sør og vest 
slik at det legges til rette for store takterrasser. Kvartalsbebyggelse med store åpne kvartal er i tråd 
med ny bebyggelse i området for øvrig.
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Tekniske anlegg skal integreres i den arkitektoniske utformingen.
Øst i planområdet opparbeides et torg som ankomst for forretninger og kontor.

Stedsutvikling
Planlagt bebyggelse er i tråd med Kommunedelplan for Økernområdet, vedtatt 26.05.04. Den skal 
legge til rette for et velfungerende og attraktivt nærings- og boligområde, og for gode 
kollektivløsninger slik at bilbruken reduseres. I hovedtrekk legger planen opp til boligutvikling i vest 
og nord (Lørenområdet og Økern torgområdet) samt økt utnyttelse av næringsområdene i det sentrale 
Økern og langs beltet langs T-banen og Østre Aker vei. 

Planlagt bebyggelse til bolig, forretning og kontor vil således være et bidrag for å nå målene i 
Kommundelplanen. 

Barns interesser
Størrelsen på samlet uteareal � felles og privat fastlegges i bestemmelsene som minimum 20 % av 
boligenes BRA areal. Dette tilsvarer ca 8 800 m². I tillegg er det satt av 1 730 m² uteareal til 
barnehagen, fordelt på 1 495 m² på bakken og 235 m² på tak over 1. etasje.
Krav til utarbeidelse av utomhusplan legger føringer for utforming av leke- og oppholdsarealer i nær 
tilknytning til boligene.  Lengst øst i planområdet mot Lørenvangen og den nye gangbroen fra Hasle 
Linje reguleres det inn barnehage i sokkelen av boligblokken langs veien med uteareal mellom denne
og neste boligblokk mot sør. Utearealet strekker seg ned mot jernbanelinjen i sør.

Universell utforming
Ny teknisk forskrift regulerer utforming av utomhusarealer og bygningsanlegg som imøtekommer 
tilgjengelighetskrav. 5 % av parkeringsplassene skal tilrettelegges for bevegelseshemmede.

Juridiske forhold
Det gis rekkefølgebestemmelser for opparbeidelse av utomhusområder med krav til at
uteoppholdsarealet innenfor hvert delfelt skal være ferdig opparbeidet før det gis ferdigattest for 
boligene. Fortau langs Lørenveien iht. planen skal være opparbeidet.

8. KONSEKVENSER AV FORSLAGET

Overordnede planer og mål
Forslaget er i overensstemmelse med kommuneplan 2008 Oslo som legger opp til økning i 
boligmassen, og konsentrert bebyggelse i stasjonsnære områder for å utnytte arealpotensialet bedre og 
øke kundegrunnlaget for kollektivtransporten.  
Kommunedelplan for Økernområdet skal legge til rette for et velfungerende og attraktivt nærings- og 
boligområde, og for gode kollektivløsninger slik at bilbruken reduseres. I hovedtrekk legger planen 
opp til boligutvikling i vest og nord (Lørenområdet og Økern torgområdet) samt økt utnyttelse av 
næringsområdene i det sentrale Økern og langs beltet langs T-banen og Østre Aker vei. 

Forslaget er i samsvar med disse mål. 

Kommunedelplan for torg og møteplasser skal tilrettelegge for etablering av nye møteplasser og 
videreutvikle eksisterende møteplasser for hele Oslos byggesone utenom sentrumsområdet. 

Det foreslåtte torget på 3 000 m², øst i planområdet vil fungere som lokalt torg- møteplass, og er 
således i samsvar med planen.
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Landskap

Landskapsplan

I dag er hele planområdet asfaltert bortsett fra i randsonene hvor det er noe eksisterende vegetasjon. 
Det legges opp til et sammenhengende uteoppholdsareal med beplantning mellom bebyggelsen. 
Forslaget vil tilføre vegetasjon til et område som i dag er preget av harde flater.

Prosjektet sett fra Økernområdet
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Bilde som viser prosjektet sett fra Lørenveien lenger vest

Verneinteresser
Det er innenfor planområdet ikke registrert kulturminner. Den gamle hovedbygningen til
vinmonopolet ivaretas med de høyder som foreslås.

Miljøfaglige forhold
Boligene bygges etter ny teknisk forskrift mht energiforbruk, noe som gjør at den nye boligbyggingen 
forbruker langt mindre energi til oppvarming enn eksisterende bebyggelse.     
Bebyggelsen vil danne en skjerm for støy fra veitrafikk og tog som vil være positivt for utearealene 
mellom bebyggelsen.   
Eventuell forurensning i grunnen vil bli fjernet som følge av tiltaket. 
Etablering av uteareal vil medføre mer grønn beplantning og vil føre til en styrkning av 
grøntstrukturen.
Størstedelen av planområdet er i dag asfaltert. Forslaget vil medføre grønn beplantning som vil 
tilrettelegge området bedre for biologisk mangfold.
Støyutredninger viser at deler av bebyggelsen vil havne i gul støysone. Det vil kreves avbøtende tiltak 
i vinduer og fasader. Utearealene vil i stor grad være skjermet av bebyggelsen og derfor ha akseptable 
støyverdier. 

Beregningene viser at Forurensningsforskriftens årsgrenseverdier sannsynlig ikke overskrides inne på 
planområdet, men i et belte langs selve Lørenveien.

Beregningene viser at Luftkvalitetskriteriene høyst sannsynlig er overskredet i et bredt belte langs
Lørenveien og mot Nord i planområdet, delvis mellom bygningene i uteoppholdsarealene. Kriteriene
antas også overskredet i området nærmest Østre Aker vei sydøst i planområdet.

I forhold til sol/ skygge vil det vår og høst være slagskygger i uteområdene om morgenene og 
ettermiddagene, mens det midt på dagen er gode solforhold. Om sommeren får området gode 
solforhold både morgen, ettermiddag og kveld.

Trafikkforhold
Det etableres fire avkjørsler  fra Lørenveien,  to ca. på samme sted som dagens avkjørsler og to nye. 
En lenger vest enn dagens avkjørsel, og en lenger øst enn dagens avkjørsel. 
Forslagsstiller ønsker noe mer parkering enn laveste norm for næring.
Trafikkmengden vil ifølge Rambøll sin analyse, etter ombyggingen gå ned fra mellom 4.500 og 5.000 
til ca 4 200. Dette innebær at de trafikale konsekvensene blir små, men positive. Dette gjelder både i 
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forhold til trafikkmengder og vegkapasitet, og i forhold til trafikkulykker. Tiltaket vil isolert sett ikke 
påvirke kollektivtrafikktilbudet lokalt.
Ingen av de to avkjørslene som er planlagt vil få trafikkmengder store nok til å påvirke kapasiteten i 
vegnettet.
Lørenveien vil bli koblet til overordnet overflateveinett ved en ny rundkjøring i sørøst. Det nye 
veisystemet vil tilby bedre tilknytning til overordnet veinett. 
Lokalt i Lørenveien er det etablert ensidig fortau på syd/ vestsiden, samt tosidig sykkelfelt. Dette 
systemet forutsettes beholdt. Gang og sykkeltrafikken må forventes å få en beskjeden økning, da 
boliger genererer mer trafikk i nærområdet enn næringsområder. Dagens løsninger i Lørenveien antas 
imidlertid tilfredsstillende også for nyskapt gang/ sykkeltrafikk. 

Risiko- og sårbarhet
Risiko- og sårbarhetsanalysen utført av Rambøll har identifisert 14 aktuelle hendelser som kan 
inntreffe ved gjennomføring av tiltaket.
Det er foreslått gjennomføring av avbøtende tiltak ved 8 av de aktuelle hendelsene. Gjennomføringen 
av planforslaget gitt at risikoreduserende tiltak iverksettes, vil medføre en reduksjon av risiko. 
Det bør rettes spesiell oppmerksomhet til forholdene rundt støysituasjonen og luftforurensning i 
planområdet. Det er foreslått gjennomføring av avbøtende tiltak for samtlige identifiserte farer og 
uønskede hendelser. Ved å gjennomføre de foreslåtte tiltakene vil risikonivået reduseres eller holdes 
uendret når planforslaget gjennomføres og følges opp i fremtidige reguleringsplaner.

Sosial infrastruktur
Nærmeste grunnskole er Sinsen skole i Lørenveien 11, 700 meter vest i Lørenveien. Skolen har ledig 
kapasitet for økt elevtall. Flere nye skoler og utvidelser av eksisterende under planlegging i området. 
I nærheten av planområdet er det 3 barnehager. Knyttet til de nye boligprosjektene langs Lørenveien, 
Lørenvangen og Haslevangen planlegges bygging av nye barnehager. 
Forslaget samlet innebærer mer enn 450 boliger som normalt utløser krav om barnehage innenfor 
planområdet. En barnehage kan etableres lengst vest i planområdet. 

Området lengst øst i planområdet vil ikke være egnet for etablering av barnehage på grunn av 
begrensninger på gode uteareal. En mulighet i området øst kan være etablering av sykehjem ettersom 
kravet til uteareal ikke er like strengt for denne virksomheten.

Mulig plassering av barnehage
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Barnehage med uteareal
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Barnehager i nærområdet

Haslevangen 16- 18 m.fl., Lørenveien 51, Lørenvangen 14 og Lørenvangen 19 � 21 er alle 
tilgrensende utbygginger der barnehage planlegges som en del av utbyggingen. 

Kollektivtilbudet i området er godt, og vil styrkes ytterligere med ny Løren stasjon som vil ligge 
innenfor gangavstand til planområdet. 
Ytterligere styrking av kollektivtilbudet vil bidra til å minske bilbruk.  

Teknisk infrastruktur
Ny bebyggelse vil måtte ta hensyn til eksisterende ledningsnett og tilkobles offentlig vann og avløp. 
Det må etableres løsninger for håndtering av overvann, fortrinnsvis på egen grunn om det er liten 
kapasitet på eksisterende anlegg. Området ligger innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme. Dersom 
det etableres alternative energiløsninger som er likeverdige eller bedre, vil ikke tilknytning til
fjernvarmenettet være påkrevet.

Estetikk og byggeskikk
Planområdet ligger i et område under stadig transformasjon. Flere transformasjonsprosjekter, fra 
industri til bolig er gjennomført, og flere er under planlegging. 
Hele området er således inne i en omforming fra industriområde til bolig og næring. Den eksisterende 
industribebyggelsen er stort sett store bygninger med stor grunnflate. Der er også mye høy bebyggelse 
i området. 
Den planlagte bebyggelsen er tilpasset dette i høyder og volum. Den delvise kvartalsbebyggelsen som 
planlegges er også i samsvar med området for øvrig, og fjernvirkningen vil derfor være tilsvarende 
som øvrig bebyggelse/ planlagt bebyggelse i området.  

For å unngå monotoni i bebyggelsen, legges det opp til stor variasjon av byggehøydene 

Torget øst i planområdet skal ha både beplantning og harde overflater, og markere ankomst til 
kontorer og forretning. 
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Stedsutvikling
Vedtatt kommunedelplan for Økernområdet skal legge til rette for et velfungerende og attraktivt 
nærings- og boligområde, og for gode kollektivløsninger slik at bilbruken reduseres. I hovedtrekk 
legger planen opp til boligutvikling i vest og nord (Lørenområdet og Økern torgområdet) samt økt 
utnyttelse av næringsområdene i det sentrale Økern og langs beltet langs T-banen og Østre Aker vei. 

Planlagt bebyggelse til bolig, forretning og kontor vil således være et bidrag for å nå målene i 
Kommundelplanen. 

Barns interesser
Det vil som følge av prosjektet etableres nye trafikkfrie utearealer mellom bebyggelsen som vil være 
egnet for barns lek. Utearealene opparbeides med beplantning og lekeapparater.
Det reguleres inn barnehage i felt D med tilhørende store lekearealer.

Universell utforming
Ved at det bygges tilgjengelige boliger og uterom, vil forslaget gi positive virkninger for 
brukergrupper med nedsatt bevegelighet.

Offentlige og private tiltak som er nødvendige for gjennomføringen,
Etablering av opp til 490 nye boliger vil føre til behov for flere skole- og barnehageplasser. 
Skolekapasiteten i området er i dag god, men utbyggingen kan føre til behov for ytterligere utvidelse.
Utbyggingen med boliger vil ikke føre til vesentlig økt press på veiene området, sammenlignet med 
dagens situasjon med kjøpesenter og kontor/industri. 
Teknisk infrastruktur i bakken som vann, avløp og el. antas å ha god nok kapasitet i forhold til planlagt 
utbygging. Fjernvarmenettet må bygges ut lokalt for å forsyne den nye utbyggingen med varme. 
Gangforbindelser som knytter planområdet sammen med utenforliggende områder må styrkes. 
Det planlegges to nye forbindelser, en over og en under toglinjen, som knytter planområdet sammen 
med Hasleområdet. 
Gang/sykkelvei langs Lørenveien bør etableres. 
Det etableres gangforbindelse gjennom planområdet, fra Lørenveien til torget. Det vil også være
diagonal gangforbindelse over torgområdet til gangbro over til Økernsenteret.  

Juridiske forhold
Det gis rekkefølgebestemmelser i tilknytning til tidspunkt for opparbeidelse av utomhusområder og 
opparbeidelse av gangforbindelse gjennom området, med krav til at gårdsrommet skal være ferdig 
opparbeidet i samsvar med godkjent utomhusplan, før brukstillatelse innenfor planområdet gis, og 
senest innen ett år.

Interessemotsetninger
Knyttet til utbyggingen av Hasle Linje planlegges gangbro over Alnabanen. Gangbroen er regulert til å 
lande mot planområdet Lørenveien 55-65 lengst vest i planområdet. Ganveien er reguleringsmessig 
videreført inn i planområdet, innenfor tomtegrensen og utenfor regulert vei.
Oslo kommune forutsetter at det avgis erklæring fra eier av Lørenveien 65 om allmenn ferdsel i 
området som i planen for Hasle linje er foreslått regulert til gangvei. 
Det er ikke oppnådd enighet om en økonomisk kompensasjon for en erklæring om allmenn ferdsel på 
området regulert til gangvei. 
Ingen andre kjente interessemotsetninger.

Andre forhold
Ingen kjente forhold.
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9. ILLUSTRASJONER

Følgende illustrasjoner, som ikke er gjenstand for vedtak og derfor ikke juridisk bindende, viser en 
mulig maksimal utbygging iht. forslaget.

Landskapsplan

Snitt gjennom torg
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Sett fra sør

Sett fra sørvest
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Sett fra øst

Inngangstorg mot Lørenveien
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Sett fra Økern-senteret

Sett fra sørøst
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Sett nedover Lørenveien

Lengdesnitt gjennom planområdet

Oppriss sett fra jernbanen
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Snitt sør � nord fra Hasle Linje til Lørenveien 55-65
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Alternativ med 24 meter
Høyhus i Oslo � Strategi for videre arbeid

Dersom det foreslås byggehøyder over 28 meter skal det utarbeides et alternativ som viser 
byggehøyder på inntil 24 meter.

Under er det vist et alternativ med 24 meter høyde. Dette tilsvarer maks 6 kontoretasjer, som igjen 
fører til en reduksjon av areal i felt A på 5 400 m². 

Ved maks byggehøyde i felt A på 24 meter, blir maks BRA = 6 400 m²

42 meter

24 meter
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42 meter

24 meter



Forslagstillers planbeskrivelse Side 39 av 42

42 meter

24 meter

Sol/skygge

Sol- og skyggestudier viser at store deler av felles uteareal på bakken blir solbelyst ved jevndøgn, 21.
mars kl 15:00.
Privat uteareal på takterrasser får meget gode sol- og utsiktsforhold. 

21.03. kl 12:00
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21.03. kl 15:00

Sol- og skyggestudier viser at store deler av felles uteareal på bakken blir solbelyst 1. mai. 

01.05. kl 12:00
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01.05. kl 15:00

Sol- og skyggestudier viser at store deler av felles uteareal på bakken blir solbelyst 21. juni. 

21.06. kl 12:00
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21.06. kl 15:00
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Fra: Natalia Kopsov [natalia.kopsov@bym.oslo.kommune.no] 

Sendt: 2. mai 2011 10:53 

Til: Eivind Bing 

Kopi: Arcasa 

Emne: LØRENVEIEN 55 - 65_ VARSEL OM IGANGSATT DETALJREGULERING 

 

Dato: 02.05.2011

Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode:

200702972-4 NAKO 512.1

LØRENVEIEN 55 - 65 - VARSEL OM IGANGSATT DETALJREGULERING,
FORHANDSVARSLING

Trafikketaten er opptatt av at parkeringen blir ivaretatt i reguleringsplanen.

Areal til parkering må avsettes på egen tomt, adkomstmuligheter i området må sikres.

Parkeringsdekning må være i samsvar med den til enhver tid gjeldene 

parkeringsnorm for Oslo kommune og 5% - 10% av parkeringsplassene  

tilrettelegges for forflytningshemmede.

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 bør foreligge en avklaring i saken for reelt parkeringsbehov i planområdet og en 

behovsvurdering for opparbeidelse av erstatningsplasser etter riving av eksisterende p- hus. 

Pga at arealet skal omreguleres også til publikumsrettede funksjoner som bevertning/ 

tjenesteyting/ idrettsanlegg, ber vi om at det tas spesielt hensyn til p-plasser for 

forflytningshemmede. 

Disse plassene må utarbeides med hensyn til universell utforming og med kortest mulig 

gangavstand til hovedinngang.

Med hilsen

Natalia Kopsov

avdelingsingeniør- plan
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Til Kopi til
Arcasa arkitekter AS

Uttalels e fra  H afs lund  N ett  til  fo rs lag  til regu leringsplan  fo r L ørenv eien  55 -
65 .

Det vises til Deres oversendelse av 2011-04-27

Situ as jon

Hafslund Nett som nettselskap har elektriske anlegg i det omtalte reguleringsområdet. 
Bebyggelse eller tiltak som kommer i konflikt med våre anlegg må tas hensyn til i det videre 
planarbeidet. 

Det vedlegges ikke kartunderlag ved informasjon om oppstart av reguleringsplaner. Ved 
oppstart av prosjektering kan aktøren som skal utføre prosjekteringen ta kontakt med Hafslund 
Nett for bestilling av digitalt kartunderlag, ref. nettdok@Hafslund.no
For kabelpåvisning kontakt med Geomatikk tlf. 09146.

A vstand  og  andre fo rho ld  til  eks is terend e an legg . 

Generelt 
Det må ikke iverksettes tiltak som medfører redusert adkomst til Hafslund Nett sine anlegg på 
området. Det må heller ikke gjøres inngrep i terrenget som medfører endring av overdekningen 
over kabler. Oppfylling av terreng under kraftledninger og tiltak som reduserer stabiliteten til 
fundamenteringen av kraftledningsmaster eller andre aktiviteter for øvrig som medfører brudd på 
gjeldende forskrifter om elektriske anlegg.

Støy  fra transform ator- og  n etts tas jon er

Dersom det finnes transformator- eller nettstasjoner på eller nær ved reguleringsområdet, kan 
disse medføre noe støy. Eventuelle ulemper og skjermingstiltak for planlagt bebyggelse, er i 
denne forbindelse, ikke netteiers ansvar.

Om legg ing  av  n ett , kostnad er

Bebyggelse eller andre tiltak som planlegges/etableres slik at de kommer i konflikt med
eksisterende elanlegg generer tiltak. Dersom elanlegg må endres, legges om eller flyttes, 
utføres dette etter nærmere avtale. Tiltakshaver må dekke alle kostnader i forbindelse med slike 
tiltak. Omlegg av elektrisk anlegg krever at Hafslund Nett varsles på et tidlig tidspunkt. Tiltakshaver 

skaffer rettigheter til fremføring av nettanleggene i ny trasé. Rettigheter til fremføring av nettanleggene 

foretas etter de standardvilkår Nettselskapet til enhver tid benytter.

K ap as itet  p å eks is terende s trøm n ett

For planlegging av strømforsyning til nye anlegg, må det tas tidlig kontakt med Nettselskapet slik 
at nødvendige tiltak kan planlegges, for deretter å igangsettes. Det presiseres at det på 
nåværende tidspunkt ikke er tatt stilling til hvilke tiltak som må iverksettes eller om det er 
kapasitet i eksisterende nett. Dette gjøres først etter at konkrete effektbehov er meldt inn til 
Nettselskapet. Effektbehovets størrelse vil være avgjørende for om effekten kan hentes fra 
eksisterende nett eller om det er behov for avsettelse av plass/areal til ny nettstasjon eller nye 
lednings-/kabelanlegg. 
  
Ny e s trøm forsyningsan legg

Generelt
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Alle nye, eller endring av eksisterende elanlegg skal bygges iht. gjeldende forskrifter,
bransjepublikasjoner og Nettselskapets spesifikasjoner. Nettselskapet bestemmer 
plassering/sted for utbyggers tilknytningspunkt for strømforsyningen. 

Nettstasjoner
Dersom det er behov for ny(e) nettstasjon(er) ifm. tiltaket vil størrelse på nettstasjon(er) og 
transformator(er) dimensjoneres etter utbyggers dokumenterte behov. Om nettstasjon(er) kan 
plasseres som en frittstående enhet eller i et rom i bygning, er bl.a. avhengig av de stedlige 
forhold/begrensninger i plass og størrelsen på den effekt som skal leveres. 

For bygg med et effektbehov større enn 800 kW ref. spenning 400V og 500 kW ref. spenning 
230V, skal nettstasjonen som hovedregel plasseres i bygget med hovedtavle ved siden av. Det 
tas forbehold om mulige endringer i byggkrav, frem til det tidspunkt strømtilknytningen bestilles 
av Nettselskapet.

Dersom ny nettstasjon etableres som en frittstående nettstasjon er nødvendig areal normalt 
10m2. Arealets lengste side skal ikke være mindre enn 4m. Nettstasjonen skal ikke plasseres 
mindre enn 5m fra nærmeste bygning, og det skal være mulig å komme til nettstasjonen med 
kranbil (med støttebein). 

Ved etablering av nettstasjon(er) forutsettes det at Nettselskapet gis permanente rettigheter til 
drift, vedlikehold og adkomst. Dette i henhold til de standardvilkår Nettselskapet til enhver tid 
benytter. Rettighetene skal kunne tinglyses på aktuelle eiendom.

Luftlednings- og kabelanlegg
For strømforsyning av ny bebyggelse i området, må det etableres nytt strømforsyningsnett. En 
forutsetning for etablering av strømforsyningsanlegg er at disse anleggene gis fullt rettsvern på 
den grunn der de etableres.

Høyspennings luftledningsanlegg kan bare etableres på arealer der det er mulig å erverve 
stetsevarige rettigheter til Nettselskapet for plassering, bygging, drift og vedlikehold av 
anleggene. Rettighetene skal dokumenteres i egne overenskomster som tinglyses.

Lavspennings luftledningsanlegg og lavspennings kabelanlegg krever kun fremføringsrett. 

Normalt blir veigrunn brukt til fremføring av strømnettet til de enkelte kunders bygg. Dersom 
Nettselskapet ikke kan erverve rettigheter på veigrunn må det avsettes egne arealer, parallelt 
med veier, for fremføring av lednings- eller kabelanlegg for strømforsyningen. Disse rettighetene 
skal ha fullt rettsvern. 

A nleggsb idrag  

Den eller de som utløser tiltaket i strømforsyningsnettet, både flytting, nyanlegg og forsterkning, 
må dekke kostnadene med tiltaket iht. kontrollforskriftens § 17-5 og iht. Nettselskapets 
gjeldende retningslinjer for praktiseringen av anleggsbidrag. Tiltak iverksettes ikke, uten 
bestilling fra tiltakshaver.

Med hilsen
Hafslund Nett AS

Eldar Østbakken

Vedlegg: 

- Uttalelse regional nett og uttalelse sentral nett kabler
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STEDS/ BYFORMANALYSE FOR LØRENVEIEN 55- 65

Lørenveien 55-65



LØRENVEIEN 55-65 21.12.12  ARCASA ARKITEKTER 

LØRENVEIEN 65

BEBYGGELSESSTRUKTUR

Eksisterende bebyggelsestruktur Foreslått bebyggelsestruktur

Hoveddisponering

Offentlig torg 

Opphevet uteareal 

Planområdet er lokalistert 
på Løren i Oslo, i nærhet 
til Økern senter. Området 
er i stor endring, og det 
foregår mange trans-
formasjonsprosjekter i 
nærområdet, blant annet 
planlegges mye ny bolig-
bebyggelse i området.

Planområdet som i dag  
inneholder blant annet 
en stor butikk, er planlagt 
omformet til  boliger, han-
del, næring og offentlig 
tilgjengelig torg. 

Planområdet er disponert 
med en nærings/ handels-
del med torg som sam-
menbinder Lørenveien og 
gangbroen fra Økern i øst. 
Bak det ligger boligene 
mot vest. De store åpne 
gårderne mot syd/vest har  
private uteoppholdsar-
ealer for beboerne. 

Planområdet

planområdet

Økern senter
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Nytt Sentrumområde med kontor og  forrettning

Eksisterende og planlagte boligområder

Eksisterende industriområde, planlagt utviklingsområde

Et nytt senter er under byg-
ging. Planområdet ligger i 
en del av byen som  trans-
formeres i høy hastighet. 
Mange nye arbeidsplasser 
og boliger er planlagt og 
allerede bygget. Bare 
innenfor planområdet 
planlegges mer enn 450 
boliger og 13 000 m2 kon-
tor og forretning.

Generell områdesindeling
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PARK/ GRØNNSTRUKTURER I NÆRHET TIL PLANOMRÅDET

Privat friområdet
Ikke planmassig sikret

Kommunalt eiet friområdet
Ikke planmessig sikret

Kommunalt eiet friområde
Planmessig sikret
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HOVED OG LOKALVEIER I NÆRHET TIL PLANOMRÅDET

Planområdet har Løren-
veien som avgrensning i 
nord, og jernbanen i sør. I 
øst er Østre Aker vei. 

Ring 3 og Østre Aker vei 

mens Lørenveien er en 
lokalvei.

Veisystemet i området er 
under ombygging. Mye av 

som får sitt utløp like sør for 
planområdet.

Lørenveien

Alnabanen

Østre Aker vei

Ring 3

Østre Aker vei

Ring 3, Stor belastning og støy

Østre Akervei, middel stor belastning

Lørenveien, lokalvei bil, sykkel og  fotgjengere.
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HØYDER PÅ BEBYGGELSE I NÆROMRÅDET

10 etg og over

8- 9 etg

Under 8 etg

referanser høyder

Boligbebyggelsen innen-
for planområdet er på 
mellom 5-8 etasjer. Den 
forholder seg til høyder 
på eksisterende boligbe-
byggelse i nærområdet, 
og til planlagt boligbe-
byggelse i nærområdet. 

Næringsdelen går opp til 
11 etasjer. Denne er plas-
sert nærmest Østre Aker 
vei som en lydbuffer for 
boligbebyggelsen bak. 
Høyden har referanse 
i andre næringsbygg i 
området.
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BEVARINGSVERDIG BEBYGGELSE I NÆROMRÅDET

Bevaringsverdig bebyggelse i 
nærområdet

Vinmonopolet
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Offentlig torg innenfor planområdet

Offentlig torg i nærområdet

OFFENTLIGE TORG/ MØTEPLASSER INNENFOR PLANOMRÅDET 
OG I NÆROMRÅDET

Øst i planområdet er 
det planlagt et offentlig 
torg tilknyttet handel og 
næringsarealene. 

På Økern senter er det 
planlagt en stor ombyg-
ging. Her vil det også ligge 
offentlige torgarealer.

De to områdene er 
bundet sammen med en 
fotgjengerovergang.
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SIKTLINJER

Bebyggelsen er plan-
lagt med teverrgående 
siktlinjer gjennom planom-
rådet. Mellom nærings-
bebyggelsen og bolig-
bebyggelsen er det en 
åpen akse over torget, og 
videre langs Lørenveien.

Strukturen av bygningene 
er ordnet slik at siktlinjer 
er opprettet fra området 
i nord til sør. Dette gjø 
at Lørenveien føles mer 
åpen og gjennomsiktig. 
For eksempel blir Vinmono-
polet synlig fra Lørenveien.
Portaler i bygningene 
gir også kontakt mellom 
gårdsplassene.
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Det går i dag fortau langs 
Lørenveien som op-
prettholdes. Det legges en 
ny gangvei over torget. I 
øst er det en overgang til 
Økern senter, mens det vil 
anlegges ny undergang 
under jernbanen i sør.
Vest i planområdet vil det 
komme en tverrforbindelse 
mellom Lørenveien, og ny 
planlagt bebyggelse sør 
for planområdet over en 
ny gangbro.
Sør for planområdet er 
gangvei på motsatt side 
av jernbanen.

bro til Økern senter

gang/ sykkelvei langs
Østre Aker vei

mot Sinsen

gjennom torget

GANG/ SYKKELVEIER I TILKNYTNING PLANOMRÅDET

undergang 

mot Sinsen

tverrforbindelse

overgang 
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Privat felles uteareal for boligene

Barnehagens mulige uteareal

Offentlig torg

Offentlig grøntareal

PRIVATE/ OFFENTLIGE UTEAREALER INNENFOR PLANOMRÅDET

Det skal være et sam-
let uteoppholdsareal 
tilsvarende 25% av BRA 
bolig mellom bebyggels-
en. I uteoppholdsareal 
skal det være beplant-
ning. Det skal også være 
gangveier som forbinder 
bebyggelsen og knytter 
den til bebyggelse og 
infrastruktur utenfor pla-
nområdet.

I øst opparbeides et offen-
tlig torg med beplantning. 
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BARNEHAGE

mulig barnehage

uteareal

god tilkomst fra Lørenveien

gangvei
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SOL/ SKYGGEFORHOLD 

21 Mars Kl. 12:00 

1 Mai Kl. 12:00 1 Mai Kl. 15:00 

21 Mars Kl. 15:00 
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SOL/ SKYGGEFORHOLD 

21 Juni Kl. 12:00 

21 Juni Kl. 18:00 

21 Juni Kl. 15:00 
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UTFORMING

Boligblokkene er planlagt 
som åpen kvartalsbe-

-
taler. Dette i samsvar med 
ny bebyggelse i området 
for øvrig. I forbindelse med 
rammesøknad skal det 
utformes en designpalett 
som sikrer sammenheng, 
og et helhetlig visuelt ut-
trykk for bebyggelsen, men 
som samtidig sikrer varias-
jon innenfor den samlende 
rammen. 

Den planlagte bebyggels-
en er tilpasset omkring-
liggende bebyggesle i høy-
der, retninger og volum, 
og fjernvirkningen vil derfor 
være tilsvarende som øvrig 
bebyggelse/ planlagt be-
byggelse i området.  

Boligbebyggelsen er plan-
lagt i tegl/ puss. Nærings-
delen planlegges med 

Torget øst i planområdet 
skal ha både beplantning 

markere ankomst til kon-
torer, forretning og garasje Lørenveien sett fran vest.
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1. INNLEDNING 

I forbindelse med planarbeidet for Lørenveien 55 � 65 ønskes en utredning av støysituasjonen i 
området. 
   
Lørenveien 55-65 ligger mellom Ring 3, Økernveien og Trondheimsveien, som er sterkt 
trafikkerte veier. I tillegg ligger togbanelinje mellom Grefsen og Alnabru tett innpå planområdet. 
Det er ventet at disse kildene vil gi de dimensjonerende bidrag til det totale støynivået. 

2. DEFINISJONER 

Lden A-veid ekvivalent støynivå for dag-kveld-natt (day-evening-night) med 
5 dB og 10 dB tillegg for henholdsvis kveld og natt. Det tas dermed 
hensyn til varighet, lydnivå og tidspunktet på døgnet støy blir 
produsert, og støyende virksomhet på kveld og natt gir høyere bidrag 
til totalnivå enn på dagtid. Lden-nivået skal i kartlegging etter direktivet 
beregnes som årsmiddelverdi, det vil si gjennomsnittlig støybelastning 
over et år. Lden skal alltid beregnes som frittfeltverdier. 

Lp,Aeq,T Et mål på det gjennomsnittlige A-veide nivået for varierende lyd over 
en bestemt tidsperiode T, for eksempel 30 minutt, 8 timer, 24 timer. 
Krav til innendørs støynivå angis som døgnekvivalent lydnivå, altså et 
gjennomsnittlig lydnivå over døgnet. 

L5AF A-veid maksimalt lydnivå målt med tidskonstant �Fast� på 125 ms og 
som overskrides av 5 % av hendelsene i løpet av en nærmere angitt 
periode. 

Frittfelt Lydmåling (eller beregning) i fritt felt, dvs. mikrofonen er plassert slik 
at den ikke påvirkes av reflektert lyd fra husvegger o.l. 

Støyfølsom bebyggelse Bolig, skole, barnehage, helseinstitusjon og fritidsbolig. 

A-veid Hørselsbetinget veiing av et frekvensspektrum slik at de 
frekvensområdene hvor hørselen har høy følsomhet tillegges 
forholdsmessig høyere vekt enn de deler av frekvensspekteret hvor 
hørselen har lav følsomhet. 

ÅDT Årsdøgntrafikk. Antall kjøretøy som passerer en gitt veistrekning per år 
delt på 365 døgn. 

Tabell 1 Definisjoner brukt i rapporten 

3. MYNDIGHETSKRAV 

I "Teknisk forskrift etter Plan- og bygningsloven" (utg. 2010) er det gitt funksjonskrav med 
hensyn på lyd og lydforhold i bygninger. Byggeforskriften med veiledning tallfester ikke krav til 
akustikk og lydisolasjon, men henviser til norsk standard NS 8175:2012 "Lydforhold i bygninger - 

Lydklassifisering av ulike bygningstyper" (lydklassestandarden). Klasse C i standarden regnes for 
å tilfredsstille forskriftens minstekrav for søknadspliktige tiltak.  
 
Eksterne støyforhold er regulert av Miljøverndepartementets �Retningslinje for behandling av støy 

i arealplanlegging� (T-1442). Retningslinjen har sin veileder �Veileder til støyretningslinjen� (TA-
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2115) som gir en utfyllende beskrivelse omkring flere aktuelle problemstillinger i forhold til 
utendørs støykilder. Når det gjelder innendørs støynivå henvises det videre til grenseverdier gitt i 
norsk standard NS 8175. 
 

 
 

Figur 1 Gjeldende lovverk, forskrifter, veiledere og standarder 

 
 
T-1442 er koordinert med støyreglene som er gitt etter forurensningsloven og teknisk forskrift til 
plan- og bygningsloven. Denne anbefaler at det beregnes to støysoner for utendørs støynivå 
rundt viktige støykilder, en rød og en gul sone: 
 

· Rød sone: Angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme bruksformål, og etablering 
av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås.  

· Gul sone: Vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende 
tiltak gir tilfredsstillende støyforhold.  

 
I retningslinjene gjelder grensene for utendørs støynivå for boliger, fritidsboliger, sykehus, 
pleieinstitusjoner, skoler og barnehager. Nedre grenseverdi for hver sone er gitt i Tabell 2. 
 

Støykilde 

Støysone 

Gul sone Rød sone 

Utendørs støynivå Utendørs støynivå 

i nattperioden kl. 

23 - 07 

Utendørs støynivå Utendørs støynivå 

i nattperioden kl. 

23 - 07 

Vei 55 Lden 70 L5AF 65 Lden 85 L5AF 

Bane 58 Lden 75 L5AF 68 Lden 90 L5AF 

Tabell 2 Kriterier for soneinndeling. Alle tall i dB, frittfeltsverdier. 

L5AF er et statistisk maksimalnivå som overskrides av 5 % av støyhendelsene.  

Krav til maksimalt støynivå gjelder der det er mer enn 10 hendelser per natt over grenseverdien. 

 

 
Plan- og 
bygningsloven 

 

T-1442  
Retningslinje for 
behandling av støy i 
arealplanlegging 
 

TEK 
Teknisk forskrift 
[TEK97, TEK07, TEK10] 

TA-2115 
Veileder til 
Miljøverndepartementets 
retningslinje 

for behandling av støy i 

Veiledning til 
teknisk forskrift 
Kap. 8.4 Lydforhold og 
vibrasjoner 

LOVVERK FORSKRIFT

ER 

VEILEDERE STANDARDER 

NS 8175 
Lydforhold i bygninger - 
Lydklasser for ulike 
bygningstyper 

RETNINGSLINJE 
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Tabell 3 er et utdrag fra NS 8175 som angir krav til lydnivå på uteareal og utenfor vinduer fra 
utendørs lydkilder. 
 

Type brukerområde Målestørrelse Klasse C 

Lydnivå på uteareal og utenfor vinduer, fra andre utendørs 

lydkilder 

Lden, Lp,AFmax,95, 

Lp,Asmax,95, Lp,Aimax, 

Ln (dB)  

for støysone 

Nedre grenseverdi 

for gul sone 

Tabell 3 Lydklasser for boliger. Høyeste grenseverdi på uteareal for dag-kveld-natt lydnivå 

 

Støygrensene gjelder på uteplass og utenfor vindu i rom til støyfølsom bruk. Med støyfølsom bruk 
menes f. eks soverom og oppholdsrom. Støykravene gjelder derfor ikke nødvendigvis ved mest 
utsatte fasade, det vil være avhengig av hvor rom til støyfølsom bruk er plassert i bygningen. 
Støygrensene gjelder også for uteareal knyttet til oppholdsareal som er egnet for rekreasjon. 
Dvs. balkong, hage (hele, eller deler av), lekeplass eller annet nærområde til bygning som er 
avsatt til opphold og rekreasjonsformål. 
 
Støygrensene gitt i T-1442 alene er ikke juridisk bindende. Det vil av økonomiske og praktiske 
grunner ikke alltid være mulig å oppfylle disse målene, og grenseverdiene kan fravikes dersom 
støytiltakene medfører urimelig store praktiske ulemper for trygghet, urimelig høy kostnad, dårlig 
tiltakseffekt og lignende. I sentrumsområder i byer og tettsteder, spesielt rundt 
kollektivknutepunkter, er det i tillegg aktuelt med høy arealutnyttelse av hensyn til samordnet 
areal- og transportplanlegging. Ved avvik fra anbefalingene og bestemmelsene i gul og rød sone 
bør likevel følgende forhold innfris 
 

· Støyforholdene innendørs og utendørs skal være dokumentert i en støyfaglig utredning, 
for å sikre at kravene til innendørs støynivå i teknisk forskrift ikke overskrides 

· Det skal legges vekt på at alle boenheter får en stille side, og tilgang til egnet uteareal 
med tilfredsstillende støyforhold. Her varierer kravene fra kommune til kommune. 

 
NS 8175 angir ulike krav til lydnivå på inneareal som følge av utendørs lydkilder for ulike 
bygninger med ulike bruksforemål. Tabell 4 er utdrag fra NS 8175 som angir krav til innendørs 
lydnivå fra utendørs lydkilder for boliger. 
 

Type brukerområde Målestørrelse Klasse C 

I oppholds- og soverom fra utendørs støykilder Lp,Aeq,24h (dB) 30 

I soverom fra utendørs støykilder Lp,AFmax (dB) 

natt, kl. 23-07 
45 

Tabell 4 Lydklasser for boliger. Høyeste grenseverdier for innendørs A-veid ekvivalent og maksimalt 
lydtrykksnivå Lp,AeqT og Lp,AFmax 

Lp,Aeq,24h er gjennomsnittsverdien gjennom 24 timer. 

Lp,AFmax er maksimalt lydtrykknivå. Krav til maksimalt støynivå gjelder der det er mer enn 10 hendelser per natt over 

grenseverdien. 
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4. BEREGNINGSMETODE OG GRUNNLAG 

4.1 Trafikkdata 

Ved støyberegninger oppgis det nøkkeltall som beskriver trafikksituasjonen for aktuelle veier, 
disse er 
 

· ÅDT (årsdøgntrafikk) 
· Prosentvis fordeling av veitrafikk for dag/kveld/natt 
· Andel tungtrafikk 
· Skiltet hastighet på veistrekningene. 

 
Nasjonal transportplan (NTP) 2010-2019 angir forventet trafikkvekst i ulike perioder fram til 
2040. Data for trafikkvekst er angitt for hvert fylke og det skilles på lette kjøretøy (personbiler 
o.l.) og tunge kjøretøy (lastebiler, vogntog, busser o.l. over 3500 kg). Avhengig av tidsperiode 
og type kjøretøy varierer årlig trafikkvekst fra om lag 0,7 til 2,0 %. Det er her lagt til grunn en 
prosentvis vekst for trafikken på 1,2 % fram til 2019 og 0,7 % videre. Det er beregnet trafikktall 
for prognoseår 2035, altså ca 20 år fram i tid. 
 
Trafikkfordelingen som er benyttet på veier i prosjektet samsvarer med norsk byvei der 84 % av 
trafikken skjer på dagtid mellom kl 07-19, 10 % av trafikken skjer på kveld mellom kl 19-23, og 
6 % av trafikken foregår om natten mellom kl 23-07. Trafikktallene er hentet fra Statens 
Vegvesens plan for utbygging på Økern, supplementert med tall fra Oslo kommunes Contram 
modell. For togtrafikk er de seneste trafikktall sist oppdatert 14. februar 2011 benyttet.1 
Trafikktallene som er benyttet i denne utredningen er gjengitt i Tabell 5 og Tabell 6. 
 

Tabell 5 Trafikkdata for vegtrafikk benyttet i beregningsgrunnlaget 

                                                
1
 http://www.jernbaneverket.no/no/Jernbanen/Miljo/Miljopaverknad/Stoy/ 

ID Veglinje Strekning 
ÅDT 

2015 

ÅDT 

2035 

Andel tunge 

kjøretøy 

Farts-

begrensning 

1 
Lørenveien 

Vest for Lørenveien 61 5,500 8,000 10 % 40 km/t 

2 Øst for Lørenveien 61 9,700 14,000 10 % 40 km/t 

3 
Dag Hammerskjold vei 

Nord 9,200 13,200 10 % 60 km/t 

4 Rampe mot Østre Aker vei 16,000 23,000 10 % 60 km/t 

5 Østre Aker vei Øst for Ring 3 54,000 77,800 10 % 60 km/t 

6 Ulvenveien  9,000 13,000 10 % 50 km/t 

7 

Økernveien 

Sør for rampe Ring 3 25,000 36,000 10 % 50 km/t 

8 Rampe nord for Lørenveien 8,500 12,200 10 % 50 km/t 

9 Rampe sør for Lørenveien 13,400 19,300 10 % 50 km/t 

10 Opp til Lørentunnelen 15,600 22,500 10 % 60 km/t 

11 Link til Dag Hammerskjolds vei 13,000 18,700 10 % 50 km/t 

12 Avkjørsel til Lørentunnelen 7,000 10,000 10 % 60 km/t 

13 

Ring 3 

Rampe Ring 3 Lørentunnelen 10,400 15,000 10 % 60 km/t 

14 Mellom sør og tunnel 67,150 96,700 10 % 80 km/t 

15 Rampe Økernveien 26,070 37,500 10 % 50 km/t 

16 Rv 150 sør for Økern 79,000 114,000 10 % 80 km/t 

17 Haslevangen  4,300 6,200 10 % 40 km/t 

18 Peter Møllers vei  2,500 3,600 10 % 40 km/t 
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Figur 2 Oversikt trafikktall for veier 

 

Tabell 6 Trafikktall for togtrafikk brukt i beregningsgrunnlaget 2011 

4.2 Beregningsmetode og inngangsparametere 

Lydutbredelse er beregnet i henhold til nordisk beregningsmetode for veitrafikkstøy 2. Denne 
metoden tar hensyn til følgende forhold 
 

· Andel tunge og lette kjøretøy 
· Trafikkfordeling over døgnet 
· Veibanens stigningsgrad 
· Hastighet 
· Skjermingsforhold fra terreng, bygninger, skjermer og skjæringer i terreng 
· Absorpsjons- og refleksjonsbidrag fra mark 

 
Alle beregninger gjelder for 3 m/s medvindsituasjon fra kilde til mottaker. 
 
Retningslinjene setter støygrenser som frittfelt lydnivå. Med frittfelt menes at refleksjoner fra 
fasade på angjeldende bygning ikke skal tas med. Øvrige refleksjonsbidrag medregnes 
(refleksjoner fra andre bygninger eller skjermer). For støysonekartene er alle 1. ordens 
refleksjoner tatt med, mens lydnivå på bygningsfasader er såkalt frittfelt.  

                                                
2
 Nordisk beregningsmetode for vegtrafikkstøy, 1996. Håndbok 064 Statens vegvesen, 2000. 

ID Linje Strekning 
Antall meter tog per døgn Farts- 

begrensning Dag Kveld Natt 

19 Alnabrubanen Grefsen-Alnabru 937 617 503 50 km/t 
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Det er etablert en 3D digital beregningsmodell på grunnlag av tilgjengelig 3D digitalt kartverk. De 
viktigste inngangsparametere for beregningene er vist i Tabell 7. 
 

Egenskap Verdi 

Refleksjoner, støysonekart 1. ordens (lyd som er reflektert fra kun én flate)  

Refleksjoner, punktberegninger 2. ordens 

Markabsorpsjon Generelt: 1 (�myk� mark, dvs. helt lydabsorberende).  

Vann, veier og andre harde overflater: 0 

(reflekterende) 

Refleksjonstap bygninger, 

støyskjermer 
1 dB 

Søkeavstand 1000 m 

Beregningshøyde, støysonekart 2 m og 4 m 

Beregningshøyde, fasadeverdier Alle etasjer 

Oppløsning, støysonekart 5 x 5 m 

Tabell 7 Inngangsparametre i beregningsgrunnlaget 

 
Støyberegninger er gjennomført med programmet SoundPLAN 7.1. For beregningene for 
støysonekart er det benyttet én refleksjon i beregningene og trafikktall for 2035. De beregnede 
verdiene er gitt Lden. Beregningshøyden er satt til 4 meter noe som gjør de beregnede verdier 
direkte sammenlignbare med grenseverdiene i T-1442 og gjengitt i Tabell 2. 
 
I tillegg er det beregnet punktverdier for utsatte fasader. Fasadeverdiene er gitt som 
frittfeltsverdier, det vil si uten refleksjonsbidrag fra tilhørende fasade, og som Lden. For 
punktberegningene er det benyttet en refleksjon og trafikktall for 2011 for togtrafikk og 2035 for 
vegtrafikk. 
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5. RESULTATER 

Alle støykart og verdier er gitt som vedlegg. Det er både beregnet i høyde 4 meter over terrenget 
i henhold til standard, og 2 meter over terrenget for å gi et klarere bilde av støynivået på 
uteområder. For togtrafikk er det i tillegg beregnet effekt av 2 meter høy støyskjerm langs ved 
togskinnene. 
 
Støysonekartet for vegtrafikk med beregningshøyde 4 meter (vedlegg 1) viser at deler av tomten 
nærmest Lørenveien, sammen med deler av bygninger lengst øst i utredningsområdet ligger i rød 
sone. Deler av utredningsområdet lengst nord, og alle bygninger nærmest Lørenveien og 
bygninger lengst øst ligger i gul og rød sone. For togtrafikk i samme beregningshøyde (vedlegg 
2) ligger ingen boliger i rød sone, mens alle bygninger sør i utredningsområdet ligger delvis i gul 
sone. Disse bygningene kommer ut av gul sone fra togtrafikk ved støyskjerming langs ved 
togskinnene. Støysonekart for både veg- og togtrafikk i beregningshøyde 4 meter uten eventuell 
støyskjerming med trafikktall for 2011 for togtrafikk og 2015 for vegtrafikk (vedlegg 3) viser at 
alle bygninger ligger delvis i gul sone. Enkelte uteområder vil være ute av gul sone. 
 
Støysonekartet for vegtrafikk med beregningshøyde 2 meter (vedlegg 4) viser at gul sone vil 
strekke seg kortere inn på utredningsområdet fra nord og øst, men alle bygninger lengst nord og 
øst vil fortsatt ligge delvis i gul og rød sone. For togtrafikk i samme beregningshøyde (vedlegg 5) 
viser at alle bygninger lengst sør vil ligge delvis i gul sone. Ved støyskjerming ligger alle 
bygninger ut av gul sone samtidig som utearealer mellom togskinner og bygninger lengst sør 
også ligger utenfor gul sone. Støysonekart for både veg- og togtrafikk i beregningshøyde 2 meter 
uten eventuell støyskjerming med trafikktall for 2011 for togtrafikk og 2015 for vegtrafikk 
(vedlegg 6) viser at alle bygninger unntatt bygning lengst vest ligger delvis i gul sone. Bygninger 
langs Lørenveien ligger i tillegg delvis i rød sone. Uteområder mellom bygningene vil være 
utenfor gul sone. 
 
Det er beregnet punktverdier på alle fasader fra vegtrafikk gitt som ekvivalentnivå (vedlegg 7). 
Beregningene viser at de høyeste nivåene er for fasade nærmest Lørenveien i nord med verdier 
opp mot Lden = 67 dB(A). Dette er 2 dB over grense for rød sone. For boliger som ligger vendt 
mot disse støykildene må disse detaljberegnes i neste planfase og materialvalg må vurderes nøye 
for å havne på et akseptabelt innenivå på Leq = 30 dB(A) i henhold til Tabell 4. 
 
Det er beregnet punktverdier på alle fasader fra togtrafikk (vedlegg 8). Fra punktverdiene ser 
man at de høyeste fasadenivåene er fasaden nærmest togskinnene med verdier opp mot Lden = 
63 dB(A). Dette er 5 dB over grense for gul sone, men under grense for rød sone. 
 
Beregninger og sonekart viser at alle bygninger vil ha tilgang til uteoppholdsareal med lydnivå 
under grenseverdiene satt i retningslinjene. 
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6. APPENDIKS A 

6.1 Miljø 

Ifølge Klima- og forurensingsdirektoratet (Klif) er helseplager grunnet støy det miljøproblemet 
som rammer flest personer i Norge3. I Norge er veitrafikk den vanligste støykilden og står for om 
lag 80 % av støyplagene. Langvarig eksponering for støy kan føre til stress som igjen kan føre til 
fysiske lidelser som muskelsmerter og hjertesykdommer. Det er derfor viktig å ta vare på og 
opprettholde stille soner, særlig i frilufts- og rekreasjonsområder der forventningen til støyfrie 
omgivelser er stor. Ved å sørge for akseptable støyforhold hos berørte naboer og i stille områder 
vil man oppnå økt trivsel og god helse hos beboerne. 

6.2 Støy � en kort innføring 

Lyd er en trykkbølgebevegelse gjennom luften som gjennom øret utløser hørselsinntrykk i 
hjernen. Støy er uønsket lyd. Lyd fra veitrafikk oppfattes av folk flest som støy. Lydtrykknivået 
måles ved hjelp av desibelskalaen, en logaritmisk skala der 0 dB tilsvarer den svakeste lyden et 
ungt menneske med normal, uskadet hørsel kan høre (ved frekvenser fra ca. 800 Hz til ca. 5000 
Hz). Ved ca 120 dB går smertegrensen, dvs. at lydtrykknivå høyere enn dette medfører fysisk 
smerte i ørene.  
 
Et menneskeøre kan normalt ikke oppfatte en endring i lydnivå på mindre enn ca. 1 dB. En 
endring på 3 dB tilsvarer en fordobling eller halvering av energien ved støykilden. Det vil si at en 
fordobling av for eksempel antall biler vil gi en økning i trafikkstøynivået på 3 dB, dersom andre 
faktorer er uendret. Dette oppleves likevel som en liten økning av støynivået.  
 
For at endringen i støy subjektivt skal oppfattes som en fordobling eller halvering, må lydnivået 
øke eller minske med ca. 10 dB. De relative forskjellene kan subjektivt bli oppfattet som angitt i 
Tabell 8. Det er for øvrig viktig å understreke at lyd og støy er en høyst subjektiv opplevelse, og 
det finnes ingen fasit for hvordan den enkelte oppfatter lyd. Retningslinjene er lagt opp til at det 
også innenfor gitte grenseverdier vil være 10 % av befolkningen som er sterkt plaget av støy. 
 

Endring Forbedring 

1 dB Lite merkbar 

2-3 dB Merkbar 

4-5 dB Godt merkbar 

5-6 dB Vesentlig 

8-10 dB Oppfattes som en fordobling av opplevd lydnivå 

Tabell 8 Endring i lydnivå og opplevd effekt

                                                
3
 http://www.klif.no/no/Tema/Stoy/ 
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VEDLEGG 
 
 
1 STØYSONEKART VEGTRAFIKK BEREGNINGSØYDE 4 M 
2 STØYSONEKART TOGTRAFIKK BEREGNINGSHØYDE 4 M 
3 STØYSONEKART VEG- OG TOGTRAFIKK BEREGNINGSHØYDE 4 M 
4 STØYSONEKART VEGTRAFIKK BEREGNINGSØYDE 2 M 
5 STØYSONEKART TOGTRAFIKK BEREGNINGSHØYDE 2 M 
6 STØYSONEKART VEG- OG TOGTRAFIKK BEREGNINGSHØYDE 2 M 
7 FASADEVERDIER BILTRAFIKK 
8 FASADEVERDIER TOGTRAFIKK 
 
 
 
 
 



Viktige beregningsparametre
Beregningsmetode: Nordisk
beregningsmetode
Enhet: Lden (ihht T-1442)
Antall refleksjoner: 1
Beregningshøyde: 4 meter
Støykilder: veitrafikk

Støynivå
Lden dB(A)

55 < <= 65
65 <  

Terrenghøyde
i m

 <= 77
77 < <= 82
82 < <= 87
87 < <= 92
92 < <= 97
97 < <= 102

102 < <= 107
107 < <= 112
112 <  

Tegn og symboler
Vegakse

Bebyggelse

Lørenveien 55-65

Tunnel

Lengdeskala 1:2000
00 10 20 40 60

m

Dato: 05.12.2012

Hoffsveien 4, 0213 Oslo
Tlf.: 22 51 80 00, fax: 22 51 80 01

1) Støysonekart vei - beregningshøyde 4 meter
Oppdragsnummer: 1120901



Viktige beregningsparametre
Beregningsmetode: Nordisk
beregningsmetode
Enhet: Lden (ihht T-1442)
Antall refleksjoner: 1
Beregningshøyde: 4 meter
Støykilder: togtrafikk

Støynivå  med skjerm
Lden dB(A)

58 < <= 68
68 <  

Støynivå uten skjerm
Lden dB(A)

58 < <= 68
68 <  

Terrenghøyde
i m

 <= 77
77 < <= 82
82 < <= 87
87 < <= 92
92 < <= 97
97 < <= 102

102 < <= 107
107 < <= 112
112 <  

Tegn og symboler
Vegakse

Bebyggelse

Lørenveien 55-65

Tunnel

Støyskjerm

Lengdeskala 1:2000
00 10 20 40 60

m

Dato: 04.12.2012

Hoffsveien 4, 0213 Oslo
Tlf.: 22 51 80 00, fax: 22 51 80 01

2) Støysonekart togbane - beregningshøyde 4 meter
Oppdragsnummer: 1120901



Viktige beregningsparametre
Beregningsmetode: Nordisk
beregningsmetode
Enhet: Lden (ihht T-1442)
Antall refleksjoner: 1
Beregningshøyde: 4 meter
Støykilder: togtrafikk, vegtrafikk

Støynivå  vei
Lden dB(A)

55 < <= 65
65 <  

Terrenghøyde
i m

 <= 77
77 < <= 82
82 < <= 87
87 < <= 92
92 < <= 97
97 < <= 102

102 < <= 107
107 < <= 112
112 <  

Tegn og symboler
Vegakse

Bebyggelse

Lørenveien 55-65

Tunnel

Lengdeskala 1:2000
00 10 20 40 60

m

Dato: 05.12.2012

Hoffsveien 4, 0213 Oslo
Tlf.: 22 51 80 00, fax: 22 51 80 01

Støynivå  bane
Lden dB(A)

58 < <= 68
68 <  

3) Støysonekart vegtrafikk og togtrafikk - beregningshøyde 4 meter
Oppdragsnummer: 1120901

Støynivå  biltrafikk
Lden dB(A)

68 <  

Støynivå  biltrafikk
Lden dB(A)

58 <  

Støynivå  biltrafikk
Lden dB(A)

65 <  

Støynivå  biltrafikk
Lden dB(A)

55 <  



Viktige beregningsparametre
Beregningsmetode: Nordisk
beregningsmetode
Enhet: Lden (ihht T-1442)
Antall refleksjoner: 1
Beregningshøyde: 2 meter
Støykilder: veitrafikk

Støynivå  vei
Lden dB(A)

55 < <= 65
65 <  

Terrenghøyde
i m

 <= 77
77 < <= 82
82 < <= 87
87 < <= 92
92 < <= 97
97 < <= 102

102 < <= 107
107 < <= 112
112 <  

Tegn og symboler
Vegakse

Bebyggelse

Lørenveien 55-65

Tunnel

Lengdeskala 1:2000
00 10 20 40 60

m

Dato: 05.12.2012

Hoffsveien 4, 0213 Oslo
Tlf.: 22 51 80 00, fax: 22 51 80 01

4) Støysonekart vei - beregningshøyde 2 meter
Oppdragsnummer: 1120901



Viktige beregningsparametre
Beregningsmetode: Nordisk
beregningsmetode
Enhet: Lden (ihht T-1442)
Antall refleksjoner: 1
Beregningshøyde: 2 meter
Støykilder: togtrafikk

Støynivå  med skjerm
Lden dB(A)

58 < <= 68
68 <  

Støynivå uten skjerm
Lden dB(A)

58 < <= 68
68 <  

Terrenghøyde
i m

 <= 77
77 < <= 82
82 < <= 87
87 < <= 92
92 < <= 97
97 < <= 102

102 < <= 107
107 < <= 112
112 <  

Tegn og symboler
Vegakse

Bebyggelse

Lørenveien 55-65

Tunnel

Støyskjerm

Lengdeskala 1:2000
00 10 20 40 60

m

Dato: 04.12.2012

Hoffsveien 4, 0213 Oslo
Tlf.: 22 51 80 00, fax: 22 51 80 01

5) Støysonekart togbane - beregningshøyde 2 meter
Oppdragsnummer: 1120901



Viktige beregningsparametre
Beregningsmetode: Nordisk
beregningsmetode
Enhet: Lden (ihht T-1442)
Antall refleksjoner: 1
Beregningshøyde: 2 meter
Støykilder: togtrafikk, vegtrafikk

Støynivå  vei
Lden dB(A)

55 < <= 65
65 <  

Terrenghøyde
i m

 <= 77
77 < <= 82
82 < <= 87
87 < <= 92
92 < <= 97
97 < <= 102

102 < <= 107
107 < <= 112
112 <  

Tegn og symboler
Vegakse

Bebyggelse

Lørenveien 55-65

Tunnel

Lengdeskala 1:2000
00 10 20 40 60

m

Dato: 05.12.2012

Hoffsveien 4, 0213 Oslo
Tlf.: 22 51 80 00, fax: 22 51 80 01

Støynivå  bane
Lden dB(A)

58 < <= 68
68 <  

6) Støysonekart vegtrafikk og togtrafikk - beregningshøyde 2 meter
Oppdragsnummer: 1120901

Støynivå  biltrafikk
Lden dB(A)

68 <  

Støynivå  biltrafikk
Lden dB(A)

58 <  

Støynivå  biltrafikk
Lden dB(A)

65 <  

Støynivå  biltrafikk
Lden dB(A)

55 <  



Viktige beregningsparametre
Nordisk beregningsmetode
Enhet: Lden

Antall refleksjoner: 2
Støykilder: veitrafikk

Tegn og symboler
Vegakse

Bebyggelse

Fasadepunkt

Fasader over grensen

1 57 50
2 58 51
3 59 52

Fasadenivå

Lengdeskala 1:1500
00 10 20 40 60

m

Dato: 05.12.2012

Hoffsveien 4, 0213 Oslo
Tlf.: 22 51 80 00, fax: 22 51 80 01

Grenseverdier vei
Lden dB(A)

55 < <= 65
65 <  

7) Fasader med fasadenivå over grenseverdien - veitrafikk
Oppdragsnummer: 1120901

1 55
2 57
3 57
4 57
5 56
6 56
7 56

1 50
2 56
3 57
4 57
5 57
6 56
7 56

7 56
8 58

1 54
2 59
3 59
4 59
5 58
6 58
7 57

7 55
8 56

1 54
2 59
3 61
4 63
5 64

1 54
2 57
3 59
4 60
5 61
6 62

1 68
2 67
3 66
4 65
5 64
6 64
7 63
8 63

8 59

7 52
8 56

1 39
2 40
3 41
4 41
5 43
6 52
7 55
8 56

1 66
2 66
3 65
4 64
5 63
6 63
7 62

1 56
2 60
3 61
4 62
5 62

1 53
2 56
3 57
4 58
5 58
6 59
7 59

1 53
2 58
3 58
4 58
5 58
6 57
7 56
8 57

1 64
2 67
3 66
4 65
5 64
6 64
7 63

1 66
2 66
3 65
4 64
5 64
6 63
7 63

1 59
2 60
3 59
4 59
5 58
6 57
7 57
8 56

1 56
2 59
3 59
4 58
5 58
6 57
7 56
8 57

1 60
2 61
3 60
4 60
5 59
6 58
7 58

1 57
2 59
3 58
4 58
5 57
6 57

1 59
2 60
3 60
4 59
5 59
6 59

1 59
2 59
3 59
4 58
5 58
6 57
7 56

1 58
2 62
3 63
4 63
5 63
6 63
7 63

1 54
2 57
3 58
4 58
5 59
6 59
7 60

1 54
2 59
3 59
4 59
5 58
6 58
7 59
8 58

1 54
2 58
3 57
4 57
5 57
6 56
7 55
8 57

1 53
2 60
3 60
4 60
5 60
6 60

1 64
2 68
3 67
4 66
5 65
6 65
7 64
8 63

1 57
2 59
3 59
4 59
5 58
6 58
7 58

1 61
2 67
3 66
4 66
5 65
6 64
7 63

1 66
2 66
3 66
4 66
5 65
6 65
7 64
8 62

1 67
2 67
3 66
4 66
5 65
6 64
7 63
8 63

7 56
8 58

1 52
2 56
3 57
4 58
5 58
6 58
7 58
8 58

1 65
2 66
3 65
4 64
5 63
6 62
7 62
8 61

1 67
2 66
3 65
4 65
5 64
6 63
7 63
8 63

1 53
2 57
3 57
4 58
5 58
6 58
7 59

1 66
2 66
3 66
4 66
5 65
6 65
7 65

1 66
2 66
3 65
4 64
5 64
6 63

1 67
2 66
3 65
4 64
5 64
6 63

1 59
2 66
3 65
4 64
5 64
6 63



Viktige beregningsparametre
Nordisk beregningsmetode
Enhet: Lden

Antall refleksjoner: 2
Støykilder: veitrafikk

Tegn og symboler
Vegakse

Bebyggelse

Fasadepunkt

Fasader over grensen

1 57 50
2 58 51
3 59 52

Fasadenivå

Lengdeskala 1:1500
00 10 20 40 60

m

Dato: 05.12.2012

Hoffsveien 4, 0213 Oslo
Tlf.: 22 51 80 00, fax: 22 51 80 01

8) Fasader med fasadenivå over grenseverdien - togtrafikk
Oppdragsnummer: 1120901

1 56
2 58
3 59
4 59
5 59
6 58
7 58

1 55
2 58
3 59
4 58
5 58
6 58
7 58

1 58
2 59
3 59
4 59
5 58
6 58
7 58

1 60
2 63
3 62
4 62
5 62
6 61
7 61

1 59
2 62
3 62
4 62
5 61

1 58
2 62
3 62
4 62
5 61
6 61
7 60

1 58
2 60
3 62
4 61
5 61

1 58
2 61
3 62
4 61
5 61
6 61
7 61

1 59
2 62
3 62
4 62
5 61

1 59
2 61
3 61
4 61
5 61
6 60
7 60

1 61
2 62
3 62
4 62
5 61

1 56
2 59
3 61
4 60
5 60
6 60
7 60

1 61
2 62
3 62
4 62
5 61
6 61
7 61

1 57
2 59
3 58
4 58
5 58
6 58
7 58

Grenseverdier bane
Lden dB(A)

58 < <= 68
68 <  
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1. INNLEDNING  

I forbindelse med planarbeidet for Lørenveien 55-65 ønskes en utredning av lokal luftforurensning i 
området.  
 
Lørenveien 55-65 ligger mellom Ring 3, Økernveien og Trondheimsveien, som er sterkt trafikkerte 
veier. Dette gir til tider problemer med luftkvaliteten i området. Det skal undersøkes om 
Forurensningsforskriftens årsgrenseverdier, samt Luftkvalitetskriterienes timesmiddel for NO2 
overholdes i planområdet i fremtidig situasjon etter utbygging. Utslipp til luft er beregnet på 
grunnlag av trafikkmengder, og utslippstall er basert på dagens kjøretøyteknologi.  
 
Effekten av ny bygningsmasse kan gi tidvis forhøyet luftforurensning i visse områder grunnet 
bygningsmessige barrierer som hindrer effektiv spredning av luftforurensning. Det er likevel 
nærheten til sterkt trafikkerte veier som vil være utslagsgivende for luftkvaliteten på området.  

2. GENERELT OM LOKAL LUFTFORURENSNING 

Det foreligger tre nasjonale retningslinjer for kvalitet av luftforurensning; Forurensningsforskriften, 
kapittel 7, legger det lovmessige grunnlaget for grenseverdier av luftforurensning, og har som 
formål å fremme menneskers helse og trivsel, samt å beskytte nærliggende miljø. Overskridelse av 
grenseverdiene gir restriksjoner ved utbyggingsformål.  
 
Klifs retningslinjer for behandling av luftkvalitet1, bygger videre på nasjonale mål fra 2010. Disse 
retningslinjene har som formål å forebygge og redusere helseeffekter grunnet luftforurensning 
gjennom god arealplanlegging. Retningslinjene legger opp til å kartlegge spredning av 
luftforurensning ved luftsonekart som deler de berørte områdene inn i gule og røde soner etter 
varierende grad av luftforurensning. Ved planlagt arealbruk innenfor rød sone må det redegjøres 
for forholdet til lovforskriftens grenseverdier. I tillegg er det ikke egnet til følsomme bruksområder 
som skoler, sykehus etc. Ved planlagt bebyggelse i rød sone, burde tiltak for bedre luftkvalitet 
være en del av den videre planlegging av området.  
 
I tillegg har Folkehelseinstituttet fastsatt Luftkvalitetskriterier2 som er satt ut fra at 
eksponeringsnivåene må være 2 ganger høyere enn kriteriene før det med sikkerhet er konstatert 
skadelige effekter. Overskridelser kan derfor ikke tolkes som definitivt helseskadelige, men en kan 
heller ikke utelukke effekter hos spesielt sårbare mennesker ved nivåer under kriteriene. Det er gitt 
en absolutt konsentrasjon per time av forurensningen som kriterium.  
 

En oversikt over grenseverdiene for PM10 og NO2 kan ses i tabell 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1
 �Retningslinjer for behandling av luftforurensning i plansaker. (T-xxxx), Klif 2011 (under høring). 

2 Folkehelseinstituttet:�Luftkvalitetskriterier� 
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pi=233&trg=MainArea_5661&MainArea_5661=5631:0:15,3152:1:0:0:::0:0 
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Tabell 1: Grenseverdier for lokal luftforurensning 

  
  

Forurensningsforskriften Luftkvalitets-
kriterier 

Klifs 
retningslinjer 

Komponent Midlingstid Verdi Ant. 
overskridelser 

Svevestøv 
PM10 

1 døgn  50 !g/m3 
Må ikke overskrides 
mer enn 35 ganger 

pr. år 
35 !g/m3 

Gul sone: 35 !g/m3  
7 døgn per år 

Rød sone: 50 !g/m3, 
7 døgn per år 

 
1 år 40 !g/m3  

 
 

NO2 1 time 200 !g/m3 
Må ikke overskrides 

mer enn 18 ganger 

pr. kalenderår 

100 !g/m3 - 

 
1 døgn   75 !g/m3  

 
1 år 40 !g/m3  

 

Gul sone: 40!g/m3 
vintermiddel 

Rød sone: 40 !g/m3 
årsmiddel 

 
 

Svevestøv kan deles inn i forskjellige fragmenter etter størrelsen på partiklene.  Normalt 
klassifiseres støvet som: 

- Grove partikler: diameter > 10 µm 

- PM10: partikler med diameter <10 µm  

- PM2,5 : partikler med diameter <2,5 µm 

Partikkelstørrelsen anses å være en avgjørende faktor for helseeffekter av svevestøv. Mindre 
partikler vil kunne trenge dypere ned i luftveiene, mens grove partikler hovedsakelig avsettes i de 
øvre luftveier. Størrelsen er derfor viktig for partiklenes reaktivitet, og hvilken skade de gjør på 
menneskelig helse3. 
 
Normalt betegnes NO2 og NO sammen som NOx. NO2 er det farligste i et helsemessig perspektiv, 
og er også hva som blir kartlagt i denne utredningen. Hovedkilden til NO2 er vegtrafikk. NOx dannes 
i kjøretøyets motor, hvor mesteparten slippes ut i avgassen som NO. Andelen NO2 i uteluft 
avhenger både av utslippet fra selve kjøretøyene og reaksjoner i lufta. I avgass fra kjøretøy er 
andelen NO som regel større enn andelen NO2, men forskjellene er store mellom bensin- og 
dieselbiler, og avhenger også av motorens temperatur, utetemperatur, motorteknologi og 
kjøresyklus. Nyere dieselbiler har en motorteknologi som viser seg å ha en økende andel NO2 i 
avgassen, og er antatt å være en av grunnene til høye konsentrasjoner av NO2 i norske byer.  
 
NO i uteluft omdannes til NO2 ved reaksjon med Ozon (O3), og igjen tilbake til NO i tilstedeværelse 
av sollys. Fordelingen av NO2 og NO kommer derfor an på meteorologiske forhold og mengden av 
O3 i lufta.  
 
Andre stoffer som bidrar til dårlig luftkvalitet er Karbonmonoksid(CO), Svoveldioksid (SO2), Benzen 
og polyaromatiske hydrokarboner (PAH), og tungmetaller (bly).  Svevestøv(PM) og NO2-utslipp er 
de viktigste i forhold til kvantitet og eventuelle helseeffekter, det er derfor spredning og 
konsentrasjon av disse to som er beregnet i denne utredningen. I dette tilfellet vil 
luftforurensningen hovedsakelig være dominert av trafikkutslipp, hvor NOx, PM10, og evt. CO er av 
størst kvantitet. For utfyllende informasjon om lokal luftforurensning henvises til vedlegg 9.  
 

                                                
3
 Kilde: Folkehelseinstituttets sider om Luftforurensning: �Svevestøv� 
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I denne rapporten beskrives utførelse og resultater av spredningsberegninger hvor utslipp og 
spredning av PM10 og NOx (NO2) er simulert over et år. Resultater av spredningsberegningene vil 
bli sammenlignet med Forurensningsforskriftens årsgrenseverdier, og Luftkvalitetskriterienes 
timesverdier for NO2. 
 
For sammenligning med Forurensningsforskriften brukes et årsgjennomsnitt for konsentrasjoner av 
PM10 og NO2. Grunnen til dette er at langtidseksponering er mer alvorlig enn korttidseksponering i 
forbindelse med helseeffekter.  For sammenligning med Luftkvalitetskriteriene beregnes det 
maksimale døgnverdier av PM10 og NO2 ettersom disse kriteriene vurderer absolutte 
overskridelser. 

3. SPREDNINGSBEREGNINGER 

Utredning av lokal luftforurensning ble gjennomført ved spredningsberegninger i programmet 
Soundplan med modulen MISKAM. Konsentrasjon og spredning av PM10 og NOx ble kartlagt ved 
forskjellige vindretninger og i forskjellige horisontale lag. På grunnlag av dette kan man trekke ut 
gjennomsnittsverdier, maksimalverdier og persentilverdier som kan vurderes opp mot 
grenseverdier. 
 
For fordeling av NOx mellom NO og NO2 brukes en standard formel som beskriver gjennomsnittlig 
fordeling i uteluft, og som brukes for å trekke ut konsentrasjonsverdier for NO2. Beregningene viser 
områder med dårlig luftkvalitet, og hvordan bygningsmassen hindrer spredning, og er spesielt 
viktig i forbindelse med planlegging av uteoppholdsarealer.  
 
Forskjellene mellom sommer og vinter kan være store, da meteorologiske forhold forandres 
vesentlig. Det kan til tider være svært dårlig luftkvalitet i Oslo om vinteren som hovedsakelig 
skyldes at lufta er mer stabil om vinteren, og at det er en økning i utslipp av svevestøv ved bruk av 
piggdekk og vedfyring. Maksimale timesverdier vil derfor forekomme på denne årstiden ved en 
kombinasjon av store utslipp og tørt og kaldt vær.  
 

3.1 Beregningsgrunnlag 

3.1.1 Topografi, veinett og bygningsmasse 

Topografi, veinett, og bygningsmasse er lagt inn i programmet for å konstruere en 3D modell (se 
vedlegg 4 for terrengmodell). Spredningsberegningene bygger på denne 3D modellen, hvor 
naturlige og bygningsmessige barrierer har innflytelse på spredning av trafikale utslipp.  
 
Det nærliggende veinettet er konstruert etter Statens Vegvesens planer om fremtidig utbygging, jf. 
Rv.150 Ring 3 Ulven-Sinsen (se vedlegg 3 for kart over veglinker og trafikktall).  
 

3.1.2 Vind  

Vindfeltene i området er konstruert ved å bruke timesvise vinddata for området over ett år, og 
simulere reel vindflyt i den konstruerte 3D-modellen. De timesvise vinddata som legges inn i 
programmet er måledata fra målestasjonen på Alnabru for 2010. Disse vinddataene er 
representative for Lørenveien da det er få topografiske hindringer mellom målestasjonen og 
planområdet. Kumulativ frekvens av vindstyrke- og retning for området vises grafisk som vindrose 
i vedlegg 1. Programmet bruker rådata til å simulere vindfelt for 24 retningsvise sektorer, hver på 
15 grader, hvor effekten av topografiske og bygningsmessige barrierer blir inkludert.   
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Luftstabilitet er en parameter som definerer atmosfæren, og forteller noe om hvor hurtig og hvor 
effektivt spredning av forurensning foregår. Stabil atmosfære betyr at temperaturen er lavest ved 
bakken og at den stiger oppover til en viss høyde. Dette gjør at den kalde lufta synker ned og 
blandes lite med den overstående varmere lufta, en situasjon som kalles inversjon. Under disse 
forholdene vil luftforurensningene akkumuleres ettersom det skapes et �lokk� over den kalde lufta 
ved bakken hvor det er lite turbulens i luftmassene. I beregningene gjort her, er turbulens definert 
av bygningsmassen, og luftstabiliteten regnes ut på grunnlag av dette.  

3.1.3 Utslipp til luft  

Utslipp til luft stammer kun fra trafikale kilder i beregningen, og ved å legge gjennomsnittsutslipp 
inn i veistrukturene i 3D-modellen, blir konsentrasjoner og spredning simulert ved hjelp av 
vindfeltene. Utslipp til luft fra trafikkavgass blir regnet ut med utslippsfaktorer fra det europeiske 
forskningsprosjektet HBEFA (Handbook of emission factors), og på basis av et gjennomsnittlig 
trafikkdøgn (Årsdøgntrafikk).  Antall kjøretøy blir ganget opp med utslippsfaktorer per km. 
Utslippsfaktorene er allerede vektet for andeler diesel og bensin i den norske kjøretøyparken. 
Trafikktall og andelen tungtrafikk er vist i tabell 3. 
 
Veiene rundt planområdet er sterkt trafikkerte, dette gjelder spesielt Ring 3, og Østre Aker vei hvor 
andelen tungtrafikk til tider er høy. Bidrag fra disse veiene til luftforurensningen i området vil 
derfor være høy. Det vil også være et generelt høyt bidrag fra bakgrunnsforurensning, dvs 
forurensning fra kilder utenfor de nærliggende veiene, som industri, andre veier, ved- og 
oljefyring.  
 
Svevestøv(PM10) fra veitrafikk kommer fra flere forskjellige kilder. De viktigste er5; 

- Avgassing ved forbruk av brennstoff, som er hovedkilden til svevestøv. 
- Dekkslitasje, som forekommer for det meste i forbindelse med oppbremsing og 

akselerasjon. Dekk er slitt ned 10-20 % i løpet av levetiden, og gummien blir til luftbårne 
partikler. Denne typen svevestøv er ekstra helseskadelig da det også inneholder 
tungmetaller og PAH. 

- Bremsekloss-slitasje som kommer av at bremseklossene slites ned ved bremsing.  Dette 
støvet inneholder også mye tungmetaller. 

- Asfaltstøv, grunnet bruk av piggdekk, vil kun bli dannet om vinteren. Dette svevestøvet 
inneholder for det meste steinfiller og bitumen, og minimeres ved våt veibane, men virvles 
så opp igjen når veibanen tørker opp. Veier med større tålegrense for slitasje, er større 
veier med mer trafikk. Veier med stor trafikk har derfor mindre oppvirvling av asfaltstøv 
per kjøretøy4. Utslippsfaktorer er gitt som gjennomsnittsfaktorer etter klasser av ÅDT, og 
det er derfor en betydelig usikkerhetsfaktor rundt kvantiteter av denne typen støv.  

I tillegg finnes det en rekke svært udefinerbare utslippskilder, som korrosjon av 
kjøretøyskomponenter, veisalt og annet, som ikke er tatt med i denne studien. Utslippsfaktorer for 
veistøv som ikke kommer fra avgass er hentet fra SSB. 
 
Alle utslippsfaktorer brukt i beregningene finnes i vedlegg 2.  
Utslipp av NOx og PM10 er lagt inn i modellen i veglinkene i området rundt Lørenveien. Det er brukt 
trafikktall for 2015 inkludert beregninger av nye trafikktall i selve Lørenveien. Følgende veglinker 
og trafikktall er brukt i beregningene (se vedlegg 3 for ID for hver veglink): 

                                                
4 Kilde: �The Norwegian emission inventory 2010,� Sandmo et.al, ssb 
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Tabell 3: Veglinker og trafikktall brukt i beregningene 

 
For utfyllende informasjon om beregning av utslipp fra hver kilde henvises det til vedlegg 8. 

3.1.4 Bakgrunnskonsentrasjoner 

Langtransportert forurensning fra andre kilder, også kalt bakgrunnskonsentrasjon, er forurensning 
som ikke kommer fra nærliggende utslippskilder. Denne bakgrunnskonsentrasjonen består av 
utslipp fra fyring med olje, kull og ved, samt langtransportert forurensning fra industri og andre 
veier.  Bakgrunnsforurensning legges inn som gjennomsnittskonsentrasjoner for hele 
beregningsområdet i beregningene.  Hos Nasjonalt informasjonssenter for modellering av 
luftkvalitet (ModLuft) finnes data for årlige bakgrunnskonsentrasjoner for svevestøv og NO2 i Norge 
som er utarbeidet ved bruk av geostatiske metoder. Data herfra brukes i disse beregningene.5  
 
Det gjennomføres kontinuerlige målinger av PM10 og NO2 flere steder i Oslo, og nærmeste 
målestasjon er på Alnabru.  Stasjonen på Alnabru er en såkalt veinær målestasjon, og vil være 
påvirket av nærliggende trafikk. Års- og vintermiddel som er målt her vil derfor være høyere enn 
de generelle bakgrunnskonsentrasjonene. Disse verdiene vises til sammenligning.  

Tabell 4: Bakgrunnskonsentrasjoner for PM10 og NO2 sammenlignet med målinger på Alnabru 

ModLuft, Lørenveien 55 PM10 [µg/m3] NO2 [µg/m3] 

Årsmiddel 16,4 20,7 
Vintermiddel 19,3 30,1 
Alnabru (målt) PM10 [µg/m3] NO2 [µg/m3] 

Vintermiddel 28 55 
Årsmiddel 24 47 

                                                
5
 www.luftkvalitet.info/modluft/inngangsdata/bakgrunnskonsentrasjoner.aspx 

Veglinje ID Strekning 
ÅDT 

2015 

ÅDT 

2031 

Andel 

tunge 

kjøretøy 

Farts-

begrensning 

Lørenveien 
1 Vest for Lørenveien 61 5,.500 8.000 10 % 40 km/t 

2 Øst for Lørenveien 61 9.700 14.000 10 % 40 km/t 

Dag 

Hammerskjold 

vei 

3 Nord 9.200 13.200 10 % 60 km/t 

4 Rampe mot Østre Aker vei 
16.000 23.000 10 % 60 km/t 

Østre Aker vei 5 Øst for Ring 3 54.000 77.800 10 % 60 km/t 

Ulvenveien 6  9.000 13.000 10 % 50 km/t 

Økernveien 

7 Sør for rampe Ring 3 25.000 36.000 10 % 50 km/t 

8 Rampe nord for Lørenveien 8.500 12.200 10 % 50 km/t 

9 Rampe sør for Lørenveien 13.400 19.300 10 % 50 km/t 

10 Opp til Lørentunnelen 15.600 22.500 10 % 60 km/t 

11 Link til Dag Hammerskjolds vei 13.000 18.700 10 % 50 km/t 

12 Avkjørsel til Lørentunnelen 7.000 10.000 10 % 60 km/t 

Ring 3 

13 Rampe Ring 3 Lørentunnelen 10.400 15.000 10 % 60 km/t 

14 Mellom sør og tunnel 67.150 96.700 10 % 80 km/t 

15 Rampe Økernveien 26.070 37.500 10 % 50 km/t 

16 Rv 150 sør for Økern 79.000 114.000 10 % 80 km/t 

Haslevangen 17  4.300 6.200 10 % 40 km/t 

Peter Møllers 

vei 

18  
2.500 3.600 10 % 40 km/t 
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3.2 Spredningsberegninger 

Konsentrasjon og spredning av PM10 og NOx er simulert i flere horisontale lag. Normalt er 
konsentrasjonene høyere fra 1 meter over bakken, men minkende over 3 meter. I dette tilfellet er 
følgende horisontale lag undersøkt; 0-0,3 m, 0,3-0,6 m, 06-1m 1-2 m, 2-3, 3-4 m, 3-4 m, 4-5 m, 
5- og videre med økende intervaller opp til 250 meter. Høye bygninger kan ha effekter på 
turbulens og luftmassenes bevegelse opp til svært høyt over hustakene. 
 
Timesvise utslipp til luft, spredning, og konsentrasjoner av svevestøv (PM10) og NOx er beregnet 
basert på vindfeltene i de forskjellige horisontale lagene. Resultatene er vist for det horisontale 
laget som dekker 1-2 meter da dette er mest relevant i forhold til helseeffekter. 
 
Fordelingen av NO og NO2 varierer i forhold til mange forskjellige faktorer, primært temperatur, 
sollys, og mengde ozon i luftrommet. Ettersom alle utslippstall for trafikk gis i NOx, beregner 
programmet utslipp og spredning av denne parameteren. I helsemessig perspektiv er det NO2 som 
er av størst bekymring, og derfor av størst interesse. Det brukes derfor en empirisk formel for 
fordelingen av NO og NO2 som tilsvarer gjennomsnittlig fordeling i uteluft6.  
 

 

 

Den ovenstående formelen for fordeling av NO2 og NO brukes etter endt simulering til å beregne 
konsentrasjoner av NO2.  
 

3.3 Usikkerhet 

Beregning av lokal luftforurensning har mange usikkerhetskilder, og det er viktig å være klar over 
at resultatet er basert på data med varierende kvalitetsnivå. Det er store muligheter for at 
trafikken vil øke i framtidig situasjon. Dette sammen med en økende andel dieselbiler i 
kjøretøyparken gjør at spesielt NO2-konsentrasjoner i norske byer vil øke i årene som kommer. 
Samtidig vil fremtidige kjøretøyteknologi ha reduserte utslipp til luft. Prognoser for 
kjøretøyteknologi og utslippsfaktorer er for usikre til at de blir inkludert i denne studien.   
 
 Andre betydelige usikkerhetsfaktorene er følgende: 

- Data for vind og meteorologi kan variere fra år til år. 

- Utslippsfaktorer er gjennomsnittstall. Disse avhenger av bl. av kjøremønster, kjørehastighet, 

alder på bil- og buss og korrekt andel av tungtrafikk. I fremtidig situasjon vil disse 

utslippsfaktorene være noe forandret.  

- Bakgrunnskonsentrasjonen kan variere, både som følge av selve bygningsmassene, reduserte 

eller økte trafikkmengder, og kjøretøyteknologi. 

- Trafikktall kan variere. Det er i dette tilfellet undersøkt trafikkdata for gjennomsnittsdøgn 

over et helt år. Ved maksimaltrafikk over flere døgn, vil perioder med høyere 

konsentrasjoner forekomme.  

- NOx er betegnelsen på NO og NO2 samlet. Fordelingen av disse varierer en del etter 

meteorologiske forhold og atmosfærens sammensetning på tidspunktet.  

 
For presise konsentrasjoner må det utføres målinger av den lokale luftkvaliteten i fremtidig 
situasjon. Spredningsberegningene vil likevel kunne påpeke viktige spredningsmønstre og områder 

                                                
6
 VDI/DIN manual Air Pollution Prevention Volume. Tysk standard for beregning av luftforurensning.  

NO2= NOx *(111/ (NOx+119))+0,039  
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med spesielt dårlig luftkvalitet. Effekten av bygninger, og varierende bygningsvolumer vil også 
være svært tydelig i de grafiske resultatene.  

4. VURDERINGER, RESULTATER OG KONKLUSJON 

4.1 Vurderinger 

Konsentrasjoner av NOx og PM10 er beregnet med værdata for et år og med trafikale utslipp til luft 
tilsvarende et normaldøgn i fremtidig situasjon for veiene rundt planområdet. Det er tatt visse 
antagelser i trafikktall, utslippsfaktorer og fremtidig nærliggende bygningsmasse.  
 
Beregningene inkluderte kun NOx (NO2) og PM10 som parametere for dårlig luftkvalitet da det er 
disse som er dominerende i utslipp til luft relatert til veitrafikk, og som også innebærer de største 
helsefarene. Konsentrasjoner av NO2 ble derivert av NOx ved en empirisk formel. Alle vindretninger 
og -styrker ble simulert av programmet for å finne gjennomsnittskonsentrasjoner for 
sammenligning med aktuelle grenseverdier. 
 
Resultatene av spredningsberegningene har en usikkerhet som avhenger av mange faktorer, og 
sammenligning med grenseverdier kan variere noe avhengig av forskjellige usikkerhetsfaktorer.  
 

4.2 Resultater og sammenligning med grenseverdier 

Alle resultater er vist grafisk sammenlignet med aktuelle grenseverdier.  
 
Det er Forurensningsforskriftens grenseverdier som gir restriksjoner ved utbyggingsformål. 
Luftkvalitetskriteriene gir generelle helsebaserte anbefalinger, og burde spesielt overholdes i 
uteoppholdsarealer samt områder med følsomt arealbruk som barnehager, institusjoner og skoler, 
for å beskytte sårbare individer mot helseskader.   
 

4.2.1 Forurensningsforskriften 

PM10 
Gjennomsnittlig årsgrenseverdi for PM10 er 40 !g/m3. 

Resultatene er representert grafisk i vedlegg 5, og viser at årsgjennomsnittet i planområdet høyst 
sannsynlig ikke overskrider Forurensningsforskriftens årsgrenseverdi på planområdet. 
 
NO2 

Gjennomsnittlig årsgrenseverdi for NO2 er 40 !g/m3. 

Resultatene er representert grafisk i vedlegg 6, og viser at årsgjennomsnittet kan overskrides i 
planområdets østlige side, ut mot Ring 3 og Økernveien. Resten av planområdet vil sannsynligvis 
ha akseptable årsmiddelkonsentrasjoner, men kan ved spesielle værsituasjoner få tidvise for høye 
konsentrasjoner.  
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4.2.2 Luftkvalitetskriteriene 

NO2 

Luftkvalitetskriteriene anbefaler at maksimale timesverdier av NO2 ikke skal overskride 100 µg/m3. 
Det er derfor regnet ut maksimale timeskonsentrasjoner av NO2 i området sammen med 
bakgrunnskonsentrasjoner som tilsvarer vintermiddel. 
 
Resultatene er representert grafisk i vedlegg 7, og viser at Luftkvalitetskriterienes timesmiddel 
høyst sannsynlig vil være overskredet planområdets østlige del, ut mot sterkt trafikkerte Ring 3 og 
Økernveien.  

4.3 Konklusjon 

Store trafikkmengder på Ring 3 (Hjalmar Brantings vei) og Økernveien bidrar betydelig til dårlig 
luftkvalitet i planområdet, spesielt i planområdets østlige del. En dominerende vindretning fra 
Nord-Øst bidrar til å forsterke denne effekten. Selve Lørenveien kan bidra til luftforurensningen i 
maksimalsituasjoner.   
 
Beregningene viser at Forurensningsforskriftens årsgrenseverdier for NO2 kan overskrides på 
planområdets østlige del, grunnet nærhet til veien. Det antas som høyst sannsynlig at 
Luftkvalitetskriterienes timesverdi vil overskrides i en større del av planområdet vestover fra Ring 
3. 
 
Konsentrasjoner av PM10 antas å ligge under årsgrenseverdiene i planområdet, men her kan det 
forekomme situasjoner med høye konsentrasjoner vinterstid som gir utslag i høye 
timesmiddelverdier.  
 
Forurensningsforskriftens lovpålagte grenseverdier setter minimumskrav til kvaliteten på utendørs 
luft. Det er derfor uteoppholdsarealer i utbyggingsområdet som er kritiske. Eier av anlegg som 
bidrar til vesentlig fare for overskridelser av grenseverdiene i § 7-6, skal sørge for å gjennomføre 
nødvendige tiltak for å sikre at grenseverdiene og krav som følger blir overholdt (§ 7-8). På detaljert 
plannivå bør det gjøres følgende vurderinger: 

· Tiltakets forurensende egenskaper, som økt trafikk 

· Områdets egnethet for foreslått aktivitet 

 
Områder hvor luftkvalitetskriteriene er overskredet burde ikke brukes til uteoppholdsarealer eller til 
områder hvor spesielt sårbare individer vil oppholde seg. Det anbefales også å begrense 
uteoppholdsarealer og følsomt bruksformål i områdene hvor luftkvalitetskriteriene er overskredet.  
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VEDLEGG 1: VINDROSE 
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VEDLEGG 2:UTSLIPPSFAKTORER 
 
 

UTSLIPPSFAKTORER 

 

VEISTØV 

Utslippsfaktorer Tunge kjøretøy  Personbiler Kommentar Kilde 

PM fra piggdekkslitasje [g/vognkm] 1,3300 0,2700 
 

ssb: "Utslipp til luft av partikler i Norge.." 

  

PM10 fra bremsekloss-slitasje 

[g/vognkm] 0,032 0,006 
 

ssb: "Utslipp til luft av partikler i Norge.." 

  

PM10 fra asfaltslitasje (kun vinter) [g/km] se egen tabell (SSB-verdier) totalt per vei 

ssb: "Utslipp til luft av partikler i Norge.." 

  

PM fra forbrenning av drivstoff 

[g/vognkm] 0,21 0,03 
Andel bensin- og 

dieselbiler er vektet. 
Tungtrafikk =busser 

ssb: "Energiforbruk og utslipp til luft fra innenlands transport" 

Nox [g/vognkm] 6,81 0,45 ssb: "Energiforbruk og utslipp til luft fra innenlands transport" 

CO [g/vognkm] 1,11 4,80 ssb: "Energiforbruk og utslipp til luft fra innenlands transport" 

 

Asfaltslitasje   Kilde 

ÅDT 
 

g/km SSB: "Utslipp til luft 

av partikler i Norge.." 
0-1500 

 
16 

1500-3000 
 

14 

3000-5000 
 

10 

>5000   9  
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UTSLIPPSFAKTORER AVGASS, HBEFA 

 

VehCat Year TrafficScenario Component RoadCat TrafficSit EFA_weighted 

pass. car 2015 "BAU" (D) NOx Urban 
URB/MW-
City/80/Freeflow 0,200662 

pass. car 2015 "BAU" (D) NOx Urban URB/MW-City/80/Heavy 0,178504 
pass. car 2015 "BAU" (D) NOx Urban URB/Distr/50/Freeflow 0,242057 
pass. car 2015 "BAU" (D) NOx Urban URB/Distr/50/Heavy 0,324914 
pass. car 2015 "BAU" (D) NOx Urban URB/Distr/60/Freeflow 0,228303 
pass. car 2015 "BAU" (D) NOx Urban URB/Distr/60/Heavy 0,254044 
pass. car 2015 "BAU" (D) NOx Urban URB/Access/40/Freeflow 0,258778 
pass. car 2015 "BAU" (D) NOx Urban URB/Access/40/Heavy 0,294972 

pass. car 2015 "BAU" (D) PM Urban 
URB/MW-
City/80/Freeflow 0,004189 

pass. car 2015 "BAU" (D) PM Urban URB/MW-City/80/Heavy 0,003724 
pass. car 2015 "BAU" (D) PM Urban URB/Distr/50/Freeflow 0,004664 
pass. car 2015 "BAU" (D) PM Urban URB/Distr/50/Heavy 0,005803 
pass. car 2015 "BAU" (D) PM Urban URB/Distr/60/Freeflow 0,004273 
pass. car 2015 "BAU" (D) PM Urban URB/Distr/60/Heavy 0,004789 
pass. car 2015 "BAU" (D) PM Urban URB/Access/40/Freeflow 0,00481 
pass. car 2015 "BAU" (D) PM Urban URB/Access/40/Heavy 0,005353 

HGV 2015 "BAU" (D) NOx Urban 
URB/MW-
City/80/Freeflow 1,62328 

HGV 2015 "BAU" (D) NOx Urban URB/MW-City/80/Heavy 1,786065 
HGV 2015 "BAU" (D) NOx Urban URB/Distr/50/Freeflow 3,122216 
HGV 2015 "BAU" (D) NOx Urban URB/Distr/50/Heavy 3,932494 
HGV 2015 "BAU" (D) NOx Urban URB/Distr/60/Freeflow 2,498245 
HGV 2015 "BAU" (D) NOx Urban URB/Distr/60/Heavy 3,144774 
HGV 2015 "BAU" (D) NOx Urban URB/Access/40/Freeflow 3,937795 
HGV 2015 "BAU" (D) NOx Urban URB/Access/40/Heavy 4,779434 

HGV 2015 "BAU" (D) PM Urban 
URB/MW-
City/80/Freeflow 0,031915 

HGV 2015 "BAU" (D) PM Urban URB/MW-City/80/Heavy 0,031629 
HGV 2015 "BAU" (D) PM Urban URB/Distr/50/Freeflow 0,0355 
HGV 2015 "BAU" (D) PM Urban URB/Distr/50/Heavy 0,052592 
HGV 2015 "BAU" (D) PM Urban URB/Distr/60/Freeflow 0,031518 
HGV 2015 "BAU" (D) PM Urban URB/Distr/60/Heavy 0,033027 
HGV 2015 "BAU" (D) PM Urban URB/Access/40/Freeflow 0,054845 
HGV 2015 "BAU" (D) PM Urban URB/Access/40/Heavy 0,058417 
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VEDLEGG 3: VEGLINKER OG TRAFIKKTALL INKLUDERT I BEREGNINGENE 
 
TRAFIKKTALL 

ID Veglinje Strekning 
ÅDT 

2015 

ÅDT 

2035 

Andel tunge 

kjøretøy 

Farts-

begrensning 

1 
Lørenveien 

Vest for Lørenveien 61 5,500 8,000 10 % 40 km/t 

2 Øst for Lørenveien 61 9,700 14,000 10 % 40 km/t 

3 
Dag Hammerskjold vei 

Nord 9,200 13,200 10 % 60 km/t 

4 Rampe mot Østre Aker vei 16,000 23,000 10 % 60 km/t 

5 Østre Aker vei Øst for Ring 3 54,000 77,800 10 % 60 km/t 

6 Ulvenveien  9,000 13,000 10 % 50 km/t 

7 

Økernveien 

Sør for rampe Ring 3 25,000 36,000 10 % 50 km/t 

8 Rampe nord for Lørenveien 8,500 12,200 10 % 50 km/t 

9 Rampe sør for Lørenveien 13,400 19,300 10 % 50 km/t 

10 Opp til Lørentunnelen 15,600 22,500 10 % 60 km/t 

11 Link til Dag Hammerskjolds vei 13,000 18,700 10 % 50 km/t 

12 Avkjørsel til Lørentunnelen 7,000 10,000 10 % 60 km/t 

13 

Ring 3 

Rampe Ring 3 Lørentunnelen 10,400 15,000 10 % 60 km/t 

14 Mellom sør og tunnel 67,150 96,700 10 % 80 km/t 

15 Rampe Økernveien 26,070 37,500 10 % 50 km/t 

16 Rv 150 sør for Økern 79,000 114,000 10 % 80 km/t 

17 Haslevangen  4,300 6,200 10 % 40 km/t 

18 Peter Møllers vei  2,500 3,600 10 % 40 km/t 
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VEGLINKER 
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VEDLEGG 4: TERRENGMODELL 
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VEDLEGG 5: PM10, ÅRSGJENNOMSNITT TIL SAMMENLIGNING MED FORURENSNINGSFORSKRIFTEN 
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VEDLEGG 6: NO2, ÅRSGJENNOMSNITT TIL SAMMENLIGNING MED FORURENSNINGSFORSKRIFTEN 
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VEDLEGG 7: NO2, MAKSIMALE TIMESVERDIER TILSAMMENLIGNING MED LUFTKVALITETSKRITERIENES TIMESVERDIER 
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VEDLEGG 8: UTSLIPPSBEREGNINGER 
 

UTSLIPPSBEREGNINGER                       

ID Name Section name Section ID ADT % tung Fartsgrense NOX[g/m/t] 

PM10 

[g/m/t] 

PM piggdekkslitasje 

[g/m/t] 

PM bremse 

[g/m/t] 

PM asfalt 

[g/m/t] 

PM totalt 

[g/km/t] 

1000 Lørenveien Vest for Lørenveien 61 1 5500 10 % 40 0,14361413 8,35912E-06 0,08616667 4,35833E-06 0,000375 0,086554384 

1001 Lørenveien Øst for Lørenveien 61 2 9700 10 % 40 0,2532831 8,35912E-06 0,15196667 4,35833E-06 0,000375 0,152354384 

2000 

  

3 0 10 % 0 0 2,00431E-08 0 0,000000025 0,000375 0,000375045 

3000 Økernveien Sør for rampe Ring 3 4 12500 10 % 50 0,27607964 6,44353E-06 0,19583333 5,44167E-06 0,000375 0,196220219 

4000 Økernveien Sør for rampe Ring 3 5 12500 10 % 50 0,35712089 6,44353E-06 0,19583333 5,44167E-06 0,000375 0,196220219 

5000 Økernveien Opp til Lørentunnelen 6 15600 10 % 60 0,29594292 6,82909E-06 0,2444 0,000006525 0,000375 0,244788354 

6000 Ring 3 Rampe Ring 3 Lørentunnelen 7 10400 10 % 60 0,23535079 6,82909E-06 0,16293333 0,000006525 0,000375 0,163321687 

7000 Økernveien Rampe sør for Lørenveien 8 6700 10 % 50 0,19141679 6,44353E-06 0,10496667 5,44167E-06 0,000375 0,105353552 

8000 Økernveien Rampe sør for Lørenveien 9 6800 10 % 50 0,19427376 6,44353E-06 0,10653333 5,44167E-06 0,000375 0,106920219 

9000 Økernveien Rampe nord for Lørenveien 10 4250 10 % 50 0,1214211 6,44353E-06 0,06658333 5,44167E-06 0,000416667 0,067011885 

10000 Økernveien Rampe nord for Lørenveien 11 4250 10 % 50 0,1214211 6,44353E-06 0,06658333 5,44167E-06 0,000416667 0,067011885 

11000 Økernveien Sør for rampe Ring 3 12 12500 10 % 50 0,35712089 6,44353E-06 0,19583333 5,44167E-06 0,000375 0,196220219 

12000 Økernveien Avkjørsel til Lørentunnelen 13 7000 10 % 60 0,1327949 6,82909E-06 0,10966667 0,000006525 0,000375 0,110055021 

13000 Økernveien Sør for rampe Ring 3 14 12500 10 % 50 0,35712089 6,44353E-06 0,19583333 5,44167E-06 0,000375 0,196220219 

14000 Ring 3 Rampe Økernveien 15 26070 10 % 50 0,74481132 6,44353E-06 0,40843 5,44167E-06 0,000375 0,408816885 

15000 Ring 3 Mellom sør og tunnel 16 33575 10 % 80 0,47973587 9,25932E-06 0,52600833 8,69167E-06 0,000375 0,526401284 

15001 Ring 3 Rv 150 sør for Økern 17 39500 10 % 80 0,56439514 9,25932E-06 0,61883333 8,69167E-06 0,000375 0,619226284 

16000 Ring 3 Rv 150 sør for Økern 18 39500 10 % 80 0,56439514 9,25932E-06 0,61883333 8,69167E-06 0,000375 0,619226284 

16001 Ring 3 Mellom sør og tunnel 19 33575 10 % 80 0,47973587 9,25932E-06 0,52600833 8,69167E-06 0,000375 0,526401284 

17000 Økernveien Link til Dag hammerskjolds veg 20 6500 10 % 50 0,14356141 6,44353E-06 0,10183333 5,44167E-06 0,000375 0,102220219 

18000 Økernveien Link til Dag Hammerskjolds vei 21 6500 10 % 50 0,18570286 6,44353E-06 0,10183333 5,44167E-06 0,000375 0,102220219 

19000 Østre Aker vei Øst for Ring 3 22 27000 10 % 60 0,5122089 6,82909E-06 0,423 0,000006525 0,000375 0,423388354 

20000 Østre Aker vei Øst for Ring 3 23 27000 10 % 60 0,5122089 6,82909E-06 0,423 0,000006525 0,000375 0,423388354 

21000 Dag Hammerskjold vei Rampe mot Østre Aker vei 24 8000 10 % 60 0,1517656 6,82909E-06 0,12533333 0,000006525 0,000375 0,125721687 

22000 Dag Hammerskjolds vei Rampe mot Østre Aker vei 25 8000 10 % 60 0,1517656 6,82909E-06 0,12533333 0,000006525 0,000375 0,125721687 

23000 Dag Hammerskjolds vei Nord 26 4600 10 % 60 0,08726522 6,82909E-06 0,07206667 0,000006525 0,000416667 0,072496687 

24000 Dag Hammerskjolds vei Nord 27 4600 10 % 60 0,08726522 6,82909E-06 0,07206667 0,000006525 0,000416667 0,072496687 

25000 Peter Møllers vei 28 2500 10 % 40 0,06527915 8,35912E-06 0,03916667 4,35833E-06 0,000416667 0,039596051 

26000 Haslevangen 29 4300 10 % 40 0,11228014 8,35912E-06 0,06736667 4,35833E-06 0,000416667 0,067796051 

33000 Ulvenveien   36 5500 10 % 50 0,12147504 6,44353E-06 0,08616667 5,44167E-06 0,000375 0,086553552 
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VEDLEGG 9: GENERELT OM LOKAL LUFTFORURENSNING 
De viktigste kildene til lokal luftforurensning er veitrafikk, vedfyring, industri og bygg- og 
anleggsarbeid. Selv om de fleste utslippskilder er lokale, kan lokal luftkvalitet bli påvirket av 
langtransportert forurensning fra trafikk og bruk av olje og kull i andre europeiske land.  
Veitrafikk, spesielt eksos og oppvirvling av asfaltstøv og støv fra piggdekk, er den største årsaken til 
lokal luftforurensning.  
 
Det er særlig svevestøv (PM10 og PM2,5) og nitrogenoksid (NO2) som bidrar til lokal luftforurensning og 
som også er de største helsetruslene. I tillegg kan stoffer som svoveldioksid (SO2), bakkenær ozon 
(O3), karbonmonoksid (CO), PAH og benzen bidra til dårlig lokal luftkvalitet og skader på helse og 
miljø. Både NO2 og SO2 bidrar til forsuring og overgjødsling av vann og vassdrag. CO og NO2 bidrar 
også til dannelsen av bakkenær ozon, og dermed ozoneffekter på vegetasjon og materialer. SO2 
medfører dessuten korrosjon og nedbryting av materialer i bygninger og kulturminner, mens noen 
typer PAH er giftige, arvestoffskadelige eller kreftfremkallende. 
Normalt kommer utslippene fra: 
Industri: SO2 

Veitrafikk: PM10 og PM2,5, NOx 
Vedfyring: PM10 

Skip: PM10og NOx 

 

Normalt betegnes NO2 og NO sammen som NOx. I utslipp fra biler forekommer mest NO som så 
omdannes til NO2 i atmosfæren og igjen tilbake til NO i tilstedeværelse av sollys. Fordelingen av NO2 
og NO kommer an på meteorologiske forhold og mengden av bakkenær ozon. NO2 er det farligste i et 
helsemessig perspektiv.  
 
Svevestøv klassifiseres etter diameter. PM10  definerer svevestøv med diameter under 10 µm, og PM2,5 

klassifiserer svevestøv under 2,5 µm. Partikler fra forbrenning av oljeprodukter som bensin er ofte 
PM2,5, mens partikler fra veislitasje og vedfyring ofte er PM10. Det er spesielt fint svevestøv som er 
helsefarlig.  
 
Karbonmonoksid(CO) er et resultat av ufullstendig forbrenning av karbon og karbonholdige stoffer, 
som organisk materiale, ved, bensin, diesel og parafin, ved at tilførselen av oksygen har vært for 
liten. Gassen er tilnærmet luktfri, brennbar og svært giftig. Veitrafikk er den største utslippskilden.  
 
Det foreligger tre retningslinjer for kvalitet av luftforurensning.  

- Forurensningsforskriften, kapittel 7, som legger det lovmessige grunnlaget for grenseverdier 
av luftforurensning7.  

- Klifs retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging.  
- Luftkvalitetskriterier fra Folkehelseinstituttet.   

Grenseverdiene er en kombinasjon av konsentrasjonsgrense og antall overskridelser i løpet av et 
tidsintervall, såkalt midlingstid. Tidsintervallen avhenger av om stoffet gir virkninger på lang eller kort 
sikt.  Grenseverdien for PM skal forstås slik at det døgnet som har den 36.høyeste PM-
konsentrasjonen i et kalenderår ikke må være høyere enn 50 !g/m3. 
De lovmessige grenseverdiene går fram av tabellen nedenunder. 
 
 
 
 

                                                
7
 Forurensningsforskriften: www.lovdata.no/ for/sf/md/xd-20040601-0931.html#map019 
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Tabell I: Grenseverdier for luftforurensning, Forurensningsforskriften kap. 7 

 
Komponent 

 

Midlingstid 

 

Grenseverdi 

Ant. tillatte 

overskridelser av 

grenseverdi 

Dato for oppnåelse 

av grenseverdi 

Svevestøv PM10 

Grenseverdi for 

beskyttelse av 

menneskelig helse 

 

1 døgn (fast) 
50 !g/m3 

PM10 

Grenseverdien må ikke 

overskrides mer enn 35 

ganger pr. år 

1. januar 2005* 

Kalenderår 
40 !g/m3 

PM10 
 1. januar 2005* 

Svoveldioksid         

Grenseverdi for 

beskyttelse av 

menneskelig helse 

 

1 time 350 !g/m3 

Grenseverdien må ikke 

overskrides mer enn 24 

ganger pr. kalenderår 

01.jan.05 

1 døgn (fast) 125 !g/m3 

Grenseverdien må ikke 

overskrides mer enn 3 

ganger pr. kalenderår 

01.jan.05 

Grenseverdi for 

beskyttelse av 

økosystemet 

Kalenderår og i 

vinterperioden 

(1/10-31/3) 

20 !g/m3   04.okt.02 

Nitrogendioksid og nitrogenoksider 

Grenseverdi for 

beskyttelse av 

menneskets helse 

 

1 time 
200 

!g/m3 N02 

Grenseverdien må ikke 

overskrides mer enn 18 

ganger pr. kalenderår 

01.jan.10 

Kalenderår 40 !g/m3 N02   01.jan.10 

Grenseverdi for 

beskyttelse av 

vegetasjonen 

Kalenderår 30 !g/m3 N0x   04.okt.02 

Bly         

Grenseverdi for 

beskyttelse av 

menneskets helse 

Kalenderår 0,5 !g/m3   04.okt.02 

Benzen         

Grenseverdi for 

beskyttelse av 

menneskets helse 

Kalenderår 5 !g/m3   01.jan.10 

Karbonmonoksid         

Grenseverdi for 

beskyttelse av 

menneskets helse 

Maks. daglig 8-

timers 

gjennomsnitt 

10 mg/m3   01.jan.05 

 

 
 
Klifs retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging har som formål å forebygge 
helseeffekter av luftforurensning gjennom god arealplanlegging. Den beskriver inndeling av arealer i 
soner, hvor gul sone er en vurderingssone der by bebyggelse bør tilfredsstille minimumskrav. I rød 
sone er hovedregelen at ny bebyggelse som er følsom for luftforurensning skal unngås. Det anbefales 
utarbeidelse av luftsonekart i samsvar med grenseverdiene i nedenstående tabell. 
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Tabell II: grenseverdier for luftsonekart, Klifs retningslinjer 

Komponent Luftforurensningssone 

  Gul sone Rød sone 

PM10 35 µg/m3 7 døgn per år 50 µg/m3 7 døgn per år 

      

NO2 40 µg/m3 vintermiddel 40 µg/m3 vintermiddel 

      

Helserisiko     

  

Personer med alvorlig 
luftveis- og hjertekarsykdom 
har økt risiko for forverring 
av sykdommen. Friske 
personer vil sannsynligvis 
ikke ha helseeffekter.  

Personer med alvorlig 
luftvveis- og 
hjertekarsykdom har økt 
risiko for helseeffekter. 
Blandt disse er barn med 
luftveislidelser og eldre med 
luftveis- og hjertekarlidelser 
mest sårbare.  

 
 

Luftkvalitetskriteriene er utarbeidet av Folkehelseinstituttet og Klif som har fastsatt anbefalte verdier 
for luftkvalitet for svært følsomme personer. Disse er satt ut fra at eksponeringsnivåene må være 2 
ganger høyere enn kriteriene før det med sikkerhet er konstatert skadelige effekter. Overskridelser 
kan derfor ikke tolkes som definitivt helseskadelige, men en kan heller ikke utelukke effekter hos 
spesielt sårbare mennesker ved nivåer under kriteriene. 
 



 

 

Oppdragsgiver 

Vital Forsikring ASA 

 

Rapporttype 

Vedlegg til detaljregulering 

 

2011-08-29

 

 

DETALJREGULERING FOR 
LØRENVEIEN 55-65 
ROS- ANALYSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ROS- ANALYSE 2 (23) 
 
 
 
 
 

DETALJREGULERING FOR LØRENVEIEN 55-65 
ROS- ANALYSE 

 

 

 

Oppdragsnr.: 1110362 

Oppdragsnavn: ROS- analyse Lørenveien 

Dokument nr.: - 

Filnavn: 1110362_ROS_analyse Lørenveien 55_65 

 
Revisjon 00 01 02 03 

Dato 2011-08-11 2011-08-26 2011-08-29  

Utarbeidet av Jørgen Biørn Jørgen Biørn Jørgen Biørn  

Kontrollert av Kristian Ribe Kristian Ribe Kristian Ribe  

Godkjent av Jørgen Biørn Jørgen Biørn Jørgen Biørn  

Beskrivelse Risiko- og 
sårbarhetsanalyse, 
vedlegg til 
detaljregulering. 

Risiko- og 
sårbarhetsanalyse, 
vedlegg til 
detaljregulering. 

Risiko- og 
sårbarhetsanalyse, 
vedlegg til 
detaljregulering. 

 

 

 

Revisjonsoversikt 
 

Revisjon Dato Revisjonen gjelder 

00 2011-08-10 Førsteutkast 

01 2011-08-26 Revidert etter nye data på støy og luft. 

02 2011-08-29 Revidert etter revisjon av notat, beregning av konsentrasjonsverdier for 
uteoppholdsarealer (luftforurensning). 

03   

   
 

Rambøll 
Hoffsveien 4 
Pb 427 Skøyen 
NO-0213 OSLO 
T +47 22 51 80 00 
F +47 22 51 80 01 
www.ramboll.no 

 



 
ROS- ANALYSE 3 (23) 

 
 
 
 
 
 

Ramboll 

INNHOLD 

1. INNLEDNING   ........................................................................... 4

1.1 Bakgrunn   .................................................................................. 4
1.2 Sammendrag   ............................................................................. 5
1.3 Metode   ..................................................................................... 5
1.4 Oppbygning av ROS- analysen   ..................................................... 5
1.5 Avgrensning   .............................................................................. 6
1.6 Beskrivelse av planområdet (analyseobjektet)   ............................... 6
1.7 Usikkerhet i ROS- analysen   ......................................................... 7

2. ANALYSE AV RISIKO   ............................................................... 8

2.1 Identifikasjon av farer og uønskede hendelser   ............................... 8

3. EVALUERING AV RISIKO   ....................................................... 13

3.1 Vurdering av sannsynlighet og konsekvens   .................................. 13
3.2 Akseptkriterier   .......................................................................... 13
3.3 Risikomatrise   ............................................................................ 13
3.4 Risikoreduserende tiltak   ............................................................. 14
3.5 Evaluering   ................................................................................ 15
3.6 Behov for reguleringsbestemmelser   ............................................. 16

4. KONKLUSJON   ........................................................................ 17

5. KILDER   .................................................................................. 18

6. VEDLEGG   ............................................................................... 19

 
 
 
 
 
 



 
4 (23) ROS- ANALYSE 
 
 
 
 
 

Rambøll 

1. INNLEDNING 

 

1.1 Bakgrunn 

Rambøll har på oppdrag fra Vital Forsikring ASA utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyse for 
Lørenveien 55-65, i Oslo kommune. Risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS- analysen) er et vedlegg 
til reguleringsplanen og skal identifisere uønskede hendelser og farer som kan få betydning for 
om planområdet er egnet til utbygging. 
 
Hensikten med planforslaget er å muliggjøre etableringen av om lag 400 boenheter, 10.000 kvm 
næringsbebyggelse og 1.700 kvm avsatt til dagligvareforretning. Planforslaget er utarbeidet av 
Arcasa Arkitekter AS med unntak av delutredningene som er utarbeidet av Rambøll. 
 
Denne risiko- og sårbarhetsanalysen benytter en metodikk basert på sjekklisteidentifikasjon av 
uønskede hendelser og farer, samt en vurdering av sannsynlighet og konsekvens med 
sammenstilling i en risikomatrise for alle identifiserte hendelser. Det er også fremmet forslag til 
avbøtende tiltak og behov for endrede planbestemmelser.  
 
 
 
 
Skøyen, 29.8.2011 
 
 
Jørgen Biørn   Lars Syrstad 
Oppdragsleder  Kvalitetssikrer 
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1.2 Sammendrag 

Denne risiko- og sårbarhetsanalysen har identifisert 14 farer og uønskede hendelser. Det er 
foreslått avbøtende tiltak for samtlige hendelser. Gitt at de avbøtende tiltakene gjennomføres 
som beskrevet vil reduksjonen av risiko medføre en akseptabel situasjon ved gjennomføring av 
planforslaget. 

1.3 Metode 

Det er tatt utgangspunkt i veileder fra Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap, samt en 
generell sjekkliste for identifikasjon av farer og uønskede hendelser. ROS- analysen er utført som 
en generell og relativt enkel variant. Kartleggingen av aktuelle hendelser er gjennomført på et 
nivå som reflekterer forslaget til reguleringsplan og vil ivareta kravet til samfunnssikkerhet og 
risiko- og sårbarhetsanalyse i Plan- og bygningsloven (PBL) § 4-3.  
 
Risiko- og sårbarhetsanalysen er gjennomført med utgangspunkt i offentlig tilgjengelig materiale, 
grunnlagsmateriale fra oppdragsgiver og gjennomgang med kvalifisert fagpersonell med 
spesialkompetanse. ROS- analysen er i hovedsak gjennomført som en �desk study�.  
 
Det er lagt følgende dokumenter til grunn ved gjennomføringen av ROS- analysen: 
 

- �Veileder for Samfunnssikkerhet i arealplanlegging, kartlegging av risiko og sårbarhet�, 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (2010) 

- Reguleringsplanveilederen, Miljøverndepartementet (2011) 
- Rundskriv T-5/97- �Arealplanlegging og utbygging i fareområder�, 

Miljøverndepartementet 1997 
- Veiledning til teknisk forskrift PBL - tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap (Oslo 

kommune) 
 

I arbeidet med risiko- og sårbarhetsanalysen er det avholdt møter mellom arkitekt, 
landskapsarkitekt og Rambølls fagpersonell på trafikk, luftforurensning, akustikk og risikoanalyse. 
Det er ikke gjennomført et eget arbeidsseminar el. møte i forbindelse med gjennomføringen av 
ROS- analysen. 
 

1.4 Oppbygning av ROS- analysen 

ROS- analysen er bygd opp på følgende måte: 
 
1) Beskrivelse av analyseobjektet 
2) Gjennomgang av sjekkliste  
    Kartlegging/identifikasjon av aktuelle hendelser (Vedlegg) 
4) Analyse av risiko 
5) Evaluering av risiko 
6) Konklusjon 
 
ROS- analysen avdekker hvilke områder det er nødvendig med ytterligere 
kartlegginger/undersøkelser eller avbøtende tiltak før forslaget til detaljregulering kan 
egengodkjennes av Oslo kommune. Analysen kan også gi grunnlag for utforming og revisjon av 
reguleringsbestemmelser og hensynssoner.  
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1.5 Avgrensning

Risiko- og sårbarhetsanalysen omfatter planområdet med omkringliggende arealer slik det er 
definert på plankartet. ROS- analysen omfatter også områdeeksterne hendelser eller farer som 
kan få direkte eller indirekte konsekvenser for planområdet. 
 

1.6 Beskrivelse av planområdet (analyseobjektet) 

Planområdet omfatter Lørenveien 55, 57, 59, 61, 63 og 65, på Løren i Oslo kommune. 
Hjemmelshaver er Vital Eiendom AS gjennom eierselskaper i tilknytning til eiendommene. 
Eksisterende virksomheter omfatter blant annet Coop OBS Løren, Goman bakeri, Sinsenklinikken 
og parkeringsanlegg. Det samlede arealet på eksisterende eiendomsmasse er ca 17.000 m². I 
forslaget til detaljregulering forutsettes samtlige av den eksisterende byggmassen revet.  
 
Planområdet er på om lag 27,5 daa og avgrenses av Økernveien i Øst, Alnabanen i Sør, 
Lørenvangen i vest og Lørenveien i nord. Området ligger rett ovenfor Økernsenteret og Økern 
banestasjon.  
 

 
Skråbilde over planområdet 

 
En gjennomføring av forslaget til detaljregulering vil gi grunnlag for etableringen av om lag 400 
boliger, 10.000 m² næringsbebyggelse og 1.700 m² butikklokale. Totalt antall BRA er 48.942 m² 
Forslag til detaljregulering er inndelt i felt A til D, der feltene C og D (beliggende mot vest) er 
avsatt til boligformål og felt A og B er avsatt til kombinasjonsformål (beliggende mot øst). 
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Utklipp av utomhusplan, Arcasa Arkitekter AS 

 

1.7 Usikkerhet i ROS- analysen 

ROS- analysen er gjennomført på bakgrunn av eksisterende grunnlagsmateriale, gjennomførte 
utredninger og forslag til detaljregulering. Dersom forutsetningene endres i etterkant eller 
variabler som tidligere ikke var kjent, gjøres kjent, vil dette kunne påvirke den gjennomførte 
ROS- analysen, og den bør revideres. 
 
ROS- analysen er gjennomført på reguleringsplannivå og vil følgelig ikke fange opp alle variabler 
og detaljer som fremkommer på et senere tidspunkt, bakgrunnen for dette er at alle detaljer ikke 
er kjent eller enda ikke fastsatt i denne fasen i prosjektet. 
 
Generelt vil all menneskelig aktivitet innebære en viss risiko, kvantifisering av sannsynlighet og 
konsekvens vil også medføre usikkerhet da det mangler informasjon og metoder om på visse 
hendelser som gir eksakte beregninger av sannsynlighet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
8 (23) ROS- ANALYSE 
 
 
 
 
 

Rambøll 

2. ANALYSE AV RISIKO 

2.1 Identifikasjon av farer og uønskede hendelser 

Vedlagt denne risiko- og sårbarhetsanalysen ligger en sjekkliste for identifikasjon av risiko- og 
sårbarhetsforhold. Listen er benyttet som et hjelpemiddel for å identifisere farer og uønskede 
hendelser.  Sjekklisten er tilpasset planforslaget og hendelser som ikke er aktuelle (eks. risiko for 
radioaktiv stråling), sjekklisten er basert på eksempellister fra Direktoratet for samfunnssikkerhet 
og beredskap til bruk i ROS- analyser. 
 
ROS- analysen har i tillegg til sjekklisten tatt utgangspunkt i gjennomførte utredninger i 
forbindelse med utarbeidelsen av forslaget til detaljreguleringen, dette omfatter primært 
trafikkutredning, delnotat om luftforurensning, støy, samt forslag til detaljregulering (plankart, 
planskisse/planbeskrivelse og planbestemmelser).  
 
I den grad det har vært nødvendig har det vært gjennomført kontakt med offentlige og 
kommunale myndigheter. 
 
Hvis en hendelse i sjekklisten er identifisert som en aktuell hendelse vil den bli nærmere 
analysert i dette kapittelet. Hendelser som ikke anses som aktuelle er ikke videre utredet, noen 
av hendelsene er allikevel kommentert på grunnlag av alvorlighetsgrad og relevans.  
 
Følgende vurderes som aktuelle farer og hendelser etter gjennomgang av vedlagt 

sjekkliste: 

 
 Radonfare 
 Grunnforhold 
 Kulturminner 
 Hendelser på vei 
 Hendelser på jernbane 
 Hendelser på bane 
 Ulykker med farlig gods 
 Farer ved bruk av transportnettet 
 Forurenset grunn 
 Luftforurensning 
 Støy (trafikkstøy/støy fra jernbane) 
 Hendelser i anleggsperioden 
 Sabotasje og terrormål 
 Vibrasjoner fra Godstog 
 Brannvannforsyning 
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Radonfare 

Planområdet ligger i et område som har en moderat fare for radonstråling (aktsomhet). 
Kartleggingen baserer seg på fly- og helikoptermålinger og er gjennomført på et grovmasket og 
overordnet nivå. Bygg der mennesker skal ha varig opphold (bolig- og næringsbygg hhv. kontor 
og foretningslokaler) bør i etterkant av oppføring kontrolleres for radongass. Ved påvisning av 
forhøyede konsentrasjoner av radongass må det gjennomføres avbøtende tiltak.  
 
Grunnforhold  

Det er ikke kartlagt om det finnes kvikkleire eller andre løsmasser som kan gi geoteknisk 
ustabilitet i planområdet. På bakgrunn av den planlagte bebyggelsens størrelse og omfang bør 
grunnforholdene utredes nærmere i forbindelse med detaljplanleggingen og prosjekteringen av 
byggene. Undersøkelse av fundamentering av eksisterende bebyggelse og tidligere gjennomførte 
grunnundersøkelser i forbindelse med oppføring av bebyggelsen vil kunne bidra til ytterligere 
informasjon om grunnforholdene i planområdet. 
 
Kulturminner  

Det er ikke gitt uttalelse fra Byantikvaren med hensyn til behovet for kulturminneregistrering. 
Det er ikke gjennomført arkeologisk registrering av planområdet (automatisk fredete 
kulturminner). På bakgrunn av dette bør det i planforslagets reguleringsbestemmelser 
innarbeides en bestemmelse som sikrer et eventuelt funn av automatisk fredete kulturminner 
ved bygge og anleggsarbeider.  
 
Eksisterende byggmasse har ikke status som verneverdig, det er heller ikke nærliggende å tro at 
den eksisterende byggmassen ønskes bevart. 
 
Hendelser på vei 

Planområdet ligger i direkte forbindelse med Peter Møllers vei, Lørenvangen, Lørenveien og 
Økernveien. En hendelse på det eksisterende veinettet vil i mindre grad kunne påvirke ny 
bebyggelse i planområdet. Dersom det inntreffer trafikkulykker på omkringliggende veinett vil 
det kun være ulykker med farlig gods som kan utgjøre en reell fare for planområdet. 
Sannsynligheten for en slik hendelse er neglisjerbar da riksvei 150 (Økernveien) har midtdelere 
og fartsgrense på 60 km/t vil bidra til å begrense alvorlige møteulykker. 
 
Hendelser på jernbane 

Planområdet grenser til Alnabanen som i følge Jernbaneverket vil få økende godstrafikk i årene 
som kommer. Ved utbygging eller andre arbeider i tilknytning til jernbanen må Jernbaneverkets 
(JBV) sikkerhetsprosedyrer følges i anleggsfasen. Jf. Jernbaneloven § 9. Bygg kan ikke oppføres 
nærmere enn 30 meter fra senterlinje spor. Dersom bebyggelse planlegges nærmere enn 30 
meter, må det gis særlig dispensasjon fra Jernbaneloven gjennom Jernbaneverket.  
 
Hendelser på bane 

Planområdet vil ligge i gangavstand til Ny Løren stasjon (Reguleringsplan for Lørensvingen Plan. 
Id. 200712437), når denne er gjennomført. En fremtidig hendelse på banen og nye Løren 
banestasjon er vurdert til ikke kunne ramme planområdet direkte. Det henvises også vurderingen 
under punktet potensielle sabotasje og terrormål. 
 

Ulykker med farlig gods 

Godstrafikk på Alnabanen 
I dag benyttes Alnabanen primært til godstrafikk, en del av denne godstrafikken er farlig gods 
(drivstoff, gass og kjemikalier mv.). En hendelse på Alnabanen kan på bakgrunn av den korte 
avstanden til planområdet medføre direkte konsekvenser for mennesker, naturmiljø, bebyggelse 
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og annen infrastruktur. Transport av farlig gods kan ved en ulykkeshendelse medføre utslipp av 
kjemikalier eller eksplosjoner 
 
Transport av gods på Økernveien 
På lik linje med godstrafikken, transporteres det også farlig gods på vei. Ulykker med farlig 
godstrafikk på vei kan inntreffe, men skadeomfanget ved en ulykke på Rv.150 og Ring3 vil 
begrense seg til vegbanen med tilgrensende arealer. 
 
Farer ved bruk av transportnettet (Myke trafikanter) 

Gjennomført trafikkanalyse har kartlagt trafikkulykker i tilknytning til planområdet (ulykkesdata 
fra år 2000 til år 2009). Totalt har det inntruffet 6 ulykker med personskader i nevnte 
tidsperiode. En av ulykkene har medført alvorlig personskade, resterende ulykker har medført 
lettere personskader. I følge innhentet statistikk er 67 % ulykker med myke trafikanter 
(ubeskyttet trafikant).  Ulykkene har inntruffet i Lørenveien, Peter Møllers vei og Sinsenveien. 
Det er særlig i avkjøringer og kryss ulykkene har inntruffet. Gjennomført trafikkanalyse 
konkluderer med at planforslaget vil ha en positiv effekt mht. trafikkulykker. Dette begrunnes 
bla. med en reduksjon av trafikkbelastningen på bakgrunn av endringen i reguleringsformålene 
fra hovedsakelig næring til boligformål med en langt mindre areal avsatt til næringsformål. 
 
Som det fremgår av det gjennomførte trafikknotatet har Lørenveien et ensidig fortau på 
sør/vestsiden og en tosidig sykkelbane. Eksisterende løsning for gående og syklende vurderes 
som tilfredsstillende ved gjennomføring av planforslaget. En eventuell oppstramming av 
eksisterende kryss vil gi en bedre trafikal oversikt for myke trafikanter og kan bidra til økt 
trafikksikkerhet. Det er viktig å bemerke at antallet trafikkulykker i nevnte periode ikke er 
foruroligende høyt. Lørenveien bør på generelt grunnlag inkluderes i planforslaget, slik at planen 
også får hjemmelsgrunnlag til å utbedre formål avsatt til vei. 
 

Forurenset grunn 

Det er ifl. Helse og velferdsetaten mulig forurenset grunn (mistanke om tungmetaller og 
organiske miljøgifter på nordsiden av planområdet). På bakgrunn av planområdets tidligere bruk  
bør det stilles krav til tiltaksplan for håndtering, og utgraving av eventuelle forurensede masser i 
grunn. Det er ikke registrert grunnforurensning i planområdet etter gjennomgang av database 
hos Klima- og forurensningsdirektoratet (KLIF). 
 
KLIF har i sin veileder for helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn definert 
sammenhengen mellom tilstandsklasser og arealbruk. Eventuelle undersøkelser bør baseres i 
henhold til disse tiltaksklassene. 
 
Luftforurensning 

Rambøll har utarbeidet en egen delrapport for luftforurensning. Luftforurensningen fra 
omkringliggende veisystemer vil være en betydelig bidragsyter til den lokale luftforurensningen.  
De gjennomførte beregningene viser at Luftkvalitetskriteriene høyst sannsynlig er overskredet 
langs Lørenveien og i deler av planområdets østre og nordre del.  Luftkvalitetskriteriene angitt av 
forurensningsforskriften angir en lav grense for lokal luftforurensning, selv om grensen er fastsatt 
med lave verdier kan den lokal luftforurensningen være til ulempe for følsomme personer 
(astma/allergi/luftveisproblemer). 
 
Den gjennomførte delrapporten har beregnet at grenseverdiene vil overskrides for NO² i store 
deler av planområdet (mot nord langs Lørenveien og øst mot Økernveien). Slik den beregningen 
av den simulerte luftforurensningen er i dag vil ulempene for utsatte personer som er sensitive 
for luftforurensning være markante.  
 



 
ROS- ANALYSE 11 (23) 

 
 
 
 
 
 

Ramboll 

Oppsummert ser ikke planforslaget å overskride forurensingsforskriften, men overskrider 
luftkvalitetskriteriene nord i planområdet, mellom byggene og sydøst mot Østre Aker vei. Det er 
viktig å merke seg at forurensningsforskriften, som gir begrensinger på utbygging, ikke ser ut til 
å overskrides i planområdet. 
 
Støy (trafikkstøy � jernbanestøy) 

Rambøll har utarbeidet en egen delrapport for støy som vedlegg til detaljreguleringen (C-rap-01, 
datert 09.08.11) 
 

Som det fremgår av den gjennomførte delrapporten og de vedlagte støysonekartene vil ny 
bebyggelse ligge eksponert mht. støy fra veitrafikk og støy fra jernbane. Støy fra veitrafikk 
omfatter trafikkstøy fra Lørenveien, Økernveien, Østre Aker vei, Hjalmar Brantings vei, 
Haslevangen og Peter Møllers vei. Årsdøgntrafikken fra nevnte veier er svært høy for Økernveien, 
Østre Aker vei og Hjalmar Brantings vei, og medfører at støy generert av veitrafikk utgjør 
støynivå (Lden dB(A)) for ny bebyggelse i rød og gul støysone.  
 

Gjennomførte støyberegninger viser at deler av den planlagte bebyggelsen nærmest Lørenveien 
og deler av bebyggelsen lengst øst ligger i rød sone. Deler av planområdet mot nord og alle bygg 
som ligger parallelt med Lørenveien, samt bygninger lengst mot øst ligger i gul sone. 
Støyberegningene viser imidlertid at samtlige bygninger vil få en stille side (grønn sone) og 
fellesområdet i midten av planområdet vil også oppnå en tilfredsstillende støysituasjon.  
 
For å redusere støy fra godstransport på Alnabanen må det etableres støyskjerm, dette vil 
forbedre støysituasjonen for all bebyggelse sør i planområdet. 
 

Klatrefare ved høyspentmast (kjøreledning Alnabanen) 

Langs Alnabanen er det sammenhengende gjerde langs banetraseen som hindrer uvedkommende 
adgang til sporene. Kjøreledningene (høyspentmaster i luftstrekk) langs Alnabanen har ikke 
klatrevern, men består av gamle tremaster som vanskelig kan forseres av uvedkommende.  
Risikoen for en hendelse i tilknytning til kjøreledningene på Alnabanen ansees derfor som 
neglisjerbar.  
 

Potensielle sabotasje-/terrormål i nærheten 

Planforslaget er i seg selv ikke et potensielt terror eller sabotasjemål, da hensikten med planen 
er oppføring av bolig og næringsbebyggelse. En hendelse på Alnabanen eller på ny fremtidig 
Løren stasjon vil teoretisk kunne ramme planområdet. Alnabanen har en sentral rolle i 
godstransport mellom øst og vest, og vil således kunne bli berørt. Ruters fremtidige banestasjon 
på Løren er et kollektivknutepunkt, men sannsynligheten for terrorhendelser er på generell basis 
svært lav og risikoen er således neglisjerbar. 
 

Vibrasjoner fra godstog 

Det er gjennomført målinger av vibrasjoner fra godstog i henhold til NS 8176: 2005, Vibrasjoner 
og støt. Vurdering av vibrasjoner fra godstog, Lørenveien 57, Rambøll, C-not 

01_vibrasjonsvurderinger. Notatet konkluderer med at klasse C for boliger (veiledende 
klasseinndeling for boliger) sannsynligvis er overholdt i eksisterende bygg i Lørenveien 57, når 
det gjelder godstrafikk på Alnabanen.  
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Anleggsperioden 

Ulemper med anleggstrafikk 
Anleggstrafikk kan være til generell sjenanse under byggeperioden, det bør fastsettes kjøreruter 
for tunge kjøretøy ved eksempelvis bortkjøring av masser og begrensninger i tid ved pæling og 
særlig støyende aktiviteter.  
 
Rystelser ved sprengning 
Behovet for eventuelle sprengninger i anleggsperioden er på dette tidspunkt i prosjektet ikke 
kjent. Avbøtende tiltak for å hindre ulemper og ulykker må vurderes på et senere stadium.  
 
Brannvannforsyning 

Planområdet har tilfredsstillende brannvannforsyning. Det går vannledning i Lørenveien og på 
sørsiden av eksisterende bebyggelse. I detaljprosjekteringen av planområdet bør det i samarbeid 
med VAV/Oslo Brann og redningsetat vurderes om det skal etableres nye 
brannhydranter/tilkoblingspunkter for slukkevann internt i planområdet.  
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3. EVALUERING AV RISIKO 

 

3.1 Vurdering av sannsynlighet og konsekvens 

Denne ROS- analysen har vurdert sannsynlighet og konsekvens etter rangeringen vist under. 
 
Vurdering av sannsynlighet for en uønsket hendelse/fare er delt inn i: 

 Svært sannsynlig/kontinuerlig (5): skjer ukentlig/forhold som er kontinuerlig tilstede i 
området 

 Meget sannsynlig/periodevis, lengre varighet (4): skjer månedlig/forhold som opptrer i 
lengre perioder, flere måneder 

 Sannsynlig/flere enkelttilfeller (3): skjer årlig/kjenner til tilfeller med kortere varighet 
 Mindre sannsynlig/kjenner tilfeller (2): kjenner 1 tilfelle i løpet av en 10- års periode 
 Lite sannsynlig/ingen tilfeller (1): Kjenner ingen tilfeller, men kan ha hørt om tilsvarende 

i andre områder 
 
Vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser/farer er delt inn i: 

1. Ubetydelig/ufarlig: Ingen person eller miljøskader/enkelte tilfeller av misnøye. 
2. Mindre alvorlig/en viss fare: Få/små person- eller miljøskader/belastende forhold for 

enkeltpersoner. 
3. Betydelig/kritisk: kan føre til alvorlige personskader/belastende forhold for en gruppe 

personer. 
4. Alvorlig/farlig (behandlingskrevende) person eller miljøskader og kritiske situasjoner. 
5. Svært alvorlig/katastrofalt: Personskade som medfører død eller varig men; mange 

skadde; langvarige miljøskader. 

3.2 Akseptkriterier 

Følgende akseptkriterier er lagt til grunn ved utarbeidelsen av risiko- og sårbarhetsanalysen: 
 Tiltaket skal ikke påføre omgivelsene en vesentlig økt risiko 
 Bruken av planområdet skal ikke være farligere, eller medføre en høyere risiko enn 

bruken av omkringliggende områder. 

3.3 Risikomatrise 

 
Risikomatrisen viser en sammenstilling av resultatene fra den vedlagte sjekklisten.  
Som det fremgår av matrisen under er det 24 uønskede hendelser som havner i grønne felt, 23 
hendelser i gule felt, og ingen hendelser i røde felt. Resterende 5 hendelser er ikke risikovurdert 
jf. nummeroppramsingen i avsnittet under. 
 

o Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig, ikke akseptabelt 
o Hendelser i gule felt: Tiltak må vurderes 
o Hendelser i grønne felt: ikke signifikant risiko, risikoreduserende tiltak kan vurderes 

 
Tallverdiene øverst til venstre i hver rubrikk angir risikoverd (1-25), tallene med nr. 1 til 54 (fete 
tall) angir nr. i vedlagte sjekkliste. Hendelsene med nr.: 16,24,27,50,51 er neglisjerbare eller vil 
ikke inntreffe, og derfor ikke risikovurdert. Hendelsene med nr.:50 og 51 er undersøkt og 
vurdert, men på bakgrunn av spørsmålsstillingen gir det ingen hensikt å risikovurdere disse 
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Konsekvens: 
 
     Sannsynlighet: 

1. 
Ubetydelig 

2. Mindre 
alvorlig/en 
viss fare 

3. 
Betydelig/ 
kritisk 

4. 
Alvorlig/ 
farlig 

5. Svært 
alvorlig/ 
katastrofalt 

5. Svært 
sannsynlig/ 
kontinuerlig 

5 
 
 

10 
 

52 

15 
 

 

20 25 

4. Meget 
sannsynlig/ 
periodevis, lengre 
varighet 

4 8 
 
45,46 
 

12 
 
 

16 20 

3. Sannsynlig/ 
flere enkelttilfeller  

3 
 
 

6 
 
 

9 
 

4,12,42, 

12 
 
13 

15 

2. Mindre 
sannsynlig/kjenner 
tilfeller 

2 4 
11,20,23, 

29,30,31,32, 

 

6 
 

8 
2,15,18, 

22,34,35, 

36,37,38 

10 
 

14,26,28, 

48 

1. Lite 
sannsynlig/ingen 
tilfeller 

1 
 
5,8,10, 

2 
3,6,7,9,17, 

19,21,25,33, 

41, 

3 
 
1,39,40, 

43, 

4 
 

44,49 

5 
 

47 

 

3.4 Risikoreduserende tiltak 

For at planforslaget skal gjennomføres, og for at risikonivået skal forholde seg lavere enn det 
som er beskrevet, anbefaler vi at følgende risikoreduserende tiltak hensyntas og innarbeides i 
forslag til plankart og bestemmelser: 
 
Nr. Hendelse/fare Beskrivelse av tiltak 

4 Radonfare Det anbefales at det i forkan av etablering av ny bebyggelse 
gjennomføres målinger. Ved påvisning av høye verdier må 
avbøtende tiltak gjennomføres, som blant annet nedlegging 
av radonduk. Etter bebyggelsen er ferdigstilt, men før bruk, 
bør det igjen gjennomføres målinger. 

2 Grunnforhold/Geoteknisk 
ustabilitet 

I forkant av detaljprosjekteringen bør behovet for 
grunnundersøkelser kartlegges og gjennomføres. 

12 Kulturminner Avklares i samarbeid med Byantikvaren. 

13 Hendelser på vei Ingen. 

14 Hendelser på jernbane Byggegrense mot Alnabanen. 

26 Ulykker med farlig gods Ingen. JBV og Svv har egne retningslinjer og påbud ved 
transport av farlig gods. 

35, 
36, 
37, 
38 

Farer ved bruk av 
transportnettet for gående og 
syklende 

Planforslaget bør omfatte Lørenveien, samt vise løsninger for 
tilkobling til eksisterende gang- og sykkelveinett.  

 Forurenset grunn Planområdet kan omfatte forurensing i grunn. Eventuell 
forurensing i grunn bør derfor kartlegges (fase 1 
kartlegging). Dersom det påvises forurensede masser 
gjennom videre grunnundersøkelser, må slike masser fjernes 
for å tilfredsstille planlagt arealbruk. Når grave- og 
byggeplaner foreligger må delfeltene i planforslaget 
avgrenses og evalueres om det skal gjøres miljøtekniske 
undersøkelser. 

45 Luftforurensning På bakgrunn av gjennomførte spredningsberegninger av 
tilstøtende veitrafikk, viser resultatene i notatet om 
luftforurensning at de lovpålagte grenseverdiene i 
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forurensningsforskriften høyst sannsynlig ikke vil overskride 
grenseverdiene.  

46 Støy På bakgrunn av gjennomført støyutredning må avbøtende 
tiltak gjennomføres slik at grenseverdiene i T-1442 
overholdes. Revidert støyrapport viser en bedret 
støysituasjon i planområdet.  
 
Deler av planområdet ligger delvis i gul og rød støysone. Ved 
å etablere støyskjerm på minimum 2 meter mot Alnabanen 
vil medføre en vesentlig reduksjon av støy fra godstog. 

48 Potensielle sabotasje/- 
terrormål 

Ingen særskilte tiltak. 

50 Brannvannforsyning Det bør senere i prosjekteringsfasen vurderes om det 
etableres nye hydranter i planområdet. 

52 Vibrasjoner fra Godstog Ingen særskilte tiltak 

53/ 
54 

Hendelser i anleggsperioden Pt. Ingen særskilte tiltak. Eventuelle tiltak gjennomføres på 
et senere tidspunkt. 
 

3.5 Evaluering 

I tabellen under vises de uønskede hendelsene og hvordan planforslaget endrer risikonivå for de 
enkelte uønskede hendelsene eller farene. Tabellen forutsetter at forslaget til risikoreduserende 
tiltak nevnt i kapittel 3.4 gjennomføres i sin helhet.  
 
Tabellen baserer seg på følgende skala: 
 
 
 
 
Nr # Uønsket hendelse Endring i risiko 

4 Radonfare Redusert 

2 Grunnforhold Redusert 
12 Kulturminner Uendret 
13 Hendelser på vei Uendret 
14 Hendelser på jernbane Uendret 
26 Ulykker med farlig gods Uendret 
35,36,37,38 Farer ved bruk av transportnettet Redusert 
42 Forurenset grunn Redusert 
45 Luftforurensning Uendret 
46 Støy Redusert 
48 Potensielle sabotasje/-terrormål Uendret 
50 Brannvann Uendret 
52 Vibrasjoner fra Godstog Uendret 
53/54 Hendelser i anleggsperioden Uendret 

 
 
 
 
 
 
 
 

Økt risiko 
Uendret risiko 

Redusert risiko 
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3.6 Behov for reguleringsbestemmelser 

Det henvises til vurderinger i kapittel 2. og kapittel 3.4, for bakgrunnen for forslaget til 
innarbeidelse av følgende planbestemmelser: 
 

1. Automatisk fredete kulturminner 
Dersom det under anleggsarbeider treffes på automatisk fredete kulturminner, 
eksempelvis i form av helleristninger, brent leire, keramikk, flint, groper med trekull 
og/eller brent stein etc., skal arbeidet øyeblikkelig stanses og byantikvaren varsles, jf. 
Lov om kulturminner av 9. Juni 1978 nr. 50 (Kulturminneloven) § 8. 

2. Kartlegging av forurensning i grunn 
Før det kan gis igangsettingstillatelse må behovet for kartleggingen av forurenset grunn 

være avklart. Dersom det påvises forurensede masser stilles det karv til utarbeidelse av 

tiltaksplan ved behandling av forurensede masser. 

 
3. Byggegrense mot Alnabanen 

Byggegrense mot Alnabanen er vist på plankart. Innenfor byggegrensen tillates 

etablering av gang- og sykkelvei, samt andre tekniske installasjoner. 

 

4. Støyskjerming 
Før bebyggelsen kan tas i bruk må det være etablert støyskjerm mot Alnabanen. 

 

5. Krav til tilfredsstillende slukkevann 
Det skal etableres tilfredsstillende tilkoplingsmuligheter for brannvann og tilrettelegges 
for rednings- og slukkemannskap i hht. Teknisk forskrift. 
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4. KONKLUSJON 

Risiko- og sårbarhetsanalysen har identifisert 14 aktuelle hendelser som kan inntreffe ved 
gjennomføring av tiltaket: 

 
 Radonfare 
 Grunnforhold 
 Kulturminner 
 Hendelser på vei 
 Hendelser på jernbane 
 Hendelser på bane 
 Ulykker med farlig gods 
 Farer ved bruk av transportnettet 
 Forurenset grunn 
 Luftforurensning 
 Støy (trafikkstøy/støy fra jernbane) 
 Potensielle sabotasje/- terrormål 
 Brannvann 
 Hendelser i anleggsperioden 
 Vibrasjoner fra Godstog 

 
 

Det er foreslått gjennomføring av avbøtende tiltak ved 8 av de aktuelle hendelsene. Som det 
fremgår av kapittel 3 � Evaluering av risiko, vil gjennomføringen av planforslaget gitt at 
risikoreduserende tiltak iverksettes, medføre en reduksjon av risiko.  
 
I kapittel 3.4 i denne analysen er det angitt forslag til avbøtende tiltak, herunder forslag til 
planbestemmelser (kap. 3.7) som bør inkluderes i bestemmelsene til reguleringsplanen. 
 
Det bør rettes spesiell oppmerksomhet til forholdene rundt støysituasjonen og luftforurensning i 
planområdet.  
 
Det er foreslått gjennomføring av avbøtende tiltak for samtlige identifiserte farer og uønskede 
hendelser. Ved å gjennomføre de foreslåtte tiltakene vil risikonivået reduseres eller holdes 
uendret når planforslaget gjennomføres og følges opp i fremtidige reguleringsplaner. På grunnlag 
av det ovennevnte ansees akseptkriteriene lagt til grunn ved utarbeidelsen av ROS- analysen 
som oppfylt.  
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5. KILDER 

 Nasjonal vegdatabank 
http://svvgw.vegvesen.no/http://svvnvdbappp.vegvesen.no:7778/webinnsyn/anon/index 

 Delrapport, Lokal luftforurensning- spredningsberegninger, Rambøll, 
M_rap_luft_Lørenveien. Datert 2011-08-09 

 Delrapport, Trafikkanalyse, Rambøll, datert 2011-07-07, revidert 2011-08-11 
 Delrapport, Støyberegning, Rambøll, datert 2011-08-26 
 ROS- analyse Lørensvingen, Rambøll datert 2011-04-06 
 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Veileder for Samfunnssikkerhet i 

arealplanlegging, kartlegging av risiko og sårbarhet (2008), revidert utgave 2010 
 Miljøverndepartementet, reguleringsplanveileder, Vedlegg 1 � ROS- analyse 
 Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), NVE Atlas, 

http://arcus.nve.no/website/nve/viewer.htm 
 Klima- og forurensningsdirektoratet � Grunnforurensning, 

http://www.klif.no/grunn/RESsok.asp 
 Jernbaneverket, gjennomgang av kjørevognbilder fra Alnabanen 
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6. VEDLEGG 

Sjekklisten er ikke komplett og benyttes i denne sammenheng som et hjelpemiddel for 
identifisering av risiko- og sårbarhetsforhold. Hvis en hendelse i sjekklisten er identifisert som en 
aktuell hendelse vil den bli nærmere analysert. Hendelser som ikke anses som aktuelle er ikke 
videre utredet. 
 

Nr Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar 

 Naturgitte forhold 
1 Er området utsatt for 

snø- eller steinskred? 
Nei Lite 

sannsynlig/ 
ingen tilfeller 

Betydelig/ 
Kritisk 

3 Det er ikke registrert 
skredhendelser i planområdet, 
eller nærliggende områder. 

2 Er det fare for 
utglidning (er 
området geoteknisk 
ustabilt)? 

Ja Mindre 
sannsynlig/ 
Kjenner 
tilfeller 

Alvorlig/farlig 8 Se vurdering i kapittel 2. 

3 Er området utsatt for 
flom i elv/bekk/lukket 
bekk? 

Nei Lite 
sannsynlig/ 
ingen tilfeller 

Mindre 
alvorlig/En 
viss fare 

2  

4 Er det radon i 
grunnen? 

Ja Sannsynlig/ 
Flere 
enkelttilfeller 

Betydelig/ 
Kritisk 

9 
 
 

Planområdet ligger i et 
område med moderat fare for 
radon (Aktsomhet). Se 
vurdering i kapittel 2. 
 

5 Skader ved forventet 
Havnivåstigning/ 
springflo? 

Nei Lite 
sannsynlig/ 
ingen tilfeller 

Ubetydelig 1 Planområdet ligger på om lag 
100 meter over havet og vil 
følgelig ikke være utsatt for 
skader ved havnivåstigning. 

 Værforhold 
6 Er området spesielt 

vindutsatt? 
Nei Lite 

sannsynlig/ 
ingen tilfeller 

Mindre 
alvorlig/ 
En viss fare 

2  

7 Er området spesielt 
nedbørutsatt? 

Nei Lite 
sannsynlig/ 
ingen tilfeller 

Mindre 
alvorlig/ 
En viss fare 

2  

8 Vil klimaendringer 
medføre økt 
havstigning? 

Nei Lite 
sannsynlig/ 
ingen tilfeller 

Ubetydelig 1  

 Natur og kulturområder, medfører planen skade på; 
9 Sårbar 

flora/rødlistearter? 
Nei Lite 

sannsynlig/ 
ingen tilfeller 

Mindre 
alvorlig/En 
viss fare 

2 Det er ikke funnet registrerte 
arter ved søk i databasene til 
NINA/Dir. for Naturforvaltning 
mf. 

10 Sårbar fauna/fisk eller 
rødlistearter? 

Nei Lite 
sannsynlig/ 
ingen tilfeller 

Ubetydelig 1 Ikke aktuelt 

11 - Verneområder, 
herunder 
kulturlandskap eller 
bymiljø? 

Nei Mindre 
sannsynlig/ 
Kjenner 
tilfeller 

Mindre 
alvorlig/En 
viss fare 

4  

12 - Kulturminner 
(automatisk fredete) 
eller verneverdige 
bygg? 

Ja Sannsynlig/ 
Flere 
enkelttilfeller 

Betydelig/ 
kritisk 

9 Se vurdering i kapittel 2. 
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Nr Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar 

 Infrastruktur, vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nærliggende 
transportårer utgjøre en risiko for området?: 

13 -hendelser på vei? Ja Sannsynlig/ 
Flere 
enkelttilfeller  

Alvorlig/farlig 12 Se vurdering i kapittel 2. 

14 -hendelser på 
jernbane? 

Ja Mindre 
sannsynlig/ 
kjenner 
tilfeller 

Svært 
alvorlig/ 
Katastrofalt 

10 Se vurdering i kapittel 2. 

15 - hendelser på bane 
(T-bane)? 

Ja Mindre 
sannsynlig/ 
kjenner 
tilfeller 

Alvorlig/farlig 8 Se vurdering i kapittel 2. 

16 - hendelser i luften  
(flyaktivitet)? 

Nei Lite 
sannsynlig/ 
Ingen 
tilfeller 

Svært 
alvorlig/ 
katastrofalt 

 
    -  

Risiko er ikke vurdert. 

17 - Vil drenering av 
området føre til 
oversvømmelse i 
nedenforliggende 
områder? 

Nei Lite 
sannsynlig/ 
Ingen 
tilfeller 

Mindre 
alvorlig/en 
viss fare 

2  

 Infrastruktur/ Industri, Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe i nærliggende 
virksomheter (industriforetak etc.), utgjøre en risiko for området?: 

18 - utslipp av giftige 
gasser/væsker? 

Nei Mindre 
sannsynlig/ 
kjenner 
tilfeller 

Alvorlig/farlig 8  

19 - akuttutslipp til 
sjø/vassdrag? 

Nei Lite 
sannsynlig/ 
Ingen 
tilfeller 

Mindre 
alvorlig/en 
viss fare 

2 Planområdet ligger ikke i 
tilknytning til sjø eller 
vassdrag. 

20 - akuttutslipp til 
grunn? 

Nei Mindre 
sannsynlig/ 
kjenner 
tilfeller 

Mindre 
alvorlig/en 
viss fare 

4  

21 - avrenning fra 
fyllplasser? 

Nei Lite 
sannsynlig/ 
Ingen 
tilfeller 

Mindre 
alvorlig/en 
viss fare 

2 Det ligger ikke fyllplasser i 
tilknytning til, eller i 
nærheten av planområdet. 

22 - ulykker fra industri 
med 
storulykkepotensiale? 

Nei Mindre 
sannsynlig/ 
kjenner 
tilfeller 

Alvorlig/farlig 8 Konsulent er ikke kjent med 
at det finnes nærliggende 
industri med 
storulykkepotensiale og som 
omfattes av 
storulykkeforskriften. 

23 - støv/støy/lukt fra 
industri? 

Nei Mindre 
sannsynlig/ 
kjenner 
tilfeller 

Mindre 
alvorlig/en 
viss fare 

4  

24 - kilder for uønsket 
stråling? 

Nei Lite 
sannsynlig/ 
Ingen 
tilfeller 

Mindre 
alvorlig/en 
viss fare 

- Ikke aktuelt. Risiko vurderes 
ikke. 

25 - stråling fra 
høyspentledninger? 

Nei Lite 
sannsynlig/ 
Ingen 
tilfeller 

Mindre 
alvorlig/en 
viss fare 

2 Det går ingen 
høyspentledninger i 
luftstrekk over planområdet 
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Nr Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar 

27 - Er det bebyggelse 
med spesielt stor fare 
for brannspredning? 

Nei Lite 
sannsynlig/ 
Ingen 
tilfeller 

Alvorlig/farlig - Det ligger ikke 
konsentrert/verneverdig 
trehusbebyggelse i 
tilknytning til planområdet. 

28 -utslipp av 
eksplosjonsfarlige/ 
brennbare 
gasser/væsker 

Nei Mindre 
sannsynlig/ 
Kjenner 
tilfeller 

Svært 
alvorlig/ 
Katastrofalt 
 
 

10 Planfremmer er ikke kjent 
med industriaktører i 
nærområdet som 
oppbevarer store mengder 
av eksplosjonsfarlige eller 
brennbare gasser/vesker. 

 Medfører bortfall av tilgang på følgende tjenester spesielle ulemper for området?: 

29 -elektrisitet 
(kraftlinjer) 

Nei Mindre 
sannsynlig/ 
Kjenner 
tilfeller 

Mindre 
alvorlig/en 
viss fare 

4 Bortfall av elektrisitet vil 
ikke medføre spesielle 
ulemper for området. 

30 -teletjenester Nei Mindre 
sannsynlig/ 
Kjenner 
tilfeller 

Mindre 
alvorlig/en 
viss fare 

4 Bortfall av teletjenester vil 
ikke medføre spesielle 
ulemper for planområdet. 

31 -vannforsyning Nei Mindre 
sannsynlig/ 
Kjenner 
tilfeller 

Mindre 
alvorlig/en 
viss fare 

4 Bortfall av vannforsyning vil 
ikke medføre spesielle 
ulemper for planområdet. 

32 -renovasjon/spillvann Nei Mindre 
sannsynlig/ 
Kjenner 
tilfeller 

Mindre 
alvorlig/en 
viss fare 

4 Bortfall av 
renovasjon/spillvann vil ikke 
medføre spesielle ulemper 
for planområdet. 

 Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom området: 
33  - påvirkes området 

av magnetisk felt fra  
el. linjer? 

Nei Lite 
sannsynlig/ 
Ingen 
tilfeller 

Mindre 
alvorlig/en 
viss fare 

2  

34 - er det spesiell 
klatrefare i forbindelse 
med master?  

Nei Mindre 
sannsynlig/ 
kjenner 
tilfeller 

Alvorlig/farlig 8 Alnabanen har strømførende 
kjøreledninger over spor. 
Banen er på begge sider av 
traseen sikret med gjerde 
som hindrer uvedkommende 
adgang.  
 

 Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnett for gående, syklende og kjørende 
innenfor området?: 

35 - til skole/barnehage? Nei Mindre 
sannsynlig/ 
kjenner 
tilfeller 

Alvorlig/farlig 8 Se vurdering i kapittel 2. 

36 - til nærmiljøanlegg 
(idrett etc.)? 

Nei Mindre 
sannsynlig/ 
kjenner 
tilfeller 

Alvorlig/farlig 8 Se vurdering i kapittel 2 

37 - til forretning etc.? Nei Mindre 
sannsynlig/ 
kjenner 
tilfeller 

Alvorlig/farlig 8 Se vurdering i kapittel 2 

26 - ulykker med farlig 
gods (brennbar/farlig 
veske  el. 
gass/eksplosiver mv.) 

Ja Mindre 
sannsynlig/ 
kjenner 
tilfeller 

Svært 
alvorlig/ 
Katastrofalt 

10 Se vurdering i kapittel 2. 
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38 - til busstopp? Nei Mindre 
sannsynlig/ 
kjenner 
tilfeller 

Alvorlig/farlig 8 Se vurdering i kapittel 2. 

 Er området påvirket/forurenset fra tidligere virksomheter? 
39 - gruver: åpne 

sjakter, steintipper 
etc. 

Nei Lite 
sannsynlig/ 
ingen tilfeller 

Betydelig/ 
Kritisk 

3  

40 -militære anlegg: 
fjellanlegg, 
piggtrådsperringer 

Nei Lite 
sannsynlig/ 
ingen tilfeller 

Betydelig/ 
kritisk 

3  

41 - industrivirksomhet, 
herunder 
avfallsdeponering 

Nei Lite 
sannsyndlig/ 
ingen tilfeller 

Mindre 
alvorlig/en 
viss fare 

2  

42 - forurenset grunn Ja Sannsynlig/ 
flere 
enkelttilfeller 

Betydelig/ 
kritisk 

9 Det er ifl. Helse og 
velferdsetaten mulig 
forurenset grunn (mistanke 
om tungmetaller og 
organiske miljøgifter på 
nordsiden av planområdet. 
Se vurdering i kap. 2.  

Nr Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar 

Omgivelser 

43 Er det regulerte 
vannmagasiner i 
nærheten, med 
spesiell fare for 
usikker is? 

Nei Lite 
sannsynlig/ 
ingen tilfeller 

Betydelig/ 
kritisk 

3  

44 Finnes det naturlige 
terrengformasjoner 
som utgjør spesiell 
fare (stup etc.)? 

Nei Lite 
sannsynlig/ 
ingen tilfeller 

Alvorlig/farlig 4  

45 Luftforurensning Ja Svært 
sannsynlig/ 
kontinuerlig 

Betydelig/ 
Kritisk 

8 Se vurdering i kapittel 2. 

46 Støy � trafikkstøy/ 
jernbanestøy 

Ja Svært 
sannsynlig/ 
kontinuerlig 

Betydelig/ 
Kritisk 

8 Planområdet grenser til 
Alnabanen og ligger vis a vi 
Rv. 150 og Ring3. Se 
vurdering i kapittel 2. 

Ulovlig virksomhet, Sabotasje og terrorhandlinger: 

47 - er tiltaket i seg selv 
et sabotasje-
/terrormål? 

Nei Lite 
sannsynlig/ 
ingen tilfeller 

Svært 
alvorlig/ 
Katastrofalt 

5  

48 - finnes det 
potensielle sabotasje-
/terrormål i 
nærheten? 

Ja Mindre 
sannsynlig/ 
Kjenner 
tilfeller 

Svært 
alvorlig/ 
Katastrofalt 

10 Alnabanen, fremtidig ny 
banestasjon på Løren. Se 
vurdering i kapittel 2. 

Brannberedskap: 

49 - omfatter 
planområdet spesielt 
farlige anlegg? 

Nei Lite 
sannsynlig/ 
ingen tilfeller 

Alvorlig/farlig 4 Planforslaget legger til rette 
for etablering av bolig- og 
næringsformål, og vil 
følgelig ikke omfatte spesielt 
farlige anlegg. 

50 - har området 
utilstrekkelig 
brannvannforsyning 
(mengde og trykk)? 

Ja Svært 
sannsynlig/ 
kontinuerlig 

 - - Se vurdering i kapittel 2. 
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51 - har området to 
adkomstveier for 
rednings- og 
slukkemannskap? 

Ja Svært 
sannsynlig/ 
kontinuerlig 

Ubetydelig  - Planområdet vil få 2 nye 
adkomster, som gir direkte 
tilgang til ny 
bygningsmasse. 

52 Vil vibrasjoner fra 
godstog påvirke 
planområdet? 

Ja Svært 
sannsynlig/ 
kontinuerlig 

Mindre 
alvorlig/en 
viss fare 

10 Se vurdering i kapittel 2. 

 
 

Nr Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar 

Hendelser i anleggsperioden? 

53 Ulemper med 
anleggstrafikk? 

Ja Sannsynlig/ 
Flere 
enkelttilfeller 

Mindre 
alvorlig/en 
viss fare 

6 Se vurdering i kapittel 2. 

54 Rystelser ved 
sprengning? 

Ja Sannsynlig Mindre 
alvorlig/en 
viss fare 

6 Se vurdering i kapittel 2. 
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VURDERING AV VIBRASJONER FRA GODSTOG, LØRENVEIEN 57 

 

1. Innledning 

I forbindelse med fremtidige nybygg i Lørenveien 55 - 65 er det etterspurt 
vurdering av vibrasjoner fra godstogtrafikk på den nærliggende Alnabanen. 
Dette notatet oppsummerer de målinger og observasjoner som er utført. 
Notatet gir en antydning om hvilken vibrasjonsklasse som er oppnådd i 
eksisterende bygg med adresse Lørenveien 57, når kun godstogpasseringer fra 
den nærliggende Alnabanen er vurdert som bidrag til vibrasjonsnivåene. 
 
2. Myndighetskrav 

Dersom ikke annet er bestemt, gjelder de veiledende grenseverdiene i Norsk 
Standard NS 8176:2005 �Vibrasjoner og støt. Måling i bygninger av vibrasjoner 
fra landbasert samferdsel og veiledning for bedømmelse av virkning på 
mennesker�. Standarden opererer med grenseverdier oppdelt i fire klasser, A 
til D, der minimum klasse C må oppfylles for at intensjonen i Teknisk forskrift 
ansees oppfylt. 
 
Grenseverdiene er gitt som veid, statistisk maksimalverdi for hastighet eller 
akselerasjon. Veid, statistisk maksimalverdi vil si en maksimalverdi som i 95 % 
av tilfellene ikke vil overstiges, der veid hastighet og veid akselerasjon vil si 
høyeste effektivverdi (r.m.s.) under et hendelsesforløp bestemt med løpende 
integrasjonstid på 1 s og frekvensveid med veiefilter Wm. Grenseverdiene for 
de ulike klassene er gjengitt i Tabell 1. 
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Tabell 1 Veiledende klasseinndeling for boliger med høyeste grenseverdier av statistisk maksimalverdi for veid 

hastighet vw,95 eller akselerasjon aw,95 

 
 
 
3. Gjennomføring av målingene 

Målingene ble utført i eksisterende bygg i Lørenveien 57, i sørvestre hjørne vendt ut mot Alnabanen, i 2. 
etasje (3. nivå over bakkeplan). Akselerometeret ble montert på metallplate med spisse ben ihht. 
målestandarden og plassert på gulvet. Målingene ble utført mellom kl 11:50 og 02:24, tirsdag 
09.08.2011 til onsdag 10.08.2011.  
 
Det ble målt i alle tre akser samtidig (to retninger horisontalt pluss vertikalt). De tre aksene ga 
vibrasjonsnivåer i samme størrelsesorden, slik at alle tre akser er vurdert i beregningene.   
 
NS 8176 er fulgt når det gjelder måleoppsett og beregninger, men ikke når det gjelder måleregistrering 
og antall passeringer. Dette skyldes at det på Alnabanen kun går godstogtrafikk mellom Alnabru og 
Bergen, noe som svarer til ti tog i døgnet mandag til torsdag, med fire av disse passeringene i normal 
arbeidstid. Det var derfor ikke mulig å manuelt registrere 15 passeringer (som er minstekravet i 
standarden) innenfor tidsrammen som var gitt. I stedet ble syv passeringer registrert, hvorav kun den 
første av disse ble manuelt overvåket. Det er i dette notatet allikevel forsøkt å trekke konklusjoner på 
bakgrunn av togpasseringer som ikke er manuelt overvåket, men som er undersøkt i ettertid vha. 
studier av måledata.  
 
Følgende måleutstyr ble benyttet: 
 
Beskrivelse Merke Type 

Vibrasjonsmåler Svantek Svan 958 
Akselerometer Dytran 3273M2 
 
 
 
 
 
4. Resultater 

Under studiene av måledataene viste det seg utfordrende å skille ut vibrasjoner fra togpasseringene fra 
bakgrunnsvibrasjonen, i og med at disse skilte seg relativt lite fra hverandre. Løsningen har vært å 
velge ut de høyeste nivåer fra omtrentlig tidspunkt for togpassering, slik at usikkerheten resulterer i en 
overestimering av nivåene, i stedet for å risikere en underestimering. På dette punktet avviker 
målingene fra standarden, som krever at signalet fra den aktuelle vibrasjonskilden skal være minst en 
faktor på 3 høyere enn bakgrunnsvibrasjonene.  
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Det kan også nevnes at måleresultatene avdekket vibrasjoner spesifikt i vertikal retning over en flere 
timers tidsperiode, som ikke kan stamme fra passerende tog. Disse utslagene har dermed blitt sett bort 
fra i resultatene vist her, siden det var vibrasjoner fra togpasseringer som skulle undersøkes. En mulig 
forklaring på disse utslagene kan være arbeid i forbindelse med vegtunnel i rimelig nærhet til 
målestedet.   
 
I Tabell 2 og Tabell 3 er vist vibrasjonsnivåer i vertikal akse, som viste seg å gi marginalt høyere nivåer 
sammenlignet med de to horisontale aksene.  
 
Som allerede nevnt ble syv togpasseringer brukt i beregningene som førte fram til resultatene vist i 
Tabell 3. Resultatene må altså betraktes som en indikasjon på hva en komplett vibrasjonsmåling etter 
standard ville avdekket. 
 
 
Tabell 2 Beregning av maksimal veid hastighet for enkeltpasseringer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tabell 3 Beregning av statistisk maksimalverdi for flere passeringer 

 

 vw,max (mm/s) aw,max (mm/s2) 

Middelverdi av maksimale veide 

hastigheter, m 
0,14 5,10 

Standardavvik av maksimale veide 

hastigheter, s 
0,05 1,75 

Beregnet statistisk maksimalverdi 0,22 8,25 

   

Veiledende klasseinndeling for bolig Klasse C 
 
 
 
Konklusjonen som kan trekkes med rimelig sikkerhet fra denne undersøkelsen er altså at klasse C for 
boliger sannsynligvis er overholdt i eksisterende bygg i Lørenveien 57, når man tar hensyn til godstog-
trafikk på Alnabanen. Avklaring av vibrasjonsbidrag fra andre kilder er noe det eventuelt kan ses på i 
videre undersøkelser.    
 
 
 
 

Hendelse aw,max Vw,max 

Godstog 3,47 0,10 

Godstog 3,31 0,09 

Godstog 5,82 0,16 

Godstog 8,04 0,23 

Godstog 3,98 0,11 

Godstog 5,56 0,16 

Godstog 3,89 0,11 
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5. Oppsummering 

Det er gjennomført målinger og beregninger som delvis følger NS 8176. Disse antyder at klasse C for 
boliger sannsynligvis er overholdt i eksisterende bygg i Lørenveien 57, når man tar hensyn til 
godstogtrafikk på Alnabanen. 
 
 
 
 
 

 
Figur 1 Flyfoto av det aktuelle området 

 
 
 
 
 
 
 
 

Målested 

Alnabanen 







Vegetasjonsrådgiver Tanaquil Enzensberger

2975 Vang i Valdres
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Marienfryd ! Konstruksjon av plantesjikt 

Notat  

På oppdrag fra Kjersti Vallevik Håbjørg, Bar bakke Landskapsarkitekter, har jeg sett oversiktsplan

og snitt tegninger for plantefelt for rammesøknad til Prosjekt Marienfryd. Nedenstående

inneholder en kort kommentar om utforming av vekstsjiktene.

Trær har problemer med å takle oksygenfattige forhold. De tåler ikke dyp planting, og ikke stående

vann. Jeg vil derfor fraråde løsningen som er skissert.

I etableringstiden har trærne få røtter og bruker alle reserver for å danne nye. Ved tørre forhold vil

plantene bruke mye lagervare for å utvikle sugerøtter som går ned til leirbassenget, hvor det vil være

fuktig jord. Men om det kommer en regnfull periode, eller om det samler seg mye smeltevann, vil

bassenget bli fullt av stående vann. Om det oppstår en så langvarig regnsommer som vi hadde i år, vil

treet måtte bruke all sin energi for å skaffe oksygen til rotvevet. Dette gir dårlig etablering, og

sannsynlig rotdød. Om etableringsfasen går bra (ingen regntid), kan vi få massiv treutgang dersom

det skulle komme en virkelig våt periode i seinere år.

For dyp planting er kjent som en av de viktigste årsakene til at trær i grøntanlegg går ut.

Planteutgangen har ofte en sammensatt forklaring. Plantene kan ha blitt satt ned i riktig

plantehøyde. Problemet kommer seinere. Anleggsgartneren planter kanskje i løse masser. Da kan

setninger føre til at trærne  synker etter planting. Imidlertid er bruken av  god matjord med høyt

næringsinnhold og godt innslag av organisk materiale i sjiktene under trerøttene ofte medvirkende til

utgang. Etter planting, vanning og gjødsling begynner trulioner av organismer å bryte ned det

organiske materialet i jorda, noe som gir setninger i seg sjøl. I tillegg kommer at

nedbrytingsprosessene bruker opp masse oksygen. Oksygenet blir raskt bruk opp et stykke ned i

profilen, der gassutvekslingen til overflata ikke er så bra.



Planting på opphøyde, drenerende og komprimerte mineralske undergrunnsmasser. Organisk

dekkemateriale (f.eks bark) kan bare brukes i tynne sjikt for at nedbrytinga av materialet ikke skal

bruke opp oksygenreserbvene i jorda.Tegning: Elisabeth Hvosleff Eide.

På grunn av dette anbefaler jeg:

Ved planting settes klumpen på en fast/komprimert forhøyning av mineralske masser.

Matjord ! jord med høyt innhold av organisk materiale ! bør ikke brukes i tjukkere lag enn

30, max 35 cm.

Under matjordlaget bør det ligge mineralske masser uten innhold av organisk materiale.

Disse bør ha god drenerende evne (grovt materiale) og også kunne transportere fuktighet

(innslag av silt/leire).

I dette tilfellet, hvor løsmassene skal være 80 cm på lokket, foreslår jeg matjordlag på 30 cm,

og under dette 50 cm mineralske masser.

Det bør ikke legges opp skilleduk av noe slag mellom mineraljord (undergrunnsjord) og

matjord. Utenfor  plantehaugen må mineralmassene ikke strykes eller klappes fast før

matjorda legges på, men heller rufses opp med en rive eller lignende. Dette for å unngå

hengende vann. Slik unngås også skillesoner som trerøttene ikke klarer å forsere.

Dersom en ønsker å ha et vannreservoir: Foreslår å konstruere dette som en ring rundt bånn

av haugen plantene er satt på (som avtrykket av en kjempesmultring). Leira bør også ligge

som en forhøyning inne i plantehaugen.

Ovenstående gjelder planting av trær generelt, med mulig unntak av noen flomtolerante arter (som

lever i sump eller flommark), som or og trollhegg. Imidlertid er en forutsetning for å få utnyttet disse

artenes flomtoleranse at plantene være tilvendt flommarksforhold, noe vanlige planteskolevarer ikke

er.

For prydbusker gjelder de samme prinsippene som for trær. Buskene er mindre og mer kortlevde, og

mange av dem har strategier som innebærer raskere  snuoperasjoner enn trær har. Jeg anbefaler

også her å benytte max 30 35 cm matjordsjikt.

Når det gjelder betegnelsen  lettjord , er jeg usikker på hva dette innebærer. Dersom det betyr jord

med stort innslag av lite omsatt torv (mange porer), er denne i følge min argumentasjon ovenfor

ekstra uheldig.

10.11.2011 Tanaquil Enzensberger
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1. INNLEDNING 

Dette notatet skal beskrive de trafikale konsekvensene av tiltaket. Her legges det til grunn at 
området skal bebygges med ca 450 boenheter, 10 000 m² næring og 1 700 m2 
dagligvareforretning. Dagens bygningsmasse skal i hovedsak rives. Dagens situasjon er vist i på 
flyfoto i figur 1 nedenunder. 
 
Den eventuelle trafikkøkningen som følge av dette skal beregnes og evt. konsekvenser utredes.   
 
 

2. DAGENS SITUASJON 

2.1 Dagens arealbruk 

 

Figur 1 Oversiktsfoto over området rundt Lørenveien i dag.  

Området består i dag av OBS Løren, med tilhørende lager, Gomans industribakeri, et større 
legekontor (Sinsenklinikken) og resten er kontorer. Samlet areal på eksisterende bebyggelse er 
ca 17 000 m2 BRA.  
 
OBS har et bebygd areal på ca 8 500 m2.  Her antas at lager er ca 1 500 m2 og forretning er ca  
7 000 m2. Turgenerering for dagligvareforretning er i følge Prosamrapport 121 på 109 bilturer pr 
100 m²,  mens genereringen for kjøpesenter i følge Prosamrapport 103 er på 51 turer pr 100 m².  
OBS vil ligge mellom disse, og nærmere et kjøpesenter enn dagligvare, med det produktutvalget 
OBS har. Vi velger derfor å benytte 70 turer (gjennomsnitt) på hele OBS.  
 
Lager/industri har et turgenereringstallpå 3,5 turer pr 100 m²  og dette benyttes også på 
bakeriet.   
 
Legesentret antas skjønnsmessig å generere en ÅDT på 200 biler/dag.   
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I Tabell 1 nedenfor vises en beregning av generert trafikk på eiendommen i dag.  Dette er trafikk 
som bortfaller ved ny utbygging på eiendommen. 
 

Tabell 1 Trafikkgenerering till og fra området  i dag. 

Aktivitet Størrelse Turgenerering 

 pr 100 m2 

Bilturer 

(ÅDT) 

OBS 8 500 m2   
- lager 2 500 m2 3,5 88 
- butikk 6 000 m2 70 4 200 
Bakeri 2 500 m² 3,5 88 
Kontorer 4 200 m² 8 336 
Lege/tannlegekontor 2 500 m² - 200 
Sum   4.912 

 
Samlet trafikkmengde på eiendommen i dag kan på denne måten anslås til i underkant av 5.000 
biler pr døgn (sum inn og ut). 
 
Alternativt kan man gjøre en vurdering basert på dagens parkeringsarealer.  Området dekkes i 
dag av følgende parkering: 
 

Tabell 2 Antall tilgjengelige p-plasser i dag. 

Aktivitet Antall p-

plasser 

OBS 250  
Bakeri, lager, kontorer og 

legekontor 

110 

Sum 360  

 
Vi kan anta at det gjennomsnittlig er ca 50% belegg på parkeringsplassene til OBS, og 90% på 
de øvrige plassene.  Videre antas at gjennomsnittlig ståtid på OBS� plasser er 40 minutter og 1 
time for legebesøk.  P-plassene til bakeri, lager, lege osv. antas fordelt med 75% ansatte som 
står der hele dagen og 25 % besøkende som står en time.   
 
Dette gir i sum ca 2.200  bilbesøk pr døgn.  Vi antar da 10 timers åpningstid.  Dette tilsvarer en 
ÅDT på ca 4.400.  I tillegg kommer noen som henter og bringer, samt en andel taxitrafikk.  En 
beregning basert på antall tilgjengelige p-plasser indikerer at området genererer ca 4.600 biler i 
ÅDT.  Dette stemmer godt overens med beregningen basert på turgenerering vist foran. 
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2.2 Trafikkmengder 

I Tabell 3 nedenfor vises trafikkmengder på dagens veinett.  

Tabell 3 Trafikkmengder på dagens veinett. 

Veg ÅDT 

Ring 3 72 000 
Østre Aker vei 25 400 
Lørenveien øst for dagens avkjørsel til OBS 9 700 
Lørenveien vest for dagens avkjørsel til OBS 5 500 
Vestgående rampe på Østre Aker vei mot sentrum 3 026 
Peter Møllers vei 2 500 
Lørenvangen 500 
 
Trafikktallene er hentet fra Bymiljøetatens database (finnes også på kartet vist i figur 2), samt 
supplert med tall fra en lokal CONTRAM-modell i området.   
 
I den grad det er køer i området i dag er dette som følge av tilbakeblokkeringer fra eksisterende 
Ring 3, som er overbelastet i rush.  Som følge av denne overbelastningen kan en heller ikke se 
bort fra at Sinsenveien og Lørenveien er belastet med noe gjennomgangstrafikk som ellers kunne 
gått ring 3. 
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2.3 Trafikkulykker 

 

Figur 2 Trafikkulykker i området. 

I Figur 2 vises antallet ulykker med personskade som har inntruffet langs Lørenveien i årene 
2000 til 2009. Det er totalt 6 ulykker, hvorav en alvorlig ulykke (resterende er lettere ulykker). 
67 % av ulykkene har skjedd med en ubeskyttet trafikant (syklende eller gående) innblandet. 
Ulykkespunktene er forbundet med kryss eller avkjørsler: En ulykke i avkjørselen til Lørenveien 
55, To ulykker i krysset Lørenveien - Peter Møllers vei og to i krysset Lørenveien - Sinsenveien. 
En ulykke har også inntruffet på strekningen øst for krysset Lørenveien - Sinsenveien. Den 
alvorligste ulykken skjedde mellom en bil og en syklist ved avkjørselen mot Lørenveien 55 
(ulykke lengst øst i Figur 2).  Det mest spesielle med disse ulykkene er den høye andelen 
gående/syklende som er innblandet.  Antallet ulykker er likevel få, slik at man ikke bør trekke for 
vidtgående konklusjoner basert på dette. 
 

2.4 Kollektivtrafikk 

Lørenveien er i dag betjent av busslinje 57 som har tre holdeplasser på den studerte strekningen, 
fra vest: Sinsen kirke, Løren og Økernkrysset (i Lørenveien). Dette er en lokal ringrute med 
relativt få avganger.   Hovedtyngden av de kollektivreisende benytter Økern T-bane stasjon, som 
ligger cirka 5 minutter (gangtid) fra Lørenveien.   Nærmeste bussholdeplass på Ring 3 er 
holdeplassen Økernkrysset som  ligger ca 3 - 4 minutter unna.  Her stopper bl.a. linje 23 og 24 
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som gir god forbindelse mot vest (Lysaker) og øst (Helsfyr/Ryen).  Lenger nord på Ring 3 ligger 
også holdeplassen Lørenvangen innenfor gangavstand fra planområdet. 
 

2.5 Fartsgrenser 

I Figur 3 nedenfor ses fartsgrenser for Lørenveien med nærområde.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Det er i dag relativt lave hastigheter i nærområdet  rundt Lørenveien. Selve Lørenveien har 
skiltet hastighet på 40 km/t. Tilstøtende veier har 30 km/t, med unntak av Peter Møllers vei og 
Lørenvangen nord for Lørenveien, som har 40 km/t. Avkjøringsrampa  inn i Lørenveien østfra fra 
Ring 3 har 50 km/t. 
 

2.6 Dagens avkjørsler 

Figur 4 nedenfor viser bilde av dagens avkjøring til OBS fra Lørenveien.  
  

Figur 3 Fartsgrenser for Lørenveien 55-65. 
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Figur 4 Avkjørsel til OBS. 

Denne avkjørselen er i dag noe bred og utflytende.  Dette skyldes sannsynligvis at også 
tungtrafikken (semitrailere) benytter denne ved varelevering. 
 
Figur 5 viser avkjørsel til Sinsenklinikken og kontorbygningene på vestre del av 
utbyggingsområdet.  Denne ser ut til å fungere greit. 
  

 

Figur 5 Avkjørsel til Sinsenklinikken med flere. 
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3. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 

3.1 Forholdet til regulerigsplanen for Ring 3 mellom Økern og Sinsen 

I reguleringsplanen for ring 3 vil Lørenveien tilknyttes overordnet vegnett på to steder omtrent 
som i dag: 
 

 

Figur 6 Oversiktstegning reguleringen av nytt vegsystem Ulven  -  Sinsen. 

 
I sørøst kobles Lørenveien til overordnet overflatevegnett ved en ny rundkjøring.  Herfra ledes 
man to veger og gjennom ytterligere rundkjøringer både mot Østre Aker vei, ny og gammel Ring 
3. Det nye Økernkrysset gir ingen forbindelse i den nye vegen (kulverten) vestfra mot sentrum 
eller Lørenveien.  For denne svingebevegelsen må man kjøre av under Sinsenkrysset og via 
dagens Ring 3 på overflaten. Det samme gjelder i motsatt retning.  Øvrige svingebevegelser/-
retninger er ivaretatt mellom Lørenveien og nytt vegsystem. 
 
Man kan også tilknyttes overordnet vegsystem via Sinsenveien i vest.  Dette skjer via ny 
rundkjøring. 
 
Nytt vegsystem synes ikke å utgjøre noen hindring for utnyttelsen av planområdet. Det nye 
veisystemet vil tvert i mot tilby bedret tilknytning til overordnet vegnett. 
 
Beregnet trafikkbelastning på overordnet vegnett er vist i figur 7. 
 
Miljøbelastningen av overordnet vegnett vil også bli betydelig forbedret.  Etter at gjennomgående 
trafikk på Ring 3 er lagt under bakken vil det være en resttrafikk på overflaten i dagens trasé på 
ca 10.000 biler i ÅDT. 
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Figur 7 Trafikkmenger i nytt vegsystem etter åpning.  Figuren er hentet fra reguleringsplanforslaget for 
Økern sentrum, datert 18.03.09. 

 

3.2 Trafikkgenerering 

Figur 8 viser arealbruk etter omregulering. 
 

 

 

Figur 8 Ny regulering. 
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Det meste av eksisterende bebyggelse i området sør for Lørenveien vil bli revet. Området 
foreslås regulert til bebyggelse og anlegg, blandet formål � bolig/forretning/kontor. I området 
planeres ca 450 boenheter, kontor og næring utgjør ca 10 000 m2 og forretning utgjør ca 1 700 
m2.  
 
I Tabell 4 vises den forventede trafikkgenereringen i området før (fra tabell 1) og etter 
utbygging. 

Tabell 4 Trafikkgenerering till og fra området før og etter utbygging. 

Aktivitet Størrelse Turgenerering  Bilturer etter utb. Bilturer før utb.1 

Boliger 450 boenh. 42 1 800  
Næring 10 000 m2 8 800 
Dagligvare 1 700 m2 109 1 853 
Sum   4 453 4 912 

 
Trafikkmengdene vil altså gå noe ned etter utbygging. 
 
Reguleringsplanen for Sinsen � Ulven tilbyr et mer differensiert og robust vegnett enn dagens.  
Lørenveien tilknyttes i øst med en rundkjøring som vurderes som mer kapasitetssterk enn 
dagens løsning med direkteførte ramper av og på  Ring 3.  Dette sammen med at tiltaket 
reduserer trafikkvolumet i området gjør at kapasiteten og trafikkavviklingen i kryssene bedres i 
forhold til i dag. Dette vil være spesielt merkbart i østre del av Lørenveien der trafikken vil bli 
betydelig mindre ved gjennomføringen av tiltaket i forhold til en situasjon der OBS består. 
 

3.3 Avkjørsler 

Planen viser to avkjørselspunkter (markert med piler i reguleringsforslaget).  Den østligste av 
disse er omtrent i dagens avkjørsel.  Det er også denne som vil få den største 
trafikkbelastningen, i og med at både forretning og kontorer ligger der.  Ingen av avkjørslene vil 
ha trafikkmengder som er store nok til å påvirke kapasiteten i vegnettet. 
 

3.4 Gang og sykkeltrafikk 

Lokalt i Lørenveien er det etablert ensidig fortau på syd/vestsiden, samt tosidig sykkelfelt. Dette 
systemet forutsettes beholdt.  Gang og sykkeltrafikken må forventes å få en beskjeden økning, 
da boliger genererer mer lokal trafikk i nærområdet enn det næringsområder gjør.  Dagens 
løsning i Lørenveien antas tilfredsstillende også for nyskapt trafikk. 
 

3.5 Parkering 

Dersom parkeringsnormen følges betyr dette: 

Tabell 5 Antall parkeringsplasser etter parkeringsnormen for Oslo. 

Aktivitet Størrelse Parkeringsnormen  Antall plasser 

Boliger 450 boenh. 0,5 � 0,9 pr boenh. 225 - 405 
Næring 10 000 m2 2 � 7 pr 1000 m² 20 - 70 
Dagligvare 1 700 m2 9 � 15 pr 1000 m² 150 - 255 
Sum   395 - 730 

                                                
1
 Fra tabell 1 

2
 Tal fra PROSAM-rapport 137, beregning av bilturproduksjon for boligområder (gjelder for mandag-fredag). 
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I forhåndsuttalelsene kommenteres det fra flere hold at man bør legge seg i nedre sjikt av 
normen tatt i betraktning områdets sentrale beliggenhet i forhold til bl.a. T-bane. 
 
Planforslaget viser 480 p-plasser, hovedsakelig under bakken i kjellere.  Dette er i nedre sjikt i 
forhold til normen. 
 
Det er også gjort en kontroll av antall p-plasser i forhold til beregnet turgenerering i kap. 3.2.  
Det antas 1 parkering pr næringsplass/døgn, 2 pr boligplass og 10 pr dagligvareplass.  Med 
utgangspunkt i minimumskravet gir dette til sammen 1.970 parkerte biler pr døgn.  Dette 
tilsvarer en ÅDT på 3.940, hvilket er litt mindre enn beregnet i kap 3.2. I tillegg kommer noe 
varelevering, taxier og hente/bringetrafikk som ikke beslaglegger p-plasser.  Ut fra dette synes 
det som om beregnet trafikkmengde i kap. 3.2 er litt høyt estimert, hvilket er en fordel.  
 

3.6 Forholdet til evt. oppgradering av Alnabanen og/eller ny T-baneforbindelse 

(Haslesvingen). 

Planområdet har en beliggenhet som gjør at det ligger i gangavstand til både evt. ny t-bane og 
oppgradert Alnabane.  Utbyggingen har marginal effekt på trafikkgrunnlaget for nye banetiltak, 
men disse nye banetiltakene vil være positive for prosjektet.  Haslesvingen stasjon vil ligge 
nærmere planområdet enn dagens Økern stasjon, men vil gi tilbud bare mot Ringen (og videre til 
sentrum). 

4. KONKLUSJON  

Som vi ser i Tabell 1 og Tabell 4 så forventes trafikkmengden etter ombyggingen å gå ned fra 
mellom 4.500 og 5.000 til ca 4 200. Dette innebær at de trafikale konsekvensene blir små, men 
positive.  Dette gjelder både i forhold til trafikkmengder og vegkapasitet, og i forhold til 
trafikkulykker.   
 
Tiltaket vil isolert sett ikke påvirke kollektivtrafikktilbudet lokalt. 
 


