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Medlemmer/varamedlemmer av Bydelsutvalget. 
 
 
DET INNKALLES TIL MØTE I FROGNER BYDELSUTVALG 
 
 
TIRSDAG 24. SEPTEMBER 2013 KL 18.00 
 
I SOMMERROGT. 1,  
 
Åpen halvtime  
Opprop 
Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 
                                                                                                                                                                                                           

DAGSORDEN:                                                                                                                              13.9. 20.9. 24.9.                       
SAK 265/13 Protokoll fra bydelsutvalgets møte 27.8.13 X   
 266/13 Protokoll fra miljø- og byutviklingskomiteen (MIBU) 17.9.13  X  
 267/13 Protokoll fra helse-, unge-, sosial-, og kulturkomiteen (HUSK) 

17.9.13 
 X  

 268/13 Referat fra arbeidsutvalget 10.9.13 X   
 269/13 Referat fra seniorrådet 17.9.13  X  
 270/13 Referat fra råd for funksjonshemmede 19.9.13  X  
 271/13 Referat fra AMU 17.9.13  X  
 272/13 Referat fra MBU 17.9.13  X  
 273/13 Referat fra ungdomsrådet 18.9.13  X  
 
Miljø- og byutviklingskomiteen: 
SAK 225/13 Navnesetting av gater og plasser på Filipstad: mandat for 

arbeidsgruppe 
X   

 274/13 Strømsborgveien 12, Bygdøy skole, gnr 2, bnr 8 
Varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan 

X   

 275/13 Drammensveien 118, gnr 118, bnr 196 
Kunngjøring om offentlig ettersyn fra 26.08.2013 til 07.10.2013 
Forslag til detaljregulering 

X   

 276/13 Tors gate 1, gnr 212, bnr 881 
Forslag om fredning med hjemmel i kulturminneloven §15 og 
§19 
Høring jf. §22 

X   

 277/13 Drøftingsdokument for plansamarbeid – Areal- og transportplan 
for Oslo og Akershus 
Høring 

X 

 278/13 Frognerstranda – utvidelse av klubbhus og brygge   
Anmodning om uttalelse 

X 
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Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen:  
SAK 231/13 Frivillighetsmidler 2013 X   
 279/13 Kavakava, Pilestredet 75 C – ny bevilling X   
 280/13 Rå Sushi Majorstua, Essendropsgate 6 – ny bevilling  X   
 281/13 Rå Sushi Majorstua, Essendropsgate 6 –utvidet åpnings- og 

skjenketid 
X   

 282/13 Delicatessen Tapasbar, Vibes gate 8 – eierskifte X   
 283/13 Mini Sushi, Fridtjof Nansens v. 2 – eierskifte X   
 
Saker til behandling:     
SAK 284/13 Økonomirapportering med produksjonstall pr. august 2013  X  
 285/13 Permisjonssøknad fra Christoffer T. Olsen X   
 286/13 Utpeking av nestleder X   
 287/13 Budsjettjustering  X  
 288/13 AU – varaobservatør fra Fremskrittspartiet X   
 289/13 MIBU – varamedlem fra Høyre X   
 290/13 HUSK – varamedlem fra Fremskrittspartiet X   
 291/13 HUSK – varamedlem fra Sosialistisk Venstreparti X   
 297/13 AU – varamedlem fra Venstre X   
 298/13 MIBU – varamedlem fra Venstre X   
 
Orienteringssaker: 
SAK 292/13 Brukervalg praktisk bistand – august   X 
 293/13 Brukervalg hjemmesykepleie – august   X 
 294/13 Ungdom i sommerjobb hos Frogner Rusken 2013 – rapport  X   
 295/13 Forskrift om åpningstider for serverings- og skjenkesteder i bydel 

Frogner 
X   

 296/13 Reglement for bydelene: om møteledelse §4-4, 4. ledd X   
 
X – når sakspapirene vil være tilgjengelig på www.bfr.oslo.kommune.no/politikk  
 
Eventuelt 
 
Vel møtt! 
 
Oslo, 12. september 2013 

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

 

 
 
 
 
TIL SAKSKARTET – BYDELSUTVALGETS MØTE 24.9.2013 
 
 
 
 
Tillegg til sakskartet                                                                                                                    13.9.  20.9.   24.9. 
SAK 299/13 CENTER FOR AFRIKANSK KULTURFORMIDLING, 

PILESTREDET 75C – FORNYELSE AV 
SKJENKEBEVILLING 

 X  

SAK 300/13 INNSPILL TIL HØRING – FORSLAG TIL ENDRINGER I 
PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 

 X  

SAK 301/13 STTALIGE RETNINGSLINJER FOR SAMORDNET 
BOLIG-, AREAL- OG TRANSPORTPLANLEGGING 

 X  

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

     PROTOKOLL 
 
 
FRA MØTE I FROGNER BYDELSUTVALGS MØTE  
TIRSDAG 27. AUGUST 2013 
 
Sommerrogt. 1, kl 18:00 
 
 
Til stede:  Høyre: Bjarne Ødegaard, leder 
  Sverre E. Lorentzen 
  Britt Eia 
  Ulf Hordvik 
   
  Beate Brovig Auke 
  Hans Magnus Borge 
  Tjeran Vinje 
   
 Arbeiderpartiet: Egil Heinert 
  Annelene Svingen 
  Emil Aas Stoltenberg 
   
 Fremskrittspartiet: Hans Høegh Henrichsen 
   
 Venstre: Jan Mesicek 
  Natasza P. Sandbu 
   
 SV: Erna Kahlbom 
   
 
Forfall: Elisabet Parmeggiani (H), Carl-Henrik Bastiansen (H), Christoffer Torris Olsen (V) 
 
 
Fra administrasjonen:  Bydelsdirektør   Wenche Ørstavik 

Avd direktør    Olaf Varslot 
    Avd. direktør    Heidi Damengen 
     
     
 
Møtet ble ledet av:  Bjarne Ødegaard (H) 
BU-sekretær/ref.:  Maren Rækstad 
 
Møtet ble satt med 14 representanter m/møtende vararepresentanter. 
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ÅPEN HALVTIME:  
- Bodil Reinhardsen, arkitekt for Mariahuset, hadde ordet til BU-sak 226/13 - 
Mariahuset 
 

 
ENDRING AV DAGSORDEN:  
 
Tilleggssaker: 
SAK 257/13 – søknad om fritak fra verv i BU og MIBU 
SAK 258/13 – søknad om fritak fra verv i BU og HUSK 
SAK 259/13 – søknad om fritak fra verv i BU og HUSK 
O-SAK 260/13 – Nytt valgoppgjør og suppleringsvalg til bydelsutvalg i valgperioden 
O-SAK 261/13 – Frivillighetsprisen 2013 – forslag til kandidater 
O-SAK 262/13 – NAV Frogner – notat vedrørende sikkerheten 
SAK 263/13 – Salsa Bar A/S, Huitfeltdsgate 25 – eierskifte 
SAK 264/13 – Felix konferansesenter, Bryggetorget 3 - eierskifte 
 
INHABILITET: ingen meldte 
 
SAK 213/13 
 

PROTOKOLL FRA BYDELSUTVALGETS MØTE 18.6.13 
 
VEDTAK: 
Protokollen ble godkjent. 
 
 

SAK 214/13 
 

PROTOKOLL FRA MØTE I MILJØ- OG 
BYUTVIKLINGSKOMITEEN 20.8.13 
 
VEDTAK: 
Protokollen ble godkjent. 
 
 

SAK 215/13 
 

PROTOKOLL FRA HELSE-, UNGE-, SOSIAL- OG 
KULTURKOMITEEN 20.8.13 
 
VEDTAK: 
Protokollen ble godkjent. 
 
 

SAK 216/13 
 

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGETS MØTE 13.8.13 
 
VEDTAK: 
Referatet ble tatt til orientering. 
 
 

SAK 217/13 
 

REFERAT FRA MØTE I SENIORRÅDET 20.8.13 
 
VEDTAK: 
Referatet ble tatt til orientering. 
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SAK 218/13 
 

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE 
19.8.13 
 
VEDTAK: 
Referatet ble tatt til orientering. 
 
 

SAK 210/13 
 

REFERAT FRA MØTE I AMU 11.6.13 
 
VEDTAK: 
Referatet ble tatt til orientering. 
 
 

SAK 211/13 
 

REFERAT FRA MØTE I MBU 11.6.13 
 
VEDTAK: 
Referatet ble tatt til orientering. 
 
 

SAK 219/13 REFERAT FRA MØTE I AMU 20.8.13 
 
VEDTAK: 
Referatet ble tatt til orientering. 
 
 

SAK 220/13 
 

REFERAT FRA MØTE I MBU 20.813 
 
VEDTAK: 
Referatet ble tatt til orientering. 
 
 

SAK 221/13 
 

REFERAT FRA MØTE I UNGDOMSRÅDET 21.8.13 
 
VEDTAK: 
Referatet ble tatt til orientering. 
 
 

 
 
Miljø- og byutviklingskomiteen: 
SAK 185/13 
 

VALKYRIEGATA 1-3 M.FL. GNR 215, BNR 24, 269, 362, 364 
KUNNGJØRING OM OFFENTLIG ETTERSYN 27.05.2013 – 
22.07.2013 
DETALJREGULERING – UTSATT FRA MØTE 11.6.13 
 
Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling: 
Bydelsutvalget har til uttalelse planforslag for Valkyriegata 1 – 3 m.fl., 
gnr 215, bnr 24, 269, 362, 364. 
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Bydelsutvalget viser til tidligere uttalelser vedrørende samme prosjekt i 
sak 165/10 – 15.06.2010, sak 155/08 – 03.06.2008, sak 112/06 – 
31.05.2006, samt sak 10/05 – 26.01.2005. Vedtak følger vedlagt. 
 
Bydelsutvalget noterer at bydelen ved en inkurie ikke har avgitt 
forhåndsuttalelse ved varsel om oppstart av reguleringsarbeid 
06.09.2011. Bydelsutvalget er opptatt av at bydelens syn i saken blir 
referert og kommentert i Plan- og bygningsetatens saksfremstilling og ber 
derfor om at bydelsutvalgets vedtak i forbindelse med innspill til 
Område- og prosessavklaring (sak 165/10) blir lagt inn i 
saksfremstillingen. Selv om planforslaget er endret på noen punkter 
behandler vedtaket flere prinsipielle spørsmål som ikke er endret, og har 
derfor fortsatt aktualitet. 
 
Bydelsutvalget opprettholder vedtak i sak 165/10, men anbefaler i likhet 
med Byantikvaren nybygget i Ole Vigs gate 24, forutsatt at det tilpasses 
kvartalets øvrige volumstruktur, gesims- og mønehøyder. Bydelsutvalget 
anbefaler videre forslaget om at bygninger med bevaringsverdi beholdes 
og foreslås regulert med hensynssone bevaring kulturmiljø.  
 
Bydelsutvalget slutter seg til Byantikvarens frarådning av foreslått 
heldekkende nybygg i to etasjer i bakgård, samt foreslått ekstra 
kjelleretasje under eksisterende flåtefundamenter. 
 
Bydelsutvalget anser for øvrig saken som kompleks og har følgende 
bemerkninger: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Bydelsutvalget er av den oppfatning at åpne gårdsrom i ett 
sammenhengende plan er et aktivum i den tette murbyen, og 
spesielt viktig som skjermet areal for barn, og bør tilstrebes og 
legges til rette for i dette prosjektet også. Bydelsutvalget går 
dermed imot heldekkende nybygg i bakgården. 
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På denne bakgrunn vil bydelsutvalget anmode Plan- og bygningsetaten 
og tiltakshaver om å bearbeide prosjektet videre slik at ovennevnte 
forhold ivaretas. 

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

Forslaget fra SV falt med 10 stemmer (7H, 2V, 1F) og 4 stemmer 
(3A, 1 SV) som var for forslaget fra SV  
 
Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen ble vedtatt med 13 
stemmer for (8H, 2V, 1F, 3A) og 1 stemme mot (1SV) 

 
 

SAK 222/13 
 

BOGSTADVEIEN 54, GNR. 215, BNR. 33 
ANMODNING OM UTTALELSE 
 
Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling: 
Bydelsutvalget har til uttalelse søknad om bruksendring samt ombygging, 
tilbygging og fasadeendring i Bogstadveien 54. 
 
Bydelsutvalget går inn for omsøkt bruksendring fra industri med 
forretninger i 1. etasje til forretning i 1. og 2. etasje og kontorer i øvrige 
etasjer. 
 
Bydelsutvalget anbefaler at eventuelle merknader fra Byantikvaren blir 
hensyntatt.  
 
Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen ble enstemmig vedtatt 
(7H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 223/13 
 

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

SAK 224/13 
 

FORSLAG TIL ENDRING I SKILT- OG REKLAMEPLAN FOR 
OSLO MED VEDTEKT OG JURIDISK BINDENDE 
RETNINGSLINJER 
 
Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling: 
Bydelsutvalget har til uttalelse høringsutkast til forslag til endring i skilt- 
og reklameplan for Oslo med vedtekt og juridisk bindende retningslinjer. 
 
Bydelsutvalget har forståelse for ønsket om å øke mengden belyst 
reklameplass, men vet av erfaring at dette kan oppleves som sjenerende 
særlig i den tette boligdominerte bebyggelsen på Frogner. Bydelsutvalget 
ber derfor om at disse sakene blir forelagt bydelen til uttalelse. 
 
Bydelsutvalget har for øvrig ikke kommentarer til forslaget. 
 
Forslag til vedtak fra SV: 
Bydelsutvalget vet av erfaring at mengden belyst reklameplass kan 
oppleves som sjenerende, særlig i den tette boligdominerte bebyggelsen 
på Frogner. Bydelsutvalget ber derfor om at disse sakene blir forelagt 
bydelen til uttalelse. 
 
Forslag til vedtak fra miljø- og byutviklingskomiteen ble vedtatt med 
12 stemmer for (7H, 2V, 1F, 2A) og to stemmer mot (1A, 1SV) som 
støtter forslaget fra SV  
 
 

SAK 225/13 
 

NAVNSETTING AV GATER OG PLASSER PÅ FILIPSTAD 
 
Utsettelsesforslag fra H: 
Bydelsutvalget ber MIBU om å ta opp saken på nytt under henvisning til 
følgende: 
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Bydelsutvalget ber om at arbeidet med navnesetting av gater og plasser 
på Filipstad startes opp. 
 
I forbindelse med navnesetting av gater og plasser på Filipstad ønsker 
bydelen å gi et varig bidrag til årets feiring av 100 år med kvinnelig 
stemmerett. 
 
Bydelen vil via media henvende seg til allmennheten og lokale vel- og 
historieforeninger for å be om innspill på historiske norske kvinner. 
 
Bydelsutvalget vil nedsette et utvalg for å vurdere de innkomne 
forslagene ber om at alle partier kommer med forslag til en 
utvalgsrepresentant til BU-møte i september. 
 
Utsettelsesforslaget fra Høyre ble enstemmig vedtatt (7H, 2V, 1F, 3A, 
1SV) 
 
 

SAK 226/13 
 

ERLING SKJALGSSONS GATE 2, MARIAHUSET 
VEDRØRENDE SØKNAD OM OPPFØRING AV NYBYGG 
 
Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling: 
Bydelsutvalget sender en uttalelse til Fylkesmannen i sakens anledning 
hvor det anbefales at klagen fra ansvarlig søker blir tatt til følge. 
 
Forslag til vedtak fra H, V, F: 
Stiftelsen Mariahuset har søkt om og fått avslag på rammetillatelse til 
oppføring av et mindre nybygg på eiendommen Erling Skalgssonsgate 2. 
Saken er anket til Fylkesmannen. Det foreligger støtteuttalelser fra de to 
nærmeste naboene. 
 
Bydelsutvalget vurderer nybygget som et mindre tiltak som er godt 
tilpasset hovedhuset, tar hensyn til Arnebergvillaens arkitektoniske 
utforming, og klart underordner seg dette. Hagen bevares uendret og pga 
terrengforskjellen mot naboeiendommen vil nybygget innordne seg fint. 
 
Bydelsutvalget anbefaler at tillatelse til oppføring av dette nybygget blir 
gitt. 
 
Forslag fra SV: 
Bydelsutvalget anbefaler at Mariastiftelsen utarbeider et nytt forslag til 
nybygg, som er mer egnet enn det foreslåtte. Dette bør skje i nært 
samarbeid med Byantikvaren og Plan- og bygningsetaten. 
 
Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen falt enstemmig (7H, 2V, 
1F, 3A, 1SV) 
 
Forslaget fra H, V og F ble satt opp mot forslaget fra SV hvor 
forslaget fra V, H og F ble vedtatt med 10 stemmer for (7H, 2V, 1F) 
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og 4 stemmer mot (3A, 1SV) som støttet forslaget fra SV 
 
Forslag til vedtak fra H, V, F: 
Stiftelsen Mariahuset har søkt om og fått avslag på rammetillatelse til 
oppføring av et mindre nybygg på eiendommen Erling Skalgssonsgate 2. 
Saken er anket til Fylkesmannen. Det foreligger støtteuttalelser fra de to 
nærmeste naboene. 
 
Bydelsutvalget vurderer nybygget som et mindre tiltak som er godt 
tilpasset hovedhuset, tar hensyn til Arnebergvillaens arkitektoniske 
utforming, og klart underordner seg dette. Hagen bevares uendret og pga 
terrengforskjellen mot naboeiendommen vil nybygget innordne seg fint. 
 
Bydelsutvalget anbefaler at tillatelse til oppføring av dette nybygget blir 
gitt. 
 
Forslaget fra H, V og F ble vedtatt med 10 stemmer for (7H, 2V, 1F) 
og 4 stemmer mot (3A, 1SV)  
 
 

 
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen: 
SAK 227/13 
 

KATEDRALEN PUB & SPISERI, PARKVEIEN 13 – UTVIDET 
ÅPNINGSTID INNE 
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Nitten 77 AS gis avslag på søknad om 
utvidet åpnings- og skjenketid inn ved Katedralen Pub & Spiseri, 
Parkveien 13.  
Eiendommen, Parkveien 13 ligger i et boligområde. Åpningstider 
reguleres av egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  
 
Forslag til vedtak fra V: 
På bakgrunn av mulighetene for individuell vurdering av åpningstider, 
anbefaler Frogner bydelsutvalg at Katedralen Pub gis tillatelse til utvidet 
åpningstid med en time i tidsperioden de søker om. 
   
Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble satt opp 
mot forslaget fra Venstre hvor det ble 7 stemmer for (3H, 2V, 1F) og 
7 stemmer mot (3H, 3A, 1SV).  
 
Grunnet stemmelikhet benyttet møteleder sin dobbeltstemme og 
forslaget fra Venstre ble vedtatt med 8 stemmer for (7H, 2V, 1F) og 7 
stemmer mot (3H, 3A, 1SV) som støttet forslaget fra helse-, unge-, 
sosial- og kulturkomiteen.  
 
 

SAK 228/13 
 

FORSØK MED DELEGASJON AV MYNDIGHET TIL Å 
BESTEMME ÅPNINGSTID I BYDELENE – FORLANGELSE AV 
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FORSØKET 
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
1.  
Frogner bydelsutvalg tar til etterretning bystyrets vedtak i møtet 12.06.13 
sak 234: Forsøksordningen, vedtatt i bystyrets vedtak i sak 52/12, med at 
alle bydelsutvalgene delegeres fullmakt til å avgjøre hvordan 
åpningstidene skal være på ulike områder i egen bydel, forlenges til å 
vare frem til 30.06.2016. Sentrumsområdene (”skjenkeblekkspruten”) 
omfattes ikke av forsøket.  
 
2.  
Frogner bydelsutvalg forlenger deltakelse i forsøk med delegasjon av 
myndighet til å bestemme åpningstid i bydelene.  
Forskrift om åpningstider for serverings- og skjenkesteder i Bydel 
Frogner vedtas videreført med endring av § 11 Ikrafttredelse, denne 
endres til: Denne forskriften trer i kraft på vedtakstidspunktet og gjelder 
frem til 30.06.16 
 
Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble enstemmig 
vedtatt (7H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

 
Saker til behandling: 
SAK 229/13 
 

ØKONOMIPROGNOSE MED PRODUKSJONSTALL PR. JULI 
2013 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget vedtar forelagt økonomiprognose med produksjonstall pr. 
juli 2013 
 
Tilleggsforslag fra H: 
Bydelsutvalget ønsker å få forelagt en budsjettjusteringssak i BU-møte i 
september.  
 
Forslag til vedtak med tilleggsforslag fra Høyre ble enstemmig 
vedtatt (7H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 230/13 
 

SØKNAD OM FRITAK FRA VERV I UNGDOMSRÅDET 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget innvilger fritakssøknaden fra Tina Ahtari og et 
varamedlem i ungdomsrådet rykker opp som fast medlem. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (7H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 231/13 FRIVILLIGHETSMIDLER 2013 
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Utsettelsesforslag fra H: 
Bydelsutvalget ber helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen om å ta saken 
til behandling i september.  
 
Utsettelsesforslaget fra Høyre ble enstemmig vedtatt (7H, 2V, 1F, 3A, 
1SV) 
 
 

 
 
Orienteringssaker: 
O-SAK 232/13 
 

TIFFANI CAFE, BEHRENS GATE 2 – EIERSKIFTE 
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 233/13 
 

LORRY, PARKVEIEN 12 – UTVIDELSE AV AREAL UTE 
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 234/13 
 

NÆRBUTIKKEN PILESTREDET, PILESTREDET 43 – NY 
SALGSBEVILLING 
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 235/13 
 

SWASHBUCKLER, SKOVVEIEN 5 – NY BEVILLING 
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 236/13 
 

ALFRED, BRYNJULF BULLS PLASS 1 – EIERSKIFTE 
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 237/13 
 

ONDA, STRANDEN 30 – TINGVALLAUTSTIKKEREN – EIERSKIF TE 
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 238/13 
 

NATRAJ TANDOORI RESTAURANT AS, BYGDØY ALLE 8 – NY 
BEVILLING 
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 239/13 MUSIKKTEATRET, FROGNERVEIEN 30 – EIERSKIFTE 
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Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 240/13 GABELS CAFE, GABELS GATE 47A – EIERSKIFTE 
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 241/13 SAN LEANDRO MAJORSTUEN,  SPORVEISGATA 35B - 
EIERSKIFTE  

 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 242/13 BRASSERIE BLANCHE, JOSEFINES GATE 23 – EIERSKIFTE 
    
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 243/13 DELICATESSEN AKER BRYGGE, STRANDEN 3 – NY BEVILLING 
  
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 244/13 BRASSERIE & BAR, BOGSTADVEIEN 1 – EIERSKITFE 
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 245/13 THE BROKER, BOGSTADVEIEN 25 – UTVIDELSE AV AREAL UTE 
  
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 246/13 THE HOT SPOT RESTAURANT AS, SØRKEDALSVEIEN 5 – 
EIERSKIFTE 
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 247/13 BOLIVAR CAFE OG INTERIØR, VIBES GATE 1 1 – UTVIDELSE AV 
AREAL INNE 
    
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 248/13 BRUKERVALG PRAKTISK BISTAND – PR. JULI  
   
Saken ble tatt til orientering 
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O-SAK 249/13 BRUKERVALG HJEMMESYKEPLEIE – PR. JULI 
   
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 250/13 TILSYNSRAPPORT FROGNERHJEMMET 14.9.12 – SVAR FRA 
SYKEHJEMSETATEN 
   
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 251/13 TILSYNSRAPPORT URANIENBORGHJEMMET 6.3.13 – SVAR FRA 
SYKEHJEMSETATEN 
   
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 252/13 TILSYNSRAPPORTFAGERBORGHJEMMET OG NORA BAKKEN 30.5.13 
– SVAR FRA SYKEHJEMSETATEN 
   
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 253/13 TILSYNSRAPPORT MAJORSTUTUNET 29.5.13 – SVAR FRA 
SYKEHJEMSETATEN  
   
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 254/13 TILSYNSRAPPORT URANIENBORGHJEMMET 17.6.13 – SVAR FRA 
SYKEHJEMSETATEN 
   
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 255/13 STØYOVERSIKT 
    
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 256/13 REGLEMENT GODTGJØRING AV FOLKEVALGTE V ERV 
 
Saken ble tatt til orientering 
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Tilleggssak: 
SAK 257/13 
 

SØKNAD OM UTTREDEN FRA VERV I BU OG MIBU - THEO 
THORKILDSEN (HØYRE) 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget innvilger fritakssøknaden fra Theo Thorkildsen, Høyre. Mette 
Langfeldt Sinding, Høyre, rykker opp som 3. varamedlem i bydelsutvalget. I  miljø- 
og byutviklingskomiteen rykker Vivian Ellingsen Gotaas, Høyre, opp som fast 
medlem. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (7H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 258/13 
 

SØKNAD OM UTTREDEN FRA VERV I BU OG HUSK – CHRISTIA N 
HAUGEN (FREMSKRITTSPARTIET) 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget innvilger fritakssøknaden fra Christian Emil Haugen, 
Fremskrittspartiet. Jan Tank-Nielsen, Fremskrittspartiet, rykker opp som 1. 
varamedlem i bydelsutvalget. I helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen rykker 
Kristoffer Erling Andenæs, Fremskrittspartiet, opp som fast medlem. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (7H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 259/13 
 

SØKNAD OM UTTREDEN FRA VERV I BU OG HUSK – KRISTIN 
BENESTAD (SOSIALISTISK VENSTREPARTI) 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget innvilger fritakssøknaden fra Kristin Benestad, Sosialistisk 
Venstreparti. Karin Beate Theodorsen, Sosialistisk Venstreparti, rykker opp som 2. 
varamedlem i bydelsutvalget. I helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen rykker 
Aksel Flack, Sosialistisk Venstreparti, opp som 2. varamedlem. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (7H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

O-SAK 260/13 
 

NYTT VALGOPPGJØR OG SUPPLERINGSVALG TIL BYDELSUTVAL G 
I VALGPERIODEN 
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 261/13 
 

FRIVILLIGHETSPRISEN 2013 – FORSLAG TIL KANDIDATER 
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 262/13 
 

NAV FROGNER – NOTAT VEDRØRENDE SIKKERHETEN 
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Saken ble tatt til orientering  
 
 

SAK 263/13 SALSA BAR A/S, HUITFELDTSGATE 25 – EIERSKIFTE 
 
Forslag til vedtak: 
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Salsa Bar AS gis serverings- og skjenkebevilling 
ved Salsa Bar A/S, Huitfeldts gate 25.  
Eiendommen, Huitfeldts gate 25 ligger i et boligområde. Åpningstider reguleres av 
egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (7H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 264/13 FELIX KONFERANSESENTER, BRYGGETORGET 3 – EIERSKIFTE  
 
Forslag til vedtak: 
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Sundbytunet Mat & Drikke AS gis serverings- og 
skjenkebevilling ved Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3.  
Eiendommen, Bryggetorget 3 ligger i et boligområde. Åpningstider reguleres av 
egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (7H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 

 
Eventuelt 
- Venstre spurte om hvor saken sto vedrørende beboerparkering. Det vises til mail til alle 

BU-politikere med orientering sendt 14.6.2013. Anskaffelsesprosessen ble satt i gang før 
sommeren. Bymiljøetaten vil etter ferien 2013 legge inn link med elektronisk kart som 
viser vedtatt beboerparkering. Denne tjenesten vil også bli tilgjengelig som en 
applikasjon på mobiltelefon. 

- Leder av bydelsutvalget informerte om politisk møte på Bygdøhus fredag 6. september. 
- Leder av bydelsutvalget informerte om at Erna Solberg vil bli orientert fredag 30. august 

om et skolehelseprosjekt. 
- Det ble delt ut en oversikt over kontaktinformasjon med alle utvalg, komiteer, råd og 

tilsyn.  
 
Møtet ble hevet kl.: 20.20 
 
Protokollen godkjent. 
 
Oslo, 29. august 2013  

 

Bjarne Ødegaard        
bydelsutvalgets leder       Maren Rækstad 
         bydelsutvalgets sekretær 



 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Frogner 

  Bydelsadministrasjonen 
 

  

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

 
 

 

 

 

Møteprotokoll 
 
 
Tilstede: Ulf Hordvik (H), Elisabet Parmeggiani (H), Bjarne Ødegaard (H), Beate Brovig 

Auke (H), Sverre Lorentzen (H), Elenor W Holter (H), Egil Heinert (A), Gunn 
von Krogh (A), Anne-Lise Bergenheim (V), Marianne Grøtte (SV) 

Fravær: Theo Thorkildsen (H), Christoffer Torris Olsen (V), Jan Tank-Nielsen (F), Karin 
Beate Theodorsen (SV) 

Møtegruppe: Miljø- og byutviklingskomiteen 
Møtested:  Sommerrogata 1, 5. etasje 
Møtetid: 17.09.2013 kl 18.00 
Referent.: Inger Almqvist 
Telefon: 23 42 49 32, mobil 416 200 76 
 
 
 
OBOS og Veidekke Eiendom v/ Anders Gregersen, Veidekke Eiendom, og Sverre Olsen, LOF 
Arkitekter orienterte om sine planer for utvikling av eiendommene Middelthunsgate 15 og 17 på 
Majorstua til boligområde med anslagsvis 350 leiligheter, samt barnehage.  
 
 
 

Protokoll fra møte i Miljø- og byutviklingskomiteen 17.09.2013 
 
 

Protokoll fra møte i Miljø- og byutviklingskomiteen 20.08.2013 ble enstemmig godkjent  
 
 
Dagsorden: 
 

Sak 123/13 
BU-sak 
225/13 
 

Navnsetting av gater og plasser på Filipstad 
Mandat for arbeidsgruppe 
 
Forslag til vedtak:  
Bydelsutvalget vedtar at arbeidsgruppen for navnsetting av gater og plasser på 
Filipstad skal bestå av følgende representanter: 
 
H - 
A - 
V - 
SV - 
F - 
 
Bydelsutvalget gir arbeidsgruppen mandat til å utforme en åpen henvendelse til 
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allmennheten og lokale vel- og historieforeninger for å be om innspill på 
historiske norske kvinner, samt å vurdere innkomne forslag. 
 
Bydelsutvalget forutsetter at arbeidsgruppen følger de rutiner for navnesetting 
som er nedfelt i rundskriv fra Byrådsavdeling for kultur og utdanning datert 
08.10.2010: Navnsetting av gater, veier, plasser m.v. i Oslo – premisser for 
navnsettingsmyndigheten, samt Instruks for navnsetting av gater, veier, plasser 
m.v. i Oslo, vedtatt i Oslo bystyre i sak 488/2000. 
 
Bydelsutvalget ber om at arbeidsgruppen konstituerer seg snarest mulig etter at 
BU-vedtak foreligger, og at forslag til navnesetting blir behandlet i komité før 
endelig vedtak i bydelsutvalget. 
 
Forslag til endring fra Ulf Hordvik (H): 
Første leddsetning i siste avsnitt: Bydelsutvalget ber om at arbeidsgruppen 
konstituerer seg snarest mulig etter at BU-vedtak foreligger flyttes til første 
avsnitt. Siste leddsetning utgår. 
 
Ny setning etter siste avsnitt: Bydelsutvalget ber om at en prioritert liste med 
navn forelegges utvalget i løpet av 2014. 
 
Forslag til nytt avsnitt 2 fra Egil Heinert (A): 
Bydelsutvalget ber arbeidsgruppen om å utforme et forslag til navnsetting av 
gater på Filipstad. Navnene skal ha navn etter historiske norske kvinner. Unntatt 
fra dette kan bare være lokale stedsnavn bydelsutvalget finner det viktig å 
videreføre. For å sikre en bred prosess gir bydelsutvalget arbeidsgruppen mandat 
til å utforme en åpen henvendelse til allmennheten og lokale historie- og 
velforeninger for innspill på navn. 
 
Forslag til vedtak med endringer fra Ulf Hordvik (H ) og Egil Heinert (A) ble 
enstemmig vedtatt 
 
VEDTAK: 
Bydelsutvalget vedtar at arbeidsgruppen for navnsetting av gater og plasser på 
Filipstad skal bestå av følgende representanter: 
 
H - 
A - 
V - 
SV - 
F - 
 
Bydelsutvalget ber om at arbeidsgruppen konstituerer seg snarest mulig etter at 
bydelsutvalgets vedtak foreligger. 
 
Bydelsutvalget ber arbeidsgruppen om å utforme et forslag til navnsetting av 
gater på Filipstad. Navnene skal ha navn etter historiske norske kvinner. Unntatt 
fra dette kan bare være lokale stedsnavn bydelsutvalget finner det viktig å 
videreføre. For å sikre en bred prosess gir bydelsutvalget arbeidsgruppen mandat 
til å utforme en åpen henvendelse til allmennheten og lokale historie- og 
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velforeninger for innspill på navn. 
 
Bydelsutvalget forutsetter at arbeidsgruppen følger de rutiner for navnesetting 
som er nedfelt i rundskriv fra Byrådsavdeling for kultur og utdanning datert 
08.10.2010: Navnsetting av gater, veier, plasser m.v. i Oslo – premisser for 
navnsettingsmyndigheten, samt Instruks for navnsetting av gater, veier, plasser 
m.v. i Oslo, vedtatt i Oslo bystyre i sak 488/2000. 
 
Bydelsutvalget ber om at en prioritert liste med navn forelegges utvalget i løpet 
av 2014. 
 
 

Sak 138/13 
BU-sak 
274/13 
 

Strømsborgveien 12, Bygdøy skole, gnr 2, bnr 8 
Varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget er invitert til å gi uttalelse til varsel om oppstart av arbeid med 
detaljregulering for Strømsborgveien 12, gnr 2, bnr 8 – Bygdøy skole.  
 
Bydelsutvalget ser positivt på den varslete planendringen med sikte på å øke 
skolens kapasitet til 3 paralleller år 2016. 
 
Bydelsutvalget forutsetter at vernehensyn i forhold til eksisterende bebyggelse og 
miljø avklares med Byantikvaren. 
 
Bydelsutvalget anbefaler i likhet med Plan- og bygningsetaten at det ses på en 
mulighet for å finne en erstatning for ballbanen som nedbygges. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
 

Sak 139/13 
BU-sak 
275/13 
 

Drammensveien 118, gnr 118, bnr 196 
Kunngjøring om offentlig ettersyn fra 26.08.2013 til 07.10.2013 
Forslag til detaljregulering 
 
Utrykt vedlegg 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget er invitert til å gi uttalelse til forslag til detaljregulering for 
Drammensveien 118, gnr 212, bnr 196.  
 
Bydelsutvalget har tidligere behandlet saker på samme eiendom i en rekke møter, 
senest i møte 19.03.2013 sak 93/13 hvor bydelsutvalget går inn for at det 
fremmes en sak med forslag til regulering av barnehage på eiendommen. 
 
Bydelsutvalget merker seg at Plan- og bygningsetaten med utgangspunkt i 
driftsmessige forhold ikke vil anbefale regulering av Løkkehuset til barnehage. 
Dette er et forslag som tidligere er fremmet av bydelsutvalget, og som vurderes 
som en løsning for å oppnå flere barnehageplasser samtidig som grøntarealet kan 
bevares som friområde. 
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Bydelsutvalget kan vise til to regulerte 3-avdelings barnehager i Bydel Frogner 
som nylig er etablert som private barnehager, og mener det vil være marked for 
ytterligere tilbud av samme størrelse. 
 
Bydelsutvalget mener at barnehage i Løkkehuset bør vurderes. Det ville gi både 
barnehageplasser og bevare den grønne lungen Katrinelund. 
 
Forslag til nytt avsnitt 3 fra Anne-Lise Bergenheim (V): 
Bydelsutvalget går inn for planforslagets alternativ II 
 
Forslag til nytt avsnitt 4 fra Beate Brovig Auke (H): 
Bydelsutvalget bemerker at det neppe er mulig å finne nye barnehagetomter i 
bydelen uten at det vil være minst noen grad av motstridende hensyn som må 
avveies. Bydelen har fra før vært på befaring på eiendommen og konstatert at det 
burde ligge vel til rette for en barnehage her. 
 
Forslag med tilføyelser fra Anne-Lise Bergenheim (V) og Beate Brovig Auke 
(H) ble enstemmig vedtatt  
 
VEDTAK: 
Bydelsutvalget er invitert til å gi uttalelse til forslag til detaljregulering for 
Drammensveien 118, gnr 212, bnr 196.  
 
Bydelsutvalget har tidligere behandlet saker på samme eiendom i en rekke møter, 
senest i møte 19.03.2013 sak 93/13 hvor bydelsutvalget går inn for at det 
fremmes en sak med forslag til regulering av barnehage på eiendommen. 
 
Bydelsutvalget går inn for planforslagets alternativ II 
 
Bydelsutvalget merker seg at Plan- og bygningsetaten med utgangspunkt i 
driftsmessige forhold ikke vil anbefale regulering av Løkkehuset til barnehage. 
Dette er et forslag som tidligere er fremmet av bydelsutvalget, og som vurderes 
som en løsning for å oppnå flere barnehageplasser samtidig som grøntarealet kan 
bevares som friområde. 
 
Bydelsutvalget bemerker at det neppe er mulig å finne nye barnehagetomter i 
bydelen uten at det vil være minst noen grad av motstridende hensyn som må 
avveies. Bydelen har fra før vært på befaring på eiendommen og konstatert at det 
burde ligge vel til rette for en barnehage her. 
 
Bydelsutvalget kan vise til to regulerte 3-avdelings barnehager i Bydel Frogner 
som nylig er etablert som private barnehager, og mener det vil være marked for 
ytterligere tilbud av samme størrelse. 
 
Bydelsutvalget mener at barnehage i Løkkehuset bør vurderes. Det ville gi både 
barnehageplasser og bevare den grønne lungen Katrinelund. 
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Sak 140/13 
BU-sak 
276/13 
 

Tors gate 1, gnr 212, bnr 881 
Forslag om fredning med hjemmel i kulturminneloven §15 og §19 
Høring jf. §22 
 
Trykt vedlegg 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget er invitert til å gi høringsuttalelse til Forslag om fredning etter 
Kulturminneloven §§ 15 og 19 for Tors gate 1 A og B, gnr 212, bnr 881. 
 
Bydelsutvalget støtter fagetatenes vurdering av Tors gate 1 som et spesielt viktig 
kulturhistorisk og arkitektonisk objekt i Frogners og byens historie, og er opptatt 
av at disse umistelige verdiene sikres for fremtiden. 
 
Bydelsutvalget anbefaler at fredningen av bygningen i Tors gate 1 omfatter 
eksteriør, port- og trapperomsinteriør, baktrapper, tørkeloft samt 
hovedkonstruksjon og hovedstruktur. 
 
Bydelsutvalget anbefaler i tillegg at bakgård og fortau reguleres til bevaring etter 
Plan- og bygningsloven for å gi et noe større spillerom for ønskede endringer. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt  
 
 

Sak 141/13 
BU-sak 
277/13 
 

Drøftingsdokument for plansamarbeid – Areal- og transportplan for Oslo og 
Akershus 
Høring 
 
Utrykt vedlegg 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget er invitert til å gi innspill til kommunens høringsuttalelse 
vedrørende Areal- og transportplan for Oslo og Akershus.  
 
Bydelsutvalget viser til enstemmig vedtak  i bydelsutvalgets møte 14.06.2011 sak 
147/11, vedrørende offentlig ettersyn av Utkast til regional planstrategi og 
regionalt planprogram for areal- og transportplan i Oslo og Akershus (vedlagt), 
og tar drøftingsdokument for plansamarbeid Areal- og transportplan for Oslo og 
Akershus til orientering. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt  
 
 

Sak 142/13 
BU-sak 
278/13 
 
 

Frognerstranda – utvidelse av klubbhus og brygge   
Anmodning om uttalelse 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget er invitert til å gi uttalelse vedrørende søknad om rammetillatelse 
for Frognerstranda, gnr 999, bnr 1, utvidelse av klubbhus og brygge for Skarpsno 
Baatforening.  
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Bydelsutvalget viser til tidligere vedtak, sak 92/08, 29.04.2008 i en lignende 
forespørsel vedrørende utvidelse av småbåtplasser for Frognerkilen Skarpsno 
Bøyehavn. 
 
Bydelsutvalget mener det er positivt med en økning av antallet småbåtplasser, og 
anbefaler omsøkt utvidelse av brygge, samt bygningsmessige endringer av 
eksisterende klubblokale med forutsetning at utvidelsen kan etableres uten å gå 
på bekostning av andre interessegrupper.  
 
Forslag til vedtak eksklusive siste leddsetning siste avsnitt ble enstemmig 
vedtatt 
 
Forslag til vedtak siste leddsetning siste avsnitt ble vedtatt mot 1 stemme 
(1A) 
 
 

 
 
 
 
Orienteringssaker: 
Orienteringssaker og utrykte vedlegg ligger på bydelens nettside: 
www.bydel-frogner.oslo.kommune.no/politikk som vedlegg til innkallingen.  
 
 
Sak 143/13 
04/1104 
 

Rammetillatelse – Munkedamsveien 62 
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 144/13 
12/1039 
 

Avslag – Brynjulf Bulls plass 1 
Saken ble tatt til orientering 

Sak 145/13 
13/835 
 

Bestilling av oppstartmøte - videresending – Frodriksborgveien 48A 
Saken ble tatt til orientering 

Sak 146/13 
13/818 
 

Fjordbyparken, en gave til byen 
Debattmøte 3. september 
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 147/13 
 

Valkyriegata 1 – 3  
Uttalelse fra Barnas representant  
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 148/13 
13/818 
 

Sporveismuseets dag – innbydelse til 100-årsmarkerin  
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 149/13 
 

Protokoll fra byrådets møte 27.08.2013 
Saken ble tatt til orientering 
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Eventuelt Det ble orientert om og gitt tilslutning til at de to høringssakene – Forslag til 
endringer i Plan- og bygningsloven, samt Statlige planretningslinjer for samordnet 
bolig-, areal- og transportplanlegging - som var innkommet med meget kort 
tilbakemeldingsfrist blir lagt ut på nettet samt tilsendt bydelsutvalget med 
tilleggskartet. 
 

 
 
 
Møtet ble hevet kl. 19.30 
 
 
 

       
 
Ulf Hordvik (H)       Inger Almqvist 
leder          sekretær 
 



 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Frogner 

  Bydelsadministrasjonen 
 

  

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

  
C:\Users\bfr106965\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\OKU7YXDN\Møtereferat september.doc 

 

Protokoll 
 
Tilstede: Carl- Henrik Bastiansen H leder, Britt Eia H, Mette Langfeldt Sinding H, Lene S. 

Haug H, Hans Magnus Borge H, Natasza P. Sandbu V, Frode Ersfjord SV  
Forfall:  Anne Lene Svingen A, Christian Emil Haugen F, Ole Jacob Kjendlie A, Tjeran 

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

 
Åpen halvtime:  
Representanter for sykehjemsetaten (SYE), avdelingsdirektør Heidi Engelund, spesialkonsulent 
Solrun Merete Roland og institusjonssjef Arvid Kristiansen redegjorde for sykehjemmenes arbeid 
med ernæring. 
 
Saksliste: 
Sak 134/13 Godkjenning av referat, innkalling og dagsorden 

Sak 144/13 ble satt opp på kartet. 
 

Sak 135/13 Frivillighetsmidler 2013  
BU sak 231/13 
  Forslag til vedtak: 
Oversikt over søknader til frivillighetsmidlene 2013 –  INNSTILLING 
 
”Lag, organisasjoner og andre i bydelen med aktiviteter og engasjement i lokalmiljøet kan søke. Midlene 
kan ikke gå til vanlig drift av organisasjoner /laget. Midlene skal stimulere amatørvirksomhet og frivillig 
innsats. Bydelsutvalget ønsker gjennom midlene å bidra til økt frivillig aktivitet og trivsel i bydelen”.  
 
 
 Gruppe Tiltak Støttet 

tidl.? 
Forslag til 
tildelings-
sum 

Søknads-
beløp 

Målgruppe 

1 Tirsdags-
klubben 

Driftstilskudd.  
Mini eldresenter som møtes 
hver mandag til tillegg til 
ulike arrangementer som 
f.eks. en vårfest. 

JA KR. 5.000 Ikke gitt. En gruppe eldre 
som gikk på det 
avviklede 
Fagerborg 
eldresenter. 

2 Oslo 
Handels-
gymnasiums 
skolerevy 

Årlig skolerevy på OHG. 
Revygruppe på 50 personer, 
planlegger 12 forestillinger 
fra primo januar 2014. 

JA KR. 15.000 Ikke gitt. Elever v/ OHG og  
publikum i bydelen 

3 Frogner 2 inspirasjonssamlinger for Ja KR. 19.000 KR. 19.000 Frivillige 
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seniorsenter 50 frivillige medarbeidere 
(ca. 5,0 årsverk) ved 
seniorsenteret som takk for 
hjelpen..  

medarbeidere på 
seniorsenter 

4 Bygdøy 
seniorsenter 

Båttur for 45 frivillige 
medarbeidere  (ca. 2,5 
årsverk) ved seniorsenteret 
som takk for hjelpen.   

JA KR. 15.000 KR. 15.000 Frivillige 
medarbeidere på 
seniorsenter 

5 Majorstuen 
seniorsenter 
(søknad 
mottatt 
03.06.2013) 

Busstur for frivillige 
medarbeidere (ca 3,5 
årsverk) ved seniorsenteret 
som takk for hjelpen. 
Seniorsenteret fyller 25 år i 
2013, og søker i tillegg om 
midler til markering.  

JA KR. 15.000 KR. 15.000 Frivillige 
medarbeidere på 
seniorsenter, samt 
senterets brukere.  

6 Oslo 
Skøiteklubb 

Driftstilskudd. 
Byomfattende skøyteklubb, 
fokus på hurtigløp og 
kunstløp. 437 medlemmer, 
hvorav 326 er yngre enn 25 
år. Arrangerer skøyteskole, 
isaktiviteter åpne for alle og 
stevner.  

JA KR. 15.000 KR. 15.000 Is- og skøyte-
interesserte i Oslo. 

7 Vivaldi 
Aspirant-
orkester 

Driftstilskudd. 
Strykeorkester for ungdom 
7-11 år. 12 aktive 
medlemmer. Øver onsdager 
v/ Uranienborg skole. Spilt 
v/ bl.a. Uranienborg kirke. 

NEI KR. 5.000 Ikke gitt.  Strykeinstrument-
utøvere 7+ år.  

8 Sirkus-
Smulene 

 Sirkusteatergruppe for barn 
og  unge (8-18 år) . Holder 
til på Tøyen. Søker støtte til 
forestillingen «Il circo di 
Mare» som settes opp 
høsten 2013. 

NEI KR. 0 KR. 10.000 Innbyggere i Oslo, 
primært barn og 
unge.   

9 Blokk-
fløytistene 
Uranienborg 
(søknad 
mottatt 
03.06.2013).  

Orkestermiljø v/ 
Uranienborg skole med 
individuell undervisning, 
samspill og sosialt samvær. 
Ca 50 barn og unge, mange 
fra Uranienborg skole. 
Søker støtte til:  
1) Sommer og 
julearrangemente 
2) Tur til 
sommerlandfestivalen i Bø 
i Telemar  
3) Prosjekt med å spille 
storbandjazz for 
blokkfløyteensamble  

 KR. 15.000 KR. 15.000 
 

Bløkkfløyte-
utøvere 7+ år.   

1
0 

Fjordby-
parken 
plansmie 
(søknad 
mottatt 

Støtte til arbeidet prosjekt i 
forbindelse med 
utbyggingen i Filipstad. 
Flere vel og beboere i Oslo 
er engasjert. 

JA KR 31.000 KR. 220.000 Vel og beboere i 
området rundt 
Filipstad (fikk kr. 
20.000 i 2012). 
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17.07.2013)  
1
1 

Uranienborg 
Fritidsklubb 
(søknad 
mottatt 
31.07.2013)  

Støtte til Urra Rock 
musikkfestival, et årlig 
arrangement der ungdom 
arrangerer og spiller.  

JA KR. 10.000 Ikke gitt Innbyggere i 
bydelen, primært 
barn og ungdom 

1
2 

Cafe Condio 
(søknad 
mottatt 
14.08.2013) 

Støtte til prosjekt i om 
unges psykiske helse.   

NEI KR. 5.000 KR. 5.000 Barn og ungdom i 
bydelen 

 TOTALT   KR. 150.000 KR 314.000  

 
Bydelsutvalget vedtar å tildele Frivillighetsmidler 2013 i h.h.t. vedlagte innstilling. 
 
Komiteen foreslår følgende tildeling: 
Oversikt over søknader til frivillighetsmidlene 2013 –  INNSTILLING 
 
”Lag, organisasjoner og andre i bydelen med aktiviteter og engasjement i lokalmiljøet kan søke. Midlene 
kan ikke gå til vanlig drift av organisasjoner /laget. Midlene skal stimulere amatørvirksomhet og frivillig 
innsats. Bydelsutvalget ønsker gjennom midlene å bidra til økt frivillig aktivitet og trivsel i bydelen”.  
 
 
 Gruppe Tiltak Støttet 

tidl.? 
Forslag til 
tildelings-
sum 

Søknads-
beløp 

Målgruppe 

1 Tirsdags-
klubben 

Driftstilskudd.  
Mini eldresenter som møtes 
hver mandag til tillegg til 
ulike arrangementer som 
f.eks. en vårfest. 

JA KR. 5.000 Ikke gitt. En gruppe eldre 
som gikk på det 
avviklede 
Fagerborg 
eldresenter. 

2 Oslo 
Handels-
gymnasiums 
skolerevy 

Årlig skolerevy på OHG. 
Revygruppe på 50 personer, 
planlegger 12 forestillinger 
fra primo januar 2014. 

JA KR. 15.000 Ikke gitt. Elever v/ OHG og  
publikum i bydelen 

3 Frogner 
seniorsenter 

2 inspirasjonssamlinger for 
50 frivillige medarbeidere 
(ca. 5,0 årsverk) ved 
seniorsenteret som takk for 
hjelpen..  

Ja KR. 19.000 KR. 19.000 Frivillige 
medarbeidere på 
seniorsenter 

4 Bygdøy 
seniorsenter 

Båttur for 45 frivillige 
medarbeidere  (ca. 2,5 
årsverk) ved seniorsenteret 
som takk for hjelpen.   

JA KR. 15.000 KR. 15.000 Frivillige 
medarbeidere på 
seniorsenter 

5 Majorstuen 
seniorsenter 
(søknad 
mottatt 
03.06.2013) 

Busstur for frivillige 
medarbeidere (ca 3,5 
årsverk) ved seniorsenteret 
som takk for hjelpen. 
Seniorsenteret fyller 25 år i 
2013, og søker i tillegg om 
midler til markering.  

JA KR. 15.000 KR. 15.000 Frivillige 
medarbeidere på 
seniorsenter, samt 
senterets brukere.  

6 Oslo 
Skøiteklubb 

Driftstilskudd. 
Byomfattende skøyteklubb, 
fokus på hurtigløp og 
kunstløp. 437 medlemmer, 

JA KR. 15.000 KR. 15.000 Is- og skøyte-
interesserte i Oslo. 
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hvorav 326 er yngre enn 25 
år. Arrangerer skøyteskole, 
isaktiviteter åpne for alle og 
stevner.  

7 Vivaldi 
Aspirant-
orkester 

Driftstilskudd. 
Strykeorkester for ungdom 
7-11 år. 12 aktive 
medlemmer. Øver onsdager 
v/ Uranienborg skole. Spilt 
v/ bl.a. Uranienborg kirke. 

NEI KR. 5.000 Ikke gitt.  Strykeinstrument-
utøvere 7+ år.  

8 Sirkus-
Smulene 

 Sirkusteatergruppe for barn 
og  unge (8-18 år) . Holder 
til på Tøyen. Søker støtte til 
forestillingen «Il circo di 
Mare» som settes opp 
høsten 2013. 

NEI KR. 0 KR. 10.000 Innbyggere i Oslo, 
primært barn og 
unge.   

9 Blokk-
fløytistene 
Uranienborg 
(søknad 
mottatt 
03.06.2013).  

Orkestermiljø v/ 
Uranienborg skole med 
individuell undervisning, 
samspill og sosialt samvær. 
Ca 50 barn og unge, mange 
fra Uranienborg skole. 
Søker støtte til:  
1) Sommer og 
julearrangemente 
2) Tur til 
sommerlandfestivalen i Bø 
i Telemar  
3) Prosjekt med å spille 
storbandjazz for 
blokkfløyteensamble  

 KR. 15.000 KR. 15.000 
 

Bløkkfløyte-
utøvere 7+ år.   

1
0 

Fjordby-
parken 
plansmie 
(søknad 
mottatt 
17.07.2013)  

Støtte til arbeidet prosjekt i 
forbindelse med 
utbyggingen i Filipstad. 
Flere vel og beboere i Oslo 
er engasjert. 

JA KR 20.000 KR. 220.000 Vel og beboere i 
området rundt 
Filipstad (fikk kr. 
20.000 i 2012). 

1
1 

Uranienborg 
Fritidsklubb 
(søknad 
mottatt 
31.07.2013)  

Støtte til Urra Rock 
musikkfestival, et årlig 
arrangement der ungdom 
arrangerer og spiller.  

JA KR. 21.000 Ikke gitt Innbyggere i 
bydelen, primært 
barn og ungdom 

1
2 

Cafe Condio 
(søknad 
mottatt 
14.08.2013) 

Støtte til prosjekt i om 
unges psykiske helse.   

NEI KR. 5.000 KR. 5.000 Barn og ungdom i 
bydelen 

 TOTALT   KR. 150.000 KR 314.000  
 
Bydelsutvalget tildeler frivillighetsmidler i henhold til ovenstående oppstilling. Organisasjoner 
som har søkt om driftstilskudd tildeles støtte på vilkår om at midlene benyttes til særskilte 
arrangement. 
Enstemmig tiltrådt 
 
Sak 136/13 Kavakava, Pilestredet 75 c – ny bevilling 
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BU sak 279/13 
Forslag til vedtak: 

 
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Kavakava As gis serverings- og skjenkebevilling ved 
Kavakava, Pilestredet 75C.  
Eiendommen, Pilestredet 75C ligger i et boligområde. Åpningstider reguleres av egen 
forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  
Enstemmig tiltrådt. 

 
 
Sak 137/13 Rå Sushi Majorstua, Essendrops gate 6 – ny bevilling 
BU sak 280/13 
 Forslag til vedtak: 

 Frogner bydelsutvalg anbefaler at Rå Sushi Majorstua AS gis serverings- og 
skjenkebevilling ved Rå Sushi Majorstua, Essendrops gate 6.  
Eiendommen, Essendrops gate 6 ligger i et boligområde. Åpningstider reguleres av egen 
forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  
 Enstemmig tiltrådt. 

 
Sak 138/13 Rå Sushi Majorstua, Essendrops gate 6 – utvidet åpnings- og skjenketid 
BU sak 281/13 
 Forslag til vedtak: 

 Frogner bydelsutvalg anbefaler ikke at Rå Sushi Majorstua AS gis utvidet åpnings- og 
skjenketid tid ved Rå Sushi Majorstua, Essendrops gate 6.  
Eiendommen, Essendrops gate 6 ligger i et boligområde. Åpningstider reguleres av egen 
forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  

 Enstemmig tiltrådt.  
 
Sak 139/13 Delikatessen Tapasbar, Vibes gate 8 – eierskifte 
BU sak 282/13 
 Forslag til vedtak: 

 Bydelsutvalg anbefaler at Delicat Essen Tapasbar AS gis serverings- og skjenkebevilling 
ved Delicatessen Tapasbar, Vibes gate 8.  
Eiendommen, Vibes gate 8 ligger i et boligområde. Åpningstider reguleres av egen 
forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  
Enstemmig tiltrådt.  

 
 
Sak 140/13 Mini Sushi, Fr. Nansens vei 2 – eierskifte 
BU sak 283/13 

 Forslag til vedtak: 
 Frogner bydelsutvalg anbefaler at Mini Susi v/Le gis serverings- og skjenkebevilling ved 
Mini Sushi, Fridtjof Nansens vei 2.  
Eiendommen, Fridtjof Nansens vei 2 ligger i et boligområde. Åpningstider reguleres av 
egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  
 Enstemmig tiltrådt.  

 
Sak 144/13 Center for afrikansk kulturformidling, Pilestredet 75 c – fornyelse av BU sak 
299/13  skjenkebevilling. 
 Forslag til vedtak: 
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Frogner bydelsutvalg anbefaler at Center For Afrikansk gis fornyelse av serverings- og 
skjenkebevilling ved Center For Afrikansk Kulturformidling, Pilestredet 75C.  
Eiendommen, Pilestredet 75C ligger i et boligområde. Åpningstider reguleres av egen 
forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  
 Enstemmig tiltrådt. 

 
Orienteringssaker: 
Sak 141/13 Brukervalg praktisk bistand – august 
BU sak 292/13 
 Tatt til orientering 
 
Sak 142/13 Brukervalg hjemmesykepleie – august 
BU sak 
 Tatt til orientering 
 
Sak 143/13 Ungdom i sommerjobb hos Frogner Rusken 2013 – rapport 
BU sak 
 Tatt til orientering 
 
 
Eventuelt 
 

1. Det vil i neste møte bli redegjort for bydelens behandling på klager og avvik i 
hjemmetjenesten. 
 

2. administrasjonen informerte om venteliste til barnehage, digitalisering av 
barnehagesøknader. 

 
 

 
Carl-Henrik Bastiansen 
leder 
  
Vedlegg: 
SYEs «verktøykasse for ernæring» 
 
 
  



 

 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Frogner 

 Bydelsadministrasjonen 
 

  

  

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

 
 

Møtereferat 

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

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

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

 
Møtegruppe: Arbeidsutvalget 
Møtested: Sommerrogt. 1 
Møtetid:  Tirsdag 10. september 2013 kl. 16.30 
Referent.: W. Ø. 
Telefon:  
Neste møte:  Tirsdag 15. oktober 2013 kl. 16.30 
 
Åpen halvtime:  
 
Saker til behandling på delegert myndighet:  
 
SAKER TIL BU (Komité er markert):  
MIBU / BU-sak 
225/13 

Navnesetting av gater og plasser på Filipstad: mandat for arbeidsgruppe 

MIBU / BU Strømsborgveien 12, Bygdøy skole, gnr 2, bnr 8 
Varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan 

MIBU / BU Drammensveien 118, gnr 118, bnr 196 
Kunngjøring om offentlig ettersyn fra 26.08.2013 til 07.10.2013 
Forslag til detaljregulering 

 Tors gate 1, gnr 212, bnr 881 
Forslag om fredning med hjemmel i kulturminneloven §15 og §19 
Høring jf. §22 

MIBU / BU Drøftingsdokument for plansamarbeid – Areal- og transportplan for Oslo 
og Akershus 
Høring 

MIBU / BU Frognerstranda – utvidelse av klubbhus og brygge   
Anmodning om uttalelse 

HUSK / BU-sak 
231/13 

Frivillighetsmidler 2013 

HUSK / BU Kavakava, Pilestredet 75 C – ny bevilling 
HUSK / BU Rå Sushi Majorstua, essendropsgate 6 – ny bevilling  
HUSK / BU Rå Sushi Majorstua, essendropsgate 6 –utvidet åpnings- og skjenketid 
HUSK / BU Delicatessen Tapasbar, Vibes gate 8 – eierskifte 
HUSK / BU Mini Sushi, Fridtjof Nansens v. 2 – eierskifte 
BU Økonomirapportering med produksjonstall pr. august 2013 
BU Permisjonssøknad fra Christoffer T. Olsen 
BU Utpeking av nestleder 
BU Budsjettjustering 
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BU AU – varaobservatør fra Fremskrittspartiet 
BU MIBU – varamedlem fra Høyre 
BU HUSK – varamedlem fra Fremskrittspartiet 
BU HUSK – varamedlem fra Sosialistisk Venstreparti 
O-SAK / HUSK 
& BU 

Brukervalg praktisk bistand – august 

O-SAK / 
HUSK & BU 

Brukervalg hjemmesykepleie – august 

O-SAK / 
HUSK & BU 

Ungdom i sommerjobb hos Frogner Rusken 2013 – rapport  

 

SAKER TIL INFO/DRØFTING: 
- Budsjettkonferanse 29.10.13 
- HUSK: utvalget selv bes vurdere saksmengde og andre forhold knyttet til utvalgsarbeid.  

 
 
 
 

 



 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Frogner 

  Seniorrådet 
 

  

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

 
 

 

 

Møtereferat 
 

 
Tilstede: Hans Høegh Henrichsen, leder 

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

For øvrig møtte: Ellen Irene Måsøval 
Forfall: Rannveig Dahl 
Møtegruppe: Seniorrådet 
Møtested: BU-salen, Sommerrogaten 1,  

1. etasje 
Møtetid: Tirsdag 17. september kl. 10.00 
Referent.: Brynhild Vestad 
Telefon: 23 42 49 08 
Neste møte: Tirsdag 22. oktober kl. 10.00 i Frognersalen 

  
 
 
Sak 54/13 Godkjenning av innkalling og dagsorden samt referat fra siste møte 
 Godkjent 
 
Sak 55/13 Bydelsdirektørens 10 minutter 
 Bydelsdirektøren orienterte om følgende saker:  

- fremdriften mht sikkerhet på NAV-kontorene 
- nedgang i sykefravær i bydelen. 
Seniorrådet kunne ellers gi positive tilbakemeldinger på bestillerkontorets 
informasjonsmøte hos Venner i Vest. Kvalitetsutvikling i hjemmetjenestene vil 
være tema for senere møter.   
 

Sak 56/13 Rapport fra temamøte om sykehjem i Det sentrale Eldreråd  
Seniorrådets leder refererte fra møtet i Rådhuset den 29. august. Med unntak av 
Vestre Aker, var alle bydelers seniorråd representert i møtet. Møtet ble oppgitt å 
være første møte i en serie hvor sykehjem vil være tema. Det ble denne gang 
konsentrert om kartlegging av sykehjemmenes arbeidsområder og områder der 
antall klager er høyt. Frogner, Vestre Aker og Ullern Seniorråds prioriterte saker 
var oppe, og Seniorrådet ser frem til rask oppfølging av disse fremover. Seniorrådet 
etterlyste ellers Det sentrale Eldreråds referat fra møtet. Sekretær følger opp dette 
med Det sentrale eldreråd.  

 



 
   2 

Sak 57/13 Frivillighetsmidler 2013 
Tatt til orientering.  

 
 
Sak 58/13 Brukervalg praktisk bistand – august  
 Tatt til orientering.   

 
 
Sak 59/13 Brukervalg hjemmesykepleie – august  

Tatt til orientering.   
 

 
Sak 60/13 Influensavaksinasjon 22. oktober  

Det ble orientert om årets influensavaksinasjonsdag tirsdag 22. oktober i 
Sommerrogt. 1, 1. etasje kl. 10-14. Vaksinen vil koste kr 100,- 

 
 
Sak 61/13 Utsikt Sæterhytten - status 

Seniorrådet følger saken videre, og venter med interesse på tilbakemelding fra den 
kommende befaringen senere i høst.  

 
 
Sak 62/13 Økonomiprognose 

Seniorrådets leder informerte om at bydelen per d.d. ligger an til å gå ut i balanse. 
 
Eventuelt:  
 
Uranienborgdagene  
Det ble referert fra programmet for de årlige Uranienborgdagene 23. – 26. september.  
Programmet er åpent for beboere, pårørende, ansatte og venner av huset. Seniorrådets medlemmer 
ble oppfordret til å delta. 
 
Åpen dag om demens i Oslo 23. september 
Program for dagen ble omdelt 
 
Besøk til Almas hus 23. oktober.  
Almas Hus er en spesialinnredet avdeling ved Akers sykehus som er innredet som et vanlig hjem 
og viser hvordan eldre med kognitiv svikt kan få en enklere hverdag når omgivelsene er 
tilrettelagt. Almas hus viser også hvordan velferdsteknologi kan brukes som støtte i hverdagen, 
enten man bor i eget hjem eller på institusjon. Avdelingen har vakt stor både nasjonal og 
internasjonal interesse.  
 
Seniorrådet har nå fått en spesiell anledning til å gjøre et studiebesøk ved Almas Hus onsdag  
23. oktober kl. 13- 14.30. Invitasjonen er begrenset til høyst 15 deltagere. 
 
Det kreves her påmelding og alle Seniorrådets medlemmer og varamedlemmer bes gi beskjed til 
sekretær senest innen torsdag 19. september om hvorvidt de har anledning til å delta, eller ikke 
(telefon 23 42 49 08, e-post brynhild.vestad@bfr.oslo.kommune.no). 
  
Det vil bli ordnet med felles transport fra Sommerrogaten til Akers sykehus og tilbake for 
deltagerne. 
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Markering av eldredagen i Oslo rådhus 1. oktober  
Alle seniorrådets medlemmer og varamedlemmer er påmeldt arrangementet fra 14.00 – 15.15.  
Medlemmer og varamedlemmer som ikke skulle ha anledning til å delta, bes melde fra til 
sekretær. 
 
«TRYGG hjemme»  
Brosjyren fra Brann- og redningsetaten, Politiet og Hafslund ble omdelt.  
 
 
Møtet hevet kl. 11.55 
 

       
       
       
Hans Høegh Henrichsen      Brynhild Vestad 
leder          sekretær 
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Møtereferat 
 

 
Tilstede: Rudolph Brynn (A), Unni Brodin FFO/ LHL, Berit Schjefstad FFO/ 

MH,  Oddvar Skogsletten SAFO/ NHF, Ellinor Bergrud FFO/NBF 
 

Forfall: Elisabeth Holm Oraug H, Trond Tvedt SAFO/FNDB, Bjørn Hansen 
SAFO/NHF 

Møte:  Råd for funksjonshemmede 
Møtested: Frognersalen, Sommerrogaten, 5. etasje 
Møtetid: 19. september 2013 kl. 16:00 
Referent.: Anne-Ma Moe-Christensen 
  
 

 
Åpen halvtime. 
Ingen fremmøtte 
 
37/13 Godkjenning av referat, innkalling og dagsorden 

Det ble påpekt at det må «ryddes» i medlemmenes organisasjonstilknytning slik at det blir 
korrekt i referatene. 
Videre påpekte leder at medlemmer som melder forfall selv må kontakte sine 
vararepresentanter. 
 

38/13 Aktuelle saker fra BU-kartet 
 
BU sak 274/13 Strømsborgveien 12 – Bygdøy skole. 

BU forutsetter at alle fellesarealer er universelt utformet. 
Enstemmig tiltrådt. 
 

BU sak 275/13 Drammensveien 118 – kunngjøring om offentlig ettersyn. 
BU forutsetter at universell utforming ivaretas dersom det bygges barnehage i Løkkehuset. 
Enstemmig tiltrådt. 

 
Bu sak 277/13 Areal- og transportplan for Oslo og Akershus. 

Råd for funksjonshemmede tar dokumentet til orientering og viser til rådets tidligere 
vedtak. 
Enstemmig tiltrådt. 
 

39/13 Referat fra relevante møter som medlemmene har deltatt på: 
 

Oddvar Skogsletten refererte fra 
1.  regionstyremøte i Oslo NHF  
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2. Valgmøte med alle partiene 
3. NHFs stand i forkant av valget 
 
Rudolph Brynn refererte fra konferanse om transport og universell utforming for de 
nordiske landene og Russland, arrangert av Deltasenteret. 
Tatt til orientering. 

 
40/13  Saker fra det sentrale Rådet for funksjonshemmede 
 Ikke avholdt 
 
36/13 Kartlegging av tilgjengelighet i publikumsrettede lokaler i bydelen 
 Rudolph Brynn presenterte en foreløpig skisse til forprosjektet som ble godkjent. 
 Det ble gitt mange gode innspill. 
 
41/13 Ny handlingsplan for universell utforming 

Orientering ved Rudolph Brynn. 
 
Eventuelt: 
 

Det er vedtatt ny forskrift til diskriminerings- og tilgjengelighetsloven om flypassasjerers 
rettigheter 
Tatt til orientering. 

 
Rudolph Brynn 
Leder 
 
 
Neste møtet i rådet er mandag 21. oktober kl.16:00 
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Møtereferat 
      

 
Til: Medlemmer og varamedlemmer av AMU 
Møtegruppe: AMU 
Møtested: Frognersalen, Sommerrogt. 1, 5 etg. 
Møtetid: Tirsdag 17. september 2013 kl. 14.00  
Til stede fra 
arbeidstaker: 

Terje Wollmann (Fagforbundet), Caroline T. Jenssen (HVO), Hilde Jahnsen (FO), 
Joan Espaillat (Fagforbundet), Poul-Herman Bülow (Akademikerforbundet) 

  
Til stede fra 
arbeidsgiver: 

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

BHT: Representert ved vikar for Caroline Dyrnes 
Forfall:  
Observatør:  
Øvrig møtte:  
Telefon: 23 42 49 11 
Neste møte: Tirsdag 22. oktober 2013 kl 14.00 
  
 
Sak 14/13 Referat fra AMUs møte tirsdag 20. august 2013 
  Godkjent 
 
Sak 15/13 Organisatorisk flytting av tiltaksgruppen ved NAV - arbeidsmessige 

konsekvenser 
 
 Enstemmig vedtatt 
 
  Protokolltilførsel fra Akademikerforbundet, Fagforbundet og FO: 

Organisasjonene er med på å vedta Amu sak 15/13 med merknad om at 
sakspapirene var for sent utsendt. 

 
Merknad fra arbeidsgiver: 

 Arbeidsgiver bemerker at papirene ble sendt ut én dag for sent. 
 
Sak 16/13 Sykefravær juni 
  Tatt til orientering 
 
  Ønske fra HVO om å få sykefraværstatistikken på tjenestestedsnivå drøftes i 14F 
 
 
  Eventuelt 

 
Anne-Ma Moe-Christensen 
avdelingsdirektør 
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Møtereferat 
      

 
Til: Medlemmer og varamedlemmer av AMU 
Møtegruppe: MBU 
Møtested: Frognersalen, Sommerrogt. 1, 5 etg. 
Møtetid: Tirsdag 17. september 2013 kl 14.00 
Til stede fra 
arbeidstaker: 

Terje Wollmann (Fagforbundet), Caroline T. Jenssen (HVO), Hilde Jahnsen (FO), 
Joan Espaillat (Fagforbundet), Poul-Herman Bülow (Akademikerforbundet) 

  
Til stede fra 
arbeidsgiver: 

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

BHT:  
Forfall:  
Observatør:  
Øvrig møtte:  
Telefon: 23 42 49 11 
Neste møte: Tirsdag 22. oktober 2013 kl. 14.00 
  
 
 
Sak 10/13 Referat fra MBUs møte tirsdag 20. august 2013  
  Godkjent  
 
Sak 11/13 Organisatorisk flytting av tiltaksgruppen ved NAV  
   
  Enstemmig vedtatt 
 

Protokolltilførsel fra Akademikerforbundet, Fagforbundet og FO: 
Organisasjonene er med på å vedta Mbu sak 11/13 med merknad om at 
sakspapirene var for sent utsendt. 

 
Merknad fra arbeidsgiversiden: 

  Arbeidsgiver bemerker at papirene ble sendt ut én dag for sent. 
 
 
 
Eventuelt  
 
 
 
Anne-Ma Moe-Christensen 
avdelingsdirektør 



 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Frogner 

  Ungdomsrådet 
 

  

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

  

  

 

  

 
 MØTEREFERAT 
 
 
Tilstede: Sigurd Log Røren, Frithjof Bugge, Martinius Enzell Tangen, Katarina 

Frostmann Eisenstein (vara), Nicholas Bertheau Solem (vara) Haider 
Qureshi (vara) , Helene Spilde (sekretær) 

Forfall Dina Dignæs Eikeland, Joachim Pacheco-Lie, Sigurd Svensen, Oscar Andreas 
Norden (vara), Faduma Mohamud (vara),  

Møtegruppe: Ungdomsrådet BFR 

Møtested: Ungdomstjenesten, 2.etasje Cort Adelers gate 18 

Møtetid: 16.00-18.00 

Referent.: Helene Spilde 

Telefon: 22 44 56 48 

Neste møte: 23.010.13  

  
Møte i Ungdomsrådet – 18.09.13 
 
 
Sak 49/13 : Godkjenning av innkalling og referat  
Medlemmene hadde verken mottatt referat eller innkalling ved en misforståelse mellom  
sekretær og leder  
 
Sak 50/13 : Besøk av Cafe Condio :  
Marte Skjerping fra Røde Kors ba om utsettelse til neste møte. 
Yasir Islam har henvendt seg til rådet angående innspill fra rådet om aldersgrense og skatepark    
 
Sak 51/13 : Oppdatering av råd og utvalg 

- SUR : Nicolas har blitt valgt som AU medlem i SUR. 
- MIBU: Bolig prosjekt : Ungdomsrådet fått henvendelse  om boligprosjekt på Majorstuen. 

Ungdomsrådet ønsker å følge utviklingen og om mulig invitere veidekke/obos til en 
orientering angående deres ønske om samarbeid og innspill fra ungdom.  

- NAV-Utvalget : ingen av representantene har mottatt innkalling til møtet i september. 
Sekretær sjekker dette opp.   
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Sak 52/13 : Behandling innkomne søknader og rapporter.  
 
Søknad 11/13  
Cafe Condio v/Yasir Islam søker om 10.000,-  til idrettstiltak for jenter.  
Søknad innvilget  
 
 
Sak 53/13 : Valg av nye representanter i ungdomsrådet og SUR 
 

- Valg av nye representanter i ungdomsrådet 
Tina Athari har blitt fritatt fra sitt verv i Ungdomsrådet av BU.   
Joachim Pacheco-Lie har meldt om at han ønsker søke BU om fritak.  
Det er derfor ledige faste plasser i ungdomsrådet. 
Rådet ønsker å rekruttere aktive vara representanter og det taes hensyn til kjønnsdeling.  
Vara representantene Katarina og Faduma ble valgt i internvalg. 
Det har tidligere vært et ønske ha faste representanter fra Nissen og Oslo Handelsgym. Da skolene 
har vist lite engasjement for å fylle plassene gjøres plassen til Nissen om til Åpen plass. 
 
Rådet har gjort et internt valg for konstituering av rådet og forslaget sendes til vedtak til BU. 
 
Majorstuen : Fast : Fritjof - Vara : Haider Qureshi 
Ruseløkka : Fast : Sigurd Log Øren  
Uranienborg: Fast : Martinius Enzell Tangen - Vara : Oscar Andrea Norden 
Oslo Handelsgymnasium: Fast : Sigurd Svensen  
Åpen plass : Faduma  Mohamud 
Åpen plass : Katarina Frostmann Eisenstein  
Åpen plass : Dina Dignæs Eikeland  
  
 
Ledige vara plasser :  
Ruseløkka : Elevrådet bes komme med forslag 
Oslo Handelsgymnasium : Elevrådet bes komme med forslag  
Åpen plass:  Ungdomsklubber bes komme med forslag om representant 
Åpen plass : Ungdomsklubber bes komme med forslag om representant 
Åpen plass : Elevrådet ved Nissen skole bes komme med forslag 
 

- Valg av SUR representanter :  
Nicolas ble valgt til fast plass i SUR og Katarina som vara representant.  
Fritjof og Martinius stepper inn dersom det blir behov for flere vara representanter 
  
Sak 54/13 : Planlegging av hyttetur og program til turen  
Pga begrenset tid gjøres planlegging på nett. 
 
Sak 55/13 : Eventuelt :  
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BU-sak 225/13 
         Mibu-sak 123/13 
 
Møtedato: 17.09.2013 Miljø- og byutviklingskomiteen 
Møtedato: 24.09.2013 Bydelsutvalget 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NAVNSETTING AV GATER OG PLASSER PÅ FILIPSTAD 
MANDAT FOR ARBEIDSGRUPPE 
 
 
 
I bydelsutvalgets møte 27.08.2013 ble det fattet følgende vedtak: 
 

Bydelsutvalget ber MIBU om å ta opp saken på nytt under henvisning til følgende: 
 
Bydelsutvalget ber om at arbeidet med navnsetting av gater og plasser på Filipstad startes 
opp. 
 
I forbindelse med navnsetting av gater og plasser på Filipstad ønsker bydelen å gi et varig 
bidrag til årets feiring av 100 år med kvinnelig stemmerett. 
 
Bydelen vil via media henvende seg til allmennheten og lokale vel- og historieforeninger for 
å be om innspill på historiske norske kvinner. 
 
Bydelsutvalget vil nedsette et utvalg for å vurdere de innkomne forslagen, og ber om at alle 
partier kommer med forslag til en utvalgsrepresentant til BU-møte i september. 

 
Byrådsavdeling for kultur og utdanning orienterer i rundskriv Navnsetting av gater, veier, plasser 
m.v. i Oslo – premisser for navnsettingsmyndigheten, datert 08.10.2010 (vedlagt) om følgende 
overordnede bestemmelser som gjelder ved vedtak om navnsetting: 
 

• Lov om stadnamn (LOV – 1990-05-18-11) 
• Forskrift om skrivemåten av stadnamn (FOR-2007-06-01-592) 
• Instruks for navnsetting av gater, veier, plasser m.v. i Oslo vedtatt av Oslo bystyre 

30.08.2000 sak 488/2000. 
 
Byrådsavdelingen har i samarbeid med Språkrådet, stedsnavntjenesten for Østlandet og 
Agderfylkene foretatt en nærmere gjennomgang av lov om stadnamn og instruksen for navnsetting 
av gater, veier, plasser m.v. i Oslo. 
 
Lov om stadnavn 
Etter lovens §1 gjelder stedsnavn alle slags lokaliteter som kan kartfestes i ulike målestokker. 
Navn på gater, veier, plasser, bydeler, tomter, løkker, anlegg osv. som kommunen har ansvar for 
eller eier, omfattes av betegnelsen. Også navn på bygninger faller inn under definisjonen. 
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Vedtak om skrivemåten faller inn under stedsnavnloven. 
 
Loven legger opp til en grundig saksbehandling med høring og medvirkning av 
stedsnavntjenesten. I lovens §6 er det gitt nærmere regler om saksbehandlingen, for eksempel ”Før 
vedtak om skrivemåte blir gjort, skal navnekonsulentene gi tilrådning om skrivemåten.” 
Dette innbærer altså at stedsnavntjenesten skal få tilsendt navnesaker før det gjøres vedtak, og 
uttale seg om dem hvis de finner det nødvendig, eller om vedtaksorganet ber om det. 
 
Skrivemåter som har vært i offentlig bruk før loven trådte i kraft, dvs. før 1. juli 1990 har status 
som godkjent. Ikke sjelden foreligger det mer enn én skrivemåte, og da vil begge eller alle ha 
status som godkjent. Statens kartverk anbefaler at den skrivemåten som står på 
navneenhetsplassen i Sentralt stedsnavnregister (SSR) brukes.  
 
Instruks for navnsetting av gater, veier, plasser m.v. i Oslo (vedlagt).  
Oslo bystyre har i vedtak i sak 488/2000 delegert myndigheten til å fatte endelig avgjørelse i 
navnesaker i den enkelte bydel til bydelsutvalgene. Alminnelige saksbehandlingsegler for 
bydelsutvalgene og andre folkevalgte organer som er nedfelt i Reglement for bydelene skal 
brukes. 
 
Ved navnsetting av gater, veier, plasser m.v. i Oslo bør det i størst mulig grad tas hensyn til 
eksisterende navn i det aktuelle området. For øvrig kan man ved navnsetting benytte navn knyttet 
til:  

• Stedegne eller hevdvunne navn 
• Gårdsnavn, husmannsplasser og lignende 
• Kjente/stedstilknyttede betydningsfulle avdøde personer eller  
• Kjente steder  

i den enkelte bydel. 
 
Navn på personer som er i live skal ikke benyttes som stedsnavn i Oslo. 
 
Stedsnavn i samme kategori bør i størst mulig grad søkes samlet i samme strøk. Navn som kan 
forveksles med stedsnavn som allerede er i bruk bør unngås. 
 
Bydelsutvalgets vedtak i navnesak oversendes byrådet ved den byrådsavdeling som har ansvaret 
for kulturområdet som underretter Kultur- og utdanningskomiteen. 
 
 
Forslag til vedtak:  
Bydelsutvalget vedtar at arbeidsgruppen for navnsetting av gater og plasser på Filipstad skal bestå 
av følgende representanter: 
 
H - 
A - 
V - 
SV - 
F - 
 
Bydelsutvalget gir arbeidsgruppen mandat til å utforme en åpen henvendelse til allmennheten og 
lokale vel- og historieforeninger for å be om innspill på historiske norske kvinner, samt å vurdere 
innkomne forslag. 
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Bydelsutvalget forutsetter at arbeidsgruppen følger de rutiner for navnesetting som er nedfelt i 
rundskriv fra Byrådsavdeling for kultur og utdanning datert 08.10.2010: Navnsetting av gater, 
veier, plasser m.v. i Oslo – premisser for navnsettingsmyndigheten, samt Instruks for navnsetting 
av gater, veier, plasser m.v. i Oslo, vedtatt i Oslo bystyre i sak 488/2000. 
 
Bydelsutvalget ber om at arbeidsgruppen konstituerer seg snarest mulig etter at BU-vedtak 
foreligger, og at forslag til navnesetting blir behandlet i komité før endelig vedtak i bydelsutvalget. 
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BU-sak 274/13 
         Mibu-sak 138/13 
 
Møtedato: 17.09.2013 Miljø- og byutviklingskomiteen 
Møtedato: 24.09.2013 Bydelsutvalget 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STRØMSBORGVEIEN 12, GNR 2, BNR 8, BYGDØY SKOLE 
VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED 
DETALREGULERINGSPLAN 
 
 
 
 
På vegne av tiltakshaver Undervisningsbygg Oslo KF varsler arkitektkontoret HRTB AS om 
oppstart av arbeid med detaljregulering for Bygdøy skole. 
 
Planområdet omfattes av regulering S-3729, Byggeområde for offentlig/allmennyttig 
formål/spesialområde bevaring (skole, barnehage, bydelsaktiviteter). Tre av eksisterende 
bygningsvolumer er oppført som bevaringsverdige på byantikvarens gule liste, og en kolle i 
skolegården er regulert til bevaring.  
Planområdet foreslås omregulert til bebyggelse og anlegg, offentlig- eller privat tjenesteyting 
(undervisning, barnehage), samferdsel (kjøreveg, fortau, gang- og sykkelvei) og hensynssone for 
bevaring (naturmiljø og kulturmiljø).  
 
Bygdøy skole og Kongeskogen barnehage ligger innenfor planområdet på totalt ca 14,5 da. 
Kongeskogen barnehage disponerer 2942m2, og Bygdøy skole 11558m2. Skolen er i dag en 
barneskole med 2 paralleller. Planforslaget legger opp til en utvidelse av eksisterende skole til 3 
paralleller per trinn (fra 392 elever til 588 elever). Utvidelsen av en parallell på Bygdøy skole er 
vedtatt i Oslo bystyre, Skolebehovsplanen 2012 – 2022, og er forutsatt ferdigstilt 2016.  
 
Planområdet ligger med Strømsborgveien i vest og Bygdøy Kapellvei i sør og øst, og grenser mot 
Kongsgården i nord og vest, villabebyggelse i syd og Bygdøy kapell og Folkemuseet i øst. 
 
Hensikten med planforslaget er å utvide eksisterende byggegrenser og øke byggeareal for å få 
plass til et nybygg. Nybygget foreslås plassert på sydsiden av eksisterende skole. Gjeldende 
regulering legger opp til inntil 2 og 3 etasjer på ulike felt på området med maks BRA 7100 m2 
totalt. Et nybygg vil ta utgangspunkt i gjeldende regulering i forhold til høyder.  
 
Planforslaget utløser ikke krav til konsekvensutredning. 
 
Plan- og bygningsetaten anbefaler forslaget og vist plassering av nybygget mot Strømsveien, og 
understreker at det må tas hensyn til verneverdig bebyggelse ved utforming av nybygget. Etaten 
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mener videre at det bør ses på mulighet for å finne en erstatning for ballbanen som nedbygges, 
eventuelt ved å redusere eller omdisponere parkeringsarealet.  
 
Bemerkninger til varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering for Strømsborgveien 
12, Bygdøy skole, gnr 2 bnr 8, merket saksnummer 201307537, sendes 
postmottak@pbe.oslo.kommune.no samt direkte til saksbehandler hlo@hrtb.no innen 
20.09.2013. Saksbehandler er orientert om at innspill kan gis først etter bydelsutvalgets møte 
24.09.2013. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget er invitert til å gi uttalelse til varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering for 
Strømsborgveien 12, gnr 2, bnr 8 – Bygdøy skole.  
 
Bydelsutvalget ser positivt på den varslete planendringen med sikte på å øke skolens kapasitet til 3 
paralleller år 2016. 
 
Bydelsutvalget forutsetter at vernehensyn i forhold til eksisterende bebyggelse og miljø avklares 
med Byantikvaren. 
 
Bydelsutvalget anbefaler i likhet med Plan- og bygningsetaten at det ses på en mulighet for å finne 
en erstatning for ballbanen som nedbygges. 
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DRAMMENSVEIEN 118, GNR 212, BNR 196 
KUNNGJØRING OM OFFENTLIG ETTERSYN FRA 26.08.2013 TI L 
07.10.2013 
FORSLAG TIL DETALJREGULERING 
 
 
 
 
Plan- og bygningsetaten har lagt ut forslag til detaljregulering for ovenstående eiendom til 
offentlig ettersyn, og sent det ut på høring. 
 
Planforslag til offentlig ettersyn er tilgjengelig som plankunngjøring og i saksinnsyn på Plan- og 
bygningsetatens nettsider http://www.pbe.oslo.kommune.no på saksnummer 201005792.  
 
Planområdet omfatter totalt ca 6 890 m2 og er regulert til Friområde (turvei) S – 3193. Det 
foreligger midlertidig bruksendring av eksisterende bebyggelse på planområdet. Bruken av 
bygningene er ikke i samsvar med gjeldende reguleringsplan. 
Eiendommen har to bygninger, en større trafobygning fra mellomkrigsårene og løkkehuset 
Katrinelund fra tidlig 1800-tall, som begge står på Byantikvarens gule liste over bevaringsverdige 
bygg.  
 
Forslaget inneholder to alternativer:  
Alternativ 1 er utarbeidet av Hille Mellbye Arkitekter AS på vegne av Ragde Eiendom. 
Planområdet foreslås regulert til blandet bruk. Løkkehuset på 580 m2 er foreslått regulert til 
bolig/kontor/forretning/bevertning, og Transformatorstasjonen på 2370 m2 til 
kontor/industri/energianlegg. Nordøst på eiendommen foreslås i tillegg til eksisterende bebyggelse 
friområdet regulert til barnehage med bebyggelse plassert opp mot Drammensveien (BRA 560 
m2).  
I tillegg foreslås 620 m2 regulert til kjørevei og annen veigrunn samt 1860 m2 til friområde 
inkludert gang- sykkelvei. Gang- sykkelveien (ca 480 m2) blir altså fjernet som eget 
reguleringsformål, men har påskriften gang- sykkelvei på plankartet. Det er ikke stilt 
erstatningsareal for det omregulerte friområdet på totalt 5030 m2. 
Plan- og bygningsetaten anbefaler ikke Alternativ 1. 
 
Alternativ 2 er utarbeidet av Plan- og bygningsetaten –og skiller seg fra Alternativ 1 ved at det 
ikke reguleres inn nybygg på friområdet og gang- sykkelveien opprettholdes. Areal som 
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opprettholdes som friområde blir dermed totalt ca 3330m2 hvorav gang- sykkelveien utgjør 
omtrent 480m2. Alternativ 2 foreslår ikke industri i den bevaringsverdige trafobygningen. 
Plan- og bygningsetaten anbefaler Alternativ 2. 
 
Eiendommen ligger som en buffer mellom et etablert boligområde og et område for 
næring/kontor/industri. Tomten, som opprinnelig var en Frognerløkke, ligger i forlengelsen av 
Frognerparken og Frognerelven mellom Drammensveien og jernbanen. Tomten er del av 
en/forlengelsen av et grøntdrag på andre siden av jernbanen som går ned mot 
Frognerstranda/Frognerkilen. Den har en sentral plassering både nord/sør gjennom ”Grøntplanen” 
og ”Overordnet tursystem B1”, og som buffer mellom boligområdet på ”nedre Frogner” og 
næringsvirksomheten på Skøyen/Thune.  
 
Eiendommen er berørt av støy og svevestøv. Målinger viser at støvforurensningen på planområdet 
ligger innenfor anbefalte grenseverdier. Støykilder er trikk og biltrafikk fra Drammensveien og 
jernbanestøy fra syd. En eventuell barnehage må skjermes fra støy. Det er bemerket at oppføring 
av en barnehage sannsynligvis vil medføre omlegging av kabeltraseer og flytting av 
transformatorstasjon nordøst på planområdet. 
 
Foreløpig vurdering fra Plan- og bygningsetaten: 
Plan- og bygningsetaten tar i sin foreløpige vurdering opp at planforslagets alternativ 1 er i strid 
med flere overordnede planer, for eksempel Kommuneplan 2008 som nedfeller at Oslo fortsatt 
skal ha en blågrønn profil, Forslag til revidert grøntplan som forutsetter at turvei B1 ska fremføres 
gjennom friområdet og som antyder mulighet for å åpne Frognerbekken over eiendommen, samt 
det nylig påbegynte arbeidet med planprogram for Fornebubanen Lysaker – Majorstuen, samt 
tilhørende områderegulering for Skøyen og Vækerø med mulighetsstudier. Drammensveien 118 
ligger innenfor dette området, og behovet for grønne arealer vil øke med den planlagte 
fortetningen. 
 
Plan- og bygningsetaten konkluderer med at de ikke kan anbefale Alternativ 1 i planforslaget.  
Den foreslåtte barnehagen ville utgjøre en barriere i den sammenhengende grøntstrukturen fra 
Frognerparken, og tomten ned mot Frognerkilen og Bygdøy. Grøntstrukturen med turvei vurderes 
å ha stor verdi for opplevelsen av området. 
 
Etaten anbefaler Alternativ 2 som ivaretar den blågrønne strukturen i området ved at friområdet 
bevares som en grønn lunge. Turveien fra Nordmarka til Bygdøy anses som viktig og realiserbar i 
fremtiden. En realisering av jernbanekryssing for turveien vil kunne vurderes i områderegulering 
for Skøyen.  
 
Etaten peker på at det er en prioritert oppgave å tilrettelegge for barnehager i bydelen, men at 
etaten i dette prosjektet har vurdert at behov for barnehageplasser må vike prioritet for bevaring av 
regulert friområde, grønn lunge og muligheten for å åpne Frognerbekken. Det er ikke stilt 
erstatningstomt for det friareal som foreslås omregulert/bebygget. 
 
Etaten har vurdert Løkkehuset som uegnet for barnehageregulering da det kun ville gi rom for 3 
avdelinger, noe som er ugunstig i forhold til drift. (Det kan imidlertid vises til ferske eksempler på 
nybygde private barnehager av denne størrelsen f. eks. Munkedamsveien 62 og Tjuvholmen 
barnehage.)  
 
Bemerkninger som kommer inn er grunnlaget for å bearbeide planforslaget og saksfremstillingen 
før saken sendes videre til byrådet. Bemerkningene kommenteres samlet i etatens fremstilling til 
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byrådet. Kopi av bemerkningene følger saken når den sendes til politisk behandling. Byrådet avgir 
sin innstilling til byutviklingskomiteen som behandler saken med de bemerkninger som er 
kommet inn. Deretter vil saken bli lagt fram for bystyret til endelig godkjenning. 
 
Bemerkninger til planforslaget merket med saksnummer 201005792 og sendes Plan- og 
bygningsetaten postmottak@pbe.oslo.kommune.no senest 07.10.2013.  
 
 
Utrykt vedlegg: Samrådsinnspill 
   Risiko- og sårbarhetsanalyse 
   Støy og luftkvalitet Drammensveien 118 
   Trafikale konsekvenser av planforslag 
 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget er invitert til å gi uttalelse til forslag til detaljregulering for Drammensveien 118, 
gnr 212, bnr 196.  
 
Bydelsutvalget har tidligere behandlet saker på samme eiendom i en rekke møter, senest i møte 
19.03.2013 sak 93/13 hvor bydelsutvalget går inn for at det fremmes en sak med forslag til 
regulering av barnehage på eiendommen. 
 
Bydelsutvalget merker seg at Plan- og bygningsetaten med utgangspunkt i driftsmessige forhold 
ikke vil anbefale regulering av Løkkehuset til barnehage. Dette er et forslag som tidligere er 
fremmet av bydelsutvalget, og som vurderes som en løsning for å oppnå flere barnehageplasser 
samtidig som grøntarealet kan bevares som friområde. 
 
Bydelsutvalget kan vise til to regulerte 3-avdelings barnehager i Bydel Frogner som nylig er 
etablert som private barnehager, og mener det vil være marked for ytterligere tilbud av samme 
størrelse. 
 
Bydelsutvalget mener at barnehage i Løkkehuset bør vurderes. Det ville gi både barnehageplasser 
og bevare den grønne lungen Katrinelund. 
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Drammensveien 118, Skøyen 
Planforslag til offentlig ettersyn  
Detaljregulering 
 
Alternativ 1: Området foreslås regulert til blandet bruk. Løkkehuset på 580 m² er foreslått regulert 
til bolig/kontor/forretning/bevertning, og Trafostasjonen på 2370 m² til kontor/industri/ 
energianlegg. I nordøst planlegges et nybygg (BRA 560 m²) med område foreslått regulert til 
barnehage. Plan- og bygningsetaten anbefaler ikke alternativ 1. 
Alternativ 2 skiller seg fra alternativ 1 ved at det ikke reguleres nybygg på friområdet, gang- og 
sykkelvei opprettholdes og industri tas ut som formål i trafostasjonen. Plan- og bygningsetaten 
anbefaler alternativ 2. 
 
Plan- og bygningsetaten ber om bemerkninger til forslaget i løpet av høringsperioden som er oppgitt 
i varslingsbrev.   
 
Utarbeidet av:  Alternativ 1: Hille Mellbye Arkitekter AS for Ragde Eiendom. 
  Alternativ 2: Plan- og bygningsetaten 

 
 
Bydel: Frogner Saksnummer: 201005792  
Gnr./bnr.: 212/196 Dokumentnummer: 53 
Saksnummer oppgis alltid ved henvendelse 
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INNHOLD 
Plan- og bygningsetatens saksfremstilling 
Faktaark alt. 1 side 3 
Faktaark alt. 2 side 5 
Saksgang side 5 
Sammendrag side 6 
Plan- og bygningsetatens kommentarer til forhåndsuttalelser side  11 
Plan- og bygningsetatens foreløpige vurdering side  12 
Forminsket plankart – alt. 1 side 20 
Planbestemmelser – alt. 1 side 21 
Forminsket plankart – alt. 2 side 24 
Planbestemmelser – alt. 2 side 25 
Vedtak om offentlig ettersyn side 28 
 
Trykte vedlegg 
1. Forslagsstillers planbeskrivelse 
2. Samrådsinnspill 
3. Forhåndsuttalelser 
4. ROS-analyse 
5. Analyse – Støy og luftkvalitet 
6. Trafikkvurdering 
 
Utrykte vedlegg kan sees på saksinnsyn på Plan- og bygningsetatens nettside som vedlegg til 
Planforslag til offentlig ettersyn:  
 
1. Plankart i målestokk 1:500  
2. Delingstillatelse      dok. nr. 50 fil 13 
3. Igangsettingstillatelse, inkl. midl. brukstillatelse  dok. nr. 50 fil 14 
4. Vurdering av el-felt      dok. nr. 50 fil 15 
5. Byantikvaren- frafall av krav om arkeologisk registrering dok. nr. 50 fil 16 
6. Hafslund nett- Generalfullmakt    dok. nr. 50 fil 17 
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FAKTAARK – ALT. 1 
 
Forslagsstiller: Ragde Eiendom AS v/Edgar Haugen 
 Gladengveien 3B 
 0661 Oslo  
 22 62 62 20 
 post@ragde.no  
   
Konsulent: Hille Melbye Arkitekter AS v/Per Henrik Svalastog 
 Hausmannsgate 16 
 0182 Oslo 
 23 32 72 00 
 firmapost@hilmel.no   
 
Eieropplysninger 
Gnr. 212 bnr.196      Ragde Eiendom (Rettighetserklæring er foreløpig ikke tinglyst) 
Gnr. 212 bnr.988  Ragde Eiendom. (Rettighetserklæring er foreløpig ikke tinglyst) 
Gnr. 250 bnr.4  Oslo Kommune  
 
Arealstørrelse – planområde 
Planområdet totalt:          ca 6 890 m² 
 
Areal for hvert formål: 
Bebyggelse og anlegg: 
Offentlig eller privat tjenesteyting   
   - barnehage    ca 1 470 m²  
 
Kombinert bebyggelse- og anleggsformål  
   - bolig/kontor/forretning/bevertning ca    580 m² 
   - kontor/industri /energianlegg  ca 2 370 m² 
 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: 
   - kjøreveg    ca    260 m² 
   - annen veggrunn - teknisk anlegg ca    360 m² 
Grønnstruktur: 
   - friområde    ca 1 860 m² 
 
Sone med angitte særlige hensyn  -bevaring kulturmiljø H570 
  
Arealstørrelse – ny bebyggelse 
Over terreng:  BRA=560 m² 
(kjeller under bakken er ikke medregnet i bruksareal) 

BYA=350m² 
 
Arealstørrelse – eksisterende bebyggelse som opprettholdes 
Trafostasjon:   BRA= 2.250m² 
(hvorav 690m² er kjellerarealer som består av tekniske rom/kabelgater og arealer som ikke er utgravd) 
   BYA=734m² 
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Løkkehus:   BRA= 560m² 
(hvorav 200m² er innredet kjeller som brukes til bod/vaskerom) 
   BYA=300m² 
 Antatt antall boligenheter: 3 stk. 
 Antatt leilighetsfordeling: 3 x 3-roms leiligheter 
 
Utnyttelse m. m. 
Bruksareal barnehave   BRA=560 m² 
Uteareal barnehave 17m² per barn = 1225m² inkludert takterrasse. I tillegg til tilstøtende friområde på 
1850m².  
 
Parkering 
Transformatorstasjon 
Plasser på terreng: 23  stk. inkl. 1 plass for bevegelseshemmede og 2 plasser for el-bil. 
Plasser for sykkelparkering: 15  stk. 
 
Løkkehus 
Plasser på terreng: 5  stk. inkl. 1 plass for bevegelseshemmede 
Plasser for sykkelparkering: 7  stk. 
 
Barnehave 
Plasser på terreng: 9  stk.  
Plasser for sykkelparkering: 4  stk. 
(parkeringsplassene oppføres på tomt for transformatorstasjon) 
 
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 25.08.11. i papirutgavene av Aftenposten og Dagsavisen. 
Kunngjøringen ble også gjort elektronisk på Aftenposten.no i tidsrommet 25.08.11. – 21.09.11. 
Grunneiere og andre rettighetshavere er varslet ved brev datert 24.08.11. 
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FAKTAARK – ALT. 2 
Forslagsstiller: Plan- og bygningsetaten 
Adresse: Vahls gate 1, 0187 Oslo 
Postadresse: Boks 36 Sentrum, 0102 Oslo  
Kontakperson:  Ingrid Marie Finstad, ingrid.finstad@pbe.oslo.kommune.no  
   
Eieropplysninger 
Gnr. 212 bnr. 196 Ragde Eiendom  
Gnr. 212 bnr. 988 Ragde Eiendom 
Gnr. 250 bnr. 4  Oslo Kommune  
 
Arealstørrelse – planområde 
Planområdet totalt:          ca 6 890 m² 
Areal for hvert formål: 
Bebyggelse og anlegg: 
 
Kombinert bebyggelse- og anleggsformål  
   - bolig/kontor/forretning/bevertning   ca    580 m² 
   - kontor/energianlegg     ca 2 370 m² 
 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: 
   - gang-/sykkelveg     ca    480 m² 
   - kjøreveg      ca    260 m² 
   - annen veggrunn --teknisk anlegg   ca    360 m² 
Grønnstruktur: 
   - friområde      ca 2 860 m² 
 
Sone med angitte særlige hensyn  -bevaring kulturmiljø H570 
 
Arealstørrelse – eksisterende bebyggelse som opprettholdes 
Trafostasjon:   BRA= 2.250m² 
(hvorav 690m² er kjellerarealer som består av tekniske rom/kabelgater og arealer som ikke er utgravd) 
   BYA=734m² 
 
Løkkehus:   BRA= 560m² 
(hvorav 200m² er innredet kjeller som i dag brukes til bod/vaskerom) 
   BYA=300m² 
Parkering 
Transformatorstasjon 
Plasser på terreng: 23  stk. inkl. 1 plass for bevegelseshemmede og 2 plasser for el-bil. 
Plasser for sykkelparkering: 15  stk. 
Løkkehus 
Plasser på terreng: 5  stk. inkl. 1 plass for bevegelseshemmede 
Plasser for sykkelparkering: 7  stk. 
 

SAKSGANG 
Etter offentlig ettersyn vil innkomne bemerkninger bli referert, kommentert og eventuelle endringer 
innarbeidet. Saken er planlagt oversendt rådhuset for politisk behandling 3. tertial.  
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SAMMENDRAG 
Bakgrunn 
Bakgrunnen for planforslaget er at det foreligger midlertidig bruksendring av eksisterende bygninger på 
planområdet (saksnummer 200911240). Bruken av bygningene er ikke i samsvar med gjeldende 
reguleringsplan. Eiendommen, Katrinelund ble i reguleringsplan S-3193 av 12.09.1990 omregulert fra 
allmennyttig formål til friområde. 
 
Tomten ligger som en buffer mellom et etablert boligområde og et område for kontor/næring/industri. 
Tomten som opprinnelig var en Frognerløkke, ligger i forlengelsen av Frognerparken og Frognerelven 
mellom Drammensveien og jernbanen. Tomten er del av/forlengelsen av et grøntområde på andre siden av 
jernbanen som går ned mot Frognerstranda/Frognerkilen. Den har en sentral plassering både nord/sør 
gjennom ”Grøntplanen” og ”Overordnet turveisystem B1”, og som buffer mellom boligområdet på ”nedre 
Frogner” og næringsvirksomheten på Skøyen/Thune. 
 
Eiendommen består av to bygninger som begge står på Byantikvarens gule liste over bevaringsverdige 
bygg. Den eldste bygningen er et løkkehus fra tidlig 1800-tall som fikk løkkehusnavnet av Frognerløkka 
det fortsatt ligger på: Katrinelund. Den andre bygningen på eiendommen er en transformatorstasjon fra 
mellomkrigsårene.  
 
Beskrivelse av planforslaget – alt. 1 
Planområdets totale størrelse er 6890 m². Av dette er 1470 m² avsatt til barnehage, 580 m² til 
bolig/kontor/forretning/bevertning (Løkkehuset), 2370 m² til kontor/industri/energianlegg, 260 m² til 
kjøreveg, 360 m² til annen veigrunn og 1860 m² til friområde.  
 
”Trafoen” (Transformatorstasjonen) med arealer omkring som foreslås omregulert til 
kontor/industri/energianlegg med hensynssone bevaring, har en BRA på 2250 m² og BYA på 734 m². 
Løkkehuset med et mindre areal rundt som foreslås omregulert til bolig/kontor/forretning/bevertning med 
hensynssone bevaring, har en BRA på 560 m² og BYA på 300 m². Grad av utnytting for barnehage i 
nordøst skal ikke overstige 560 m² BRA. Uteoppholdsarealet skal være minst 17 m² per barn. Tillate maks 
gesimshøyder har kote 11,8 og er vist på plankartet. Takoppbygg for heis og maskinrom kan maksimalt 
overstige tillat maskimal høyde med 2,5 meter. 
 
Gang- og sykkelveien blir regulert til friområde, men har påskriften gang- og sykkelvei i plankartet. Det er 
ikke stilt erstatningsareal for omregulering av friområdet. 
 
Beskrivelse av planforslaget – alt. 2 
I alternativ 2 reguleres det ikke inn nytt bygg med barnehage på friområdet. Areal som opprettholdes som 
friområde blir da ca. 2860 m², mens gang- og sykkelsti omtrent utgjør 480 m². 
 
Forhåndsuttalelser  
Det er innkommet 8 forhåndsuttalelser.  
1. Bydel Frogner 29.09.2011 
2. Byrådsavdeling for kultur og utdanning 19.09.2011 
3. Bymiljøetaten divisjon samferdsel 19.09.2011 
4. Bymiljøetaten divisjon trafikk 31.09.2011 
5. Bymiljøetaten divisjon friluft 20.08.2011 
6. Eiendoms- og byfornyelsesetaten 15.09.2011 
7. Jernbaneverket 30.09.2011 
8. Oslo og omland friluftsråd 29.09.2011 
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Bydel Frogner: støtter omregulering av deler at trafobygget til kontorformål og foreslår at Løkkehuset 
vurderes for barnehageformål. Bydelsutvalget er opptatt av at den planlagte turveien og forbindelsen til 
Frognerparken utvikles. Det vises til Byantikvarens tidligere uttalelser hvor det understrekes at grøntdraget 
fra Frognerparken til Kathrinelund ikke brytes av bygninger. Det åpne grøntdraget er sentralt for 
opplevelsen av den gamle løkken og for videreføring av en eventuell gang- og sykkelsti fra Frognerparken 
til Karenslyst allé. 
Byrådsavdeling for kultur og utdanning: støtter omregulering til barnehage. De forutsetter at det blir 
tilstrekkelig uteareal, gode sol- og lysforhold og at området er tilgjengelig for allmennheten utenom 
barnehagens åpningstid. Støy og forurensning må utredes og eventuelle avbøtende tiltak må hensyntas i 
reguleringsbestemmelsene.  
Bymiljøetaten, divisjon samferdsel: mener det må besluttes om gang- og sykkelveien fortsatt skal 
opprettholdes mellom Drammensveien og Karenslyst. Realiserbarhet med hensyn til kryssing av jernbanen 
og kostnader er viktig. De viser til undergang noe lenger vest. Ved fortsatt gang- og sykkelvei, må 
gjennomføringen inkludert undergang ved jernbanen settes som en reguleringsbetingelse og en 
utbyggingsavtale inngås med kommunen. Minimumsnorm for næringsparkering anbefales. Ved 
planlegging av barnehage må trafikkløsningen til denne beskrives. Dersom deler av regulert annet veiareal 
ønskes innlemmet i planområdet må de kontaktes for å avklare avgrensningen. 
Bymiljøetaten, divisjon trafikk: skriver at areal til parkering må sikres på egen tomt, og det må sikres 
atkomstmuligheter. Tiltaket må ikke skape ekstra trafikk i området. Dersom det reguleres til barnehage må 
det tas spesielt hensyn til hente- og bringeparkering. 
Bymiljøetaten, divisjon friluft: skriver at eiendommen er en viktig del av den grønne forbindelsen mellom 
Frognerparken og Bygdøy/Frognerkilen. I reguleringsplanen og nytt forslag til Grøntplanen er det planlagt 
gangforbindelse over togsporene i forlengelse av den regulerte gang- og sykkelveien. Forholdene ligger til 
rette for en fremtidig gjenåpning av Frognerbekken gjennom området. Bymiljøetaten divisjon friluft anser 
friområdet for å ha en svært viktig funksjon. Med bakgrunn i dette kan Bymiljøetaten divisjon friluft ikke 
anbefale omreguleringen. 
Eiedoms- og byfornyelsesetaten: mener at gang- /sykkelvegforbindelsen over eiendommen må 
opprettholdes i ny reguleringsplan. 
Jernbaneverket: gjør oppmerksom på at deres regelverk gjelder for alle anleggsarbeider nær jernbanen. De 
uttaler at det må utføres støyberegninger og eventuell skjerming ved etablering av barnehave. De minner 
også om mulige ulemper pga. støy og strukturlyd fra trafoen. Jernbaneverket kan ha meninger om 
arealbruk og løsninger senere i planprosessen. 
Oslo og omland friluftsråd (OOF): motsetter seg utbygging i områder regulert til friområder i byggesonen. 
Området ligger unikt til som en grønn lunge blant sterkt trafikkerte veier og bebyggelse og tilbyr i så 
henseende befolkningen i nærområdet muligheten til å komme seg ut til et grønt friområde. Dersom 
området likevel omreguleres anbefaler OOF på det sterkeste at det opprettes et erstatningsområde, og at 
dette opparbeides i tråd med rekkefølgebestemmelser i ny plan. 
 
Forslagsstillers kommentarer til forhåndsuttalelsene 
Deler av eksisterende trafobygning reguleres til kontorformål, mens løkkehuset vurderes som vanskelig å 
benytte til barnehave. Forslagsstiller forstår Høringsutkast til revidert Grøntplan for Oslo slik at den 
foreslår en gjenåpning av den historiske traseen til Frognerelva vest for Drammensveien 120 og at en 
gjenåpning av elva vil koordineres med turveiframføring på strekningen. Siden løsningen ikke er vedtatt 
holder planforslaget åpent for en mulig turveitrase gjennom friområdet.  
 
Den nye barnehaven er lokalisert blant annet i forhold til eksisterende trær og opplevelsen av en større 
«grønn bevegelse» gjennom området, høydeforskjeller i terrenget som gjør den nye bebyggelsen mindre 
synlig og avstand til løkkehuset.  
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Støy- og forurensningshensyn er utredet og vil bli ivaretatt. Barnehaven vil få tilstrekkelig med lys og det 
er lagt opp til uteareal i forhold til mulighetene i situasjonen. Basert på utarbeidet rapporter på støy, trafikk 
og luftkvalitet forstår vi området som egnet for barnehaveformål. Friområdet vil fortsatt være tilgjengelig 
for allmennheten.  
Forslagsstiller ønsker å innlemme deler av annet veiareal i planområdet for å benytte dette til oppføring av 
støyskjerm mot barnehavens uteareal og ønsker en dialog med Bymiljøetaten divisjon samferdsel på dette. 
 
Andre innspill 
Etter prosjektavklaring har det kommet inn nye uttalelser i saken 
 
1. Arbeiderpartiet ved Tone Tellevik Dahl      04.02.13.  
2. Plan- og bygningsetaten        19.02.13.  
3. Bydel Frogner Miljø- og byutviklingskomiteen Sak 53/13 BU-sak 93/13  12.03.13.  
4. Bydel Frogner Bydelsutvalget Sak 53/13      25.03.13.  
5. Brev fra Byrådsavdelingen for byutvikling til Byråden for byutvikling  19.03.13.  
6. Byantikvaren         26.03.13.  
 
Arbeiderpartiet spørsmål til Byråden ved Tone Tellevik Dahl refererer Byutviklingskomiteens  
enstemmige uttalelse fra 29. april 2009: «Reguleringen til friområdet er over 10 år gammel uten at den  
er gjennomført. Komiteen mener derfor det er på høy tid med en omregulering slik at man får  
hensiktsmessige grenser i forhold til bredde på turvei og beliggenhet av eventuell gang og sykkelvei  
samt å omregulere trafostasjonen og løkkebolig til spesialområde bevaring. Å vurdere barnehage på  
tomten kan være en del av et slikt reguleringsarbeid.» Arbeiderpartiet har registrert  
at forslagsstiller på dette tidspunktet, grunnet Plan- og bygningsetatens tilbakemeldinger på  
planskissen, hadde valgt å trekke barnehagen ut av planforslaget, på tross av at både  
Byutviklingskomiteen og Bydelsutvalget i Bydel Frogner har stilt seg positive til å vurdere barnehage  
på eiendommen i forbindelse med planprosessen. De spør om byråden mener det er heldig at et  
prioritert tiltak som barnehave administrativt tas ut av planforslaget når både bystyrets organer og  
vedkommende bydel har bedt om en slik sak?  
Plan- og bygningsetaten viser til henvendelse fra Byrådsavdelingen for byutvikling den 07.02.13. der  
de ber om kommentarer til spørsmål fra Arbeiderpartiet ved Tone Tellevik Dahl. Etaten kan ikke anbefale 
forslaget om å bygge barnehave på tomten. Den vil utgjøre en barriere i den sammenhengende 
grøntstrukturen fra Frognerparken, over tomten ned mot Frognerkilen og Bygdøy. Selv om turveiens 
kryssing av jernbanen ikke er gjennomført vurderer etaten at grøntstrukturen med turvei har stor verdi for 
opplevelsen av området og byen. Potensialet i en uavbrutt turvei i grønne omgivelser fra fjorden til 
Frognerparken og videre til marka tilsier at friområdet og turveien ikke bør reguleres bort. Nyere 
gangforbindelser under jernbanen i nærområdet vil ikke erstatte fremføringen av en turvei til overordnet 
turveitrase. Etaten mener at støyskjerming av barnehaven vil forringe opplevelsen av løkkehuset og 
friområdet, og det vurderes som uheldig at dette ikke kan sees og oppleves uten visuelle barrierer fra  
Drammensveien. Barnehaven vil beslaglegge et sentralt plassert grøntareal og turområde og medføre  
økt trafikk til og fra tomten samt behov for parkeringsplasser. Dette vil redusere verdien og  
brukbarheten av friområdet. Forslaget er i strid med følgende overordnede planer:  
Kommuneplan 2008, vedtatt 11.06.2008: forutsetter at Oslo fortsatt skal ha en blågrønn profil, og dette 
innebærer at grøntarealer i byggesonen ikke skal nedbygges.  
Kommunedelplan 1/9. Skøyen 1994:I denne planen er planområdet en del av delsone B1, hvor det heter at: 
”I delsone B1 på plankartet bør det ikke bygges slik at det hindrer mulighetene for å gi Frognerbekken fritt 
eller kunstig løp fra Drammensveien til Frognerkilen”.  
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I Forslag til revidert grøntplan er turvei B1 uendret fra gjeldende grøntplan og framtidig turdrag vist som 
prinsipp ned til Frognerkilen. Det angis at Frognerelva bør gjenåpnes og gjøres tilgjengelig for 
allmennheten.  
Etaten har gjennom prosjektavklaring anbefalt at reguleringsforslaget reduseres i omfang, slik at det  
ikke omfatter oppføring av nybygg på friområdet. Forslaget vil dermed omfatte hensiktsmessig  
omregulering av eksisterende bygninger på tomta til faktisk bruk.  
Bydel Frogner registrerer med undring at Plan- og bygningsetaten til tross for bydelens og bystyrets  
klart uttalte ønsker om å få en sak med forslag til regulering av barnehave på den aktuelle eiendommen, 
har forsøkt å unngå at et slikt forslag fremmes for behandling. Bydelen har vært på befaring på 
eiendommen og konstatert at den er vel egnet til barnehaveformål. Bydelen bemerker videre at det neppe 
er mulig å finne nye barnehavetomter i bydelen uten at det vil være noen grad av motstridende hensyn som 
må avveies i en planprosess, og ønsker saken opp til vurdering. De påpeker at de er klar over at det finnes 
andre hensyn enn ønsket om flere barnehaver, men mener at de må avveies i en planprosess. Når forslaget 
kveles i starten blir denne avveiningen forhindret. At PBE mener noen hensyn taler mot barnehaven, før 
prosessen overhode er startet, bør ikke forhindre en nærmere vurdering som de politiske organene har bedt 
om. De ber om at det blir fremmet et reguleringsforslag snarest, og at saken blir prioritert ut fra behovet for  
barnehaveplasser og den forsinkelse som har oppstått. Forslag fra F ble enstemmig vedtatt.  
Bydelsutvalget vedtar Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling som referert i Sak 53/13 BU-sak  
93/13.  
Byråden for byutvikling viser til vedlagt brev datert 04.02.13. fra Tone Tellevik Dahl (A) til bystyret.  
Hun viser til Plan- og bygningsetatens tilbakemeldinger på planskissen og at konsekvensen av disse  
var at forslagsstiller på et tidspunkt valgte å ta barnehaveformål ut av planforslaget. Hun spør om  
Byråden mener det er heldig at et prioritert tiltak som barnehave tas ut av planforslag når både bystyrets 
organer og bydelen har bedt om å bli presentert for en slik sak. Videre svarer Plan- og bygningsetaten på 
Tone Tellevik Dahls spørsmål i vedlagt brev datert 19.02.13. De uttaler at de ikke anbefaler forslaget om å 
bygge barnehave på eiendommen. De viser til at forslaget er i strid med overordnede planer. Byråden for 
byutvikling viser til at tiltakshavers arkitekt nå opplyser at reguleringsforslag vil bli fremsendt med 
barnehaveformål inkludert. Byrådet vil først ta stilling til reguleringsforslaget når det oversendes for 
politisk behandling og er belyst i full bredde.  
Byantikvaren ber om at også den eksisterende trafoen legges inn i en hensynssone og viser til e-post-  
korrespondanse angående saken. Deres innspill til reguleringsbestemmelsene er:  
Bygninger som inngår i hensynssonen  
§1.1 Bygninger som omfattes av hensynssone på plankartet tillates ikke revet, fjernet, flyttet eller 
tilbygget.  
§1.2 Bygningenes eksteriør og bærende konstruksjoner skal bevares. Mindre endringer av eksteriør eller 
bærekonstruksjoner kan unntaksvis tillates etter søknad dersom det ikke går på bekostning av byggets 
kulturminnefaglige og estetiske verdier.  
§1.3 Ved restaurering eller reparasjon av eksteriøret skal opprinnelige/eldre materialer og elementer 
bevares med sin opprinnelige plassering. Der verdifulle eldre elementer er tapt skal uttrykk og kvalitet med 
hensyn til utforming, materialbruk, farger og utførelse videreføres. Eksisterende elementer tillates ikke 
revet, fjernet eller endret med mindre fravær av verneverdier kan dokumenteres. 
§1.4 Dersom bevaringsverdig bebyggelse går tapt på grunn av brann eller annen uopprettelig skade, tillates 
det oppført bebyggelse med samme plassering, dimensjoner og høyder.  
§1.5 Alle søknadspliktige tiltak som berører bevaringsverdiene skal forelegges Byantikvaren for uttalelse 
før det fattes vedtak.  
§1.6 Grøntareal som er avmerket med hensynssone på plankartet skal bevares. Dette inkluderer terreng- og 
landskapsbearbeiding med markdekke og vegetasjon. Eksisterende elementer i hensynssonen tillates ikke 
revet, fjernet eller endret med mindre fravær av verneverdi kan dokumenteres.  
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§1.7 Grøntareal skal beholdes uendret eller tilbakeføres på grunnlag av dokumentasjon og 
kulturminnefaglig anbefaling.  
§1.8 Verneverdige trær og annen vegetasjon som dør eller må fjernes pga. dokumentert dårlig tilstand skal 
erstattes med tilsvarende type og plasseres på samme sted.  
§1.9 Det tillates etablering av en adkomstvei til trafoens bakinngang innenfor hensynssonen, så sant denne 
tilpasses grøntområdet på en skånsom måte. Dersom den brukes sjelden kan den etableres som armert 
gress.  
1.10 Alle søknadspliktige tiltak som berører bevaringsverdiene skal forelegges Byantikvaren for uttalelse 
før det fattes vedtak.  
 
Forslagsstillers kommentarer til andre innspill 
En omregulering av planområdet med barnehaveformål, slik Arbeiderpartiet etterlyser, blir nå fremmet.  
 
Friområdet følger en turveitrase som ikke er videreført slik den er beskrevet i overordnede planer, og den 
har derfor ingen funksjon i dag. Prinsippet om universell tilgjengelighet gjør det uforholdsmessig 
vanskelig å gjennomføre forlengelsen av turveien over eller under sporområdet. Turveien har vært en 
blindvei i over 20 år, og det har medført at friområdet er lite brukt, er mindre attraktivt og har mistet mye 
av sin funksjon. Deler av friområdet foreslås derfor benyttet til barnehaveformål. Barnehaven baserer seg 
på at en stor del av brukerne benytter kollektivtrafikk, og trafikkbidraget vil gi et marginalt utslag i 
kapasitetsberegninger i forhold til dagens bruk (kfr trafikkvurdering fra Asplan Viak). Barnehaven 
medfører behov for 9 nye parkeringsplasser som lokaliseres på eksisterende asfaltert dekke uten å berøre 
eksisterende grøntarealer. Støyskjerming kan utformes transparent for å minke opplevelsen av barrierer i 
landskapet. Planområdet har i lengere tid fremstått som vanskelig å bruke på grunn av en uavklart 
regulering og uavklarte forhold til overordnede planer. En realistisk regulering er nødvendig for å oppnå 
langsiktig og bærekraftig byplanlegging og vil legge til rette for verdiskapning og næringsutvikling.  
Kommuneplan 2008 legger opp til en økning i boligmassen, og må ta høyde for at dette også medfører 
behov for flere barnehaveplasser. Ny barnehave innebærer at ca 350m² av grøntarealene blir bebygd. 
Resterende grøntarealer vil bli revitalisert. Planforslaget medfører at Frognerelva ikke kan gjenåpnes på 
planområdet. Vedlegg 6 til høringsutkast for revidert Grøntplan for Oslo diskuterer hvilke deler av Oslos 
vassdrag innenfor byggesonen som kan være aktuelle å gjenåpne i forhold til å utvikle blågrønne 
korridorer i byggesonen. Planforslaget medfører at Frognerelva ikke kan gjenåpnes på planområdet.  
Frognerelva ved Frognerkilen er en av elvestrekningene som vurderes som potensiell for gjenåpning. Siste 
del av traseen til vassdraget, som er aktuell i forhold til planområdet, går i dag i kulvert og følger ikke sin 
historiske trase. Gammel trase går innenfor regulert grøntdrag på nordsiden av Drammensveien. Etter 
kryssing av Drammensveien går traseen på vestsiden av Drammensveien 120, krysser jernbane, passerer 
vest for Bygdøy Alle 127 A, B, 125 B, A, 123 A, B, før den krysser Sjølystveien og ender ut i 
Frognerkilen. Turveien stopper ved Drammensveien og er kun vist med en prinsipptrase videre sørover til 
Frognerkilen. En framtidig gjenåpning av elva må koordineres med turveiframføring på strekningen.  
 
Forslagsstiller er enig i vurderingen av at eiendommen er vel egnet for barnehave. Det er stort behov for 
flere barnehaver i bydelen. For å gjennomføre oppføring av flere barnehaver må det vurderes tomter hvor 
det finnes motstridene interesser.  
 
Forslagsstiller er ikke enige i Plan- og bygningsetatens svar på spørsmål til Arbeiderpartiet. Barnehaven er 
lokalisert hvor terrenget ligger ca 2 meter lavere enn Drammensveien og støyskjerming mot 
Drammensveien kan være transparent. Muligheten til bevegelse gjennom området er opprettholdt, og det 
skal arbeides for at ny bebyggelse ikke skal oppfattes som barrierer i den sammenhengende 
grøntstrukturen. Planforslaget begrenser ikke muligheten for en framtidig uavbrutt turvei fra fjorden til 
marka. Barnehaven beslaglegger et minimum av friområdet, men dette skal være tilgjengelig for 
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offentligheten utenom åpningstid, og vil tilføre nye kvaliteter og brukere til et lite brukt friområde. 
Nødvendig trafikk og parkering skjer i all hovedsak på allerede asfaltert areal som er nødvendig kjøre- og 
parkeringsareal for løkkehuset og transformatorstasjonen og som er lite brukbart til grøntarealer.  
 
Avgrensning av hensynssoner rundt løkkehuset og trafoen er gjort etter dialog med Byantikvaren 
på e-post og telefon og vi forstår det slik at det eksisterer enighet om avgrensningen. Etter 
Byantikvarens ønske følger ikke hensynssone rundt løkkehuset formålsgrense i sør, men beveger 
seg ut i trafikkarealene til transformatorstasjonen  

PLAN- OG BYGNINGSETATENS KOMMENTARER TIL  
FORHÅNDSUTTALELSER OG ANDRE INNSPILL 
 
Det vises det til etatens foreløpige vurdering. 
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PLAN- OG BYGNINGSETATENS FORELØPIGE VURDERING  
Overordnede mål og stedsutvikling 
Forslaget er i strid med følgende Kommuneplan 2008 som forutsetter at Oslo fortsatt skal ha en blågrønn 
profil, hvilket innebærer at grøntarealer i byggesonen ikke skal nedbygges. Det strider også med  
Kommunedelplan 1/9. Skøyen 1994. I denne planen er planområdet en del av delsone B1, hvor det ikke bør 
bygges slik at det hindrer mulighetene for å gi Frognerbekken fritt eller kunstig løp fra Drammensveien til 
Frognerkilen.  
 
Turveisystemet i Forslag til revidert grøntplan er helt overordnet i denne plansaken, og et viktig 
byplanmessig grep. Turvei B1 starter oppe ved Tuggerud i Nordmarka, går over Gaustad og Blindern, 
fortsetter gjennom Frognerparken, og har et opphold fra Drammensveien – over planområdet og jernbanen, 
før den fortsetter fra Frognerkilen og ut på Bygdøy. Turveien over planområdet er per i dag ikke 
opparbeidet, og krever en krysning av jernbanen for at forbindelsen skal bli sammenhengende. Det er 
fortsatt uklart hvorvidt turveien skal gå over eller under jernbanen. Det er heller ikke sikkert at punkt for 
kryssing av jernbanen blir som regulert. En kan vurdere om turveien heller bør knyttes til regulert 
friområde i sørøst framfor traseen som nå er vist mot Karenslyst allé. Det er likevel viktig med en 
langsiktig planlegging som sikrer nok areal til en fremtidig turvei og mulighet for å åpne Frognerbekken 
over eiendommen. 
 

 
Plankart fra Forslag til revidert grøntplan viser 
planlagt turveiforbindelse fra Nordmarka til Bygdøy. 
Krysningspunkt som i fremtiden krever tiltak er  
markert med som en rød ring. 
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Fotoet viser turveien der den slutter vis-à-vis planområdet mot Drammensveien. 
 
8. april 2013 ble forslag til planprogram for Fornebubanen Lysaker – Majorstuen lagt ut til offentlig 
ettersyn. Planprogrammet varsler samtidig oppstart av senere arbeid med områderegulering av Skøyen og 
Vækerø, som starter med mulighetsstudier. Drammensveien 118 ligger innenfor dette området. Det vil skje 
store endringer på Skøyen i fremtiden, og en områderegulering vil blant annet kunne inneholde forslag til 
tiltak og løsninger for fremføring av grøntdrag med turvei, åpning av bekken og kryssing av jernbanen.  
I september skal det være oppstartsseminar om mulighetsstudier, og Bydel Ullern har allerede satt i gang 
arbeidet med mulighetsstudier for Skøyen. 
 
Plan- og bygningsetaten mener derfor det ikke er aktuelt nå med en rekkefølgebestemmelse om 
utbyggingsavtale for realisering av jernbanekryssing. 
 
Det åpne rommet i området som skapes av grøntdraget på hver side av Drammensveien må sikres. Hagen 
som også er regulert til friområde må ikke bebygges. Planforslaget er i strid med kommuneplanen som 
forutsetter at Oslo fortsatt skal ha en blågrønn profil. Dette innebærer at grøntarealer i byggesonen ikke 
skal nedbygges. 
 
Plan- og bygningsetaten har stor forståelse for ønsket om å legge tilrette for barnehager i bydelen. Men i 
denne spesielle situasjonen vurderer etaten at behovet for barnehageplasser i bydelen er underordnet. En 
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nøye planlagt sammenhengende grøntkorridor og turvei, med muligheter for parallell gjenåpning av 
Frognerbekken, må veie tyngre enn behovet for barnehageplasser. Det vil i fremtiden dukke opp andre 
tomtemuligheter hvor det kan bygges barnehager som ikke vil ødelegge en av byens godt bevarte, grønne 
lunger. Nedbygging av friområdet og anleggelse av barnehage vil stenge denne viktige forbindelsen. 
 
Turveiens kvaliteter vil forringes dersom den blir klemt inne mellom Løkkehuset og en barnehage med 
inngjerdede utearealer. Med et nybygg vil det heller ikke være mulig å åpne Frognerbekken langs turveien 
over Katrinelund. 
 
Kulturminner 
Eiendommen er bebygget med to anlegg med kulturminneverdi: En transformatorstasjon fra 
mellomkrigstiden, og bolighuset til en gammel Frognerløkke, Kathrinelund. Bolighuset er oppført på tidlig 
1800-tall. Byantikvaren uttaler at grøntdraget fra Frognerparken til Kathrinelund ikke må brytes av 
bygninger. De mener det åpne grøntdraget er sentralt for opplevelsen av den gamle løkken. Byantikvaren 
mener videre at det på sydvestre side av bolighuset kan finnes rester av et gammelt prydhaveanlegg som 
kan ha betydelig kulturminneverdi. Plan- og bygningsetaten mener at hagen som en av få gjenværende 
Frognerløkker, på denne måten har kulturminneverdi som et historiefortellende element på Thune, 
sammen med Løkkehuset og Trafostasjonen. Oppføring av et bygg i frimområdet vil sperre sikten til den 
bevaringsverdige bebyggelsen og stenge denne inne, og forringe åpenheten og luftrommet som 
planområdet i dag gir til nærmiljøet. Byantikvaren frafalt sitt krav om arkeologisk registrering i brev 
17.11.2011. 
 

 
Hagen med løkkehus og trafostastjon i bakgrunnen. 
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Hagen sett fra sør, med trafoen til venstre og boligblokk på naboeiendom til høyre i bildet. 
 
Landskap 
Plan- og bygningsetaten har ved befaringer registrert store, verdifulle trær inne i dagens friområde, men 
også langs Drammensveien, i areal som i dag er regulert til annet veiareal – tekniske anlegg. Disse bør 
søkes bevart da de gir en stor kvalitet til området. 
 
Formål 
Trafostasjonen brukes i dag til ”showroom” og kontorer for et klesagentur. I reguleringsbestemmelsene for 
begge alternativene er det derfor definert at formålet kontor også kan inneholde utstillingslokaler for 
fremvisning av vareprøver. Bestemmelsene krever dokumentasjon på at det ikke dreier seg om forretning. 
Virksomheten kan heller ikke drives i kombinasjon med forretning. Virksomheter som genererer mer 
trafikk enn kontorvirksomhet, er ikke tillatt. 
 
Sosial infrastruktur 
Forslagets alternativ 1 vil medføre at bydelen kommer nærmere å gjennomføre målet om full 
barnehagedekning. Plan- og bygningsetaten mener likevel at dette er underordnet i denne saken. 
 
Egnethet for barnehage: 
Forutsetning for barnehage er en tilfredsstillende støyskjerming av bygningene og uteoppholdsarealet. 
Dette vil på sin side lukke eiendommen for allmennheten både fysisk og visuelt. Det har blitt nevnt i 
tidligere utredninger at tomten er støvutsatt. En bruk av arealet rundt ”løkkeboligen” til parkeringsformål 



Saksnr: 201005792-53 
 

Side 16 av 29

 

 
vil også gjøre bevaringen eller reetablering av en et eventuelt hageanlegg vanskelig. Byantikvaren har 
sterke føringer for området med tanke på å bevare det åpne grøntarealet rundt det gamle løkkehuset. En 
inngjerding eller nedbygging av tomten vil forringe den kulturhistoriske verdien og tilgangen for 
allmennheten, uansett formål. En gjenåpning av Frognerbekken over tomten slik beskrevet i KDP 1, vil 
ikke være mulig dersom tomten utnyttes til barnehageformål slik forslaget legger opp til. 
 
Bydelen har tidligere uttalt at det kunne reguleres inn en barnehage i løkkehuset. Dette har vist seg å være 
vanskelig. Løkkehusets areal vil ikke kunne romme mer enn 3 avdelinger. Driften av barnehager under 4 
avdelinger kan ikke forsvares økonomisk, og bygningen er derfor mindre aktuell for barnehageformål. 
Alternativt måtte man ha supplert med barnehagedrift i Trafostasjonen, og plassert 1 til 2 avdelinger i 
denne. Bygningen er nylig oppgradert, og det er ikke ønskelig fra forslagsstillers side å innregulere 
barnehage i trafostasjonen. Det vil ikke være aktuelt å regulere hele trafoen om til barnehage, ettersom 
man da ikke vil kunne oppfylle kravene til uteoppholdsarealer. 
 
Trafikkforhold 
Atkomst til planområdet med bil er via avkjørsel i nord fra Drammensveien. Det er kun tilgang til 
planområdets avkjørsel fra vestgående felter i Drammensveien. Total beregnet trafikk til/fra 
Drammensveien 118 er i dag 88 bilturer per dag. ÅDT i Drammensveien er per i dag ca 14 700 vest for 
Halvdan Svartes gate og ca 10 700 øst for Halvdan Svartes gate. I Halvdan Svartes gate er ÅDT ca 12 000 
(kfr trafikkrapport). 
 
Eksisterende avkjørsel opprettholdes. Etablering av barnehage vil i følge forslagsstiller medføre at 
trafikken til/fra Drammensveien 118 øker fra 88 biler/døgn til 232 biler/døgn. I dimensjonerende time blir 
det en trafikkvekst på 50 biler, fra 18 til 68 biler. 
 
Det er i dag 28 parkeringsplasser på eiendommen som følge av midlertidig dispensasjon fra regulert 
friområde gyldig frem til 20.11.2012. Forslaget legger opp til etablering av ytterligere 12 parkeringsplasser 
på eiendommen. 
 
Planforslaget legger opp til at barnehagen skal ha tinglyst rett til atkomst og bil- og sykkerparkering ved 
løkkehus og transformatorstasjon. Adkomst/parkering og barnehage vil dermed ligge på hver sin side av 
deler av det planlagte friområdet. Dette innebærer at frakting av barn og utstyr fra atkomst/parkering til 
barnehagen vil foregå på areal regulert til friområde. 
 
Det foreligger en delingstillatelse for løkkehuset (rettighetserklæringen er foreløpig ikke tinglyst). 
Rettigheter til atkomst for løkkehuset over eiendom 212/196, på areal regulert til 
kontor/industri/energianlegg må derfor sikres ved tinglysning før saken sendes til politisk behandling. 
 
Forslagets alternativ 1 foreslår at turveien tas ut av planen ved omreguleringen.  
 
Risiko- og sårbarhet 
Rapporten omhandler relevante temaer. Barnehagens arealer er utsatt for støy fra Drammensveien. Det 
skal foretas støyskjerming i fasadene til ny bebyggelse og støyskjerming av utearealene. Det opplyses at 
det vil foretas nøyaktig påvisning og om nødvendig omlegging av høyspentlinje som går under bakken på 
området. Videre vil det gjennomføres miljøtekniske grunnundersøkelser som del av videre prosjektering av 
ny bebyggelse med utearealer. Masser vil skiftes ut dersom dette er nødvendig. 
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Miljøfaglige forhold 
Det er forurensning fra biltrafikk langs Drammensveien. Statistikk fra NILUs målestasjon på området viser 
tilfredsstillende konsentrasjon av svevestøv vurdert opp mot regelverket. Det er i tillegg foretatt en 
vurdering av luftkvalitet som viser at forurensningsgraden på planområdet ligger innenfor anbefalte 
grenseverdier (kfr rapport på luftkvalitet). 
Relevante støykilder i nærområdet er jernbane i sør og trikk og vei Drammensveien. Planområdet er berørt 
av støy som overgår anbefalte grenseverdier (kfr støyvurdering). 
Tomta har gode sol- og skyggeforhold. 
 
Teknisk infrastruktur 
Det opplyses at oppføring av barnehage sannsynligvis vil medføre omlegging av kabeltraseer og flytting 
av transformatorstasjon nord-øst på planområdet. Dette skal gjøres i samråd med Hafslund Nett. 
 
Estetikk og byggeskikk 
Barnehagen plasseres frittliggende ut mot Drammensveien. Det vurderes som uheldig at det gamle 
bolighuset Kathrinelund og friområdet på tomten ikke skal kunne sees fra store deler av Drammensveien. 
Den i dag åpne og grønne tomten utgjør et visuelt pusterom langs Drammensveien. Ved oppføring av 
nybygg med eventuelle støyskjermer ut mot Drammensveien vil dette pusterommet forsvinne. 
 
Det er opplyst at den nye bygningen vil få en bygningsform som er enkel, rasjonell og fleksibel i forhold 
til sin bruk.  

 
Perspektiv fra nord – Nybygg barnehage sett fra Drammensveien. 
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Barns interesser 
Planforslagets alternativ 1 gir nye barnehageplasser. Forslagsstiller antar at lokaliseringen av barnehagen 
vil medføre at det som blir igjen av friområdet vil bli mer brukt av barn. 
 
Plan- og bygningsetaten mener at hagen er verdifull og velegnet som lekeareal for barn. Dette vil 
beslaglegges av den foreslåtte barnehagen med tilhørende utearealer. 
 
Naturmangfold 
Det er ikke registrert biologisk mangfold innenfor planområdet, men på den andre siden av 
Drammensveien ligger et grøntområde som uavbrutt fortsetter opp til Frognerparken. Det er registrert rikt 
biologisk mangfold i dette området.  
 
Planskissen er vurdert i forhold til naturmangfoldlovens (nml) § 1, forvaltningsmålene i §§ 4 og 5, samt 
prinsippene i §§ 8-12, jfr § 7.  
 
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 og fra Naturbase.  
 
I grøntområdet som fra den andre siden av Drammensveien uavbrutt fortsetter inn i Frognerparken er det 
en rik bestand av edelløvskog, deriblant mange grove trær av alm. Rik edelløvskog på frodig mark er en 
sjelden og verdifull naturtype for biologisk mangfold. I tillegg er grøntdraget yngleområde for vintererle, 
nattergal og flere typer flaggermus.  
 
Planarbeidet er så langt det er kjent basert på den best tilgjengelige kunnskap om naturmangfoldet i 
området. Kunnskapsgrunnlaget anses som tilstrekkelig for offentlig beslutningstaking, jf. nml §§ 8 og 9 og 
forvaltningslovens § 17.  
 
Reguleringsplanen for Drammensveien 118 anses ikke å få negative effekter for naturmangfoldet (jf. bl.a. 
forvaltningsmålene i nml §§ 4 og 5). Den samlede belastningen for økosystemet vil ikke øke nevneverdig 
(nml § 10). 
 
Bestemmelsene i nml § 11 om at kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver og nml § 12 
om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder får ikke særlig betydning i denne plansaken, men vil bli 
vurdert ved behandlingen av byggesaker m.m. i planområdet. 
 
Hensynet til naturmangfoldet og kravene om dette i naturmangfoldloven anses således ivaretatt i 
tilstrekkelig grad i planarbeidet. 
 
Universell utforming 
Barnehagen vil tilfredsstille kravene til universell utforming etter TEK 10. Det samme gjelder utearealene 
og friområdet. Eksisterende bygninger tilfredsstiller ikke dagens krav til universell utforming. Prosjektet 
endrer ikke på dette forholdet. 
 
Juridiske forhold 
Rett til bruk av felles avkjørsel skal tinglyses. Det samme gjelder barnehavens parkeringsplasser og 
atkomst via transformatorstasjonen og løkkehuset. 
 



Saksnr: 201005792-53 
 

Side 19 av 29

 

 
Interessemotsetninger 
Behovet for flere barnehager kommer her i konflikt med kommuneplanens intensjon om at grøntarealer i 
byggesonen ikke skal nedbygges. 
 
Etaten vurderer i dette tilfellet at den aktuelle tomten, på grunn av sin strategiske beliggenhet i grøntdraget 
fra Frognerparken ned til fjorden, er så viktig og har så stort potensial i en byplanmessig sammenheng at 
den ikke kan avstås til barnehageformål. 
 
Foreløpig konklusjon 
Plan- og bygningsetaten kan ikke anbefale alternativ 1 i planforslaget. Den foreslåtte barnehagen i 
alternativ 1 ville utgjøre en barriere i den sammenhengende grøntstrukturen fra Frognerparken, over 
tomten ned mot Frognerkilen og Bygdøy. Denne grøntstrukturen med turvei vurderes å ha stor verdi for 
opplevelsen av området og byen. 
 
Oppføring av barnehage nord på tomten innebærer at store deler av tomten blir skjult bak nybygget, og 
friområdet i sør blir mindre tilgjengelig. Det vurderes som uheldig at det gamle bolighuset Kathrinelund og 
friområdet på tomten ikke skal kunne sees og oppleves uten visuelle barrierer fra Drammensveien. 
Barnehagen vil beslaglegge et sentralt plassert grøntareale/turområde. Videre vil omregulering til 
barnehageformål medføre økt trafikk til og fra tomten og økt behov for parkeringsplasser. Dette vil 
redusere verdien og brukbarheten også for det arealet som foreslås opprettholdt som friområde. 
 
Byantikvaren har sterke føringer for området med tanke på å bevare det åpne grøntarealet rundt det gamle 
løkkehuset. En inngjerding eller nedbygging av tomten vil forringe den kulturhistoriske verdien og 
tilgangen for allmennheten, uansett formål. 
 
Etaten anbefaler alternativ 2 som ivaretar den blågrønne strukturen i området, ved at hagen/friområdet 
beholdes som en grønn lunge i byen. Turveien fra Nordmarka til Bygdøy anses som viktig og realiserbar i 
fremtiden. Den mangler kun forbindelse over planområdet og jernbanen ned til Frognerkilen for å bli 
sammenhengende fra Nordmarka til Bygdøy. En realisering av jernbanekryssing for turveien vil kunne 
vurderes i områderegulering for Skøyen.  
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FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: 
DRAMMENSVEIEN 118 – ALT. 1 
Gnr.212 Bnr.196 og 988  
Gnr. 250 Bnr. 4 (del) 
 
§ 1 Avgrensning 
Det regulerte området er vist på plankart merket ABPN-201005792-1 og datert 05.08.2013.  
 
§ 2 Arealformål og hensynssoner 
Bebyggelse og anlegg: 
 
- Offentlig eller privat tjenesteyting - barnehage 
 
- Kombinert bebyggelse og anlegg - bolig/forretning/kontor/bevertning 
 
- Kombinert bebyggelse og anlegg - Kontor/industri/energianlegg. 
 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur:  
- Kjøreveg 
- Annen veggrunn - teknisk anlegg 
 
Grønnstruktur - friområde 
 
Hensynssone: 
Sone med angitte særlige hensyn – bevaring av kulturmiljø H570. 
 
§ 3 Virksomhet i trafostasjon  
Innenfor formålet kontor i trafostasjonen kan det etableres utstillingslokaler for fremvisning av vareprøver 
for kunder etter avtale. Det må dokumenteres at det ikke dreier seg om forretning, og virksomheten kan 
ikke drives i kombinasjon med forretning. 
Virksomheter som genererer mer trafikk enn kontorvirksomhet, er ikke tillatt. 
 
§ 4 Utnyttelse 
For barnehage skal grad av utnytting ikke overstige BRA = 560m². Bruksareal under og delvis under 
bakken, hvor avstand mellom himling og gjennomsnittlig terrengnivå er under 0,5 meter skal ikke 
medregnes i BRA. I tillegg tillates mindre overdekte installasjoner oppført for lagring av barnehavens 
utstyr, sykler o.l.  
 
 
§ 5 Plassering og høyder. 
Bebyggelsen skal plasseres innenfor byggegrense som vist på plankartet. Tillatte maksimale gesimshøyder 
er vist på plankartet. Takoppbygg for heis og maskinrom kan maksimalt overstige tillatt maksimal høyde 
med 2,5m.  
 
§ 6 Utforming 
Ny bebyggelse skal være utført som en arkitektonisk helhet. Det kan benyttes flate tak. Det tillates oppført 
nødvendige tekniske anlegg og konstruksjoner for støyskjerming.  
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§ 7 Uteoppholdsareal 
Uteoppholdsareal for barnehaven skal være minst 17m² per barn. Terrasser skal her medregnes. 
Barnehavens uteareal skal være tilgjengelig for allmennheten utenom barnehavens åpningstider. 
 
§ 8 Parkering  
På område regulert til bolig/kontor/forretning/bevertning kan det etableres maksimalt 5 parkeringsplasser. 
Plassene skal etableres på bakkeplan. Minst én av plassene skal tilrettelegges for bevegelseshemmede. 7 
parkeringsplasser skal etableres for sykkel. 
 
På område regulert til kontor/industri/energianlegg kan det etableres maksimalt 32 parkeringsplasser på 
bakkeplan. 9 av plassene skal disponeres av barnehagen, og skal merkes med skilt. Minst to av 
parkeringsplassene skal tilrettelegges for bevegelseshemmede, hvorav barnehagen disponerer den ene av 
plassene. To av plassene skal være for el-biler. Det skal etableres 19 parkeringsplasser for sykkel. 4 av 
plassene skal disponeres av barnehagen. Plassene skal merkes med skilt 
 
§ 9 Atkomst 
Planområdet skal ha atkomst fra Drammensveien og inn på kjøreveg. Det skal tilrettelegges for nødvendig 
kjøreatkomst med stor lastebil til trafostasjonens bakside. Det tillates kjøring til løkkehuset over eiendom 
212/196, på areal regulert til kontor/industri/energianlegg. 
 
§ 10 Annen veggrunn – teknisk anlegg 
Det tillates oppført nødvendige tekniske anlegg og konstruksjoner for støyskjerming av barnehave mot 
Drammensveien. Det tillates oppført gangbru for atkomst til barnehaven over området. 
 
§ 11 Grønnstruktur - friområde 
Friområdet skal være tilgjengelige for allmennheten. Eksisterende trær av verdi skal søkes bevart. 
Oppføring av nødvendige tekniske anlegg og konstruksjoner for støyskjerming mot jernbanen skal 
forelegges Jernbaneverket for uttalelse.     
 
§ 12 Sone med angitte særlige hensyn – bevaring av kulturmiljø 
Alle søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningsloven som berører bevaringsverdiene skal forelegges 
Byantikvaren for uttalelse før det fattes vedtak. 
 
Bygninger som omfattes av hensynssonen på plankartet tillates ikke revet, fjernet, flyttet eller tilbygget. 
 
Bygningenes eksteriør og bærende konstruksjoner skal bevares. Mindre endringer av eksteriør eller 
bærekonstruksjoner kan unntaksvis tillates etter søknad dersom det ikke går på bekostning av byggets 
kulturminnefaglige og estetiske verdier. 
 
Ved restaurering eller reparasjon av eksteriøret skal opprinnelige/eldre materialer og elementer bevares 
med sin opprinnelige plassering. Der verdifulle eldre elementer er tapt skal uttrykk og kvalitet med hensyn 
til utforming, materialbruk, farger og utførelse videreføres. Eksisterende elementer tillates ikke revet, 
fjernet eller endret med mindre fravær av verneverdier kan dokumenteres. 
 
Dersom bevaringsverdig bebyggelse går tapt på grunn av brann eller annen uopprettelig skade, tillates det 
oppført bebyggelse med samme plassering, dimensjoner og høyder. 
 
Alle søknadspliktige tiltak som berører bevaringsverdiene skal forelegges Byantikvaren for uttalelse  
før det fattes vedtak. 
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Grøntareal som er avmerket med hensynssone på plankartet skal bevares. Dette inkluderer terreng- og  
landskapsbearbeiding med markdekke og vegetasjon. Eksisterende elementer i hensynssonen tillates  
ikke revet, fjernet eller endret med mindre fravær av verneverdi kan dokumenteres. 
 
Grøntareal skal beholdes uendret eller tilbakeføres på grunnlag av dokumentasjon og  
kulturminnefaglig anbefaling. 
 
Verneverdige trær og annen vegetasjon som dør eller må fjernes pga dokumentert dårlig tilstand skal  
erstattes med tilsvarende type og plasseres på samme sted. 
 
Det tillates etablering av en adkomstvei til trafoens bakinngang innenfor hensynssonen, så sant denne 
tilpasses grøntområdet på en skånsom måte. Dersom den brukes sjelden kan den etableres som armert 
gress. 
 
§ 13 Utomhusplan 
Sammen med søknad om rammetillatelse skal det innsendes detaljert utomhusplan for hele planområdet, 
samt tilhørende uteareal i målestokk 1:200. Planen skal vise atkomst, eksisterende og fremtidig terreng, 
parkering, opparbeiding av utearealer, sykkelparkering, belysning, møblering, oppstillingsplasser for 
søppelkasser, beplantning, støyskjermingstiltak og gjerder/murer. 
Utomhusplanen skal godkjennes samtidig med rammetillatelsen. Uteoppholdsarealene skal være 
opparbeidet i henhold til godkjent utomhusplan før det gis midlertidig brukstillatelse. 
 
§ 14 Overvann 
Lokal overvannshåndtering skal legges til grunn ved detaljutforming og prosjektering av nye tiltak. Det 
skal redegjøres for behandling av alt overvann, både takvann, overflatevann og drensvann, ved søknad om 
rammetillatelse. 
 
§ 15 Støy 
Anbefalte støygrenser for utendørs oppholdsareal i Miljøverndepartementets retningslinjer tabell 2 i  
T-1442, eller senere retningslinje som erstatter denne, skal overholdes ved oppføring av nybygg.  
Ved oppføring av støyskjermingstiltak skal det foreligge en plan for dette samtidig med søknad om 
byggetiltak. Slik plan skal inneholde en estetisk vurdering av forholdet til omgivelsene vedrørende 
omfang, materialbruk og fargevalg. 
 
§ 16 Fjernvarme 
Tiltak innenfor områder som omfattes av konsesjon gitt etter energiloven, skal tilknyttes 
fjernvarmeanlegget. De til enhver tid gjeldende retningslinjer for tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg 
skal legges til grunn. Tiltakshaver kan anvende alternative energikilder eller løsninger dersom det 
dokumenteres at bruk av disse energimessig og miljømessig er bedre enn fjernvarme. 
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REGULERINGSBESTEMMELSER FOR  
DRAMMENSVEIEN 118 – ALT. 2 
Gnr.212 Bnr.196 og 988  
Gnr. 250 Bnr. 4 (del) 
  
§ 1 Avgrensning 
Det regulerte området er vist på plankart merket ABPN-201005792-1 og datert 05.08.2013.  
 
§ 2 Arealformål og hensynssoner 
Kombinert bebyggelse og anlegg – Bolig/forretning/kontor/bevertning 
 
Kombinert bebyggelse og anlegg – Kontor/energianlegg. 
 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur:  
- Kjøreveg 
- Gang-/sykkelveg 
- Annen veggrunn -teknisk anlegg 
 
Grønnstruktur – friområde 
 
Hensynssone: 
Sone med angitte særlige hensyn – bevaring av kulturmiljø H570. 
 
§ 3 Virksomhet i trafostasjon  
Innenfor formålet kontor i trafostasjonen kan det etableres utstillingslokaler for fremvisning av vareprøver 
for kunder etter avtale. Det må dokumenteres at det ikke dreier seg om forretning, og virksomheten kan 
ikke drives i kombinasjon med forretning. 
Virksomheter som genererer mer trafikk enn kontorvirksomhet, er ikke tillatt. 
 
§ 4 Parkering  
På område regulert til bolig/kontor/forretning/bevertning kan det etableres maksimalt 5 parkeringsplasser. 
Plassene skal etableres på bakkeplan. Minst én av plassene skal tilrettelegges for bevegelseshemmede. 7 
parkeringsplasser skal etableres for sykkel. 
 
På område regulert til kontor/industri/energianlegg kan det etableres maksimalt 23 parkeringsplasser på 
bakkeplan. Minst to av parkeringsplassene skal tilrettelegges for bevegelseshemmede. To av plassene skal 
være for el-biler. Det skal etableres 15 parkeringsplasser for sykkel. Plassene skal merkes med skilt 
 
§ 5 Atkomst 
Planområdet skal ha atkomst fra Drammensveien og inn på kjøreveg. Det skal tilrettelegges for nødvendig 
kjøreatkomst med stor lastebil til trafostasjonens bakside. Det tillates kjøring til løkkehuset over eiendom 
212/196, på areal regulert til kontor/energianlegg. 
 
§ 6 Gang-/sykkelveg 
Gang- og sykkelveg skal ved opparbeidelse være offentlig og tilgjengelig for allmennheten. 
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§ 7 Grønnstruktur - friområde 
Friområdet skal være tilgjengelige for allmennheten. Eksisterende trær av verdi skal søkes bevart. 
Oppføring av nødvendige tekniske anlegg og konstruksjoner for støyskjerming mot jernbanen skal 
forelegges Jernbaneverket for uttalelse.     
 
§ 8 Sone med angitte særlige hensyn – bevaring av kulturmiljø 
Alle søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningsloven som berører bevaringsverdiene skal forelegges 
Byantikvaren for uttalelse før det fattes vedtak. 
 
Bygninger som omfattes av hensynssonen på plankartet tillates ikke revet, fjernet, flyttet eller tilbygget. 
 
Bygningenes eksteriør og bærende konstruksjoner skal bevares. Mindre endringer av eksteriør eller 
bærekonstruksjoner kan unntaksvis tillates etter søknad dersom det ikke går på bekostning av byggets 
kulturminnefaglige og estetiske verdier. 
 
Ved restaurering eller reparasjon av eksteriøret skal opprinnelige/eldre materialer og elementer bevares 
med sin opprinnelige plassering. Der verdifulle eldre elementer er tapt skal uttrykk og kvalitet med hensyn 
til utforming, materialbruk, farger og utførelse videreføres. Eksisterende elementer tillates ikke revet, 
fjernet eller endret med mindre fravær av verneverdier kan dokumenteres. 
 
Dersom bevaringsverdig bebyggelse går tapt på grunn av brann eller annen uopprettelig skade, tillates det 
oppført bebyggelse med samme plassering, dimensjoner og høyder. 
 
Alle søknadspliktige tiltak som berører bevaringsverdiene skal forelegges Byantikvaren for uttalelse  
før det fattes vedtak. 
 
Grøntareal som er avmerket med hensynssone på plankartet skal bevares. Dette inkluderer terreng- og  
landskapsbearbeiding med markdekke og vegetasjon. Eksisterende elementer i hensynssonen tillates  
ikke revet, fjernet eller endret med mindre fravær av verneverdi kan dokumenteres. 
 
Grøntareal skal beholdes uendret eller tilbakeføres på grunnlag av dokumentasjon og  
kulturminnefaglig anbefaling. 
 
Verneverdige trær og annen vegetasjon som dør eller må fjernes pga dokumentert dårlig tilstand skal  
erstattes med tilsvarende type og plasseres på samme sted. 
 
Det tillates etablering av en adkomstvei til trafoens bakinngang innenfor hensynssonen, så sant denne 
tilpasses grøntområdet på en skånsom måte. Dersom den brukes sjelden kan den etableres som armert 
gress. 
 
§ 9 Utomhusplan 
Sammen med søknad om rammetillatelse skal det innsendes detaljert utomhusplan for hele planområdet, 
samt tilhørende uteareal i målestokk 1:200. Planen skal vise atkomst, eksisterende og fremtidig terreng, 
parkering, opparbeiding av utearealer, sykkelparkering, belysning, møblering, oppstillingsplasser for 
søppelkasser, beplantning, støyskjermingstiltak og gjerder/murer. 
Utomhusplanen skal godkjennes samtidig med rammetillatelsen. Uteoppholdsarealene skal være 
opparbeidet i henhold til godkjent utomhusplan før det gis midlertidig brukstillatelse. 
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§ 10 Overvann 
Lokal overvannshåndtering skal legges til grunn ved detaljutforming og prosjektering av nye tiltak. Det 
skal redegjøres for behandling av alt overvann, både takvann, overflatevann og drensvann, ved søknad om 
rammetillatelse. 
 
§ 11 Støy 
Anbefalte støygrenser for utendørs oppholdsareal i Miljøverndepartementets retningslinjer tabell 2 i  
T-1442, eller senere retningslinje som erstatter denne, skal overholdes ved oppføring av nybygg.  
Ved oppføring av støyskjermingstiltak skal det foreligge en plan for dette samtidig med søknad om 
byggetiltak. Slik plan skal inneholde en estetisk vurdering av forholdet til omgivelsene vedrørende 
omfang, materialbruk og fargevalg. 
 
§ 12 Fjernvarme 
Tiltak innenfor områder som omfattes av konsesjon gitt etter energiloven, skal tilknyttes 
fjernvarmeanlegget. De til enhver tid gjeldende retningslinjer for tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg 
skal legges til grunn. Tiltakshaver kan anvende alternative energikilder eller løsninger dersom det 
dokumenteres at bruk av disse energimessig og miljømessig er bedre enn fjernvarme. 
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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 Drammensveien 118, Skøyen, som reguleres 
fra friområde til 
 
Alt. 1 
- Bebyggelse og anlegg: 
• Offentlig eller privat tjenesteyting - barnehage 
• Kombinert bebyggelse- og anleggsformål - bolig/kontor/forretning/bevertning og 

kontor/industri/energianlegg 
- Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: 
• Veg – kjøreveg 
• Annen veggrunn - teknisk anlegg 
- Grønnstruktur: 
• -friområde 
- Hensynssone bevaring kulturmiljø H570 
 
som foreslått av Hille Melbye Arkitekter AS, vist på kart merket Plan- og bygningsetaten, ABPN-
201005792-1 – 05.08.2013. 
 
Alt. 2 
- Bebyggelse og anlegg: 
• Kombinert bebyggelse- og anleggsformål - bolig/kontor/forretning/bevertning og 

kontor/industri/energianlegg 
- Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: 
• Veg – kjøreveg 
• Gang-/sykkelveg 
• Annen veggrunn - teknisk anlegg 
- Grønnstruktur: 
• -friområde 
- Hensynssone bevaring kulturmiljø H570 
 
som foreslått av Plan- og bygningsetaten, vist på kart merket Plan- og bygningsetaten, ABPN-201005792-
2 – 05.08.2013. 
 
 
 
PLAN- OG BYGNINGSETATEN 
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1. FORENKLET ILLUSTRASJON  

1.1 Skisse – eksisterende situasjon  

 
 
1.2 Skisse - mulig fremtidig situasjon  
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2. BAKGRUNN 
Hensikten med planforslaget er å omregulere deler av eksisterende friområde til barnehaveformål og å 
regulere bruken av eksisterende transformatorstasjon og løkkehus (Katrinelund) i samsvar med dagens 
bruk. Hele området er i dag regulert til friområde med turvei, i forlengelse av turvei B1 langs 
Frognerbekken. Bygningene i planen er tillatt brukt til henholdsvis industri/kontor-formål og bolig. 
Som del av Citadel-reguleringen på Skøyen på slutten av 80-tallet ble området regulert til friområde, 
men den nødvendige videreføringen av turveien over sporområdet sør for planområdet ble ikke 
etablert. Siden den tid har utviklingen av området stått stille i påvente av at kommunen tar stilling til 
om turvei B1 skal videreføres ned til sjøen.  
05.04.06. kjøper Haugen & Damsund (nå Ragde Eiendom) eiendommen fra Hafslund Nett. 
Rettighetserklæringen er foreløpig ikke tinglyst. 
20.11.09. gir PBE dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for midlertidig bruksendring av deler av 
eksisterende trafostasjon til kontor med tilhørende parkeringsplasser. Tillatelsen gjelder i 3 år, i 
påvente av ny reguleringsplan. 
09.06.10. leverer Hille Melbye Arkitekter AS planinitiativ med flere mulige alternativer for bruk av 
planområdet. 
20.10.10. konkluderer PBE ved område- og prosessavklaring med at de ikke kan anbefale 
planinitiativet. De uttaler at omregulering til offentlig formål – barnehage kan være aktuelt. 
Bydelsutvalgets samrådsinnspill uttaler også at eiendommen egner seg for barnehaveformål og at de 
forutsetter at arealet blir vurdert til barnehave.  
12.10.10. godkjenner PBE fradeling av tomt til løkkehuset på ca 1 595m² fra 212/196 til uendret bruk. 
Nytt gnr./bnr. er 212/988. Rettighetserklæringen er foreløpig ikke tinglyst. Tillatelsen gjelder i 3 år, i 
påvente av ny reguleringsplan. 
På bakgrunn av opplysningene som kom fram i planinitiativet ble det i 2012 levert planskisse som 
foreslår omregulering av deler av friområdet til barnehaveformål. Plan- og bygningsetaten anbefaler 
ikke forslaget.  
Det ble på et tidspunkt vurdert å ta barnehaven ut av planforslaget på bakgrunn av tilbakemeldinger fra 
Plan- og bygningsetaten. Dette skapte reaksjoner hos politikerne, og nytt planforslag opprettholder 
barnehaveformål og inneholder mindre endringer i forhold til planskissen. 
 

3. EKSISTERENDE FORHOLD 

3.1 Lokalisering og bruk  
Planområdet ligger i Bydel Frogner og består av 6 890m² regulert til friområde. Den er del av et 
bebyggelsesbelte mellom Drammensveien og jernbanen og ligger i overgangen mellom 
boligbebyggelse i øst og industri/næringsbebyggelse i vest.  
Bebyggelsen består av en transformatorstasjon fra mellomkrigstiden hvor Hafslund Nett har anlegg i 
kjelleren og plan 1. Plan 2 og plan 3 er pusset opp i 2010 og utleid til kontorvirksomhet.  
Løkkehuset, Katrinelund, er oppført i 1890 og ombygd i 1960 til 3 leiligheter på plan 1 og plan 2 som 
nå er utleid. Kjelleren er ubebodd. Boligen er preget av alder, slitasje, setningsskader og mangelfullt 
vedlikehold.    
Gjennom friområdet er det regulert en gang- og sykkelvei, en prinsipptrase som forlengelsen av turvei 
B1 langs Frognerbekken og sørover til Frognerkilen. Turveien er ikke opparbeidet, og vil være en 
blindvei som stopper ved jernbanesporene sør for planområdet.  
Nærmeste kollektivknutepunkt er Skøyen stasjon.  
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Transformatorstasjon fasade mot øst og nord  Transformatorstasjon fasade mot vest og sør 
 

  
Transformatorstasjon fasade mot øst   Transformatorstasjon fasade mot nord og vest 
 
 

  
Løkkehus fasade mot nord    Løkkehus fasade mot nord og vest 
 

  
Løkkehus fasade mot sør    Løkkehus fasade mot sør og øst 
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3.2 Planområdet og forholdet til tilliggende arealer 
 
Natur- og ressursgrunnlaget 
Planområdet er regulert til friområde.  Gjennom friområdet er det regulert en gang- og sykkelvei, en 
prinsipptrase som forlengelsen av turvei B1 langs Frognerbekken og sørover til Frognerkilen. 
Turveien er ikke opparbeidet og vil være en blindvei som stopper ved jernbanesporene sør for 
planområdet.  
 
Landskap 
Planområdet ligger i enden av Osloamfiet som beveger seg ned mot fjorden. 
Den ubebygde delen av friområdet består av opparbeidet plen og noe transport- og parkeringsarealer. 
Grøntarealene er skjermet med store trær og busker mot tilstøtende bebyggelse og trafikkarealer. 
Tomta heller lett mot sør.  
 
Naturmangfold  
Forslagsstiller er ikke gjort kjent med at planforslaget vil berøre naturmangfold eller økosystem i 
nevneverdig grad. Friområdet har noen større trær og busker som skal søkes bevart.  
 
Kulturminner 
Det er gjort arkeologiske funn i nærområdet, og Byantikvaren uttaler at det kan ha vært bosettinger her 
i forhistorisk tid. Tomta er del av en gammel løkke utskilt fra Frogner hovedgård. Løkkehuset, 
Katrinelund, er fra 1800-tallet, og er bolighuset til en gammel frognerløkke som har kulturminneverdi.  
Det samme gjelder transformatorstasjonen fra mellomkrigstiden. Begge bygningene er oppført på 
Byantikvarens gule liste. 
Byantikvaren mener at det på sydvestre side av bolighuset kan finnes rester av et gammelt 
prydhaveanlegg som kan ha kulturminneverdi. De uttaler at dette området som omgir boligen bør 
reguleres til hensynssone med særlig bevaring av kulturmiljø. Rundt transformatorstasjonen ønskes det 
også opprettet en hensynssone for bevaring av eksteriøret. 
 
Miljøfaglige forhold 
Det er forurensning fra biltrafikk langs Drammensveien. Statistikk fra NILUs målestasjon på området 
viser tilfredsstillende konsentrasjon av svevestøv vurdert opp mot regelverket. Det er i tillegg foretatt 
en vurdering av luftkvalitet som viser at forurensningsgraden på planområdet ligger innenfor anbefalte 
grenseverdier (kfr rapport på luftkvalitet). 
Relevante støykilder i nærområdet er jernbane i sør og trikk og vei Drammensveien. Planområdet er 
berørt av støy som overgår anbefalte grenseverdier (kfr støyvurdering). 
Tomta har gode solforhold.  
I forbindelse med midlertidig bruksendring av transformatorstasjonen utførte Multiconsult en 
vurdering av behov for måling av elektromagnetiske felt på plan 2 og plan 3, for å avdekke om dette 
kunne medføre noen konsekvenser for opprettelse av nye arbeidsplasser i bygningen. Rapporten 
konkluderer med at de elektriske anleggene ikke medfører noen fare ved opprettelse av nye 
arbeidsplasser. (kfr Multiconsult – vurdering av el-felt).  
Hafslund Nett har stasjonsanlegg og kabelanlegg på planområdet. Det er høyspentlinjer under bakken. 
I følge opplysninger fra Norges Geotekniske Institutt kan man anta at det vil være moderate 
radonforekomster på planområdet. 
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Radonkart (kilde NGU-11) 
 
I følge opplysninger fra Norges Geotekniske institutt kan man anta at grunnen består av fyllmasser. 
 

 
Løsmassekart (kilde NGU-11) 
 
Trafikkforhold 
Atkomst til planområdet med bil er via avkjørsel i nord fra Drammensveien. Det er kun tilgang til 
planområdets avkjørsel fra vestgående felter i Drammensveien. Total beregnet trafikk til/fra 
Drammensveien 118 er i dag 88 bilturer per dag. ÅDT i Drammensveien er per i dag ca 14 700 vest 
for Halvdan Svartes gate og ca 10 700 øst for Halvdan Svartes gate. I Halvdan Svartes gate er ÅDT ca 
12 000 (kfr trafikkrapport).   
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Det er gitt midlertidig brukstillatelse til 25 parkeringsplasser tilhørende transformatorstasjonen på 
planområdet.  
Det er kollektivtrase midt i Drammensveien og dekningen er god med både bussforbindelser og trikk. 
Skøyen stasjon er nærmeste kollektivknutepunkt, med togforbindelse mot øst og vest.  
Tilstøtende fortau i nord, mot Drammensveien, vurderes som tilstrekkelig bredt.  
Den innregulerte gang- og sykkelveien er del av turveinettverket for Oslo, men fører ingen steder og er 
derfor ikke i bruk.  
 
Risiko- og sårbarhet 
Det er ingen ting i dagens situasjon som medfører økt sårbarhet eller risiko for endringene som 
tilkommer ved planforslaget. Planforslaget medfører heller ikke økt sårbarhet eller risiko for 
omgivelsene. 
 
Sosial infrastruktur 
Bydelen har en barneskole,- Bygdøy skole, og tre barne- og ungdomsskoler,- Majorstuen skole, 
Ruseløkka skole og Uranienborg skole.  
Det finnes 16 kommunale og 23 private heldagsbarnehaver, i tillegg til noen familiebarnehaver og 
korttidsbarnehaver. Full behovsdekning er ikke oppnådd, og Bydelen uttaler at de ønsker vurdert 
mulighet for flere barnehager. Nærmeste barnehave er i Nobelsgate, et godt stykke unna planområdet. 
Området ligger i randsonen av sentrumsutviklingen på Skøyen med diverse servicetilbud. 
Kollektivdekningen er god. 
Friområdet er i liten grad benyttet av beboerne i området. Det er inngjerdet og har preg av privat 
karakter. Den innregulerte gang- og sykkelveien fører ingen steder og friområdet har derfor ingen 
naturlig gjennomgangstrafikk. 
 
Teknisk infrastruktur 
Hafslund Nett har stasjonsanlegg og kabelanlegg på planområdet.  
Eiendommen ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme, men i følge Hafslund vil ikke ny 
bebyggelse utløse tilknytningsplikt. 
Vann- og avløpsetaten opplyser at de har ledninger under bakken på planområdet. 
Planområdet grenser mot veiarealer i nord og mot jernbanetrase i sør. 
 

 
Kabelkart Hafslund Nett 
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Estetikk og byggeskikk 
Planområdet fremstår som en åpen luke i et belte med bebyggelse mellom jernbanen og 
Drammensveien. Tomta ligger i en overgang mellom industri- og næringsbebyggelse i større skala mot 
vest, og mellomskala boligbebyggelse mot øst. Det er fortettingspotensiale. 
Transformatorstasjonen er en murbygning fra mellomkrigstiden. Denne ligger nord-sør på 
planområdet, med ca 2 meter avstand til jernbanens sporområder. Løkkehuset er en trebygning fra 
1800-tallet. Denne ligger mellom transformatorstasjonen og Drammensveien.  
Gjennom en midlertidig brukstillatelse til kontorer har plan 2 og 3 i transformatorstasjonen fått 
leietakere og er nylig pusset opp utvendig og innvendig.  
Begge bygningene er omgitt av asfaltert veidekke, ca halvparten av friområdet, for å dekke nødvendig 
krav til parkering og tilkomst til bygninger og anlegg. Resten av friområdet er beplantet med plen og 
større trær og busker. Den innregulerte gang- og sykkelstien er ikke opparbeidet.  
 
Stedsutvikling 
Som del av omreguleringen av Skøyen på slutten av 80-tallet ble området regulert til friområde, men 
den nødvendige videreføringen av turveien over sporområdet sør for planområdet ble ikke etablert. 
Siden den tid har utviklingen av området stått stille i påvente av at kommunen tar stilling til om turvei 
B1 skal videreføres ned til sjøen. Bruken av området oppfattes som uavklart.  

 
Flyfoto som viser dagens situasjon. 
 
Barns interesser 
Friområdet er i meget liten grad benyttet som leke- og oppholdsareal for barn. 
Boligområdene i nærheten har forholdsvis store hager og grønne arealer. På nord-siden av 
Drammensveien går grøntdraget langs turvei B1 opp til Frognerparken. Det er kort vei til Bygdøy med 
store leke- og uteoppholdsarealer. 
 
Universell utforming 
Det er nylig installert heis i transformatorstasjonen. Utearealene er tilnærmet flate og universelt 
tilgjengelige. Løkkehuset er sist rehabilitert i 1960 og svarer ikke til nye forskrifters krav til universell 
tilgjengelighet. 
 
Juridiske forhold 
Det foreligger ingen rekkefølgekrav eller utbyggingsavtaler. 
 
Interessemotsetninger 
Vi er ikke gjort kjent med interessemotsetninger på området. 
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4. PLANSTATUS 
 
4.1 Overordnede føringer og gjeldende planstatus 
 
Rikspolitiske bestemmelser eller retningslinjer 
Retningslinjene for samordnet areal- og transportplanlegging tilstreber å samordne planlegging av 
utbyggingsmønsteret og transportsystemet for en mest mulig effektiv, trygg og miljøvennlig transport, 
og slik at transportbehovet kan begrenses. Viktige tema er kollektivbetjening, gode forhold for sykkel, 
hensynet til gående og bevegelseshemmede, tilknytning til hovedveinettet, grøntstruktur, biologisk 
mangfold og estetiske kvaliteter. 
 
Retningslinjene for barn og unge skal synliggjøre 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 det 
sikres varierte og store nok lekearealer i nærmiljøet og avsettes tilstrekkelige arealer for barnehaver.  
 
Tilgjengelighet for alle, vedtatt 29.12.1999. Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming, 
fastsatt av kgl.resolusjon i medhold av plan- og bygningsloven av 14. juni 1985, § 17-1 første ledd, har 
som mål at alle mennesker i hele landet skal ha like muligheter til å utvikle sine evner og leve gode og 
meningsfylte liv. Retningslinjene skal legges til grunn for all planlegging etter plan- og 
bygningsloven. Formålet med de rikspolitiske retningslinjene er å: 
 Sikre at planlegging på alle forvaltningsnivåer bidrar til en utvikling mot et stadig mer 
 universelt utviklet samfunn. 
 Klargjøre det offentliges ansvar for at universell utforming blir ivaretatt i planleggingen av 
 byggeområder, utearealer og transportinfrastruktur. 
 Stimulere til planlegging som gir god tilgjengelighet og brukbarhet for alle, og som samtidig 
 tilfredsstiller andre samfunnsmessige mål. 
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har samordnet: Handlingsplan 2009 – 2013, 
«Norge universelt utformet 2025». 
 
Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging, vedtatt 26.01.2005. Formålet er å forebygge 
støyplager og ivareta stille og lite støypåvirkede natur- og friluftsområder gjennom at eksisterende 
støykilder synliggjøres gjennom etablering av støysoner, og gi klare anbefalinger om hvor støyfølsom 
arealbruk ikke bør etableres eller etableres med avbøtende tiltak eller anbefalinger for støygrenser ved 
etablering av nye støykilder. 
 
Gjeldende overordnede planer 
Kommuneplan 2008 – Oslo mot 2025 vedtatt 11.06.2008, har som et mål at arealbruken skal bidra til å 
realisere visjonen: Hovedstaden Oslo – miljøby, kunnskapsby, kulturby og fjordby. 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 at dette innebærer at grøntarealer i byggesonen ikke skal 
nedbygges. De stasjonære områdene skal vurderes for konsentrert boligbygging for å utnytte 
arealpotensialet bedre og øke kundegrunnlaget til kollektivtransporten. 
 
Kommunedelplan 8, Grøntplan for Oslo vedtatt 15.08.1993. Hensikten med planen er å bevare og 
videreutvikle byens grønnstruktur innenfor byggesonen i en situasjon med sterk befolkningsvekst og 
fortetting. Følgende mål legges til grunn for planen: 
 Oslos særpreg som «den grønne byen mellom åsene» bevares. 
 Behovet for rekreasjonsområder (parker og turveier) på overordnet nivå sikres. 

Oslos viktigste landskapstrekk bevares og synliggjøres, viktige økologiske verdier sikres. 
 Ulike typer offentlig tilgjengelige grønne arealer med forskjellige roller og karakterer, bevares 
 som viktige elementer i grønnstrukturen. 
 
Over planområdet er det avsatt overordnet turvei B1, og det er avmerket forslag til planskilt kryss av 
vei/bane. 
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Kommunedelplan 1/9. Skøyen 1994, med juridisk bindende arealkart og bestemmelser: Hovedformålet 
er å skape et attraktivt innsatsområde med samspill mellom private og offentlige aktører. Planområdet 
er del av B1, hvor det heter at: I delsone B1 på plankartet bør det ikke bygges slik at det hindrer 
mulighetene for å gi Frognerbekken fritt eller kunstig løp fra Drammensveien til Frognerkilen.  
 

 
Illustrasjon fra kommunedelplanen. 
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Gjeldende regulering 
S-3193, 12.09.90. Tomten (Katrinelund) er regulert til friområde, turvei med trase for offentlig gang- 
og sykkelvei. Dette som en forlengelse av turvei B1 langs Frognerbekken. Eksisterende bebyggelse 
som inngår i planen kan opprettholdes. 
 

 
Eksisterende reguleringskart 
 
Pågående planarbeid 
Kommunedelplan for den blågrønne strukturen i Oslos byggesone. Planens tre hovedelementer er å 
sikre et overordnet parksystem, et overordnet turveisystem og bevaring av naturområder og vassdrag.  
 
Forslag til revidert grøntplan, oversendt til politisk behandling 31.03.2010. Her er turvei B1 uendret 
fra gjeldende grøntplan og fremtidig turdrag vist som prinsipp ned til Frognerkilen. Det angis at 
Frognerelva bør gjenåpnes og gjøres tilgjengelig for allmennheten. 
 
Nedenfor er et utsnitt av revidert kart oversendt byrådsavdelingen for byutvikling den 07.05.2010. 
Planområdet er avmerket som nåværende park, natur og friområde med hovedturvei som et viktig ledd 
i kommunikasjonssystemet. Arealet like sør for planavgrensningen er avmerket som prinsipptrase for 
framtidig turdrag, med krysningspunkt som krever tiltak.  
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Vedlegg 6 til høringsutkast for revidert Grøntplan for Oslo datert juni 2009 diskuterer hvilke deler av 
Oslos vassdrag innenfor byggesonen som kan være aktuelle å gjenåpne i forhold til å utvikle 
blågrønne korridorer i byggesonen. Frognerelva ved Frognerkilen er en av elvestrekningene som 
vurderes som potensiell for gjenåpning.  
Siste del av traseen til vassdraget, som er aktuell i forhold til planområdet, går i dag i kulvert og følger 
ikke sin historiske trase. Gammel trase går innenfor regulert grøntdrag på nordsiden av 
Drammensveien. Etter kryssing av Drammensveien går traseen på vestsiden av Drammensveien 120, 
krysser jernbane, passerer vest for Bygdøy Alle 127 A, B, 125 B, A, 123 A, B, før den krysser 
Sjølystveien og ender ut i Frognerkilen. Turveien stopper ved Drammensveien og er kun vist med en 
prinsipptrase videre sørover til Frognerkilen.  
Grøntplanen anser en gjenåpning langs gammel trase som teknisk vanskelig (men ikke umulig). En 
framtidig gjenåpning av elva må koordineres med turveiframføring på strekningen. 
Kommunen foreslår en gjenåpning av den historiske traseen til Frognerelva vest for Drammensveien 
120 slik at denne får et naturlig utløp i fjorden. En gjenåpning av elva må koordineres med 
turveiframføring på strekningen.  
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Oslo Kommune: Vedlegg 6 til høringsutkast for revidert Grøntplan for Oslo. Frognerelva ved Frognerkilen. 
 
 

 
Oslo Kommune: Vedlegg 6 til høringsutkast for revidert Grøntplan for Oslo. Frognerelvas historiske trase (blåstiplet strek) 
mellom Frognerparken og Bygdøy. 
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5. MEDVIRKNING 

5.1 Innspill ved kommunalt samråd  
 
Liste over samrådsinnspill 
1. Gravferdsetaten 11.06.10. 
2. Hafslund Nett 14.06.10. 
3. Oslo Havn KF 14.06.10. 
4. Friluftsetaten 17.06.10. 
5. Enøketaten 15.06.10. 
6. Trafikketaten 15.06.10. 
7. Renovasjonsetaten 16.06.10. 
8. Undervisningsbygg 16.06.10. 
9. Ruter 18.06.10. 
10. Byantikvaren 22.06.10. 
11. Bydel Frogner Bydelsadministrasjonen 18.06.10. 
12. Vann- og avløpsetaten 17.06.10. 
13. Eiendoms- og byfornyelsesetaten 25.06.10. 
14. Samferdselsetaten 28.06.10. 
15. Bydel Frogner Bydelsadministrasjonen 06.09.10. 

 
Sammendrag av samrådsinnspill 
Gravferdsetaten ser ingen kjente forhold som har betydning for planinitiativet. 
 
Hafslund Nett påpeker at de har stasjonsanlegg og kabelanlegg i det aktuelle reguleringsområdet. 
Bebyggelse eller andre tiltak som kommer i konflikt med anleggene må tas hensyn til i planarbeidet. 
De uttaler at det ikke må iverksettes tiltak som medfører forringelse av atkomst tilhørende Hafslund 
Netts anlegg på området, inngripen i terreng som medfører endring av overdekning over kabler eller 
oppfylling av terreng som medfører redusert høyde til luftledningsanlegg. Avstand fra nettstasjon til 
nærmeste bygning skal være minimum 5 meter. Dersom nytt tiltak kommer i konflikt med overnevnte 
avstander må det bestilles endringer av trase etc, hvor bestiller må dekke alle kostnader ved 
omleggingen. Omlegging må varsles Hafslund Nett på et tidlig tidspunkt og det må gis rettigheter til 
fremføring av nettanleggene etter standardvilkår Nettselskapet til enhver tid benytter. Hafslund Nett 
informerer om krav til etablering av ny nettstasjon og nytt lednings- og kabelanlegg dersom det er 
behov for dette.  
 
Oslo Havn KF ønsker ikke å delta på samråd. 
 
Friluftsetaten påpeker at eiendommen er en viktig del av den grønne forbindelsen mellom 
Frognerparken og Bygdøy/Frognerkilen, og at det i eksisterende regulering er planlagt en 
gangforbindelse over togsporene i forlengelse av gang-sykkelveien. Traseen er del av turdrag i forslag 
til ny Grøntplan som er oversendt til politisk behandling. De mener at forholdene ligger til rette for en 
fremtidig gjenåpning av Frognerbekken gjennom området. Friluftsetaten kan ikke anbefale noen av de 
alternative løsningene som foreligger i planinitiativet fra 2010. 
 
Enøketaten bemerker at planområdet ligger innenfor konsesjonsområdet til Hafslund fjernvarme og 
antas å falle innunder tilknytningsplikten. 
 
Trafikketaten uttaler at de ikke er imot bruksendring av deler av trafostasjonen til kontorformål, men 
påpeker at parkeringsdekningen må være i samsvar med den til enhver tid gjeldende parkeringsnorm 
for Oslo kommune. Atkomstmuligheter for området må sikres. Dersom det skal etableres 
parkeringsplasser for utleie anbefaler de at det vurderes automatiske/mekaniske p-løsninger som gjør 
det mulig å mangedoble kapasiteten. Planseksjonen i Trafikketaten kan kontaktes for informasjon om 
de nye mulighetene som finnes med automatiske/mekaniske parkeringsanlegg. 
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Renovasjonsetaten kommenterer hvordan avfall skal behandles i forhold til den foreslåtte bruk av 
planområdet i planinitiativet. De påpeker at kildesortering medfører at det må tas spesielle hensyn når 
det gjelder innsamling av avfall, og understreker at husholdningsavfall og næringsavfall ikke skal 
blandes sammen. Alle relevante krav i «Renovasjonsforskrifter for Oslo gjeldende for forbruksavfall» 
må ivaretas. Det samme gjelder krav og anbefalinger i «Veileder for plassering av avfallsbeholdere». 
Det gis ikke dispensasjon fra Renovasjonsforskriften. Renovasjonsetaten ønsker å bli kontaktet når det 
er avklart hva som skal bygges på eiendommen for å avklare hensiktsmessige løsninger. De ønsker at 
standplasser for relevante renovasjonsløsninger søkes forhåndsgodkjent hos dem innen bygging 
igangsettes. 
 
Undervisningsbygg har ingen bemerkninger til de foreslåtte løsningene som foreligger i planinitiativet, 
men ber om at det tas hensyn til barn og barns skoleveier i planleggings- og anleggs-/byggeperioden. 
 
Ruter ser ingen kjente forhold i området som har betydning for planinitiativet. 
 
Byantikvaren forteller at det er gjort arkeologiske funn i nærområdet, og at planområdet ligger i 
nærheten av et gammelt veifar, som er en viktig lokaliseringsfaktor for bosetting i forhistorisk tid. 
Planområdet er del av en løkke utskilt fra Frogner hovedgård, som er nevnt i skriftlige kilder tilbake til 
1300-tallet. I tillegg er områdets topografi av en slik art at det i seg selv er en faktor som tilsier 
potensial for funn av automatisk fredete kulturminner. Byantikvaren krever på bakgrunn av dette en 
arkeologisk registrering av planområdet, jf lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr 50 (kml.) § 9 – 
undersøkelsesplikten, før de kan gi en endelig uttalelse i reguleringssaken.  Ved eventuelle funn under 
registreringen, vil saken bli oversendt Riksantikvaren for vurdering. 
Byantikvaren uttaler at transformatorstasjonen fra mellomkrigstiden og bolighuset fra 1800-tallet, 
Kathrinelund, har kulturminneverdi. Drammensveien 116, en leiegård fra 1936, tegnet av arkitekt R. 
Nilsen, er oppført på Byantikvarens gule liste over bevaringsverdig bebyggelse.   
De viser til tidligere prosessavklaring den 05.01.05. der Byantikvaren understreker «at grøntdraget fra 
Frognerparken til Kathrinelund ikke må brytes av bygninger, da det åpne grøntdraget er sentralt for 
opplevelsen av den gamle løkken og for videreføringen av en eventuell gang- og sykkelsti fra 
Frognerparken til Karenslyst allè.» I tillegg påpeker de at «den foreslåtte grensedragningen rundt 
løkkehuset vil, særlig mot syd-sydvest overskjære det frirom og det prydhaveareal som tradisjonelt 
inngår som en integrert del av de gamle løkkeanleggene. Vi vil ikke se bort fra at det nettopp her mot 
syd-sydvest kan finnes rester av de gamle løkkeanlegg, som i så fall kan ha betydelig 
kulturminneverdi. Byantikvaren anbefaler derfor at grensen forskyves så langt mot syd-sydvest som 
praktisk mulig.» 
Etter Byantikvarens vurdering vil forslag som innebærer etablering av nybygg foran bolighuset eller 
parkeringsplasser på eiendommen, være svært uheldig for den bevaringsverdige løkkeeiendommen. 
De ønsker at grøntområdet som omgir boligen reduseres til hensynssone med særlig bevaring av 
kulturmiljø. De fraråder alternativene som er framlagt i planinitiativet, og vil vurdere å fremme 
alternativ plan og å anmode Riksantikvaren om å vurdere en eventuell innsigelse. 
I brev fra 17.11.11. viser Byantikvaren til ny vurdering av eiendommen og konkluderer med at 
funnpotensiale for bevarte ikke registrerte automatisk fredete kulturminner er lavere enn opprinnelig 
antatt, og de frafaller sitt krav om arkeologisk registrering. De uttaler at forholdet til automatisk 
fredete kulturminner ansees å være avklart innenfor eiendommen. 
 
Bydel Frogner, Bydelsadministrasjonen viser til tidligere vedtak angående planområdet, og påpeker at 
det vil komme en ny uttalelse fra Bydelsutvalget.  
 
Vann- og avløpsetaten har ingen kjente forhold som har betydning for planinitiativet i dette området. 
 
Eiendoms- og byfornyelsesetaten er tildelt rollen som kommunens grunneierrepresentant og uttaler seg 
både ut fra sin grunneierrolle og som overordnet kommunal avtalepart for utbyggingsavtaler i Oslo 
kommune. De har ingen bemerkninger til foreslåtte planinitiativ utover at gang-/ 
sykkelveiforbindelsen over eiendommen må opprettholdes. 
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Samferdselsetaten mener at når området skal utvikles må det tas en beslutning til om den innregulerte 
gang- og sykkelveien skal opprettholdes mellom Drammensveien og Karenslyst. De påpeker at 
realiserbarhet med hensyn til kryssing av jernbanen og kostnadene dette vil medføre er viktig. Det blir 
vist til at det er etablert en gangundergang noe lenger vest som gir en god kommunikasjon fra bolig- 
og næringsområdene nord for jernbanen til Karenslyst og videre ut mot Bygdøy. Samferdselsetaten 
mener derfor at det bør stilles spørsmål ved behovet for undergang på planområdet, selv om den 
regulerte traseen ligger i turveidraget med forbindelse til Frognerparken. Dersom det nye planforslaget 
opprettholder gang- og sykkelveien vil Samferdselsetaten at gjennomføringen inkludert undergang ved 
jernbanen settes som en reguleringsbetingelse og at det må inngås en utbyggingsavtale med 
kommunen. Samferdselsetaten påpeker også at det ikke vil bli tillatt med flere avkjørsler til 
planområdet, og at dagens avkjørsel må tilfredsstille kommunens retningslinjer mht stigning og sikt. 
 
Bydel Frogner, Bydelsutvalget viser til tidligere vedtak i saker på planområdet der de er opptatte av å 
få klarhet i realiseringen av den planlagte turveien, og ber om at tiltakshaver utarbeider en plan for 
området. Bydelsutvalget uttaler at de etter ny befolkningsprognose har enda større behov for areal til 
barnehave, og mener eiendommen egner som for barnehageformål. Vedtatt med 14 stemmer for (7H, 
2FrP, 2V, 3A) og en stemme mot (1SV) som støtter eget forslag. 
 
Forslagsstillers kommentarer til samrådsinnspill 
Gravferdsetaten 
Ingen kommentar. 
 
Hafslund Nett 
Atkomst til Hafslund Netts anlegg på området vil ikke endres. Dersom nytt tiltak kommer i konflikt 
med kabler i bakken eller luftledningsanlegg skal Hafslund Nett varsles og det skal bestilles endring 
av trase. Tas til etterretning. 
 
Oslo Havn KF 
Ingen kommentar. 
 
Friluftsetaten 
Forslagsstiller forstår Høringsutkast til revidert Grøntplan for Oslo slik at den foreslår en gjenåpning 
av den historiske traseen til Frognerelva vest for Drammensveien 120 og at en gjenåpning av elva vil 
koordineres med turveiframføring på strekningen. Siden løsningen ikke er vedtatt holder planforslaget 
åpent for en mulig turveitrase gjennom friområdet. Planforslaget medfører at Frognerelva ikke kan 
gjenåpnes på planområdet. 
 
Enøketaten 
Tas til etterretning. 
 
Trafikketaten 
Planområdet ligger akkurat innenfor grensen for ”Den tette byen” definert av parkeringsnorm for Oslo 
by. Tomten inngår ikke i knutepunktområdet Skøyen. Sett i lys av den svært lave parkeringsdekningen 
i området er beregningen av parkeringsplasser som det er gitt tillatelse til i forhold til den midlertidige 
bruksendringen av trafostasjonen basert på normen for ”Den åpne byen”. Disse dekker et faktisk 
behov og ønskes opprettholdt. Parkeringsarealene er opparbeidet og har vært brukt til parkering i 
lengere tid og egner seg ikke til annet bruk. 
Parkeringsdekningen for løkkehuset er i henhold til den til gjeldende parkeringsnorm for Oslo 
kommune. 2 parkeringsplasser på planområdet skal tilrettelegges for forflytningshemmede. 
 
Renovasjonsetaten 
Relevante krav i «Renovasjonsforskrifter for Oslo gjeldende for forbruksavfall» og «Veileder for 
plassering av avfallsbeholdere» skal ivaretas. Renovasjonsetaten skal kontaktes på et senere tidspunkt 
i prosessen for å avklare hensiktsmessige renovasjonsløsninger. 
 
Undervisningsbygg 
Barn og barns skoleveier skal hensynstas i planleggings- og byggeperioden. 
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Ruter 
Ingen kommentar. 
 
Byantikvaren 
Byantikvaren anser forholdet til automatisk fredete kulturminner på eiendommen som avklart, og krav 
om arkeologisk registrering er frafalt.  
Endring av formål på løkkehuset og transformatorstasjonen medfører ikke i seg selv fysiske endringer 
på bygningene. 
Barnehaven er lokalisert med størst mulig avstand til løkkehuset, og på en måte som er så skånsom 
som mulig for opplevelsen av grøntdraget.  
Etter Byantikvarens anbefaling foreslås det å etablere en hensynssone for bevaring av kulturmiljø på 
tomta til løkkehuset med haveanlegg og transformatorstasjonen. 
 
Bydel Frogner, Bydelsadministrasjonen 
Se kommentarer til samrådsinnspill nr 15 fra Bydelen. 
 
Vann- og avløpsetaten 
Ingen kommentar. 
 
Eiendoms- og byfornyelsesetaten 
Forslagsstiller forstår Høringsutkast til revidert Grøntplan for Oslo slik at den foreslår en gjenåpning 
av den historiske traseen til Frognerelva vest for Drammensveien 120 og at en gjenåpning av elva vil 
koordineres med turveiframføring på strekningen. Siden løsningen ikke er vedtatt holder planforslaget 
åpent for en mulig en mulig turveitrase gjennom friområdet. 
 
Samferdselsetaten 
Forslagsstiller er enig i at det bør stilles spørsmål ved realiserbarheten i å krysse jernbaneområdet 
for å videreføre grøntdraget ned til Frognerkilen. Det er ikke aktuelt med rekkefølgebestemmelser for 
undergang under sporområdet. 
Forslagsstiller forstår Høringsutkast til revidert Grøntplan for Oslo slik at den foreslår en gjenåpning 
av den historiske traseen til Frognerelva vest for Drammensveien 120 og at en gjenåpning av elva vil 
koordineres med turveiframføring på strekningen. Eksisterende avkjørsel blir opprettholdt. Det skal 
ikke etableres nye avkjørsler.  
 
Bydel Frogner, Bydelsadministrasjonen 
Forslagsstiller forstår Høringsutkast til revidert Grøntplan for Oslo slik at den foreslår en gjenåpning 
av den historiske traseen til Frognerelva vest for Drammensveien 120 og at en gjenåpning av elva vil 
koordineres med turveiframføring på strekningen. Forslagsstiller tar til etterretning bydelens 
uttalte behov for barnehavedekning, og er enig i at tomta er egnet for barnehave. 
 
 
5.2 Forhåndsuttalelser  
Innkomne forhåndsuttalelser følger som eget vedlegg. 
 
Liste over forhåndsuttalelser 
1. Bydel Frogner Bydelsadministrasjonen 29.09.11. 
2. Byrådsavdelingen for kultur og utdanning 19.09.11. 
3. Bymiljøetaten divisjon samferdsel 19.09.11. 
4. Eiendoms- og byfornyelsesetaten 15.09.11. 
5. Miljøetaten divisjon trafikk 31.08.11. 
6. Bymiljøetaten divisjon friluft 20.09.11. 
7. Jernbaneverket 30.09.11. 
8. Oslo og omland friluftsråd 29.09.11. 
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Sammendrag av forhåndsuttalelsene 
Bydel Frogner Bydelsadministrasjonen har tatt opp reguleringsarbeidet i Bydelsutvalget og fattet 
vedtak. De støtter en omregulering av deler av eksisterende trafobygning til kontorformål, og foreslår 
at eksisterende løkkehus vurderes for barnehaveformål. Bydelsutvalget er opptatt av at den planlagte 
turveien og forbindelsen til Frognerparken utvikles og viser i den sammenheng til Byantikvarens 
tidligere uttalelser hvor det understrekes at grøntdraget fra Frognerparken til Kathrinelund ikke brytes 
av bygninger. Det åpne grøntdraget er sentralt for opplevelsen av den gamle løkken og for 
videreføringen av en eventuell gang- og sykkelsti fra Frognerparken til Karenslyst allè. 
Enstemmig vedtatt (7H, 2F, 2V, 2A, 1SV) 
 
Byrådsavdelingen for kultur og utdanning støtter omregulering til barnehave. De forutsetter at 
barnehaven får tilstrekkelig med uteareal, gode sol- og lysforhold og at uteområdet vil være 
tilgjengelig for allmenheten utenom barnehavens åpningstid. De påpeker at støy og forurensning må 
utredes og eventuelle avbøtende tiltak må hensynstas i reguleringsbestemmelsene. 
 
Miljøetaten divisjon samferdsel viser til, og opprettholder kommentarene som ble gitt til 
planinitiativet. I tillegg påpeker de at avkjørselen skal ha sikt- og stigningsforhold iht gjeldene 
kommunale normer og anlegges vinkelrett på offentlig vei, at fortauet forbi avkjørsel skal være 
gjennomgående med nedsenket kantstein og at bredde for avkjørsel til bolig skal være 4,0 meter for 
bolig og 6,0 – 8,0 meter for næring. Bilparkering og sykkelparkering skal være i henhold til den til 
enhver tid gjeldende parkeringsnorm for Oslo kommune. De anbefaler at minimumsnormen legges til 
grunn for næring og at dette fastlegges av reguleringsbestemmelsene. Varelevering bør skje på egen 
grunn, og ikke ved inn- eller utbygging til kommunal vei. Byggegrensen mellom offentlig vei og 
bebyggelse skal være minimum 15 meter fra senterlinje vei. Dersom byggegrensen fastsettes i 
reguleringsplan kan de akseptere at det gis dispensasjon fra veiloven med inntil 8-10 meter fra kant 
regulert hovedvei og 6 meter fra kant regulert samlevei. Langs regulert atkomstvei og gang- sykkelvei 
kan de akseptere at byggegrensen legges 5 meter fra kant regulert vei. Ved planlegging av barnehave 
må trafikkløsningen til denne beskrives.  
Samferdselsetaten uttaler at dersom forslagsstiller ønsker å innlemme deler av annet veiareal i 
planområdet vil de bli kontaktet for å avklare avgrensningen. 
 
Eiendoms- og byfornyelsesetaten viser til uttalelser tidligere i saken og oversender henvendelsen til 
Samferdselsetaten for vurdering av hensiktsmessighet for innlemming av tilstøtende veiareal. 
 
Miljøetaten divisjon trafikk er opptatt av at parkeringen blir ivaretatt i reguleringsplanen. Areal til 
parkering må avsettes på egen tomt og det må sikres atkomstmuligheter til området. Tiltaket må ikke 
medføre økning av ulovlig parkering i området eller at leting etter parkeringsplass skaper ekstra trafikk 
i plansonen. De påpeker at parkeringsdekningen skal være i henhold til den til enhver tid gjeldende 
parkeringsnorm for Oslo kommune, og at 5-10 % av plassene skal tilrettelegges for 
forflytningshemmede. Dersom det skal reguleres til barnehave, ber de om at det tas spesielt hensyn til 
hente- og bringeparkering. 
 
Bymiljøetaten divisjon friluft viser til uttalelse til samråd. De påpeker at eiendommen er en viktig del 
av den grønne forbindelsen mellom Frognerparken og Bygdøy/Frognerkilen, og at det i 
reguleringsplanen er planlagt gangforbindelse over togsporene i forlengelsen av den regulerte gang- og 
sykkelveien som er del av grøntplanen som er til politisk behandling. De mener at siden eiendommen 
er regulert til friområde ligger forholdene til rette for en framtidig gjenåpning av Frognerbekken på 
planområdet. Bymiljøetaten divisjon friluft mener at friområdet har en viktig funksjon og kan ikke 
anbefale omregulering. 
 
Jernbaneverket gjør oppmerksom på at deres regelverk gjelder for alle anleggsarbeider nær jernbanen. 
De uttaler at det må utføres støyberegninger og eventuell skjerming ved etablering av barnehave. De 
minner også om mulige ulemper pga støy og strukturlyd fra trafoen. Jernbaneverket kan ha meninger 
om arealbruk og løsninger senere i planprosessen. 
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Oslo og omland friluftsråd motsetter seg utbygging i områder regulert til friområder i byggesonen. De 
motsetter seg også nedbygging av friområder som omfatter turvei og gang- sykkelvei. OOF viser til 
grøntplanen og viktigheten av å bevare grønne lunger i byen pga rekreasjonsverdien for innbyggerne.  
Dersom friområdet omreguleres anbefaler de at det opprettes et erstatningsområde, og at 
planprogrammet inneholder et oversiktskart som viser hvor de foreslåtte erstatningsområdene vil ligge. 
Erstatningsområdet bør bli opparbeidet til grøntområde i en rekkefølgebestemmelse, herunder at 
erstatningsområdet er tilgjengelig som grøntområde for befolkningen i nærmiljøet før utbyggingen 
settes i gang. 
 
Forslagsstillers kommentarer til forhåndsuttalelsene 
Bydel Frogner Bydelsadministrasjonen 
Eksisterende trafobygning reguleres til kontor/industri/energianlegg, mens løkkehuset vurderes som 
vanskelig å benytte til barnehave.  
Forslagsstiller forstår Høringsutkast til revidert Grøntplan for Oslo slik at den foreslår en gjenåpning 
av den historiske traseen til Frognerelva vest for Drammensveien 120 og at en gjenåpning av elva vil 
koordineres med turveiframføring på strekningen. 
Den nye barnehaven er lokalisert blant annet i forhold til eksisterende trær, eksisterende byggelinje, 
opplevelsen av en større «grønn bevegelse» gjennom området, høydeforskjeller i terrenget som gjør 
den nye bebyggelsen mindre synlig og avstand til løkkehuset. 
 
Byrådsavdelingen for kultur og utdanning 
Støy- og forurensningshensyn er utredet og vil bli ivaretatt. Barnehaven vil få tilstrekkelig med lys og 
det er lagt opp til uteareal i forhold til mulighetene i situasjonen. Basert på utarbeidet rapporter på 
støy, trafikk og luftkvalitet forstår vi området som egnet for barnehaveformål. Friområdet vil fortsatt 
være tilgjengelig for allmennheten.  
 
Miljøetaten divisjon samferdsel 
Planforslaget endrer ikke forholdene rundt avkjørsel til området. Bredde på avkjørsel begrenses av 
bygninger og grenser. Bilparkering for transformatorstasjonen er planlagt i henhold til gjeldende 
midlertidige brukstillatelse og antatt behov. Parkering for løkkehuset er i henhold til Oslo kommunes 
parkeringsnorm.  Forslagsstiller ønsker å innlemme deler av annet veiareal i planområdet for å benytte 
dette til oppføring av støyskjerm mot barnehavens uteareal og ønsker en dialog med Miljøetaten 
divisjon samferdsel på dette.  
 
Eiendoms- og byfornyelsesetaten 
Ingen kommentar 
 
Miljøetaten divisjon trafikk 
For løkkehuset og barnehaven er parkeringsdekningen i henhold til gjeldende parkeringsnorm for Oslo 
kommune, og 5-10 % av plassene er tilrettelagt for forflytningshemmede. Det er tatt hensyn til hente- 
og bringeparkering. Parkeringen er løst på hensiktsmessig måte uten å gripe inn i grøntarealene. 
 
Miljøetaten divisjon friluft 
Forslagsstiller forstår Høringsutkast til revidert Grøntplan for Oslo slik at den foreslår en gjenåpning 
av den historiske traseen til Frognerelva vest for Drammensveien 120 og at en gjenåpning av elva vil 
koordineres med turveiframføring på strekningen. Siden løsningen ikke er vedtatt holder planforslaget 
åpent for en mulig en mulig turveitrase gjennom friområdet. Planforslaget medfører at Frognerelva 
ikke kan gjenåpnes på planområdet. 
 
Jernbaneverket 
Planforslaget medfører ikke anleggsarbeider nær jernbanen. Vurdering av støy fra jernbanen er 
gjennomført og om nødvendig skal det etableres støyskjerming mot jernbanen.  
 
Oslo og omland friluftsråd 
Forslagsstiller forstår Høringsutkast til revidert Grøntplan for Oslo slik at den foreslår en gjenåpning 
av den historiske traseen til Frognerelva vest for Drammensveien 120 og at en gjenåpning av elva vil 
koordineres med turveiframføring på strekningen.  
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Friområdet vil bli litt redusert i størrelse i forhold til i dag, men vil bli mere benyttet av nye brukere. 
Tas til etterretning.  
 
5.3 Andre innspill 
Innkomne innspill følger som eget vedlegg.  
 
Liste over andre innspill 
1. Arbeiderpartiet ved Tone Tellevik Dahl      04.02.13. 
2. Plan- og bygningsetaten        19.02.13. 
3. Bydel Frogner Miljø- og byutviklingskomiteen Sak 53/13 BU-sak 93/13  12.03.13. 
4. Bydel Frogner Bydelsutvalget Sak 53/13     25.03.13. 
5. Brev fra Byrådsavdelingen for byutvikling til Byråden for byutvikling  19.03.13. 
6. Byantikvaren         26.03.13. 
 
Sammendrag 
Arbeiderpartiet spørsmål til Byråden ved Tone Tellevik Dahl refererer Byutviklingskomiteens  
enstemmige uttalelse fra 29. april 2009: «Reguleringen til friområdet er over 10 år gammel uten at den  
er gjennomført. Komiteen mener derfor det er på høy tid med en omregulering slik at man får  
hensiktsmessige grenser i forhold til bredde på turvei og beliggenhet av eventuell gang og sykkelvei  
samt å omregulere trafostasjonen og løkkebolig til spesialområde bevaring. Å vurdere barnehage på  
tomten kan være en del av et slikt reguleringsarbeid.» (vår utheving). Arbeiderpartiet har registrert  
at forslagsstiller på dette tidspunktet, grunnet Plan- og bygningsetatens tilbakemeldinger på  
planskissen, hadde valgt å trekke barnehagen ut av planforslaget, på tross av at både  
Byutviklingskomiteen og Bydelsutvalget i Bydel Frogner har stilt seg positive til å vurdere barnehage  
på eiendommen i forbindelse med planprosessen. De spør om byråden mener det er heldig at et  
prioritert tiltak som barnehave administrativt tas ut av planforslaget når både bystyrets organer og  
vedkommende bydel har bedt om en slik sak? 
 
Plan- og bygningsetaten viser til henvendelse fra Byrådsavdelingen for byutvikling den 07.02.13. der  
de ber om kommentarer til spørsmål fra Arbeiderpartiet ved Tone Tellevik Dahl.   
Plan- og bygningsetaten kan ikke anbefale forslaget om å bygge barnehave på tomten. Den vil utgjøre  
en barriere i den sammenhengende grøntstrukturen fra Frognerparken, over tomten ned mot  
Frognerkilen og Bygdøy. Selv om turveiens kryssing av jernbanen ikke er gjennomført vurderer etaten  
at grøntstrukturen med turvei har stor verdi for opplevelsen av området og byen. Potensialet i en  
uavbrutt turvei i grønne omgivelser fra fjorden til Frognerparken og videre til marka tilsier at  
friområdet og turveien ikke bør reguleres bort. Nyere gangforbindelser under jernbanen i nærområdet  
vil ikke erstatte fremføringen av en turvei til overordnet turveitrase. 
Etaten mener at støyskjerming av barnehaven vil forringe opplevelsen av løkkehuset og friområdet, og  
det vurderes som uheldig at dette ikke kan sees og oppleves uten visuelle barrierer fra  
Drammensveien. Barnehaven vil beslaglegge et sentralt plassert grøntareal og turområde og medføre  
økt trafikk til og fra tomten samt behov for parkeringsplasser. Dette vil redusere verdien og  
brukbarheten av friområdet.  
 
Forslaget er i strid med følgende overordnede planer: 
 
Kommuneplan 2008 – Oslo mot 2025 vedtatt 11.06.2008 
Planen forutsetter at Oslo fortsatt skal ha en blågrønn profil, og dette innebærer at grøntarealer i  
byggesonen ikke skal nedbygges.  
 
Kommunedelplan 1/9. Skøyen 1994 
I denne planen er planområdet en del av delsone B1, hvor det heter at: «I delsone B1 på plankartet bør  
det ikke bygges slik at det hindrer mulighetene for å gi Frognerbekken fritt eller kunstig løp fra  
Drammensveien til Frognerkilen». 
 
Ny grøntplan for Oslo 
Forslag til revidert grøntplan er oversendt politisk behandling 31.03.2010. Her er turvei B1 uendret fra  
gjeldende grøntplan og framtidig turdrag vist som prinsipp ned til Frognerkilen. Det angis at  
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Frognerelva bør gjenåpnes og gjøres tilgjengelig for allmennheten. 
 
Etaten har gjennom prosjektavklaring anbefalt at reguleringsforslaget reduseres i omfang, slik at det  
ikke omfatter oppføring av nybygg på friområdet. Forslaget vil dermed omfatte hensiktsmessig  
omregulering av eksisterende bygninger på tomta til faktisk bruk. 
 
Bydel Frogner  registrerer med undring at Plan- og bygningsetaten til tross for bydelens og bystyrets  
klart uttalte ønsker om å få en sak med forslag til regulering av barnehave på den aktuelle  
eiendommen, har forsøkt å unngå at et slikt forslag fremmes for behandling. Bydelen har vært på 
befaring på eiendommen og konstatert at den er vel egnet til barnehaveformål. Bydelen bemerker 
videre at det neppe er mulig å finne nye barnehavetomter i bydelen uten at det vil være noen grad av  
motstridende hensyn som må avveies i en planprosess, og ønsker saken opp til vurdering. De påpeker  
at de er klar over at det finnes andre hensyn enn ønsket om flere barnehaver, men mener at de må  
avveies i en planprosess. Når forslaget kveles i starten blir denne avveiningen forhindret. At PBE  
mener noen hensyn taler mot barnehaven, før prosessen overhode er startet, bør ikke forhindre en  
nærmere vurdering som de politiske organene har bedt om. 
De ber om at det blir fremmet et reguleringsforslag snarest, og at saken blir prioritert ut fra behovet for 
barnehaveplasser og den forsinkelse som har oppstått. Forslag fra F ble enstemmig vedtatt. 
 
Bydelsutvalget vedtar Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling som referert i Sak 53/13 BU-sak  
93/13.   
 
Byråden for byutvikling viser til vedlagt brev datert 04.02.13. fra Tone Tellevik Dahl (A) til bystyret.  
Hun viser til Plan- og bygningsetatens tilbakemeldinger på planskissen og at konsekvensen av disse 
var at forslagsstiller på et tidspunkt valgte å ta barnehaveformål ut av planforslaget. Hun spør om  
Byråden mener det er heldig at et prioritert tiltak som barnehave tas ut av planforslag når både  
bystyrets organer og bydelen har bedt om å bli presentert for en slik sak.  
Videre svarer Plan- og bygningsetaten på Tone Tellevik Dahls spørsmål i vedlagt brev datert 19.02.13.  
De uttaler at de ikke anbefaler forslaget om å bygge barnehave på eiendommen. Denne vil i følge dem 
utgjøre en barriere i den sammenhengende grøntstrukturen, som vurderes å ha stor verdi for 
opplevelsen av området og byen selv om turveiens krysning av jernbanen ikke er gjennomført. 
Potensialet i en uavbrutt turvei fra fjorden til marka tilsier at friområdet og turveien ikke bør reguleres 
bort. Eksisterende gangforbindelser i nærområdet erstatter ikke fremføringen av en turvei med 
forbindelse til overordnet turveitrase.  Videre uttaler de at eiendommen i all hovedsak vil bli skjult  
bak støyskjerming av barnehaven. Dette oppleves som begrensende for opplevelsen av Kathrinelund 
og friområdet. I tillegg vil barnehaven beslaglegge grøntarealer og turområde, omreguleringen vil 
medføre økt trafikk til og fra tomten og flere parkeringsplasser. Dette vil redusere verdien og 
brukbarheten for arealet som foreslås opprettholdt som friområde. De viser til at forslaget er i strid  
med overordnede planer.  
Byråden for byutvikling viser til at tiltakshavers arkitekt  nå opplyser at reguleringsforslag vil bli 
fremsendt med barnehaveformål inkludert. Byrådet vil først ta stilling til reguleringsforslaget når det  
oversendes for politisk behandling og er belyst i full bredde. 
 
Byantikvaren ber om at også den eksisterende trafoen legges inn i en hensynssone og viser til e-post- 
korrespondanse angående saken. De har følgende innspill til reguleringsbestemmelser: 
 
Bygninger som inngår i hensynssonen 
§1.1 Bygninger som omfattes av hensynssone på plankartet tillates ikke revet, fjernet, flyttet eller 

tilbygget. 
§1.2 Bygningenes eksteriør og bærende konstruksjoner skal bevares. Mindre endringer av eksteriør 

eller bærekonstruksjoner kan unntaksvis tillates etter søknad dersom det ikke går på bekostning av 
byggets kulturminnefaglige og estetiske verdier. 

§1.3 Ved restaurering eller reparasjon av eksteriøret skal opprinnelige/eldre materialer og elementer 
bevares med sin opprinnelige plassering. Der verdifulle eldre elementer er tapt skal uttrykk og 
kvalitet med hensyn til utforming, materialbruk, farger og utførelse videreføres. Eksisterende 
elementer tillates ikke revet, fjernet eller endret med mindre fravær av verneverdier kan 
dokumenteres. 
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§1.4 Dersom bevaringsverdig bebyggelse går tapt på grunn av brann eller annen uopprettelig skade, 
tillates det oppført bebyggelse med samme plassering, dimensjoner og høyder. 

§1.5 Alle søknadspliktige tiltak som berører bevaringsverdiene skal forelegges Byantikvaren for 
uttalelse før det fattes vedtak. 

 
Grøntareal som inngår i hensynssonen 
§1.6 Grøntareal som er avmerket med hensynssone på plankartet skal bevares. Dette inkluderer 

terreng- og landskapsbearbeiding med markdekke og vegetasjon. Eksisterende elementer i 
hensynssonen tillates ikke revet, fjernet eller endret med mindre fravær av verneverdi kan 
dokumenteres. 

§1.7 Grøntareal skal beholdes uendret eller tilbakeføres på grunnlag av dokumentasjon og 
kulturminnefaglig anbefaling. 

§1.8 Verneverdige trær og annen vegetasjon som dør eller må fjernes pga dokumentert dårlig tilstand 
skal erstattes med tilsvarende type og plasseres på samme sted. 

§1.9 Det tillates etablering av en adkomstvei til trafoens bakinngang innenfor hensynssonen, så sant 
denne tilpasses grøntområdet på en skånsom måte. Dersom den brukes sjelden kan den etableres 
som armert gress. 

1.10 Alle søknadspliktige tiltak som berører bevaringsverdiene skal forelegges Byantikvaren for 
uttalelse før det fattes vedtak. 

 
 
Forslagsstillers kommentar 
Arbeiderpartiet 
En omregulering av planområdet med barnehaveformål, slik Arbeiderpartiet etterlyser, blir nå  
fremmet. 
 
Plan- og bygningsetaten 
Friområdet følger en turveitrase som ikke er videreført slik den er beskrevet i overordnede planer, og 
den har derfor ingen funksjon i dag. Prinsippet om universell tilgjengelighet gjør det uforholdsmessig 
vanskelig å gjennomføre forlengelsen av turveien over eller under sporområdet. Turveien har vært en 
blindvei i over 20 år, og det har medført at friområdet er lite brukt, er mindre attraktivt og har mistet 
mye av sin funksjon. Deler av friområdet foreslås derfor benyttet til barnehaveformål.  
Barnehaven baserer seg på at en stor del av brukerne benytter kollektivtrafikk, og trafikkbidraget vil gi 
et marginalt utslag i kapasitetsberegninger i forhold til dagens bruk (kfr trafikkvurdering fra Asplan 
Viak). Barnehaven medfører behov for 9 nye parkeringsplasser som lokaliseres på eksisterende 
asfaltert dekke uten å berøre eksisterende grøntarealer. Støyskjerming kan utformes transparent for å 
minke opplevelsen av barrierer i landskapet.  
 
Planområdet har i lengere tid fremstått som vanskelig å bruke på grunn av en uavklart regulering og 
uavklarte forhold til overordnede planer. En realistisk regulering er nødvendig for å oppnå langsiktig 
og bærekraftig byplanlegging og vil legge til rette for verdiskapning og næringsutvikling. 
 
Kommuneplan 2008 legger opp til en økning i boligmassen, og må ta høyde for at dette også medfører 
behov for flere barnehaveplasser. Ny barnehave innebærer at ca 350m² av grøntarealene blir bebygd. 
Resterende grøntarealer vil bli revitalisert. 
Planforslaget medfører at Frognerelva ikke kan gjenåpnes på planområdet. 
 
Vedlegg 6 til høringsutkast for revidert Grøntplan for Oslo diskuterer hvilke deler av Oslos vassdrag 
innenfor byggesonen som kan være aktuelle å gjenåpne i forhold til å utvikle blågrønne korridorer i 
byggesonen. Planforslaget medfører at Frognerelva ikke kan gjenåpnes på planområdet. 
Frognerelva ved Frognerkilen er en av elvestrekningene som vurderes som potensiell for gjenåpning. 
Siste del av traseen til vassdraget, som er aktuell i forhold til planområdet, går i dag i kulvert og følger 
ikke sin historiske trase. Gammel trase går innenfor regulert grøntdrag på nordsiden av 
Drammensveien. Etter kryssing av Drammensveien går traseen på vestsiden av Drammensveien 120, 
krysser jernbane, passerer vest for Bygdøy Alle 127 A, B, 125 B, A, 123 A, B, før den krysser 
Sjølystveien og ender ut i Frognerkilen. Turveien stopper ved Drammensveien og er kun vist med en 
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prinsipptrase videre sørover til Frognerkilen. En framtidig gjenåpning av elva må koordineres med 
turveiframføring på strekningen.  
 
Bydel Frogner   
Forslagsstiller er enig i bydelens enstemmige forståelse av saken, og vurderingen av at eiendommen er  
vel egnet for barnehave. Det er stort behov for flere barnehaver i bydelen. For å gjennomføre  
oppføring av flere barnehaver må det vurderes tomter hvor det finnes motstridene interesser.  
 
Bydelsutvalget  
Forslagsstiller er enig i bydelsutvalgets forståelse av saken, og at eiendommen er vel egnet for  
barnehave. 
 
Byråden for byutvikling 
Forslagsstiller ønsker forslaget politisk behandlet. Forslagsstiller er ikke enige i Plan- og  
bygningsetatens svar på spørsmål til Arbeiderpartiet. Barnehaven er lokalisert hvor terrenget ligger ca  
2 meter lavere enn Drammensveien og støyskjerming mot Drammensveien kan være transparent.  
Muligheten til bevegelse gjennom området er opprettholdt, og det skal arbeides for at ny bebyggelse  
ikke skal oppfattes som barrierer i den sammenhengende grøntstrukturen. Planforslaget begrenser ikke  
muligheten for en framtidig uavbrutt turvei fra fjorden til marka. Barnehaven beslaglegger et  
minimum av friområdet, men dette skal være tilgjengelig for offentligheten utenom åpningstid, og vil  
tilføre nye kvaliteter og brukere til et lite brukt friområde. Nødvendig trafikk og parkering skjer i all  
hovedsak på allerede asfaltert areal som er nødvendig kjøre- og parkeringsareal for løkkehuset og  
transformatorstasjonen og som er lite brukbart til grøntarealer.  
 
Byantikvaren 
Innspill til reguleringsbestemmelser forstås som litt vel detaljerte men tas inn i forslag til  
reguleringsbestemmelser. Avgrensning av hensynssoner rundt løkkehuset og trafoen er gjort etter  
dialog med Byantikvaren på e-post og telefon og vi forstår det slik at det eksisterer enighet om  
avgrensningen. Hensynssone rundt løkkehuset følger ikke formålsgrense i sør, men beveger seg ut i  
trafikkarealene til transformatorstasjonen. Dette er gjort etter Byantikvarens ønske. 
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6. FORSLAGSSTILLERS FAGLIGE BEGRUNNELSE  
Gjeldende regulering fra 1990 har definert hele planområdet inkludert bevaringsverdige bygninger 
som friområde. Reguleringen er utdatert og urealistisk å gjennomføre. Dette gjør det svært vanskelig å 
sikre gode avtaler for bruk av bygningene, hvilket lett medfører dårlig drift og vedlikehold. Friområdet 
følger en turveitrase som ikke er videreført slik den er beskrevet i overordnede planer, og den har 
derfor ingen funksjon i dag. Følgelig er friområdet i svært liten grad i bruk.  
 
Barnehave 
Planforslaget betrakter tomta som meget egnet til opprettelse av en 4-avdelings barnehave. Dette 
underbygges av utarbeidete rapporter på luftkvalitet, støy og trafikk som er vedlagt saken. 
Eiendommen ligger meget godt plassert i forhold til offentlig transportsystem og hovedveinett.  
Barnehaven har 2 etasjer + kjeller for tekniske funksjoner og lager under bakken. Den ligger i 
byggelinje nord-øst på tomta og skjermer utearealene mot støy fra biltrafikken i Drammensveien. 
Atkomst til fots eller via kollektivtrafikk er gjennom eksisterende port i gjerde mot Drammensveien. 
Atkomst med bil er via felles avkjørsel og barnehaven har tinglyst rett til 9 parkeringsplasser ved 
transformatorstasjonen.  
Barnehaven beregnes med 17m² uteoppholdsareal per barn = 1225m² inkludert takterrasse. I tillegg 
tilkommer tilstøtende friområde på 1850m². Barnehaven må også forstås som spesielt begunstiget med 
uteareal pga umiddelbar tilgang til turveinettet og større grøntstrukturer. Den kan planlegges med en 
urban profil hvor barna i stor grad benytter seg av tilbudene i byen.  
 

 
Tomt for barnehave sett mot nordøst. 
 
Transformatorstasjon 
Eksisterende transformatorstasjon reguleres til kontor/industri/industrianlegg med tilhørende 23 
parkeringsplasser. Hafslund Nett har transformatorfunksjoner i kjeller og på plan 1. Plan 2 og 3 er 
nylig pusset opp og leies ut som kontorer. Det er luker i bakken langs bygningens fasade mot øst som 
gir nødvendig tilgang til kjellerfunksjoner. Hafslund Nett har behov for tilgang med stor bil til disse 
lukene i et kjørefelt på 5,5 meters bredde. Etter Byantikvarens anbefaling etableres det en hensynssone 
med særlig bevaring av kulturmiljø rundt transformatorstasjonen og tilstøtende grøntareal i nordøst. 
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Reguleringen medfører ingen fysiske endringer av bygningen. Ved bruksendring eller ved andre tiltak 
i bygningen kan dette utløse krav til støyskjerming i fasade eller andre forhold. Dette må da vurderes 
opp mot bevaringshensyn og vil eventuelt medføre søknad om fravik fra TEK10. 
 
Løkkehus 
Eksisterende løkkehus reguleres til bolig/kontor/forretning/bevertning med tilhørende 5 
parkeringsplasser. Denne tomta er fradelt i 2010, og planforslaget vil medføre justeringer av 
eiendomsgrensene. Løkkehuset har 277m² tilstøtende uteareal. Dette er for det meste asfaltert 
manøvreringsareal for bil og parkering, som i dag. Utearealet ligger for det meste mot nord og øst. 
Dersom det velges å videreføre huset med dagens bruk, som bolig, tilfredsstilles ikke kvalitetskrav til 
uteoppholdsareal. Vi mener det er riktig å beholde muligheten for å opprettholde bygningens 
opprinnelige funksjon som bolig, og at nærområdetilbudet er meget bra. Det er umiddelbar tilgang til 
barnehavens offentlig tilgjengelige arealer, friområde og turveinett som veier opp for kvaliteten på 
eget uteoppholdsareal. I tillegg gjelder saken en bygning med bevaringsinteresser, og i henhold til 
norm for uteareal kan det derfor vurderes unntak fra denne.  
Etter Byantikvarens anbefaling etableres det en hensynssone for særlig bevaring av kulturmiljø rundt 
boligen og tilstøtende friområde mot øst og nord. Reguleringen medfører ingen fysiske endringer av 
bygningen.  
En realistisk bruk av eksisterende bygninger, med et realistisk antall parkeringsplasser, vil medføre at 
bygningsmassen revitaliseres og sikrer framtidig ivaretagelse og vedlikehold av bevaringsverdige 
bygninger. Ved bruksendring eller ved andre tiltak i bygningen kan dette utløse krav til 
støyavskjerming av utearealer og fasade eller andre forhold. Dette må da vurderes opp mot 
bevaringshensyn og vil eventuelt medføre søknad om avvik fra TEK10. 
 
Friområde med turvei 
Resterende arealer beholdes som friområde. Eksisterende prinsipptrase for turvei legges om litt slik at 
den treffer inngang i gjerde mot Drammensveien. 
Prinsippet om universell tilgjengelighet gjør det uforholdsmessig vanskelig å gjennomføre 
forlengelsen av turveien over eller under sporområdet. Turveien har vært en blindvei i over 20 år, og 
det har medført at friområdet er lite brukt, er mindre attraktivt og har mistet mye av sin funksjon. 
Deler av friområdet foreslås derfor benyttet til barnehaveformål. Resterende friområde vil bli 
reaktivisert av de nye brukerne av planområdet, og vil fremdeles være tilgjengelig via turvei fra 
inngang i port fra Drammensveien.  
 
Trafikkforhold, parkering 
Parkeringsnormen tilsier at transformatorstasjonen skal ha 1-5 parkeringsplasser for industri og 2-6 
parkeringsplasser for kontor. Det er ikke foretatt parkeringsberegninger for formålet energianlegg, 
men det antas at formålskategorien industri er representativ for energianlegg. Planområdet ligger 
akkurat innenfor grensen for ”Den tette byen” definert av parkeringsnorm for Oslo by. Tomten inngår 
ikke i knutepunktområdet Skøyen. Sett i lys av den svært lave parkeringsdekningen i området er 
beregningen av parkeringsplasser som det er gitt tillatelse til i forhold til eksisterende midlertidige 
brukstillatelsen for transformatorstasjonen basert på normen for ”Den åpne byen”. Dagens tillatelse er 
på 25 parkeringsplasser.  Det foreslås 23 parkeringsplasser.  
Beregning av parkeringsplasser for barnehaven er basert på antatt behov, for å unngå «vill-parkering», 
hvilket medfører en mindre økning i forhold til normen for ”Den tette byen”. Parkeringsberegningen 
tilsier 2 parkeringsplasser for ansatte + 6-7 parkeringsplasser tilgjengelig for foreldre = 8-9 
parkeringsplasser. Barnehaven skal ha tinglyst rett til atkomst og bil- og sykkelparkering på 
transformatorstasjonens område.  
Parkeringsløsning for løkkehuset er innenfor normen for den tette byen, hvilket er 4-6 plasser for de 
mest parkeringskrevende formålene bolig og kontor. Det er ikke gjort parkeringsberegninger for 
arealkategorien bevertning. 
Større deler av planområdet er i dag opparbeidet med asfaltert kjøre- og parkeringsareal. Dette er ikke 
egnet til annet formål, og bør derfor kunne benyttes til nødvendig parkeringsareal.  
Eksisterende avkjørsel opprettholdes. Barnehaven baserer seg på at en stor del av brukerne benytter 
kollektivtrafikk, og trafikkbidraget vil gi et marginalt utslag i kapasitetsberegninger i forhold til 
dagens bruk (kfr trafikkvurdering fra Asplan Viak).  
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Dagens innregulerte gang- og sykkelvei gjennom friområdet er en ikke opparbeidet blindvei og lite i 
bruk. Denne mulige bevegelsen over friområdet er opprettholdt. 
Formål på gnr./bnr. 250/4 annet veiareal mot Drammensveien endres til annen veggrunn – tekniske 
anlegg for oppføring av støyskjerming for barnehaven. Arealet ligger innenfor eksisterende gjerde mot 
Drammensveien og oppfattes som en naturlig del av planområdet.  
 
Miljøfaglige forhold 
Barnehaven har deler av fasaden mot nord i rød støysone pga veitrafikkstøy fra Drammensveien. Krav 
til støynivå innendørs kan oppfylles med tiltak i fasaden. Skjermingstiltak er nødvendig for å redusere 
støy på uteoppholdsareal mot Drammensveien i nord og mot jernbanen i sør. Småbarnsavdeling 
planlegges slik at sovende barn kan plasseres på støyskjermet takterrasse på barnehavens søndre del. 
De støyutsatte utearealene mot sør kan benyttes for lek av større barn, og kan støyskjermes om 
nødvendig. Støyskjermer kan utformes transparente for å minke opplevelsen av barrierer i landskapet.  
 
Forhold til overordnede planer og føringer 
I Vedlegg 6 til høringsutkast for revidert Grøntplan for Oslo datert juni 2009 diskuterer  
kommunen gjenåpning av den historiske traseen til Frognerelva vest for Drammensveien 120 slik at 
denne får et naturlig utløp i fjorden. En gjenåpning av elva må koordineres med turveiframføring på 
strekningen.  
 
Dersom retningslinjen om at Frognerelva bør gjenåpnes skal tas til følge bør dette medføre at 
turveitraseen gjennom planområdet i Drammensveien 118 flyttes og premissene for utviklingen av 
området endrer seg og man må definere en annen bruk. 
 
Ca 200 meter vest for planområdet er det etablert en gangforbindelse under jernbanene sporområde i 
Verkstedveien. Denne er både en lokal forbindelse og en overordnet forbindelse mellom grøntdraget 
langs Frognerbekken og friområdene på Bygdøy. Gangforbindelsen er allerede en attraktor for 
publikumsrettede funksjoner på gateplan, kontor- og næringsbygg, og det er flere forbindelser i 
nærområdet. Det er vår mening at kommunen bør vurdere å satse på disse forbindelsene, framfor å 
etablere flere underganger i samme område. 
 

 
Eksisterende forbindelser over og under sporområdet i nærområdet. 
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Stedsutvikling 
Gjeldende regulering er utdatert og urealistisk, da den forutsetter riving av verneverdig bebyggelse for 
etablering av friområde. Etablering av ramper for å føre turvei under sporområdet må tilfredsstille 
gjeldende krav til universell tilgjengelighet. Dette vil oppta uforholdsmessige mye areal fra friområdet 
og betraktes som ikke realistisk. Turveien forutsettes flyttet. 
Eksisterende friområde blir redusert, men vil bli mer brukt av barnehavens barn.  
Ikke realiserte turveiforbindelse kan koordineres med gjenåpning av Frognerelva, som 
foreslått i Vedlegg 6 til høringsutkast for revidert Grøntplan for Oslo, eller føres langs 
Drammensveien til Verkstedveien og under jernbanens sporområde fram til Bygdøy. 
Det er positivt for bydelen at denne får bedre barnehavedekning. 
Planforslaget medfører en tydeligere definering av bruken av eksisterende bygninger i et friområde 
som er knyttet til en turvei som ikke er i bruk, og innebærer en bedre utnyttelse av tomtas potensiale.  
En større grad av fleksibilitet i bruk vil være med å sikre en revitalisering av planområdet og vil gjøre 
dette mer levende og attraktivt. Kulturminner blir sikret og ivaretatt. Dette muliggjør en revitalisering 
av en udefinert luke i bebyggelsen og genererer boliger, arbeidsplasser og barnehaveplasser til et 
område som er under utvikling. 
Økt bruk av området vil også medføre større mulighet til å føre sosial kontroll, og kan slik virke 
kriminalitetsforebyggende. 
 
Erstatningsareal 
Krav om erstatningsareal ved omregulering av friområde er ikke fulgt. Kravet kom opp i 
oppstartsmøte som ble gjort på bakgrunn av planinitiativ med omregulering til parkering og næring. 
Referatet ber forslagsstiller blant annet om å vurdere planområdets egnethet til barnehave.  
Etter vår mening vil omreguleringen medføre at friområdet vil bli betraktelig mer brukt enn tilfelle er i 
dag. Nye brukere, barna, vil aktivisere et friområde som ikke har noe naturlig gjennomtrekk og som 
blir lite brukt av tilstøtende naboer. Barnehavens utearealer kan være offentlig tilgjengelig på kveldstid 
og i helgene, og dette kan nedfelles i reguleringsbestemmelsene.  
En eventuell gjenåpning av Frognerelva som inkluderer turveiframføring vest for Drammensveien 120 
vil tilføre nytt friområde til nærområdet.  
Barnehaveformål på tomta støttes av blant andre Bydelsadministrasjonen og Byrådsavdelingen for 
kultur og utdanning og innebærer at kommunen er nærmere å gjennomføre målet om full 
barnehavedekning. Planforslaget medfører en økt og bedre bruk av et lite benyttet område som er godt 
egnet til formålet. Kommuneplan 2008 uttaler det som særlig krevende å finne egnede tomter til 
barnehaveformål, og det er vår mening at en omregulering til barnehave ikke bør medføre krav om 
erstatningsareal. 
 
Risiko- og sårbarhet 
Det er utarbeidet sjekkliste for risiko- og sårbarhet basert på relevante veiledninger. Sjekklisten er 
vedlagt. Analysen viser at det er identifisert noen forhold som medfører tiltak.  
Kart fra Norges Geotekniske institutt viser at man kan anta at det vil være moderate radonforekomster 
på planområdet. Tiltak blir ivaretatt av tekniske forskrifter. 
Byantikvaren har uttalt at det er gjort arkeologiske funn i nærområdet, og at planområdet kan ha vært 
bosatt i forhistorisk tid. De har frafalt krav om arkeologisk registrering og konkluderer med at 
funnpotensiale for bevarte ikke registrerte automatisk fredete kulturminner er lavere enn opprinnelig 
antatt, og at dette forholdet ansees å være avklart innenfor eiendommen. Planforslaget medfører ingen 
endringer av eksisterende bebyggelse, og det åpnes for å etablere hensynssone med særlig bevaring av 
kulturmiljø rundt løkkehuset med deler av tilstøtende grøntareal, og rundt transformatorstasjonen. 
Trafikkbildet og derved ulykkessituasjonen er nær uendret (kfr trafikkrapport). Avkjørsel krysser 
fortau og det kan vurderes skilting eller andre tiltak for å begrense risikoen dette medfører for ulykke 
med gående/syklende. 
Deler av friområdet foreslås benyttet til barnehaveformål, og friområdet blir slik begrenset. Området 
blir i dag lite brukt til barns lek, og man regner med at etablering av barnehave vil medføre mer bruk 
av friområdet. 
Barnehavens arealer er utsatt for støy fra Drammensveien (kfr støyrapport) og jernbanen. Det skal 
foretas støyskjerming mot Drammensveien  i fasadene til ny bebyggelse i tillegg til støyskjerming av 
utearealene. 
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Kart fra Norges Geotekniske Institutt viser at planområdets grunn antas å bestå av fyllmasser. Vi antar 
at tomta er lite berørt av industrivirksomhet og at grunnen derfor er lite forurenset. Det skal 
gjennomføres miljøtekniske grunnundersøkelser som en del av videre prosjektering av ny bebyggelse 
med utearealer, og foretas utskifting av masser om nødvendig. Eventuelt forurensede masser skal 
leveres til godkjent mottak. 
Kabelkart fra Hafslund Nett viser at det går høyspentlinje under bakken på området som foreslås med 
barnehaveformål. Det skal foretas nøyaktig påvisning og om nødvendig skal høyspentlinjen legges i 
ny trase. 
Det er foretatt en vurdering av behovet for måling av mulige elektromagnetiske felt i forbindelse med 
opprettelsen av midlertidige arbeidsplasser på plan 2 og plan 3 i transformatorstasjonen. Vurderingen 
konkluderer med at de elektriske anleggene ikke medfører noen strålingsfare (kfr rapport fra 
Multiconsult). 
Planforslaget medfører anleggsvirksomhet og det må vurderes av entreprenør hvilke tiltak som skal 
gjøres for å minimere faren for ulykker i anleggsperioden. 
 
Teknisk infrastruktur 
Eiendommen ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme, men i følge Hafslund vil ikke den nye 
bebyggelsen utløse tilknytningsplikt.  
 
Estetikk og byggeskikk 
Barnehaven lokaliseres i fortsettelsen av bebyggelsesstrukturen i fasadelinjen mot Drammensveien. 
Den skal utføres med med høy arkitektonisk kvalitet og i moderne formspråk og materialbruk. 
Volumene er mindre enn bebyggelsen i tilstøtende områder, og søkt tilpasset eksisterende bebyggelse 
på planområdet og tomtas iboende muligheter. Den nye bygningen ligger forholdsvis lavt i terrenget. 
Det tillates takoppbygg for heis og maskinrom og bro fra plan 2 til Drammensveien. Rekkverk skal 
integreres i bebyggelsens helhetlige arkitektoniske utforming. Bebyggelsen skal ha flate tak. 
Utearealene til barnehaven skal opparbeides og det skal installeres nødvendige lekeapparater etc. 
Resterende grøntarealer beholdes grønne. Dagens asfalterte arealer er nødvendige som trafikk- og 
parkeringsarealer og opprettholdes. Eksisterende bygninger inngår i planen og forblir uendret.  
Sammen med søknad om rammetillatelse skal det innsendes plan for barnehavens utearealer, 
som redegjør for vekstlag, lekeapparater, sykkelparkering, gangveier, vegetasjon og 
parkering. Uteoppholdsarealene skal være ferdig opparbeidet i henhold til godkjent utomhusplan før 
midlertidig brukstillatelse gis. Ved oppføring av støyskjermingstiltak skal det foreligge en plan for 
dette samtidig med søknad om byggetiltak. Slik plan skal inneholde en estetisk vurdering av forholdet 
til omgivelsene vedrørende omfang, materialbruk og fargevalg. 
 
Stedsutvikling 
Det tillates etablert ny barnehave med uteareal. 
Eksisterende løkkehuset åpnes opp for bruk til kontor, forretning eller bevertning, i tillegg til dagens 
boligbruk. Eksisterende transformatorstasjon tillater kontor, industri og energianlegg.   
 
Universell utforming 
Eksisterende bygninger tilfredsstiller ikke oppdaterte krav til universell utforming. 
Det er nylig installert heis i transformatorstasjonen. Løkkehuset er sist rehabilitert i 1960. Utearealene 
og friområdet er tilnærmet flate og universelt tilgjengelige. Den nye bygningen skal tilfredsstille krav 
til universell utforming i henhold til TEK10. 
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7. PLANFORSLAGET 

 
Forslag til nytt reguleringskart 
 
Reguleringsformål 
Offentlig eller privat tjenesteyting  -barnehage 
Kombinert bebyggelse- og anleggsformål -bolig/kontor/forretning/bevertning   
     -kontor/industri /energianlegg    
Veg     -kjøreveg  
     -annen veggrunn – tekniske anlegg   
Grønnstruktur     -friområde 
         
Sone med angitte særlige hensyn H570  -bevaring kulturmiljø  
Sone med angitte særlige hensyn H570  -bevaring kulturmiljø  
  
Grad av utnytting og høyder 
Eksisterende bebyggelse inngår i planen og består av to deler: 
Eksisterende trafostasjon regulert til kontor/industri/energianlegg har 4 etasjer inkludert kjeller. 
Mønehøyde +19,00. Gesimshøyde +18,00. Høyde trappehus er +20,00.  
BRA= 2.250m² (hvorav 690m² er kjellerarealer som består av tekniske rom/kabelgater og arealer som 
ikke er utgravd) 
BYA=734m² 
 
Eksisterende løkkehus regulert til bolig/kontor/forretning/bevertning har 3 etasjer ink. kjeller. 
Leilighetsfordeling: 3 x tre-roms eller større leiligheter.  
Mønehøyde +13,50. Gesimshøyde +9,50. 
BRA= 560m² (hvorav 200m² er innredet kjeller som brukes til bod/vaskerom) 
Uteareal = 277m². Kjøreareal og parkeringsareal medregnes i utearealet. 
BYA=300m² 
 
Ny bebyggelse består av: 
Ny barnehave foreslås med 2 etasjer + kjeller under bakken. 
Høyde på normaletasje er 3,5 meter.  
Ok gulv kjelleretasje +0,50, ok gulv plan 1 +4,00, ok gulv plan 2 +7,50, gesimshøyde +11,80. 
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BRA= 560m²  
Bruksareal under og delvis under bakken, hvor avstand mellom himling og gjennomsnittlig 
terrengnivå er under 0,5 meter skal ikke medregnes i BRA. 
Uteareal = 17m² per barn = 1225m² inkludert takterrasse. I tillegg tilkommer tilstøtende friområde på 
1850m².  
BYA=350m² 
 
Arealstørrelse – planområdet 
Planområdet totalt 6.890m² 
 
barnehage    ca 1 470 m²  
bolig/kontor/forretning/bevertning ca    580 m² 
kontor/industri/energianlegg  ca 2 370 m² 
kjøreveg    ca    260 m² 
teknisk anlegg    ca    360 m² 
friområde    ca 1 860 m² 
 
Bevaringssone kulturmiljø A  ca    650 m² 
Bevaringssone kulturmiljø B  ca    870 m² 
 
Parkering 
Transformatorstasjon  
kjeller/plan 1 1130m² BTA industri   7 parkeringsplasser bil 
Plan 2/plan 3  810m² BTA  kontor   16 parkeringsplasser 
Dette inkluderer 2 parkeringsplasser for el-bil og 1 parkeringsplass for bevegelseshemmede 

Totalt 23 parkeringsplasser bil og  
15 sykkelplasser 

  
Løkkehus 
Mulig bruk: 
3 x 3-roms leiligheter     4-6 parkeringsplasser 
392m² kontorareal     4-6 parkeringsplasser 
Dette inkluderer 1 parkeringsplass for bevegelseshemmede. 
       Totalt 5 parkeringsplasser bil og 
       7 sykkelplasser 
 
Barnehave 
4 avdelinger      9 parkeringsplasser 
       Totalt 9 parkeringsplasser bil og 
       4 sykkelplasser 
 
Barnehavens 9 parkeringsplasser skal ved tinglyst rett lokaliseres på transformatorstasjonens område. 
 
Bebyggelsens plassering og utforming 
Innenfor feltet Offentlig eller privat tjenesteyting tillates etablering av barnehave med uteareal. Grad 
av utnytting skal ikke overstige BRA = 560m². Bruksareal under og delvis under bakken, hvor avstand 
mellom himling og gjennomsnittlig terrengnivå er under 0,5 meter skal ikke medregnes i BRA. I 
tillegg tillates mindre overdekte installasjoner oppført for lagring av barnehavens utstyr, sykler o.l. 
Tillatte maksimale gesimshøyder er vist på plankartet. Takoppbygg for heis og maskinrom kan 
maksimalt overstige tillatt maksimal høyde med 2,5m. Der rekkverk utformes som tette brystninger 
medregnes disse i maksimal gesimshøyde. Bebyggelsen skal plasseres i byggelinje og innenfor 
byggegrense som vist på plankartet. Bebyggelsen skal være utført som en arkitektonisk helhet. Det kan 
benyttes flate tak. Det tillates oppført nødvendige tekniske anlegg og konstruksjoner for 
støyskjerming.  
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På felt B/K/F/B inngår eksisterende bygning i planen. Hvis bygningen eller deler av den må tas ned på 
grunn av brann eller annen uopprettelig skade, tillates den oppført på nytt med samme plassering, 
høyder og volumutforming som tidligere. Det tillates oppført nødvendige tekniske anlegg og 
konstruksjoner for støyskjerming av utearealer. 
  
På felt K/I/E inngår eksisterende bygning i planen. Hvis bygningen eller deler av den må tas ned på 
grunn av brann eller annen uopprettelig skade, tillates den oppført på nytt med samme plassering, 
høyder og volumutforming som tidligere.  
 
På felt Annen veggrunn – teknisk anlegg tillates oppført nødvendige tekniske anlegg og 
konstruksjoner for støyskjerming av barnehave mot Drammensveien. Det tillates oppført gangbru for 
atkomst til barnehaven over området. 
 
På felt Grønnstruktur – friområde tillates oppført nødvendige tekniske anlegg og konstruksjoner for 
støyskjerming mot jernbanen.     
 
Natur- og ressursgrunnlaget 
1,5 daa av planområdet i nord-øst omreguleres til barnehave 
0,6 daa av planområdet i nord-vest omreguleres til bolig/kontor/forretning/bevertning 
2,4 daa av planområdet i sør-vest omreguleres til kontor/industri/energianlegg 
0,3 daa av planområdet i nord-vest omreguleres til kjørevei 
0,3 daa i nord omreguleres fra annet veiareal til tekniske bygninger/konstruksjoner 
1,9 daa av planområdet beholdes som friområde 
 
Landskap 
Turvei og arealene på friområdet skal være tilgjengelige for allmennheten. Eksisterende trær av verdi 
skal søkes bevart.  
 
Naturmangfold  
Forslagsstiller er ikke gjort kjent med, og har ingen grunn til å tro at det foreligger risiko for at 
planforslaget kan volde skade på eller påvirke naturmangfold eller økosystem i nevneverdig grad.  
 
Kulturminner 
Bygninger som omfattes av hensynssone på plankartet tillates ikke revet, fjernet, flyttet eller tilbygget. 
Bygningenes eksteriør og bærende konstruksjoner skal bevares. Mindre endringer av eksteriør eller 
bærekonstruksjoner kan unntaksvis tillates etter søknad dersom det ikke går på bekostning av byggets 
kulturminnefaglige og estetiske verdier. Ved restaurering eller reparasjon av eksteriøret skal 
opprinnelige/eldre materialer og elementer bevares med sin opprinnelige plassering. Der verdifulle 
eldre elementer er tapt skal uttrykk og kvalitet med hensyn til utforming, materialbruk, farger og 
utførelse videreføres. Eksisterende elementer tillates ikke revet, fjernet eller endret med mindre fravær 
av verneverdier kan dokumenteres. Dersom bevaringsverdig bebyggelse går tapt på grunn av brann 
eller annen uopprettelig skade, tillates det oppført bebyggelse med samme plassering, dimensjoner og 
høyder.  
Grøntareal som er avmerket med hensynssone på plankartet skal bevares. Dette inkluderer terreng- og  
landskapsbearbeiding med markdekke og vegetasjon. Eksisterende elementer i hensynssonen tillates  
ikke revet, fjernet eller endret med mindre fravær av verneverdi kan dokumenteres. Grøntareal skal  
beholdes uendret eller tilbakeføres på grunnlag av dokumentasjon og kulturminnefaglig anbefaling.  
Verneverdige trær og annen vegetasjon som dør eller må fjernes pga dokumentert dårlig tilstand skal  
erstattes med tilsvarende type og plasseres på samme sted. Det tillates etablering av en adkomstvei til  
trafoens bakinngang innenfor hensynssonen, så sant denne tilpasses grøntområdet på en skånsom  
måte. Dersom den brukes sjelden kan den etableres som armert gress.  
Alle søknadspliktige tiltak som berører bevaringsverdiene skal forelegges Byantikvaren for uttalelse  
før det fattes vedtak. 
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Miljøfaglige forhold 
Lokal overvannshåndtering skal legges til grunn ved detaljutforming og prosjektering av nye tiltak. 
Det skal redegjøres for behandling av alt overvann, både takvann, overflatevann og drensvann, ved 
søknad om rammetillatelse.  
Anbefalte støygrenser for utendørs oppholdsareal i Miljøverndepartementets retningslinjer tabell 2 i T-
1442, eller senere retningslinje som erstatter denne, skal overholdes ved oppføring av nybygg. Ved 
oppføring av støyskjermingstiltak skal det foreligge en plan for dette samtidig med søknad om 
byggetiltak. Slik plan skal inneholde en estetisk vurdering av forholdet til omgivelsene vedrørende 
omfang, materialbruk og fargevalg. 
Før igangsettingstillatelse gis, kreves det gjennomført grunnundersøkelse av byggegrunnen, med 
påfølgende anvisning av hvilke tiltak som er nødvendig for å ivareta helse, miljø og sikkerhet i 
området både under anleggsperioden og etterpå. 
 
Trafikkforhold 
Eksisterende kjøreveg med avkjørsel fra området til Drammensveien skal være som vist med pil på 
reguleringskartet. Det skal tilrettelegges for nødvendig kjøreatkomst med stor lastebil til 
transformatorstasjonens bakside.  
Atkomst med bil til barnehaven tillates via felt K/I/E.  
Atkomst til friområde er som før fra eksisterende port i gjerde mot Drammensveien. Dette er også 
atkomst for fotgjengere, syklende og reisende med kollektivtrafikk til barnehaven. Eksisterende 
prinsipptrase gjennom friområdet forskyves litt for å treffe direkte på port i eksisterende gjerde. 
 

 
Port i eksisterende gjerde mot Drammensveien. 
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8. KONSEKVENSER AV FORSLAGET 
Overordnede planer og mål 
Kommuneplan 2008 
Kommuneplanen legger opp til en økning i boligmassen, og må ta høyde for at dette også medfører 
behov for flere barnehaveplasser. De stasjonære områdene skal vurderes for konsentrert bebyggelse 
for å utnytte arealpotensialet og øke kundegrunnlaget for kollektivtransporten. Kommuneplanen legger 
opp til ivaretakelse av bevaringsverdige objekter og miljø. På disse punktene er planforslaget i tråd 
med kommuneplanen. 
Kommuneplanen forutsetter en blågrønn profil, hvilket innebærer at grøntarealer i byggesonen ikke 
skal nedbygges. Ny barnehave innebærer at deler av grøntarealene blir bebygd, og er ikke i tråd med 
dette punktet i kommuneplanen. 
 
Kommunedelplan 8, Grøntplan for Oslo vedtatt 15.08.1993. 
Grøntplanen har som hensikt å bevare og videreutvikle byens grøntstruktur. Planforslaget reduserer 
eksisterende friområde, men medfører også at et lite benyttet grøntområde får en funksjon gjennom 
tilførsel av nye og aktive brukere.  
Vedlegg 6 til høringsutkast for revidert Grøntplan for Oslo datert juni 2009 gir retningslinjer for 
gjenåpning av Frognerbekken vest for planområdet. Det vil da bli naturlig å flytte turveitraseen til 
Frognerbekken og dette endrer premissene for friområdet i Drammensveien 118. 
Planforslaget medfører at Frognerelva ikke kan gjenåpnes på planområdet. 
 
Kommunedelplan 1/9. Skøyen 1994. 
Kommunedelplanen oppfattes slik at den definerer transformatorstasjonen og løkkehuset med 
tilstøtende trafikkarealer som tilhørende område 3 Monier/Thune, som er byggeområde for forretning, 
kontor, lager og industri. En omregulering av løkkehus og transformatorstasjon vil derfor underbygge 
kommunedelplanen.  
Planforslaget begrenser ikke muligheten for en forlengelse av turvei B1 over eller under jernbanens 
sporområde, men sett i lys av prinsippet om universell tilgjengelighet oppfatter vi ikke dette som 
realistisk og det er retningslinjer i høringsutkast for revidert Grøntplan for flytting av traseen. 
 
Natur- og ressursgrunnlaget 
Planforslaget medfører at eksisterende friområde blir redusert med ca 1,5 daa. Forslaget medfører i 
tillegg at et lite brukt friområde vil bli betydelig mer benyttet fordi planområdet tilføres nye brukere. 
 
Landskap 
Alle større trær av interesse på planområdet forsøkes beholdt. Eksisterende grøntarealer opprettholdes. 
Bevegelsen gjennom friområdet er opprettholdt. 
 
Naturmangfold  
Forslagsstiller er ikke gjort kjent med, og har ingen grunn til å tro at det foreligger risiko for at 
planforslaget kan volde skade på eller påvirke naturmangfold eller økosystem i nevneverdig grad.  
 
Kulturminner 
Planforslaget medfører at bevaringsverdig bebyggelse reguleres til bevaring og på den måten sikres for 
fremtiden. 
 
Miljøfaglige forhold 
Planforslaget medfører at bydelen får en ny barnehave innenfor dagens forskrifter, med 
tilfredsstillende støyforhold og universell utforming. Oppføring av barnehave med tilhørende 
støyskjerming vil innebære at deler av friområdet også blir støyskjermet.  
Planforslaget vil ikke påvirke solforhold for eksisterende og tilstøtende bebyggelse. Den nye 
barnehaven vil få hode solforhold og har utearealer med større trær som gir skygge nødvendig skygge 
(kfr vedlagte sol- og skyggediagram). 
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Trafikkforhold 
Opprettelse av barnehave vil medføre at trafikken til/fra Drammensveien 118 øker fra 88 biler/døgn til 
232 biler/døgn. I dimensjonerende time blir det en trafikkvekst på 50 biler, fra 18 til 68 biler. 
 
Risiko- og sårbarhet 
Trafikkbildet og derved ulykkessituasjonen er nær uendret (kfr trafikkrapport). Avkjørsel krysser 
fortau og dette kan medføre trafikkfarlige situasjoner.  
Uten støyskjerming blir barnehavens arealer utsatt for støy (kfr støyrapport). Det skal foretas 
støyskjerming i fasadene til ny bebyggelse mot Drammensveien i tillegg til støyskjerming av 
utearealene.  
Kabelkart fra Hafslund Nett viser at det går høyspentlinje under bakken på området som foreslås med 
barnehaveformål. Det skal foretas nøyaktig påvisning og om nødvendig skal høyspentlinjen legges i 
ny trase. Kabelanlegg under bakken medfører påvisning og aktsomhet ved graving. 
Forholdet til automatiske fredete kulturminner anser Byantikvaren som avklart. Det skal etableres 
hensynssoner for særlig bevaring av kulturmiljø rundt de eksisterende bygningene med tilhørende 
reguleringsbestemmelser. 
Friområdet begrenses.  
Planforslaget medfører anleggsvirksomhet og det må vurderes av entreprenør hvilke tiltak som skal 
gjøres for å minimere faren for ulykker i anleggsperioden. 
 
Sosial infrastruktur 
Planforslaget medfører at bydelen får flere arbeidsplasser og er nærmere å gjennomføre målet om full 
barnehavedekning.  
Planforslaget vil ikke medføre store endringer i behov for kollektivtransport eller medføre behov for 
andre servicetilbud i forhold til i dag. 
 
Teknisk infrastruktur 
Oppføring av barnehave vil sannsynligvis medføre omlegging av kabeltraseer og flytting av 
transformatorstasjon nord-øst på planområdet.  
 
Estetikk og byggeskikk 
Planforslaget medfører at en åpen luke i et belte med bebyggelse mellom jernbanen og 
Drammensveien bebygges med en mindre bygning som ivaretar områdets karakter som en slags 
buffersone mellom boligområdet og kontor/næringsområdet.  
 
Stedsutvikling 
Planforslaget medfører at gjeldende regulering erstattes med ny som inkluderer barnehaveformål. 
Eksisterende bygninger får formål som svarer til faktisk bruk. Bevaringsverdier ivaretas. 
 
Barns interesser 
Planforslaget innebærer at bydelen er nærmere å gjennomføre målet om full barnehavedekning. Barn i 
nærmiljøet vil få en barnehave i nær tilknytning til sin bolig, hvilket er identitetsbyggende og 
miljøskapende. Omregulering til barnehave medfører at friområdet vil bli mere brukt av barn til lek og 
opphold. 
 
Universell utforming 
Planen innebærer at bydelen får en ny barnehave i henhold til tekniske forskrifter og dagens krav til 
universell utforming. 
Endring av formål på eksisterende bebyggelse vil i seg selv ikke medføre noen konsekvenser for 
bevegelseshemmede. Bruksendring eller større bygningsmessige tiltak kan utløse krav til tiltak i 
henhold til tekniske forskrifter som må vurderes opp mot bevaringshensyn. Det er installert heis i 
trafostasjonen.  
Friområdet forblir som eksisterende friområde og er universelt tilgjengelig. 
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Juridiske forhold 
Fradeling av tomt til løkkehuset gnr/bnr 212/988 er godkjent av Plan- og bygningsetaten i 2010. 
Rettighetserklæring er foreløpig ikke tinglyst, da areal på tomt ønskes endret i henhold til nye 
formålsgrenser.  
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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. 

 
Illustrasjonsplan 
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Soldiagram kl 12:00 01.05. 
 

 
Soldiagram kl 15:00 01.05. 
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Soldiagram kl 18:00 01.05. 
 

 
Soldiagram kl 12:00 21.06. 
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Soldiagram kl 15:00 21.06. 
 

 
Soldiagram kl 18:00 21.06. 
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Soldiagram kl 12:00 23.09. 
 

 
Soldiagram kl 15:00 23.09. 
 

 
 
 
 



44 
 

 
Perspektiv fra nord 
 

 
Perspektiv fra sør 
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Perspektiv fra sør - vest 

 

 
Perspektiv fra nord 
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BU-sak 276/13 
         Mibu-sak 140/13 
 
Møtedato: 17.09.2013 Miljø- og byutviklingskomiteen 
Møtedato: 24.09.2013 Bydelsutvalget 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TORS GATE 1, GNR 212, BNR 881 
FORSLAG OM FREDNING MED HJEMMEL I KULTURMINNELOVEN 
§15 OG §19 
HØRING JF §22 
 
 
 
 
Oslo kommune v/Byantikvaren foreslår fredning med hjemmel i Kulturminneloven §§ 15 og 19 av 
eiendommen Tors gate 1, gnr 212, bnr 881.  
 
Gjeldende regulering for eiendommen er S-2255, Byggeområde for boliger, med endrete 
reguleringsbestemmelser S-2937. Tors gate 1 er oppført på Byantikvarens gule liste over 
bevaringsverdige bygninger og anlegg. Murgården er også del av området Bygdøy allé – 
Elisenberg, som er oppført i Riksantikvarens NB!-register over nasjonale kulturminneinteresser i 
by.  
 
Fredningsforslaget etter Lov om kulturminner (kml) §15 omfatter bygningens eksteriør, port- og 
trapperomsinteriører, baktrapper og tørkeloft, samt hovedkonstruksjon og hovedstruktur. 
Gårdsrommet samt fortausarealer mot Tors gate og Odins gate foreslås fredet etter kml §19. 
Bygning og gårdsrom er i privat eie, fortausareal eies av Oslo kommune.  
 
Fredningen skal sikre murgården i seg selv, bakgården foreslås fredet for å sikre opplevelsen av 
eiendommen som helhet.   
 
Tors gate 1 ble tegnet av byggmester og arkitekt Syver Nielsen og oppført i 1913 for malermester 
Carl Waagaard. Bygningen regnes som et av arkitekt Nielsens mest interessante arbeider, og 
utgjør en av Oslos mest karakteristiske gårder i jugendstil. Bygningen er oppført i pusset mur i fire 
etasjer, med høytliggende kjeller i granitt. Hjørnet er markert med et kraftfullt tårnbygg med tre 
takarker. Taket hadde opprinnelig skiferkledning. Bygningen er rikt dekorert med individuelt 
utformete fasadeelementer og detaljer i norrøn sagastil og dragestil. De to inngangsdørene er rikt 
utskåret i sagastil.  
Arkitekt Syver Nielsen er best kjent for sine arbeider i enkel jugendstil, spesielt arbeidene etter 
1910 i den såkalte ”Frognerjugend”. De beste eksemplene finner vi langs Odins gate, Tors gate, i 
Bygdøy allé og Thomas Heftyes gate. I Odins gate 21, 23, 25 og 27 ligger fire jugendgårder, alle 
tegnet av Syver Nielsen i 1911.  
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Tors gate 1 har etter Byantikvarens vurdering svært høy kunsthistorisk og arkitekturhistorisk 
verdi, og er enestående i Oslo og landet for øvrig. På denne bakgrunnen foreslår Byantikvaren å 
frede gården.  
 
Saksgang fram til fredningsforslag: 
Varsel om oppstart av fredning ble meddelt eieren og kommunen i brev av 17.11.2010, og ble 
samtidig kunngjort i pressen. I forbindelse med varsel om fredning har det kommet inn 
kommentarer fra Vann- og avløpsetaten, Oslo Vei, Plan- og bygningsetaten samt Sameiet Tors 
gate 1.  
 
Vann- og avløpsetaten melder om at det ligger VA-ledninger i gaten som må kunne vedlikeholdes 
og renoveres i tråd med gjeldende normer og regler.  
Byantikvaren anser ikke at dette arbeid vil være i strid med fredningen siden ledningene ligger i 
gategrunnen. 
 
Plan- og bygningsetaten støtter vurderingen av Tors gate 1 som en viktig kulturhistorisk objekt i 
byens og Frogners historie og ser verdien av å sikre de kultur- og arkitekturhistoriske verdiene 
knyttet til objektet. Plan- og bygningsetaten antyder at fredning av eksteriør og trappeoppgang 
muligens er tilstrekkelig. Etaten anbefaler at bygningen reguleres til bevaring, og uttrykker 
usikkerhet mht hva som ønskes fredet i bakgård.  
Byantikvaren mener at regulering til bevaring ikke er et tilstrekkelig langsiktig og effektivt 
virkemiddel for å sikre denne type kulturminner i tilstrekkelig grad. Når Byantikvaren går til det 
skritt å frede en bygård innebærer det et ønske om å beholde en mest mulig autentisk situasjon. En 
ytterligere lofts- eller kjellerutbygging vil for eksempel være i strid med fredningen, men tekniske 
oppgraderinger og utskiftinger samt tilbakeføring til tidligere utførelse vil kunne utføres etter 
nærmere vurdering og med dispensasjon fra fredningen.  
 
Sameiet Tors gate 1 bifaller ønsket om å frede bygningens gatefasader, men ønsker ikke fredning 
av tak, trapperom, bakgårdsfasade, hovedstruktur eller bakgård da de anser dette vil gi 
begrensninger for normal bruk. Sameiet opplyser at tak, struktur og trapperom ikke ønskes fredet 
da disse delene ikke er i original forfatning. Fasade mot bakgård oppfattes ikke å ha spesielle 
kvaliteter og bakgården ønskes ikke fredet da sameiet ønsker å gjennomføre tiltak som vil bedre 
beboernes bruk av plassen. 
Byantikvaren anser i fredningssammenheng at det er viktig at bygårdens helhet opprettholdes mest 
mulig autentisk, slik at bygningstypen kan leses og forstås. Byantikvaren anser derfor at det er 
nødvendig å sikre at også bygningens trapperom, baktrapper og tørkeloft, hovedstruktur og 
bakgård bevares mest mulig autentisk. Byantikvaren mener dette vil gi få begrensninger i forhold 
til dagens bruk, og sikre at bygningens autentiske uttrykk i størst mulig grad bevares.  
Byantikvaren peker på at det for eksempel er åpnet for at en tilpasset heis kan etableres i 
trappeøyet forutsatt begrensede bygningsmessige tiltak. Fasader mot bakgården er enkle men et 
viktig og bevaringsverdig uttrykk for samtidens byggeskikk. I bakgården vil det være rom for 
endringer forutsatt at de ikke medfører at eiendommens verneverdi svekkes. Byantikvaren er klar 
over at det jevnlig vil være behov for tekniske oppgraderinger. Fredningen vil ikke være til hinder 
for en fornuftig oppgradering, og Byantikvaren vil sikre at utforming, plassering og 
fremføringsveier best mulig tilpasses bygningens verneverdier.  
 
Følger av fredningen: 
I Oslo vil Byantikvaren være den instans som i særlige tilfeller kan gi dispensasjon fra fredningen 
for tiltak som ikke medfører vesentlige inngrep i det fredete kulturminnet eller området. Det må 
søkes om tillatelse og dispensasjon for tiltak som går utover vanlig vedlikehold. Det er eier som 
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har ansvar for vedlikehold, men det kan søkes Byantikvaren om tilskudd til vedlikehold og 
istandsettingsarbeider. Dersom fredningskrav virker fordyrende på arbeidet skal det gis helt eller 
delvis vederlag for utgiftsøkningen.  
 
Videre behandling av fredningsforslaget: 
Fredningsforslaget skal legges fram for bystyret før vedtak om fredning treffes. Så snart perioden 
med offentlig ettersyn er utløpt vil Byantikvaren oversende saken med eventuelle innkomne 
merknader til politisk behandling.  
Høringsuttalelse og bystyrets behandling/vedtak vil sammen med fredningsforslaget sendes over 
til Riksantikvaren, som fatter vedtak om fredning. 
 
Høringsuttalelser til forslag om fredning etter Kulturminneloven §§ 15 og 19 for Tors gate 1 
A og B merkes med saksnummer BYA 201302230 samt PBE 201311334, og sendes 
postmottak@bya.oslo.kommune.no samt postmottak@pbe.oslo.kommune.no innen 
02.10.2013.  
 
Trykt vedlegg: Vedlegg til fredningsforslag, gnr 212, bnr 881, Tors gate 1. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget er invitert til å gi høringsuttalelse til Forslag om fredning etter Kulturminneloven 
§§ 15 og 19 for Tors gate 1 A og B, gnr 212, bnr 881. 
 
Bydelsutvalget støtter fagetatenes vurdering av Tors gate 1 som et spesielt viktig kulturhistorisk 
og arkitektonisk objekt i Frogners og byens historie, og er opptatt av at disse umistelige verdiene 
sikres for fremtiden. 
 
Bydelsutvalget anbefaler at fredningen av bygningen i Tors gate 1 omfatter eksteriør, port- og 
trapperomsinteriør, baktrapper, tørkeloft samt hovedkonstruksjon og hovedstruktur. 
 
Bydelsutvalget anbefaler i tillegg at bakgård og fortau reguleres til bevaring etter Plan- og 
bygningsloven for å gi et noe større spillerom for ønskede endringer. 
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TORS GATE 1, GNR 212, BNR 881 
FORSLAG OM FREDNING MED HJEMMEL I KULTURMINNELOVEN 
§15 OG §19 
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Oslo kommune v/Byantikvaren foreslår fredning med hjemmel i Kulturminneloven §§ 15 og 19 av 
eiendommen Tors gate 1, gnr 212, bnr 881.  
 
Gjeldende regulering for eiendommen er S-2255, Byggeområde for boliger, med endrete 
reguleringsbestemmelser S-2937. Tors gate 1 er oppført på Byantikvarens gule liste over 
bevaringsverdige bygninger og anlegg. Murgården er også del av området Bygdøy allé – 
Elisenberg, som er oppført i Riksantikvarens NB!-register over nasjonale kulturminneinteresser i 
by.  
 
Fredningsforslaget etter Lov om kulturminner (kml) §15 omfatter bygningens eksteriør, port- og 
trapperomsinteriører, baktrapper og tørkeloft, samt hovedkonstruksjon og hovedstruktur. 
Gårdsrommet samt fortausarealer mot Tors gate og Odins gate foreslås fredet etter kml §19. 
Bygning og gårdsrom er i privat eie, fortausareal eies av Oslo kommune.  
 
Fredningen skal sikre murgården i seg selv, bakgården foreslås fredet for å sikre opplevelsen av 
eiendommen som helhet.   
 
Tors gate 1 ble tegnet av byggmester og arkitekt Syver Nielsen og oppført i 1913 for malermester 
Carl Waagaard. Bygningen regnes som et av arkitekt Nielsens mest interessante arbeider, og 
utgjør en av Oslos mest karakteristiske gårder i jugendstil. Bygningen er oppført i pusset mur i fire 
etasjer, med høytliggende kjeller i granitt. Hjørnet er markert med et kraftfullt tårnbygg med tre 
takarker. Taket hadde opprinnelig skiferkledning. Bygningen er rikt dekorert med individuelt 
utformete fasadeelementer og detaljer i norrøn sagastil og dragestil. De to inngangsdørene er rikt 
utskåret i sagastil.  
Arkitekt Syver Nielsen er best kjent for sine arbeider i enkel jugendstil, spesielt arbeidene etter 
1910 i den såkalte ”Frognerjugend”. De beste eksemplene finner vi langs Odins gate, Tors gate, i 
Bygdøy allé og Thomas Heftyes gate. I Odins gate 21, 23, 25 og 27 ligger fire jugendgårder, alle 
tegnet av Syver Nielsen i 1911.  
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Tors gate 1 har etter Byantikvarens vurdering svært høy kunsthistorisk og arkitekturhistorisk 
verdi, og er enestående i Oslo og landet for øvrig. På denne bakgrunnen foreslår Byantikvaren å 
frede gården.  
 
Saksgang fram til fredningsforslag: 
Varsel om oppstart av fredning ble meddelt eieren og kommunen i brev av 17.11.2010, og ble 
samtidig kunngjort i pressen. I forbindelse med varsel om fredning har det kommet inn 
kommentarer fra Vann- og avløpsetaten, Oslo Vei, Plan- og bygningsetaten samt Sameiet Tors 
gate 1.  
 
Vann- og avløpsetaten melder om at det ligger VA-ledninger i gaten som må kunne vedlikeholdes 
og renoveres i tråd med gjeldende normer og regler.  
Byantikvaren anser ikke at dette arbeid vil være i strid med fredningen siden ledningene ligger i 
gategrunnen. 
 
Plan- og bygningsetaten støtter vurderingen av Tors gate 1 som en viktig kulturhistorisk objekt i 
byens og Frogners historie og ser verdien av å sikre de kultur- og arkitekturhistoriske verdiene 
knyttet til objektet. Plan- og bygningsetaten antyder at fredning av eksteriør og trappeoppgang 
muligens er tilstrekkelig. Etaten anbefaler at bygningen reguleres til bevaring, og uttrykker 
usikkerhet mht hva som ønskes fredet i bakgård.  
Byantikvaren mener at regulering til bevaring ikke er et tilstrekkelig langsiktig og effektivt 
virkemiddel for å sikre denne type kulturminner i tilstrekkelig grad. Når Byantikvaren går til det 
skritt å frede en bygård innebærer det et ønske om å beholde en mest mulig autentisk situasjon. En 
ytterligere lofts- eller kjellerutbygging vil for eksempel være i strid med fredningen, men tekniske 
oppgraderinger og utskiftinger samt tilbakeføring til tidligere utførelse vil kunne utføres etter 
nærmere vurdering og med dispensasjon fra fredningen.  
 
Sameiet Tors gate 1 bifaller ønsket om å frede bygningens gatefasader, men ønsker ikke fredning 
av tak, trapperom, bakgårdsfasade, hovedstruktur eller bakgård da de anser dette vil gi 
begrensninger for normal bruk. Sameiet opplyser at tak, struktur og trapperom ikke ønskes fredet 
da disse delene ikke er i original forfatning. Fasade mot bakgård oppfattes ikke å ha spesielle 
kvaliteter og bakgården ønskes ikke fredet da sameiet ønsker å gjennomføre tiltak som vil bedre 
beboernes bruk av plassen. 
Byantikvaren anser i fredningssammenheng at det er viktig at bygårdens helhet opprettholdes mest 
mulig autentisk, slik at bygningstypen kan leses og forstås. Byantikvaren anser derfor at det er 
nødvendig å sikre at også bygningens trapperom, baktrapper og tørkeloft, hovedstruktur og 
bakgård bevares mest mulig autentisk. Byantikvaren mener dette vil gi få begrensninger i forhold 
til dagens bruk, og sikre at bygningens autentiske uttrykk i størst mulig grad bevares.  
Byantikvaren peker på at det for eksempel er åpnet for at en tilpasset heis kan etableres i 
trappeøyet forutsatt begrensede bygningsmessige tiltak. Fasader mot bakgården er enkle men et 
viktig og bevaringsverdig uttrykk for samtidens byggeskikk. I bakgården vil det være rom for 
endringer forutsatt at de ikke medfører at eiendommens verneverdi svekkes. Byantikvaren er klar 
over at det jevnlig vil være behov for tekniske oppgraderinger. Fredningen vil ikke være til hinder 
for en fornuftig oppgradering, og Byantikvaren vil sikre at utforming, plassering og 
fremføringsveier best mulig tilpasses bygningens verneverdier.  
 
Følger av fredningen: 
I Oslo vil Byantikvaren være den instans som i særlige tilfeller kan gi dispensasjon fra fredningen 
for tiltak som ikke medfører vesentlige inngrep i det fredete kulturminnet eller området. Det må 
søkes om tillatelse og dispensasjon for tiltak som går utover vanlig vedlikehold. Det er eier som 
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har ansvar for vedlikehold, men det kan søkes Byantikvaren om tilskudd til vedlikehold og 
istandsettingsarbeider. Dersom fredningskrav virker fordyrende på arbeidet skal det gis helt eller 
delvis vederlag for utgiftsøkningen.  
 
Videre behandling av fredningsforslaget: 
Fredningsforslaget skal legges fram for bystyret før vedtak om fredning treffes. Så snart perioden 
med offentlig ettersyn er utløpt vil Byantikvaren oversende saken med eventuelle innkomne 
merknader til politisk behandling.  
Høringsuttalelse og bystyrets behandling/vedtak vil sammen med fredningsforslaget sendes over 
til Riksantikvaren, som fatter vedtak om fredning. 
 
Høringsuttalelser til forslag om fredning etter Kulturminneloven §§ 15 og 19 for Tors gate 1 
A og B merkes med saksnummer BYA 201302230 samt PBE 201311334, og sendes 
postmottak@bya.oslo.kommune.no samt postmottak@pbe.oslo.kommune.no innen 
02.10.2013.  
 
Trykt vedlegg: Vedlegg til fredningsforslag, gnr 212, bnr 881, Tors gate 1. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget er invitert til å gi høringsuttalelse til Forslag om fredning etter Kulturminneloven 
§§ 15 og 19 for Tors gate 1 A og B, gnr 212, bnr 881. 
 
Bydelsutvalget støtter fagetatenes vurdering av Tors gate 1 som et spesielt viktig kulturhistorisk 
og arkitektonisk objekt i Frogners og byens historie, og er opptatt av at disse umistelige verdiene 
sikres for fremtiden. 
 
Bydelsutvalget anbefaler at fredningen av bygningen i Tors gate 1 omfatter eksteriør, port- og 
trapperomsinteriør, baktrapper, tørkeloft samt hovedkonstruksjon og hovedstruktur. 
 
Bydelsutvalget anbefaler i tillegg at bakgård og fortau reguleres til bevaring etter Plan- og 
bygningsloven for å gi et noe større spillerom for ønskede endringer. 
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DRØFTINGSDOKUMENT FOR PLANSAMARBEID – AREAL- OG 
TRANSPORTPLAN FOR OSLO OG AKERSHUS 
HØRING 
 
 
 
 
Oslo kommunes innspill til drøftingsdokument for plansamarbeid vedrørende Areal- og 
transportplan for Oslo og Akershus skal avgis av byrådet eller bystyret som en høringsuttalelse. 
Plan- og bygningsetaten vil innhente uttalelser fra berørte instanser i kommunen samt samordne 
Oslo kommunes uttalelse.  
 
Plansamarbeidets politiske styringsgruppe har behandlet foreliggende drøftingsdokument og 
godkjent at dette sendes på høring. Det planlegges i tillegg konferanser i vest- nordøst- og 
sørkorridoren hvor formålet er å legge til rette for diskusjoner. Innspill og drøftinger vil danne 
grunnlag for utarbeidelse av plansamarbeidets forslag til areal- og transportplan for Oslo og 
Akershus. Planforslaget skal deretter sendes til ordinær høring etter bestemmelsene i Plan- og 
bygningsloven. 
 
Utkast til regional planstrategi og regionalt planprogram (fra 2011) samt drøftingsdokument for 
Areal og transportplan for Oslo og Akershus er å finne på bydelens nettsider under Politikk/Mibu 
– bakgrunnsmateriale, følg linken http://www.bydel-
frogner.oslo.kommune.no/arbeidsomrade/article158956-1816.html . Fullstendig materiale er å 
finne under BU-innkallingen fredag kl 12. 
 
Utkast til regional planstrategi og planprogram for ovenstående plan var til behandling i politiske 
organer i Frogner Bydel i juni 2011.  
 
Innspill til høringsuttalelse vedrørende areal- og transportplan for Oslo og Akershus merkes 
saksnummer 200905400, og sendes postmottak@pbe.oslo.kommune.no samt direkte til 
saksbehandler kjersti.granum@pbe.oslo.kommune.no innen 24.09.2013. Saksbehandler er 
orientert om at innspill kan gis først etter at det foreligger protokoll fra bydelsutvalgets 
møte 24.09.2013. 
 
 
Utrykt vedlegg:  Drøftingsdokument 
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Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget er invitert til å gi innspill til kommunens høringsuttalelse vedrørende Areal- og 
transportplan for Oslo og Akershus.  
 
Bydelsutvalget viser til enstemmig vedtak  i bydelsutvalgets møte 14.06.2011 sak 147/11, 
vedrørende offentlig ettersyn av Utkast til regional planstrategi og regionalt planprogram for areal- 
og transportplan i Oslo og Akershus (vedlagt), og tar drøftingsdokument for plansamarbeid Areal- 
og transportplan for Oslo og Akershus til orientering. 
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Forord

Plansamarbeidets politiske styringsgruppe har i møte 15.08.2013 behandlet 
dette drøftingsdokumentet, og godkjent at det oversendes til drøfting i regionen. 
Styringsgruppa har ikke drøftet eller konkludert om drøftingsdokumentets innhold, 
men anser det som et tilstrekkelig grunnlag for den forestående drøftingsfasen. 
Drøftingsdokumentet er et ledd i medvirkningen i arbeidet med den regionale planen 
for areal og transport. Styringsgruppa håper at dokumentet kan være til inspirasjon 
og nytte i diskusjonene om felles areal- og transportstrategier for Oslo og Akershus. 

Det er opp til den enkelte kommune hvordan de på grunnlag av drøftingsdokumentet 
og drøftingsspørsmålene ønsker å gi innspill til Plansamarbeidet. Innspillene kan 
gis på politiske drøftingsmøter hvor plansekretariatet er til stede, i form av politisk 
behandling av dokumentet, eller begge deler. Frist for innspill er 20. desember 2013.
 
Det planlegges også korridorvise konferanser hvor formålet er å legge til 
rette for diskusjoner mellom de aktørene som er involvert i planarbeidet om 
drøftingsdokumentet og drøftingsspørsmålene. 
 
Drøftingene vil danne grunnlag for utarbeidelse av plansamarbeidets forslag til 
areal- og transportplan for Oslo og Akershus. Planforslaget skal deretter sendes til 
ordinær høring etter bestemmelsene i Plan- og bygningsloven.

Med dette ønsker vi lykke til med diskusjonene!

Bård Folke Fredriksen 
Byråd for byutvikling i Oslo
Nestleder

Hilde Thorkildsen
Ordfører i Nittedal
Kommunene på Nedre Romerike

Anders Østensen 
Ordfører i Gjerdrum
Kommunene på Øvre Romerike

Anne Kristin Vie 
Byrådssekretær byrådsavdeling for 
finans i Oslo

Nils Aage Jegstad 
Fylkesordfører i Akershus
Leder

Johan Alnes 
Ordfører i Ås
Kommunene i Follo

Lene Conradi 
Ordfører i Asker
Asker og Bærum kommuner

Ola Elvestuen 
Byråd for miljø og samferdsel i Oslo

Forsidebilde: Mick Tully
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1 Hvor peker det foreløpige arbeidet? 

1.1 Målene for plansamarbeidet

Felles mål som ligger til grunn for planarbeidet: 
- Osloregionen skal være en konkurransedyktig og 

bærekraftig region i Europa.
- Utbyggingsmønsteret skal være arealeffektivt 

basert på prinsipper om flerkjernet utvikling og 
bevaring av overordnet grønnstruktur

- Transportsystemet skal på en rasjonell måte knytte 
den flerkjernede regionen sammen, til resten av 
landet og til utlandet. Transportsystemet skal 
være effektivt, miljøvennlig, med tilgjengelighet 
for alle og med lavest mulig behov for biltransport. 

Gjennom plansamarbeidet skal klimautslippene 
reduseres slik at regionen bidrar til å oppfylle de 
nasjonale målene om at Norge skal være klimanøytralt 
innen 2030. Både Oslo og Akershus har mål om å
halvere mengden av klimagassutslipp innen 2030 i 
forhold til nivået i 1990.

1.2 Hva må til for å nå felles mål?

Med den kraftige befolkningsveksten vi nå opplever i 
Oslo og Akershus, må vi finne mer konkrete løsninger
på de utfordringene veksten skaper for vår region. 
Utredningene viser at det må endringer til for å nå 
målene. Følger vi dagens politikk vil sannsynligheten 
for å nå de felles målene være små. Oslo og 
Akershus må styrke sine byer og tettsteder.

Knutepunktutvikling	gir	færre	arealkonflikter
En styrket utvikling og fortetting av knutepunkter 
vil gi færre arealkonflikter enn dagens trend. Ved å 
konsentrere store deler av befolkningsveksten i byer 
og tettsteder kan verdifull dyrkbar jord, grønnstruktur 
og andre miljøverdier bevares for framtidens 
innbyggere. Samtidig vil fortetting og utbygging i noen 
prioriterte byer og tettsteder kunne føre til konflikter 
der verdifulle jordbruksarealer ligger i eller tett opp til 
sentrumsområdene.  

Persontransportveksten må tas med 
kollektivtransport, gange og sykkel
Veitrafikk står for ca. 60 % av klimagassutslippene 
i Oslo og Akershus. For å nå målene, må veksten i 
persontransporten tas med kollektiv, gange og sykkel. 
Det er ikke klimautslipp alene som gjør at veksten i 
personbiltrafikken må reduseres. Illustrasjonen øverst 
til høyre viser hvor mange felt man i teorien må utvide 
veiene med for å avvikle trafikken i 2030 uten kø, 
hvis veksten i biltrafikken fortsetter som i dag.  En slik 
utvidelse av veinettet vil bidra til omfattende inngrep 
som ikke vil være en ønsket løsning. 

De siste fem årene har veksten i kollektivreiser vært 
sterkere enn veksten i biltrafikken, men i følge Statens 
vegvesen kan vi med en videreføring av dagens trend 
likevel få opp mot 40 % økning i biltrafikken i Oslo i 
2030, som igjen kan føre til 70 % økt reisetid i rushet. 

Statens vegvesens ber-
egning av hvor mange 
nye veifelt det er behov 
for i 2030 for å unngå 
forsinkelser. Kollektivfelt 
er ikke medregnet (kilde: 
Statens vegvesen, bear-
beidet av Ruter). 
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1.3 Spørsmål til drøfting – noen dilemma 

Skal vi nå målene som er satt for planarbeidet er det 
noen problemstillinger og dilemma vi må finne løsninger 
på i fellesskap. I drøftingsfasen ønsker vi innspill på 
hvordan planen kan bidra til å oppnå målene og løse 
de problemstillingene som er beskrevet under. I tillegg 
er det også viktig å få innspill på hvordan delområdene 
kan utvikles for å løse problemstillingene. I kapittel 
4 er det gjort vurderinger for Oslo, vest-, sør- og 
nordøstkorridoren, samt nye byer.  

Hvordan kan vi som kommune, delregion 
eller regional/statlig myndighet bidra 
til at Oslo og Akershus blir mer 
konkurransedyktige, bevarer overordnet 
grønnstruktur og tar transportveksten med 
kollektivtransport, sykkel og gange?

Samordning av areal og transport er i seg selv 
utfordrende, fordi lokale, regionale og statlige virksom-
heter ofte tar utgangspunkt i sine respektive ansvars- 
og myndighetsområder. Ikke minst kommer dette av 
en presset økonomi både til kommunale tjenester og 
kollektivtransport, og behov for å utnytte investeringer 
rasjonelt. 

Innbyggernes interesser går på tvers av forvaltnings-
grenser og sektoransvar. Dersom vi skal lykkes 
i å nå målene for regionen, må alle parter være en 
del av løsningen. Ikke bare som arealmyndigheter, 
transportmyndigheter eller vernemyndigheter, men 
som utviklingsaktører for en best mulig helhetsløsning 
i Oslo og Akershus. Det innebærer gjensidige 
forpliktelser til felles løsninger, som igjen kan gjøre at 
aktørene må endre på sine prioriteringer for å kunne 
følge opp planen. 

Kan vi forplikte oss til å prioritere 
noen knutepunkter og hovedakser for 
kollektivtransport? 

Det er ønskelig at planen kan gi enklere planprosesser 
og større forutsigbarhet for hvor utbyggings-hensyn 
kan gå foran andre arealpolitiske hensyn. For at 
det skal være mulig, er det etter Plansamarbeidets 
vurdering nødvendig å avklare en langsiktig regional 
prioritering av noen knutepunkter og hovedakser for 
kollektivtransport, i tillegg til eksisterende og planlagt 
kollektivtransportinfrastruktur. 

Resultatet av planarbeidet skal gi befolkning 
og næringsliv en enklere hverdag
Det kan synes som det er sammenfall mellom 
befolkningens ønsker og den utvikling som må til for 
å nå felles mål. Det er stor etterspørsel etter boliger 
og næringsarealer i sentrumsområder og i nærheten 
av store kollektivknutepunkt. Både arbeidsintensive 
næringer og arbeidstagere ønsker å bo sentralt i byer 
og tettsteder med et bredt spekter av tjenestetilbud og 
et godt utbygd kollektivtilbud.

Oslo og Akershus er et felles bo- og arbeidsmarked 
der reiseaktiviteten over kommunegrensene stadig 
øker. Dette gjelder eksempelvis tilrettelegging av 
utdanningstilbud, fritidsaktiviteter, kollektivtransport og 
helsetjenester. For at innbyggerne i Oslo og Akershus 
skal kunne velge mellom et bredt spekter av tjenester 
og aktiviteter kreves samspill og samarbeid på tvers 
av forvaltningsnivå, fagområder og kommune- og 
fylkesgrenser. Et samarbeid om utbyggingsmønster 
og transportprioriteringer vil styrke mulighetene 
for en infrastruktur og et tjenestetilbud til beste for 
innbyggerne i Oslo og Akershus. 

Hovedstadsregionen har høy vekst, ung befolkning, 
høy sysselsetting og et høyt utdanningsnivå. Hvordan 
regionen evner å samarbeide om å utnytte disse 
fortrinnene er avgjørende for å hevde seg i den 
internasjonale konkurransen. Europeiske erfaringer 
tilsier at for å lykkes er det viktig at perspektivene 
som legges til grunn omfatter hele den funksjonelle 
Osloregionen. Den funksjonelle Osloregionen går 
utover vårt planområde Oslo og Akershus. Det er viktig 
å ha dette med seg videre i planarbeidet. Å styrke 
konkurransekraften innebærer å legge til rette for å 
utnytte hele Osloregionens ressurser på en mest mulig 
rasjonell måte.
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Prioriterte områder bør ha potensiale for å få et godt 
transport- og tjenestetilbud. Det må avklares hvordan 
en økning i befolkning i de prioriterte områdene 
kan henge sammen med et mer konkurransedyktig 
kollektivtilbud, og hvordan kollektivtraseer på sikt 
kan få akseptabel fremkommelighet. Det kan være 
krevende å gjøre stedet attraktivt nok til å få næringsliv 
til å etablere seg lokalt. Å bygge opp et tilstrekkelig 
lokalt befolkningsgrunnlag er en forutsetning for å få 
etablert et mangfold av tettstedsfunksjoner med et 
bredt lokalt handels- service- og fritidstilbud. Jo flere 
arbeidsplasser og tilbud i gang- og sykkelavstand, 
jo større er mulighetene for at langt flere går og 
sykler til daglige gjøremål, og ikke er avhengige av 
å bruke privatbil. Dette er ikke bare helt nødvendig 
for å nå transportmålene, men vil samtidig gi store 
folkehelsegevinster. Også de som bor utenfor 
knutepunkt i dag, vil nyte godt av et bedre tilbud 
nærmere bostedet. 

En avveining må nødvendigvis være enten/eller, 
og ikke både/og. Avgis dyrka jord for utbygging i 
prioriterte steder vil det måtte gå på bekostning av 
utvikling andre steder. Utredningsfasen har vist at 
gjeldende kommuneplaner innebærer nedbygging av 
store arealverdier dersom alle utbyggingsarealer tas 
i bruk. Overordnede myndigheter vil trolig ikke oppgi 
sin innsigelsesrett, dersom ikke kommunene samtidig 
forplikter seg til å ta ut utbyggingsområder i gjeldene 
kommuneplaner som ikke er i tråd med planen. Er det 
ønskelig å gjøre disse avveiningene, og prioritere noen 
knutepunkter og hovedakser for kollektivtransport? 

Hvordan kan lokale hensyn ivaretas med et 
mer konsentrert utbyggingsmønster? 

Anbefalingene i de tematiske konsekvensbeskrivelsene 
peker i to ulike retninger, bortsett fra på ett punkt; 
at spredt utbygging ikke anbefales ut fra regionale 
hensyn. Spredt utbygging bidrar ikke til attraktive 
steder med gode lokale handels- og servicetilbud, 
sirkulasjon i boligmarkedet, eller at flere kan gå og 
sykle til daglige gjøremål. Samtidig bidrar spredt 
utbygging til nedbygging av arealverdier, og større 
bilavhengighet, vekst i bilbruken og en mer kostbar 
kollektivtransport. 

På tross av økt konsentrasjon i Oslo og knutepunktene 
i Akershus, legger gjeldende kommuneplaner fortsatt 

opp til mye spredt utbygging. Utbygging av bolig og 
næring i Akershus har det siste tiåret ført til et mer 
spredt utbyggingsmønster. Det tyder på at viktige lokale 
hensyn som det å opprettholde et lokalsamfunn og 
utnytte investeringene i teknisk og sosial infrastruktur, 
er av stor betydning for hvordan utbyggingsmønsteret 
blir. Konklusjonen fra utredningsfasen om sterkere 
konsentrasjon kan derfor være utfordrende for 
kommunene. Dersom planen legger opp til en sterkere 
konsentrasjon i noen prioriterte områder, vil andre 
områder måtte prioriteres lavere, for eksempel når det 
gjelder kollektivtilbud eller kommunale tjenester som 
f.eks. et lokalt skoletilbud. Er det mulig å opprettholde 
gode lokalsamfunn for dem som bor på små steder 
i dag, samtidig som vi legger opp til et enda mer 
konsentrert utbyggingsmønster for å nå regionale mål?  

Bør vi satse spesielt på noen få steder med 
tanke på næringsutvikling på lang sikt? 

Et av de klareste funnene i næringsutredningen til 
Vista Analyse er at det er krevende å bygge opp nye 
tyngdepunkt for kompetansearbeidsplasser. Det tar 
lang tid, og er mer krevende jo lenger fra Oslo og 
jo lenger unna kompetansearbeidstakerne. Antallet 
arbeidsplasser innen disse næringene er begrenset. 

Dersom vi skal få til en sterkere utvikling av 
kompetansearbeidsplasser andre steder enn i Oslo og 
vestkorridoren, trengs en målrettet tilrettelegging og 
satsning i noen områder i nordøst- og sørkorridoren. 
Dette må være områder som har en næringsprofil å 
bygge videre på, og potensiale for næringsutvikling 
på lang sikt. I følge Vista Analyse kan Lillestrøm, 
Lørenskog, Ski og Ås ha potensiale, mens Jessheim/
Gardermo-området og Vestby har andre fortrinn. En 
slik utvikling vil også kunne bidra til en bedre utnytting 
av transportsystemet og flere motstrøms reiser (se 
ordliste s. 15).  Sentrale områder i bykjernen må settes 
av til kontornæring. Det er viktig at det offentlige følger 
opp ved å lokalisere offentlig virksomhet med regionalt 
nedslagsfelt til steder som man ønsker å prioritere.

En prioritering av områder vil bety at en større andel av 
samferdselsinvesteringene i regionen må skje i disse 
områdene. Det må gjøres kollektiv- og byutviklingstiltak 
som kan gjøre det attraktivt for kompetansenæringene 
å etablere seg der og enkelt for arbeidstakere å 
komme seg dit. Slike tiltak er kostbare, og for å få 
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gode løsninger må det vurderes om noen steder skal 
prioriteres foran andre i ulike tidsfaser. 

Ønsker vi å samles om en langsiktig satsning noen 
få steder i sør- og nordøstkorridoren, med tanke på 
tilrettelegging for kompetansearbeidsplasser? Hva må 
i tilfelle til for å lykkes?

Hva skal til for å videreføre den positive 
trenden i bruken av kollektivtransport? 

Det har vært en positiv utvikling i kollektivandeler i Oslo 
og Akershus de siste fem årene. Det trendbruddet 
vi trenger for å få til at transportveksten tas med 
kollektivtransport, gange og sykling, er kanskje 
allerede i gang. Samtidig viser modellberegningene fra 
Transportøkonomisk institutt at konsentrert arealbruk 
og planlagte samferdselsinvesteringer alene ikke er 
tilstrekkelig for å nå målene for transport i regionen. 
Restriktive tiltak må til, for eksempel må kommunenes 
parkeringspolitikk følge opp prinsippene i planen. Det 
kan også tyde på at de planlagte transporttiltakene 
ikke er tilstrekkelige. Det er et betydelig gap mellom 
investeringsbehovet og tilgjengelige økonomiske 
ressurser. Det er behov for supplerende robuste 
systemer for finansiering av både investeringer og drift 
av kollektivtrafikken, der staten bidrar. 

Hovedstadsregionen har i tillegg til sine spesielle 
vekstutfordringer en rolle som nav i det nasjonale 
person- og godstransportsystemet og som hoved-
innfallsport til landet. Det påfører regionen ekstra 
kostnader til infrastruktur ut over det som befolkningen 
skulle tilsi. 

Hvordan kan vi i fellesskap forsterke den positive 
utviklingen i kollektivandeler og legge til rette for lavere 
bilandeler?

Hva er viktig å avklare i den regionale planen 
og hvor detaljert bør den være?
Et av de viktigste spørsmålene i planarbeidet er hva 
som er hensiktsmessig detaljerings- og styringsgrad. 
Foreløpig arbeid peker mot en strategisk plan som er 
prinsipiell og tydelig på regionale og viktige spørsmål, 
og som gir kommunene handlingsrom til å håndtere 
konkrete løsninger og lokale spørsmål. 

Utfordringen er å finne balansen mellom forutsigbarhet 
og fleksibilitet i den regionale planen. Med forutsigbarhet 
menes at det må være tydelig for kommuner, fylke og 
stat hva som er i tråd med planen og hva som ikke 
er det, og hvilke prioriteringer planen innebærer. Dette 
er viktig for kommunene, fordi det kan gi enklere 
planprosesser og færre innsigelser fra overordnet 
myndighet dersom det planlegges i tråd med planen. 
Det er også viktig fordi mange av de «positive» 
virkemidlene (økonomiske incentiver, investeringer i 
infrastruktur etc.) er avhengig av budsjettvedtak, ofte 
av andre forvaltningsorganer/-nivåer enn de som lager 
planen. En plan med tydelige prioriteringer vil kunne 
ha større tyngde i disse prosessene. 

Med fleksibilitet menes at kommunene samtidig må få 
handlingsrom til å utøve sin planmyndighet. Det betyr at 
planen ikke må være for detaljert og overstyre på en slik 
måte at det derimot blir vanskeligere planprosesser og 
flere innsigelser, og at lokal utvikling vanskeliggjøres. 
Hvor bør detaljerings- og styringsnivået ligge, for å 
oppnå både forutsigbarhet og fleksibilitet? 

Må gjensidige forventninger følges opp med 
avtaler?

Oppfølgingen av planen vil kreve at kommunene 
treffer vedtak om arealbruken i tråd med planen og 
at fylkeskommunen og staten følger opp planen i 
planbehandling og med økonomiske prioriteringer i 
egne budsjetter. Gjennomslagskraften vil avhenge av 
hvor tydelig planen er i kart, retningslinjer og eventuelt 
bestemmelser, og hvilken legitimitet den får hos de 
mange bidragsyterne som skal følge opp. Intensjonen 
er at den regionale planen skal være hovedgrunnlaget 
for samarbeidet mellom de tre forvaltningsnivåene. 

I tillegg kan ulike former for samarbeidsavtaler være 
virkemidler som ytterligere konkretiser, forplikter og 
stimulerer til oppfølging. For eksempel kan utvikling av 
knutepunkt avhenge av samarbeid om finansiering av 
infrastrukturtiltak. Bør planen følges opp med avtaler, 
og hvordan kan dette i tilfelle gjøres?
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2 Om drøftingsgrunnlaget og drøftingsfasen

2.1 Bakgrunn og status

Oslo og Akershus har inngått et samarbeid 
om å lage en felles regional plan for å løse 
styringsutfordringene knyttet til areal og transport i 
Oslo-området. Selve planarbeidet kom i gang våren 
2012, etter vedtak av planstrategi og planprogram 
i Akershus fylkesting og Oslo bystyre. Det er satt 
ned en egen prosjektorganisasjon for planarbeidet. 
Akershus fylkeskommune, Oslo kommune og 
Akershuskommunene styrer planarbeidet sammen 
på politisk nivå. Staten ved transportaktører og 
fylkesmannen er representert på faglig nivå. Les mer 
om arbeidet på www.plansamarbeidet.no. 

Planarbeidet er delt inn i en utredningsfase, en 
drøftingsfase og en konklusjonsfase. Det tas sikte 
på at planen skal være ferdig i løpet av 2014. Dette 
dokumentet med vedlegg danner grunnlaget for 
drøftingsfasen.

2.2 Hvordan lese drøftingsdokumentet?

I utredningsfasen har det vært fokusert på å forankre 
planarbeidet hos de aktørene som skal følge planen 
opp, og å gjennomføre en faglig prosess. Det er 
produsert mye materiale, både faglige utredninger 
og dokumentasjon av prosesser gjennomført i regi 
av Plansamarbeidet. Drøftingsdokumentet forsøker 
å formidle den kunnskapen som utredningsfasen har 
gitt, på en mest mulig kortfattet og oversiktlig måte. 
Underveis vises det til hvor man kan lese mer om de 
ulike temaene.

Etter de innledende kapitlene består drøftings-
dokumentet av to deler. Første del inneholder funn og 
vurderinger som er viktige for hvordan vi i fellesskap 
bør utvikle regionen. De er i hovedsak hentet fra 
faglige utredninger som har vært gjort som del av 
utredningsfasen. Der det ikke er vist til andre kilder, er 
det Plansamarbeidets egne vurderinger som formidles. 

Kapittel 3 tar for seg tema for tema, og kapittel 4 tar 
for seg funn og vurderinger som er særlige for de 
ulike delene av planområdet. Oslo og Akershus er et 
område med store interne forskjeller, både mellom 
sentrale og perifere områder, og mellom de ulike 
delområdene i Akershus. Vurderinger av alternativene 
er gjort underveis i begge kapitlene.

Annen del handler om hvordan planen bør styre for å 
sikre gjennomføring og forpliktelse fra alle parter. På 
side 15 finnes en ordliste som forklarer noen fagbegrep 
som er brukt i teksten.

2.3 Hva vil vi med drøftingsfasen?

Hensikten med drøftingsfasen er å komme et skritt 
nærmere et planforslag, både når det gjelder innhold 
og virkemidler. Drøftingsinnspillene bør derfor være 
så konkrete som mulig. I kapittel 1 er det formulert 
spørsmål og dilemma til drøfting som det er spesielt 
viktig å få svar på. 

Som en del av drøftingsfasen planlegges det møter med 
alle Plansamarbeidets aktører. Plansamarbeidet vil 
bl.a. møte hver enkelt kommune. Her vil det orienteres 
om drøftingsdokumentet, kommuneadministrasjonen 
oppfordres til å komme med tanker om hva innholdet 
kan bety for kommunen og delregionen, og det 
åpnes for spørsmål og diskusjon. Sekretariatet i 
plansamarbeidet vil være sentrale i planleggingen av 
drøftingsmøtenes innhold og vil bistå med den skriftlige 
oppsummeringen av diskusjonene.

Det planlegges også tre korridorvise konferanser. 
Formålet med konferansene er å få til gode diskusjoner 
mellom kommunene, regionale myndigheter, staten og 
fagmiljøene. Plansamarbeidet ser også på muligheten 
for å arrangere en næringslivskonferanse, og det kan 
være aktuelt å arrangere en egen konferanse for andre 
aktuelle interesseorganisasjoner.
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2.4 Oversikt over dokumenter fra utredningsfasen

V1 V2 V3

N B Ø T1/T2 A

Planstrategi og planprogram
Vedtatt i Akershus fylkesting 26.03.2012 og Oslo bystyre 14.03.2012. 
Planstrategi stedfestes av regjeringen. 
Grunnlag for planarbeidet. Bakgrunn, utfordringer, mål og metode.

3 vedlegg til konkretiseringen:

Grunnlagsnotat transport
Oppsummering av transportfaglig grunnlag for alternativene

Dokumentasjon av innledende arbeid med utvalg av steder
Analyse av knutepunkter som grunnlag for alternativ 2 og 3

Dokumentasjon av innledende arbeid med nye byer
Analyse som grunnlag for lokaliseringer av nye byer

Konkretisering av alternativene
Vedtatt i politisk styringsgruppe 29.11.2012.
Utbyggingsalternativer for 2030 og framgangsmåte for utarbeiding.

Rapporter om alterantivenes konsekvenser for:

Næringsutvikling (N) v/Vista Analyse 
 

Boligmarked (B) v/Prognosesenteret

Kommuneøkonomi (Ø) v/Agenda Kaupang

Transport (T1/T2) del 1 og del 2 
v/Transportøkonomisk institutt

Nedbygging av arealverdier (A) 
v/plansekretariatet

3 vedlegg til drøftingsgrunnlaget:

Oppsummering av alternativer og konsekvensbeskrivelser (V1)
Alternativer, konsekvensbeskrivelser og 2050-perspektiver

Innledende arbeid med næringarealer utenfor knutepunkt (V2)
Regionale næringsområder og arealer for plasskrevende varehandel

Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser (V3) 
v/Urbanet Analyse 

Drøftingsdokument
Behandlet i politisk styringsgruppe 15.08.2013
Sendes til Plansamarbeidets medlemmer og interessenter
Frist for innspill 20.12.2013

I teksten i 
drøftingsgrunnlaget 
er det vist til hvor i 

underlagsdokumentene 
funn og vurderinger er 
hentet fra med bokstav 
og sidetall: (N s.9-10), 

(V3 s.25), etc.
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Hvordan bør vi utvikle 
Oslo og Akershus?
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bak oss, og fokuserer på den kunnskapen som 
har kommet fram. Vi må trekke ut det beste fra alle 
alternativene, og ta høyde for at det kan være ulike 
svar for ulike deler av regionen. Alternativene er vist til 
høyre, og bl.a. beskrevet i vedlegg 1 (V1 s.3-9).
- Alternativ 1 – Videreføring av dagens 

kommuneplaner. Fremskrevet vekst i hver 
kommune fordelt på utbyggingsområdene i 
gjeldende kommuneplan. Tettere arealbruk i 
Oslo knutepunktene i Akershus, men også nye 
arealer tas i bruk i ytterområdene.

- Alternativ 2 – Konsentrert utvikling av byer. 
Konsentrert vekst «innenfra og ut» i Oslo 
og noen få regionale byer i Akershus, samt 
bybåndet (ordliste s. 15). 

- Alternativ 3 – Fortetting i mange knutepunkt. 
Vekst «utenfra og inn» i Oslo, desentralisert 
vekst konsentrert i et større utvalg steder langs 
kollektivsystemet i Akershus.  

I tillegg er det sett på konsekvensene av helt nye byer: 
- Alternativ 2 med forsterket vekst i Lillestrøm 

(50 000)
- Alternativ 3 med fire ulike typer lokaliseringer 

(25 000): Heggedal, Rånåsfoss, Minnesund/
Langset eller Kolbotn/Rosenholm. 

Prinsipper snarere enn vekstfordeling
Det planlegges for kraftig vekst i hele Osloregionen. 
Det er lite som tyder på at sentraliserings- og 
urbaniseringstendensen kommer til å snu, men videre 
vekst vil også avhenge av globale problemstillinger 
og økonomisk utvikling som ikke er forutsigbare. 
Samtidig opererer staten, kommuner og delregioner 
med ulike prognoser og forventninger for befolknings- 
og arbeidsplassvekst. Den regionale planen må være 
robust nok til å ta opp i seg disse usikkerhetene, og 
fokusere på prinsipper for utvikling snarere enn å styre 
etter en spesifikk vekst lokalt eller regionalt. 

Vi legger alternativene bak oss
For å få et godt kunnskapsgrunnlag for drøftingen 
av innholdet i planen, er det brukt utviklingsmodeller 
eller alternativer. Det er «konstruert» tre tenkte 
utbyggingsmønstre for 2030, og sett på hvilke 
konsekvenser ulike typer utvikling vil kunne ha for 
viktige tema. I tillegg er det sett på konsekvenser 
av helt ny by i Akershus. Modellene må ikke forstås 
som planalternativer, men som eksemplifiseringer av 
prinsipper. De er laget så forskjellige som mulig, for at 
de skal gi utslag i konsekvensbeskrivelsene. 

Vi skal ikke velge mellom utbyggingsalternativene, men 
lære av dem. I drøftingsfasen legger vi alternativene 

3 Funn og vurderinger for ulike tema

Alternativ 1
Videreføre dagens kommuneplaner 

Alternativ 2
Konsentrert utvikling av byer 

Alternativ 3
Fortetting i mange knutepunkt 

Bybånd / byområder

Større knutepunkter / tettsteder

Mindre knutepunkter / tettsteder

Regionale by- og næringskjernerRegionale by- og næringskjerner

Bybånd/byområder

Mindre knutepunkter / tettsteder

Høy konsentrasjon vekst

Middels høy konsentrasjon vekst

Lav konsentrasjon vekst

Jernbane
Prioriterte transportforbindelser

T-bane
Buss

Hvordan bør vi utvikle 
Oslo og Akershus?
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Konsekvensbeskrivelsene må leses regionalt 
og med forbehold
De fem tematiske konsekvensbeskrivelsene må leses 
med utgangspunkt i at de er gjort på et overordnet nivå. 
Det kan gi gode funn når det gjelder konsekvenser 
av prinsipielt ulike måter å bygge ut regionen på. 
Man må derimot være forsiktig med å ta funn for 
hver enkelt kommune ut av sammenhengen. Til det 
er det gjort for mange forutsetninger som kan være 
gyldige på regionalt nivå, men som kan slå feil ut på 
kommunenivå. I det følgende er det trukket ut funn på 
regionalt og delregionalt nivå, og gjort vurderinger på 
bakgrunn av det. 

Det er tatt mange forbehold i konsekvensbeskrivelsene 
som ikke gjengitt i drøftingsdokumentet, men som det 
er forsøkt å ta høyde for når viktige funn er trukket ut. 
Forutsetninger og forbehold er beskrevet nærmere i 
de underliggende rapportene. 

Funnene og vurderingene i drøftingsdokumentet 
bygger på de utredningene som er utført i 
utredningsfasen. Det finnes mye kunnskap om 
de aktuelle temaene fra før, og det er nyttig hvis 
slik kunnskap kommer fram i drøftingsfasen. 
Blant annet ble det som grunnlagsmateriale for 
planstrategi og planprogram utarbeidet rapporter om 
Tomtearealbehov 2010-2030 (NIBR Notat 2010:101), 
Utbyggingspotensialet i kollektivknutepunkt (PBE/
Rambøll 2010) og Transportenes kapasitet i Oslo og 
Akershus (Rambøll 2010). De tre delutredningene 
finnes på www.plansamarbeidet.no.
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Ordliste
Knutepunkt 
Knutepunkt brukes i dokumentet som en 
konsentrasjon av boliger med et tilbud av 
handel, service og tjenester og som er betjent 
med et kollektivtilbud. I dokumentet foreslås det 
å definere knutepunkt i tre nivåer i den regionale 
planen: regionale by- og næringskjerner, større 
knutepunkt og mindre knutepunkt. 

Bybånd
Betegner det sammenhengende byområdet 
og bebyggelsen mellom bykjernen i Oslo og 
Lillestrøm, Asker og Ski. 

Korridor
som defineres av et overordnettransportsystem 
som binder sammen regioner og sentrale strøk, 
og som inngår i det nasjonale transportnettverket. 
Ut fra Oslo sentrum (ring 3) går det tre korridorer 
som defineres ut fra det overordnete vei- og 
jernbanenettet: vestkorridoren (Asker og 
Bærum i Akershus), sørkorridoren (Follo) og 
nordøstkorridoren (Nedre og Øvre Romerike).

Osloregionen
Brukes om området som ligger i pendlings-
avstand til Oslo, dvs. ca. 1 times reisetid. 

Ressursbasert produksjon
Produksjonsbedrifter som er avhengig av 
å være lokalisert ved ressursene, det vil si 
naturressurser eller logistikk-knutepunkt som 
havner, godsterminaler eller flyplasser. Dette er 
virksomhet som det er vanskelig å flytte på. 

Flyttbar produksjon
Arealintensive produksjonsbedrifter som ikke 
er avhengig av stedsspesifikk ressurstilgang: 
entreprenører/anlegg, engros/lager, verksted, 
bud-sentraler og håndverksbedrifter.

Synergi 
Gunstige, gjensidig forsterkende veksel-
virkninger mellom virksomheter eller fagmiljøer.

Regionale næringsområder
I dette dokumentet brukes regionale nærings-
områder om større områder for produksjon/
lager/logistikk utenfor knutepunkt. 

Life science-næringene 
Næringer basert på kunnskap om biologi 
og avledede kunnskapsområder innen 
næringsmidler, farmasi, bioteknologi, medisinsk 
utstyr og resirkulering.

Trendbrudd
En markant endring i en utvikling som har vart 
en stund, f.eks. en nedgang i biltrafikk som 
følge av overgang til andre transportformer.      

Urbane bokvaliteter 
Nærhet til et bredt tilbud av handel, service, 
tjenester, kultur- og fritidstilbud og kollektivtilbud.

Urbanisering
Forflyttingen av mennesker, markeder og 
aktiviteter fra rurale til bymessige områder. 

Transportmiddelfordeling
Andel av befolkningens reiser som gjennomføres 
med ulike transportformer: personbil, sykkel, 
gange eller kollektivtransport.

Motstrøms reiser
Reiser som går i motsatt retning av den 
dominerende strømmen av reiser, f.eks. 
inn mot et større Oslo sentrum eller andre 
arbeidsplasskonsentrasjoner i rushtid. 
Motstrøms reiser utnytter ledig kapasitet i 
transportsystemet.

Bussmating
Bruk av buss til å frakte passasjerer til et annet 
kollektivt transportmiddel med høyere hastighet 
og kapasitet, f.eks. tog. Matebussen bør ha en 
viss frekvens, korrespondere med det andre 
kollektivmiddelet, og det bør være enkelt å 
bytte.
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Funn og vurderinger

Næringsutvikling
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3.1 Næringsutvikling - hvordan bidra til at regionen blir mer konkurransedyktig?

Plansamarbeidet skal bidra til at Osloregionen er en 
konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa. 
Hvordan kan utbyggingsmønster og transportsystem 
gi attraktivitet for næringslivet? Vista Analyse har i 
rapporten Næringsutvikling i Osloregionen sett på 
vekstmuligheter i alternative utbyggingsmønstre (N). 

Drivkrefter, lokaliseringspreferanser og 
utviklingstrekk
Vista Analyse har delt næringslivet inn i fem grupper som 
er relevante for areal- og transportplanlegging. Det er 
kunnskapsbedrifter, offentlig forvaltning, kundeintensiv 
handel, arealkrevende handel og service, flyttbar 
produksjon og ressursbasert produksjon (ordliste s. 
15) (N s.9-13,19-22). Sentralisering, økonomisk vekst 
og globalisering er viktige drivkrefter, i tillegg til politiske 
lokaliseringsbeslutninger (N s.5). Vista Analyse bruker 
en nasjonal analysemodell for å se på utvikling av 
næringsgruppene frem mot 2030. Det forventes økning 
i tjenesteyting og offentlig forvaltning, og reduksjon i 
industri og øvrig vareproduksjon. Økningen i offentlig 
forvaltning er bl.a. en følge av eldrebølgen og bedring 
av standarden i helse- og omsorgssektoren (N s.38).

Oslo er navet
Oslo og kommunene tettest på Oslo har hatt den 
største økningen i antall arbeidsplasser fra 2000-
2011, i tillegg til Ullensaker. Disse områdene vil også 
framover være de mest attraktive for næringslivet, 
uansett utbyggingsmønster. Desto lenger unna 
Oslo, desto svakere kan en forvente at veksten 
innen kompetansenæringer vil være. Tilsvarende 
vil en større andel av sysselsettingen være offentlig 
sektor og handel, næringer som i større grad følger 

bosettingsmønsteret (N s.30). 

«Kritisk masse» på 10 000 innbyggere for å 
få tilbud som dekker daglige behov
Erfaringstall viser at handels- og servicetilbud endrer 
seg positivt ved innbyggertall over 10 000. Vista 
Analyse anbefaler at et sted bør ha minimum 10 000 
innbyggere og samtidig være kommunesenter for at 
tilbudet skal bli bredt nok til å dekke daglige behov (N 
s.7,37-38). Det kan demme opp for handelslekkasjen 
mot storsentrene og øke attraktiviteten til mindre 
tettsteder (N s.27). En «kritisk masse» av innbyggere 
betyr i denne sammenhengen den kjøpekraften som 
skal til for å drive et hverdagstilbud innen handel og 
service lokalt på et sted.  

Center for Byplanlægning har undersøkt danske 
eksempler, og kommet til at steder på 5-8 000 
innbyggere med en viss tetthet gir komfortabel 
gangavstand til et bredt utvalg av servicefunksjoner 
(Den tætte by - danske eksempler, 2009). Disse to 
anbefalingene kan etter Plansamarbeidets vurdering 
gi et bilde på nivået man bør sikte mot i knutepunktene 
i Akershus for å legge til rette for flere lokale 
arbeidsplasser og kortere reiser som kan gi høyere 
gang- og sykkelandeler.   

Eksempler på steder. Jessheim har 11 000 innbyg-
gere innenfor 2000 m radius, Sørumsand har 4 500.

Miljøgata på Sørumsand
Foto: Wikipedia

Storgata på Jessheim
Foto: Wikipedia

Uten tilrettelegging kan næringsveksten 
komme i randsonene
Målet er å utvikle urbane sentre, men Vista Analyse 
viser at en stor andel arbeidsplasser i tettstedene i dag 
ligger i ytterkant av sentrum (N s.5). Sentrum er definert 
som en radius på kun 300 m fra kollektivknutepunkt, 
noe som kan utgjøre en feilkilde. Funnet viser likevel 
en tendens. Kunnskapsbedrifter, offentlig forvaltning 
og handel og service kan bidra til urbanitet, vitale 
sentre og samlokaliseringseffekter. Samtidig har 
de lokaliseringspreferanser som trekker dem ut i 
randsonen (N s.22-23). Lokaliseringspreferansene 
er knyttet til faktorer som fleksibilitet og langsiktighet, 
arealpriser og tilknytning til veisystemet. Vista Analyse 
mener derfor det må legges aktivt til rette for næring og 
offentlige etableringer i sentrum av tettstedene. 

Funn og vurderinger

Næringsutvikling



18

Krevende med nye tyngdepunkt for 
kunnskapsbedrifter
Lokaliseringspreferanser til kompetansebedrifter og 
uttalelser fra eiendomsaktører tyder på at det tar tid og 
er svært krevende å bygge opp nye tyngdepunkt for 
kunnskapsbedrifter, og det er mer krevende jo lenger 
unna Oslo man kommer. I følge eiendomsaktørene 
tar det lenger tid å endre kontormønsteret enn 
boligmønsteret (N s. 27). I følge NOU 2011:3 om 
kompetansearbeidsplasser, skapes nye jobber 
primært i allerede eksisterende virksomhet, mens et 
mindre antall skapes av nyetableringer (N s.31). 

Kompetansebedrifter innen teknologi, IKT og finans, 
maritim sektor og life science ligger i stor grad i 
Oslo og vestkorridoren. Det går en akse via Skøyen, 
Lysaker, Fornebu og Asker mot Kongsberg (N s.30). 
Kompetansemiljøene vokser langt raskere her enn 
andre steder, og etterspørselen etter kontorbygg eller 
tomter for kontorbygg er i følge eiendomsaktører liten 
utenfor Oslo, Bærum og Asker (N s.27). Kjeller har 
tunge forskningsmiljøer innen teknologi. Lørenskog 
et miljø innen life science (ordliste s. 15) med Ahus, 
og miljøet på Ås vil styrkes med det nye universitetet 
(N s.30). Men disse er relativt små sammenlignet med 
Oslo og vestkorridoren. 

Vista Analyse vurderer at videreføring av dagens 
kommuneplaner vil bidra til en forsterking av 
eksisterende næringsstruktur med tydelige forskjeller 
mellom de sentrale og mer spredtbygde områdene, 
og ytterligere konsentrasjon av kompetansearbeids-
plasser i Oslo og vestkorridoren. De byer og tettsteder 
som i dag har få kunnskapsbedrifter , vil fortsatt 
stå overfor utfordringer med å få til denne type 
næringsvekst (N 6). Vista Analyse mener altså at 
dagens mønster vil fortsette, dersom det ikke gjøres 
grep for å legge til rette for kompetansenæring i retning 
Lillestrøm/Kjeller og Ski/Ås (N s.59).

Lokaliseringspreferanser for 
kompetansebedrifter
Kompetansearbeidsplasser har stor betydning for 
regional utvikling (N s.31), men er også vesentlig for 
utvikling av sentrale knutepunkt (N s.37). Det er gjort 
mange undersøkelser på hvor kompetansenæringene 
ønsker å etablere seg. God tilgang på relevant 
arbeidskraft lokalt vektlegges svært høyt, og tilgang på 
kompetanse er derfor en forutsetning for å tiltrekke seg 
kompetansearbeidsplasser (N s.32). «Sjefens bosted» 
oppgis også som svært viktig. Kompetansebedrifter 

søker områder med en viss profilering, der det allerede 
er etablert private eller offentlige virksomheter. De 
oppgir å være opptatt av estetikk, og mange ønsker 
signalbygg. God kollektivtransport nevnes som 
en stadig viktigere faktor, først og fremst kort vei 
til bane – herunder Flytoget (N s.27-28). Av andre 
lokaliseringspreferanser nevner Vista Analyse stedlige 
fortrinn som fysisk og digital infrastruktur, kapitaltilgang, 
lokal kjøpekraft, dynamikk, omstillingsevne, regionale 
sentre, nettverk, og bransjebredde (N s.11, 31).  

Tiltrekke innbyggere med høyt 
kompetansenivå
Hovedstadsområdet skiller seg ut i forhold til resten av 
landet med et bredt tilbud av utdanningsinstitusjoner 
og arbeidskraften har generelt et høyt utdanningsnivå. 
Befolkning med høy utdannelse er likevel 
fordelt svært ulikt i regionen, og følger i stor 
grad kompetansearbeidsplassene (N s.32-33). 
Arbeidstakerne her er ofte høyt utdannet og høytlønnet 
arbeidskraft som stiller store krav til bokvalitet og 
stedlig attraktivitet knyttet til kultur, friluftsområder 
og urban kvalitet med bredt servicetilbud. Et 
godt befolkningsgrunnlag utgjør en nødvendig, 
men ikke en tilstrekkelig, betingelse for vekst i 
kompetansearbeidsplasser (N s.24, 55). Innbyggernes 
kompetansenivå er en viktig faktor for om et sted har 
potensiale for å tiltrekke seg kompetansebedrifter. 
Vista Analyse sier at et spredt bosettingsmønster 
reduserer mulighetene for utvikling av attraktive sentre 
med mangfoldig tilbud av tjenester, kultur og aktiviteter 
(N s.42). 

Sette av arealer til næringsbygg sentralt
For å få sentrale kontorarbeidsplasser flere steder 
enn i dag anbefaler Vista Analyse å bygge byene 
med et langsiktig mål om at det skal bli attraktivt for 
næringslivet å etablere seg der på sikt. Det må derfor 
settes av sentrumsareal til rene næringsbygg, selv om 
det ikke er etterspørsel i dagens marked (N s.5). Hvis 
ikke er det en fare for at de mest sentrale områdene 
utvikles til bolig. Dersom presset på boligbygging er 
stort, øker boligprisene og dermed tomteprisene, 
fleksibiliteten reduseres og næringslivet vil vurdere 
rimeligere arealer i randsonen opp mot fordeler ved å 
etablere seg i sentrum (N s.58,6). Å legge til rette for 
kontorbygg i sentrum krever etter Plansamarbeidets 
vurdering ikke nødvendigvis store arealer, men 
langsiktig og målrettet planlegging. Flere av de største 
knutepunktene i Akershus har egnede arealreserver 
tett på kollektivknutepunktet. 



19

Sentralt lokaliserte kontorarbeidsplasser er også viktig 
fra et kollektivtransportperspektiv. For arbeidsreiser 
er det vist at hvis det er lett å reise kollektivt til 
arbeidsstedet og det samtidig er begrenset tilgang på 
parkeringsplass ved arbeidsplassen, så er bilbruken 
lav (T1 s.19).  
 
Utnytte lokalisering av offentlig virksomhet
Lokaliseringsmønsteret til kompetansenæringene er 
krevende å endre, og antall nye arbeidsplasser som 
kan forventes innen 2030 er ikke ubegrenset. Vista 
Analyses prognoser viser ca. 34 000 (N s.41). Til 
sammenligning forventes veksten i offentlig forvaltning 
å bli ca. 64 000. Store offentlige arbeidsplasser 
har stor betydning for sysselsettingen i områder 
med lavere privat næringsaktivitet. I NOU om 
kompetansearbeidsplasser pekes det på at etablering 
av offentlige kompetansearbeidsplasser kan bidra 
til en vekst i privat sektor (N s.24). Eiendomsaktører 
bekrefter viktigheten av å etablere «dragere», for 
eksempel teknologimiljøet på Kjeller med flere 
nasjonale forskningsinstitutter, og forskningsmiljøet 
på Ås (N s.27). I kjølvannet av en politisk beslutning 
om lokalisering, følger lokal tilrettelegging for å oppnå 
synergier (ordliste s. 15) i form av næringsutvikling i 
privat sektor. Tilrettelegging av areal og infrastruktur, 
aktiv markedsinnsats og utvikling av attraktive 
boligområder er viktig. En stor offentlig etablering 
gir muligheter, men ikke automatisk vekst i andre 
kompetansearbeidsplasser (N s.24).  

Eksempler på offentlige institusjoner som har valgt 
lokalisering utenfor sentrum er Ahus i Lørenskog og 
det nye universitetet med veterinærhøgskolen på Ås. 
Ahus ligger for seg selv uten god kollektivtilknytning, 
og har ikke bidratt til bydannelsen (N s.5). Mange 
kommunehus ligger utenfor sentrum, og det er stadig 
eksempler på offentlige etater som velger lokalisering 
utenfor sentrum på lik linje med store private selskaper 
(N s.23). Offentlig sektor bør etter Plansamarbeidets 
vurdering gå foran med et godt eksempel når det 
gjelder lokalisering. Offentlig lokaliseringer er et av de 
effektive politiske virkemidlene man har både sentralt, 
regionalt og lokalt for å styrke de sentrene man ønsker 
å utvikle.

Utnytte fortrinn og spesialisering 
I følge Vista Analyse ønsker næringslivet å ha 
konkurrenter og marked i nærheten, og like næringer 
samler seg i felles områder.  Når slike næringsmiljøer er 
etablert, vil det ta tid å endre på det. Å ta utgangspunkt 

i komparative strategiske fortrinn, eksisterende 
næringsprofil og næringstradisjoner, og utvikle gode 
synergier mellom kommunene, mener Vista Analyse 
kan bidra til å utløse næringsaktivitet (N s.36). Det er 
i tråd med strategien om flerkjernet utvikling, og kan 
styrke regionens konkurransekraft og utviklingen av 
regionen som en funksjonell helhet. 

Vista Analyse mener det bør være et mål å få til 
utvikling av kompetansearbeidsplasser i alle de større 
knutepunktene i Akershus. Disse knutepunktene 
bør utvikles med et variert tilbud av service, 
tjenesteyting, handel, aktiviteter og opplevelser. Alle 
knutepunktene behøver ikke være like. Tilrettelegging 
for næringsmiljøer der likeartet kompetansenæring 
kan samlokaliseres, vil i følge Vista Analyse være en 
god strategi. Hovedfokus for næringsutviklingen de 
neste 10-15 årene må i alle kommunene være å ta 
utgangspunkt i tettsteds fortrinn. Ett knutepunkt kan ha 
en næringsprofil med kompetansebasert virksomhet, 
et annet innen kultur, opplevelse og rekreasjon (N 
s.59). 

Bør vi satse spesielt på noen byer?
Vista Analyse peker på at forståelsen av at 
næringslivet ønsker samlokalisering i liten grad 
gjenspeiles i kommuneplanene (N s.43). De peker 
på at en videre utvikling der hver enkelt kommune 
foretar sine strategiske valg for næringsutvikling, 
kan resultere i mindre samarbeid, mindre integrasjon 
og mindre grad av helhet for regionen, og anbefaler 
å samarbeide regionalt om å legge til rette for 
kompetansearbeidsplasser (N s.42). 

For å få en mest mulig konkurransedyktig region, 
flere motstrøms reiser og bedre utnytting av 
transportsystemet, vurderer Plansamarbeidet det 
som ønskelig med flere kompetansearbeidsplasser i 
sør- og nordøstkorridoren. I tråd med Vista Analyses 
anbefalinger kan man tenke seg en regional prioritering 
av noen steder i disse korridorene med sikte på 
utvikling av kompetansearbeidsplasser på lang sikt. 
En satsning vil etter Plansamarbeidets vurdering måtte 
innebære å prioritere disse stedene med midler til bl.a. 
infrastrukturtiltak for å sikre kollektivframkommelighet 
og byutvikling, og offentlige etableringer som kan bidra 
til å bygge opp kompetansemiljøer og styrke stedene 
som målpunkt.
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Næringsarealer utenfor knutepunkt
Arealkrevende næringer har ofte lokaliseringskriterier 
og egenskaper som gjør at de kan ligge utenfor 
kollektivknutepunkt. Temaet er ikke behandlet som 
en del av utbyggingsalternativene, men det er laget 
et innledende kunnskapsgrunnlag som er presentert i 
Vedlegg 2 – Næringsarealer utenfor knutepunkt.  Arbeidet 
omhandler kategorisering, lokaliseringsprinsipper og 
arealbehov for arealkrevende næring, og en diskusjon 
av mulige regionale næringsområder for produksjon/
lager/logistikk og for plasskrevende varehandel i 
Akershus. Disse temaene må ses i sammenheng 
med utbyggingsmønsteret i Oslo og Akershus, og må 
avklares i det videre planarbeidet.

Regionale næringsområder må ses i sammenheng 
med fremtidige godsterminalområder
Prognosene for godsmengden til Osloområdet viser 
en økning på 43 % mot 2030, og Oslo og Akershus 
har en sentral plass i det nasjonale logistikknettverket. 
Samarbeidsalliansen for Osloregionen har vedtatt 
en gods- og logistikkstrategi der Alnabruterminalen, 
som er navet, kan avlastes av tre fremtidige 
satellitt-terminalområder, en i hver av korridorene 
ut fra Oslo. Jernbaneverket skal i gang med en 
konseptvalgutredning for fremtidig håndtering av gods 
i Østlandsområdet, som kan bidra til en avklaring av 
jernbanens rolle i godshåndteringen i regionen. 

I mellomtiden følges Osloregionens godsstrategi 
opp av kommuner og fylkeskommuner for å avklare 
mulige arealer til terminalområder og tilhørende 
godslogistikkområder. I nordøstkorridoren er området 
ved Gardermoen næringspark pekt ut som en mulig 
fremtidig terminalklynge for gods på fly, jernbane og 
vei. I sørkorridoren er området ved Deliskog sør for 
Vestby pekt ut som den mest aktuelle lokaliseringen 
av en godsterminal for jernbane som kan gi nødvendig 
avlastning for Alnabru på mellomlang sikt, med 
kort avstand til havna i Moss. Akershus og Østfold 
samarbeider om oppfølging. I vestkorridoren er det 
aktuelt å etablere en fremtidig godsterminal med 
tilknytning til jernbane og havn for andre oppgaver 
enn containergods. Endelig lokalisering er foreløpig 
uavklart.

Logistikkvirksomheter (lager, engros og transport) er 
nært knyttet til aktiviteten i terminalområder, men også 
andre arealkrevende næringsvirksomheter er det i ulik 

grad, for eksempel produksjon. Riktig lokalisering av 
områder for disse næringene er viktig for å redusere 
transportbelastningen og muliggjøre økt frakt på 
jernbane. Det er viktig å ha en arealberedskap for 
disse næringene, blant annet for å muliggjøre at lager-, 
logistikk- og produksjonsvirksomheter som ligger i 
sentrale områder i dag, kan flytte ut og gjøre plass for 
fortetting og byutvikling i gang- og sykkelavstand til 
kollektivknutepunkt.

Det er nødvendig med en arbeidsdeling mellom 
regionale næringsområder med store virksomheter 
som retter seg mot et regionalt og nasjonalt omland, 
og lokale næringsområder for mindre virksomheter 
som i større grad er rettet mot lokale markeder. 
Regionale næringsområder vil det i tilfelle være 
naturlig å avklare gjennom Plansamarbeidet i 
dialog med delregionene, mens behov for lokale 
arealer kan ivaretas av den enkelte kommune. 
Transportkonsekvenser må vurderes. Det bør også 
avklares hvilke typer virksomheter som skal ligge her 
og ikke i knutepunkt (se 5.2 Plankart og retningslinjer, 
s. 54). I kartet på neste side er det gjort en innledende 
registrering av næringsområder som har en regional 
profil i dag, eller som ut fra beliggenheten kan være 
egnet til å fylle en regional funksjon i fremtiden. Det må 
avklares med delregionene hvordan videre prosess 
med å avklare innhold og lokalisering av regionale 
næringsområder skal legges opp innenfor rammene 
av Plansamarbeidet. 

Plasskrevende varehandel i Akershus
Akershus fylkeskommune skal lage en Regional plan 
for Handel, service og senterstruktur i Akershus. 
Planen skal utarbeides parallelt med Regional plan for 
areal og transport i Oslo og Akershus, som skal være 
førende. 

Plansamarbeidet skal i denne sammenhengen 
først og fremst håndtere lokalisering av handel med 
plasskrevende varer. I tråd med gjeldende fylkesdelplan 
omfatter det handel med biler og motorkjøretøy, 
landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer 
og salg fra planteskoler/hagesentre. Innledende arbeid 
med temaet er presentert i vedlegg 2. 

Det er ønskelig å etablere et begrenset antall områder 
for plasskrevende varehandel utenfor bysentre/
knutepunkter, for å unngå spredning på mange ulike 
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lokaliteter. I kartet til høyre er det vist hvilke områder 
som peker seg ut med utgangspunkt i dagens situasjon, 
og som kan være potensielle fremtidige områder for 
plasskrevende varehandel i Akershus. I en diskusjon 
om lokalisering bør en viss kollektivtilgjengelighet 
være et førende prinsipp. Lokalisering av områder 
må avklares i nær dialog med delregionene, og 
transportkonsekvenser må vurderes.

Varehandel rettet mot privathusholdninger, bør skje i 
knutepunkter og sentrumsområder. Knutepunktene 
har stort behov for slikvirksomhet for å skape urbane 
og attraktive sentre, og det er derfor svært viktig 
å begrense omfanget av varehandelen utenfor 
sentrumsområdene. I tillegg vil handel utenfor 
sentrumsområder og kollektivknutepunkt i høy grad 
være bilbasert. Utgangspunktet bør være at all 
varehandel som kan ligge i sentrumsområder, skal 
ligge i sentrumsområder. 

Imidlertid har nye bilbaserte handelsformater siden 
2000 blitt etablert i stort omfang langs hovedveiene 
inn til Oslo både i Asker/Bærum, på Romerike og i 
Follo. Disse nye handelsformatene (big box-, outlet- 
og andre storbutikkonsepter) kan være vanskelige 
å definere som ren plasskrevende varehandel 
eller ren detaljvarehandel. De innebærer ofte en 
bransjeglidning, for eksempel ved at en forretning 
både selger plasskrevende varer og detaljvarer. Et 
slikt lokaliseringsmønster går på tvers av intensjonen 
i regjeringens Rikspolitiske bestemmelser for 
kjøpesentre og gjeldende fylkesdelplan for handel, 
service og senterstruktur i Akershus fra 2002. 

En løsning på denne utviklingen er klarere retningslinjer 
og en strengere håndheving av hva slags handel som 
tillates utenfor knutepunkt. Et viktig spørsmål i det 
videre arbeidet vil da være hvilke virkemidler man 
bør ta i bruk for å oppnå at den type varehandel som 
i dag lokaliserer seg langs hovedveiene, i fremtiden 
etablerer seg i bysentre og knutepunkt. 

Dersom det ikke er ønskelig med en sterkere styring 
av disse handelskonseptene, er det et spørsmål 
om denne typen handel bør håndteres på samme 
måte som handel med plasskrevende varer, 
innenfor et begrenset antall områder i tilknytning til 
hovedveisystemet. En slik løsning har til hensikt å 
forhindre spredning på mange ulike lokaliteter.
 

Næringsområder som har et regionalt omfang i dag, 
eller som ut fra beliggenheten kan være egnet til å fyl-
le en regional funksjon i fremtiden, samt de tyngste 
områdene med varehandel langs hovedveinettet i dag, 
som kan være potensielle regionale områder for plass-
krevende varehandel i Akershus.
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Funn og vurderinger

Boligmarked
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3.2 Boligmarked - hvordan dekke boligbehovet?

I planarbeidet skal det legges til rette for å håndtere 
en sterk framtidig vekst i befolkningen (planstrategien 
s.7). I følge Prognosesenterets Boligutredning - 
Plansamarbeidet Oslo & Akershus (B) vil det være 
behov for å bygge 10-11 000 boliger per år i Oslo og 
Akershus fram mot 2030 (B s.5). At boligbyggingen 
klarer å holde følge med befolkningsveksten er viktig 
for å holde den samlede boligprisveksten nede (B 
s.13). Men hva slags boliger bør bygges, og hvor bør 
de bygges, for å dekke det fremtidige boligbehovet? 

Hva vet vi om fremtidens boligpreferanser?
Vi vet lite om neste generasjoners ønsker. 
Den kraftige urbaniseringen (ordliste s. 15) og 
sentraliseringen de siste tiårene gjør at vi har en stor 
«innflyttergenerasjon». Deres barn, som vi planlegger 
for nå, er født og oppvokst mer urbant. Det kan påvirke 
hvordan de ønsker å bo i fremtiden. 

Prognosesenteret har gjennom sin landsdekkende 
boligundersøkelse Future living kartlagt hvilke 
preferanser ulike befolkningsgrupper i dag har for 
neste boligkjøp (B s.17-21). Undersøkelsen er gjort 
årlig fra 2006 til 2012. Det finnes også data for Oslo 
og Akershus. Livsfase avgjør i stor grad hvordan vi bor 
og vil bo. Boligkjøpet styres ellers av både praktiske, 
økonomiske og emosjonelle forhold. I pressområder 
som sentralt i Oslo, kan ønsket om å bo et bestemt 
sted overskygge andre forhold (B s.15). 

Preferansegruppene er delt i førstegangsetablererne 
20-29 år, småbarnsfamilier 30-39 år, storbarnsfamilier 
40-54 år, dessertgenerasjonen 55-64 år og pensjon-
istene 65 år+. Undersøkelsen viser bl.a. at: 
- Andelen som foretrekker enebolig/småhus er 

høyest blant aldersgruppene mellom 20-54 år, 
mens andelen som foretrekker leilighet er høyest 
blant de som er eldre.

- De yngre flytter fordi de ønsker noe større, de 
eldre fordi de ønsker noe mindre og lettstelt uten 
hage.

- De som foretrekker leiligheter foretrekker også 
i stor grad urbane bokvaliteter, som nærhet 
til offentlig kommunikasjon, butikker og annet 
service- og kulturtilbud.

- «Dessertgenerasjonen» flytter ikke fordi de 
«må», men fordi de «vil», og først når de finner 
riktig type bolig der de vil bo.

Dagens eneboliger og småhus dekker 
behovet for denne typen boliger mot 2030
Dagens boligmasse vil fortsatt utgjøre hoveddelen av 
boligmassen i 2030, over 70 % dersom det bygges 
så mange boliger som Prognosesenteret anbefaler. 
Prognosesenteret har vurdert boligmassen opp mot 
husholdningsstrukturen (B s.17). Det er en betydelig 
overvekt av små husholdninger i Oslo og Akershus 
i dag. I Oslo er andelen aleneboere og par uten 
hjemmeboende barn 75 %, og i Akershus er andelen 
65 % (B s.9). Oslo har en stor andel leiligheter (74 
%), og boligmassen er på mange måter tilpasset 
husholdningsstrukturen. På grunn av tomtetilgang er 
det heller ikke mulig å bygge eneboliger/småhus i Oslo 
til overkommelige priser (B s.5). 

I Akershus er 78 % av boligmassen eneboliger/
småhus. En lav andel leiligheter i kombinasjon med 
en stor andel små husholdninger tilsier underdekning 
av leiligheter (B s.11) og ubalanse mellom tilbuds- og 
etterspørselssiden. Det er i første rekke barnefamiliene 
som har ønske om eneboliger/småhus. Dagens 
eneboliger/småhus dekker i følge Prognosesenteret 
behovet for denne typen boliger frem mot 2030. 
Med dagens boligpreferanser vil det i Akershus bli 
et beregnet overskudd av eneboliger/småhus på 
mellom 10 – 16 000 i 2030 avhengig av alternativ til 
utbyggingsmønster (B s. 39). 

Bygge leiligheter for å få hus til barnefamilier
Med høye tomte- og byggekostnader er det i dag 
stor pris forskjell på nye og brukte boliger. Dette i 
kombinasjon med meget lav andel leiligheter i store 
deler av Akershus, tilsier i følge Prognosesenteret at 
det er fornuftig å stimulere til urban boligbygging (B 
s.19). Flere leiligheter vil gi et økende antall eldre og 
mindre husholdninger en boform de ønsker og har 
behov for. Samtidig vil det bidra til å frigjøre brukte 
eneboliger til en vesentlig lavere pris enn nye. Særlig 
for de yngre er prisen styrende for valg av bolig (B s.19). 
Småbarnsfamilier etterspør brukte eneboliger som gir 
mye plass for pengene (B s.20).  Tilrettelegging for 
bygging av leiligheter vil være det beste virkemiddelet 
for å skape sirkulasjon i markedet, og utnytte dagens 
boligmasse (B s.5,8).

Prognosesenteret vurderer at både konsentrert 
utbygging av byer og fortetting i mange knutepunkter 
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i stor grad vil møte boligbehovet i 2030, og bidra til 
en markedsmessig «riktig» boligutvikling med høy 
andel leiligheter med urbane bokvaliteter. Videreføring 
av dagens kommuneplaner vil i minst grad dekke 
boligbehovet, fordi det bidrar til en fortsatt utbygging 
av en stor andel eneboliger og småhus, også i områder 
der det ikke er behov for det (B s.6-8). 

En	stor	del	av	flyttingen	skjer	lokalt	i	dag
Vi bytter bolig langt oftere enn tidligere (B s.16). I 
Akershus har vi en gjennomsnittlig botid på 7,1 år, i 
Oslo bare 4,7 år (B s.12). En stor andel av tilflyttingen 
til Oslo kommer i aldersgruppen 20-30 år. Etter hvert 
som en del av disse fullfører studiene og blir eldre, 
søker en del ut av Oslo. Dette bidrar til at innflyttingen 
til Akershus øker i aldersgruppen 31-40 år (B s.12). 
Det største flyttevolumet skjer imidlertid innad i 
kommunen, på et relativ begrenset geografisk område. 
Det er særlig de eldre aldersgruppene som ved flytting 
ønsker å bli boende i tilknytning til dagens boområde 
(B s.21).

Den lokale tilhørigheten i boligmarkedet er en av 
grunnene til at Prognosesenteret stiller spørsmålstegn 
ved om det er realistisk gjennomførbart med 
en konsentrert utvikling av byer og nye byer. 
Modellene betinger større flyttestrømmer på tvers av 
kommunegrenser/delregioner. Det kan bety at folk 
ikke vil flytte, fordi boligene ligger på «feil» sted (B 
s.45). Fortetting i mange knutepunkter ivaretar derimot 
boligkjøpernes lokale forankring (B s.7-8).  

Prisbarrierer i boligmarkedet tilsier fortetting 
i mange knutepunkter
Byggekostnadene i regionen er relativt like, mens 
bruktboligprisene varierer mye mellom høy- og 
lavprisområdene i Oslo og Akershus (B s.9). Det er 
i lavprisområdene det kan være mest utfordrende 
å få i gang sirkulasjon i boligmarkedet, fordi verdien 
av den (ene-)boligen man bor i, kan være vesentlig 
lavere enn det det koster å kjøpe den leiligheten 
man vil ha. «Prisbarrieren» mellom bruktboligpriser 
og nyboligpriser kan gjøre at mange velger å bli 
boende der de bor (B s.7). Løsningen på utfordringen 
er i følge Prognosesenteret å bygge på en slik måte 
at leilighetstyper og prisnivå er tilpasset det lokale 
boligmarkedet, f.eks. er høy blokkbebyggelse i 
betong vesentlig dyrere å bygge enn lavere blokker i 

trekonstruksjoner. Alternativet, som ville være å bygge 
flere eneboliger, vil hverken gjøre brukte boliger med 
lavere pris tilgjengelige for de yngre aldersgruppene, 
eller gi de eldre befolkningsgruppene mulighet for en 
enklere boform i lokalområdet. 

Sterk byutvikling kan by på markedsmessige 
utfordringer
I følge Prognosesenteret vil man møte markedsmessige 
utfordringer ved forsterket utvikling av byer og nye byer. 
Alternativet vil legge betydelig press på boligutviklingen 
i noen avgrensede områder, som vil kunne bidra til 
et betydelig prispress på de utbyggbare tomtene. 
Samtidig vil det måtte bygges tettere og høyere 
enn i de andre alternativene, noe som tilsier høyere 
byggekostnader enn lavere og enklere konstruksjoner. 
Kombinasjonen vil bidra til høyere nyboligpriser. Det 
vil først og fremst være en utfordring der boligprisene i 
delregionen (rekrutteringsområdene) er relativt lave (B 
s.7). Differansen vil kunne bli så stor at etterspørselen 
uteblir til tross for et underliggende behov i markedet 
(B s.45).

Hvordan motvirke «forgubbing» i 
knutepunktene?
Prognosesenteret har ikke sett på endringer i 
alderssammensetning i knutepunktene som en følge 
av de ulike utbyggingsalternativene. Det er likevel en 
kjent problemstilling at den dynamikken som vil være 
positiv for de lokale boligmarkedene, kan forårsake 
en «forgubbing» i knutepunktene. Morgendagens 
eldre har høy kjøpekraft, god helse og er aktive, 
men de reiser erfaringsmessig mindre enn f.eks. 
barnefamilier. Dermed vil de med lavest reisebehov 
være bosatt nærmest kollektivknutepunktet, mens 
de som har høyt reisebehov vil flytte inn i enebolig/
småhus lenger ut. Man kan tenke seg at dette er en 
fase, og at alderssammensetningen i områdene vil 
jevnes ut over tid. I alle tilfelle må knutepunktene 
planlegges og utformes med tanke på et størst 
mulig mangfold, både i dag og på sikt. Det bør 
tilrettelegges for barnefamilier sentralt med skoler, 
idrettsanlegg og andre møteplasser og fritidstilbud. 
Flere eneboliger vil ikke bidra til å gi dem med størst 
reisebehov bedre tilgang på kollektivtilbud, men ved 
å styrke befolkningsgrunnlaget til kollektivtransporten 
i knutepunktene, vil tilbudet kunne bli bedre også for 
dem som bosetter seg i bruktboligene lenger ut.  



Attraktive byer og tettsteder
For å nå målene om en mer arealeffektiv og 
konkurransedyktig region med et mer rasjonelt 
transportsystem, må byene og tettstedene våre 
være attraktive miljøer både for mennesker 
og virksomheter. Folk må ønske å etablere 
seg og bli boende her. Hvordan kan vi legge 
forholdene til rette for lokal attraktivitet gjennom 
planlegging? Det finnes mye kunnskap på 
feltet, og studier fra andre steder kan ha stor 
overføringsverdi. 

Stockholmsregionen
Stocholmsregionen har gjort en omfattende 
studie av sammenhengen mellom bykvaliteter 
og leilighetspriser (bostedsrett), for å finne 
ut hva slags bykvaliteter som er etterspurt 
i regionen. Bedre kunnskap om dette er et 
verktøy for planlegging av attraktive bymiljøer 
og videreutvikling av bykvaliteter i etablerte 
områder. Studien fant åtte parametere som kan 
forklare prisvariasjon for boliger i flerbolighus med 
en sikkerhet på over 90 %. Sju av parameterne 
er bykvaliteter som har med bomiljøet å gjøre, 
og det åttende er en sosioøkonomisk faktor for 
inntekts- og utdanningsnivået i boområdet. 

1. Nærhet til Stockholm sentrum: Det 
sterkeste målet på attraktivitet i regionen. 
Sett på som argument for å utvikle flere 
sterke regionale bykjerner. 

2. Nærhet til skinnegående kollektiv-
tilbud: Bosted innen 500 m gangavstand 
til en stasjon er viktigere enn frekvens og 
reisetid, og viktigere enn biltilgjengelighet. 
Skaper stabil regional tilgjengelighet.

3. Tilgang til gang- og gatenett: Jo mer 
sammenkoblet gang- og gatenett, jo 
høyere attraktivitet. Gjør det lettere å ta 
seg rundt for fotgjengere og syklister, og 
skaper byliv og bevegelse. Blandet trafikk 
er ikke negativt, men veinettet for bilister 
har heller ingen direkte positiv innvirkning.    

4. Tilgang til urbane virksomheter: Et 
mangfold av butikker, restauranter og 

kulturvirksomheter på gateplan nært bo-
stedet gjør det attraktivt. Avhenger av 
tetthet av bosatte og ansatte (befolknings-
underlag), og lokaler på gateplan.  

5. Tilgang til park: Parker innen 1000 m 
gangavstand er viktigere enn naturlige 
grøntområder i samme avstand. Parkene 
må ha en viss størrelse.   

6. Nærhet til vann: Gangavstand til 
offentlige tilgjengelige strender og kaier 
har stor påvirkning på pris.

7. Kvartalsstruktur: Et lukket kvartal er 
mer ettertraktet enn åpen bebyggelse 
med frittstående hus. Det er også viktig at 
kvartalets utganger er vendt mot gaten, 
slik at man både får en avskjermet indre 
gård, og et trygt og aktivt gaterom. 

(Les mer på www.tmr.sll.se/Regionala-
stadskarnor/Kunskapsunderlag/)

Akershus
Akershus fylkeskommunes By- og tettsteds-
prosjekt har til hensikt å gi kunnskap om hvordan 
man kan inkludere sosiale og menneskelige 
aspekter i planleggingsprosessene på et tidlig 
tidspunkt, slik at de blir integrert i utformingen 
av byen. Rapporten Byer og tettsteder i 
Akershus peker på utfordringer, potensialer og 
anbefalinger for bærekraftig stedsutvikling med 
mennesket i sentrum. Anbefalinger: 

1. Utvikle sterke visjoner og tydelige mål
2. Definere	og	styrke	lokal	identitet	og	

lokal bykultur
3. Strategier og planlegging med 

utgangspunkt i mennesket
4. Etablere byromsplaner og byroms-

strategier som generator for byutvikling
5. Fortett intelligent
6. Fortett menneskelig
7. Prioriter knutepunktene
8. Kompetanseheving og samarbeid

(Les mer på www.akershus.no/ansvarsomrader/
planlegging/by-og-tettstedsutvikling/)
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Funn og vurderinger

Transport
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3.3 Transport - hvordan videreføre den positive trenden?

Plansamarbeidet har som et hovedmål at transport-
systemet skal være effektivt, miljøvennlig, tilgjengelig 
for alle og med lavest mulig behov for biltransport. 
I tillegg har vi nasjonalt klimaforlik og regionale 
klimamål som tilsier at veksten i persontransport 
må tas med kollektivtransport, gange og sykling. 
Utviklingen i kollektivandeler i Oslo og Akershus har 
vært svært positiv de siste fem årene. Årsakene er 
sammensatte, men økt kollektivsatsning har antagelig 
hatt stor betydning, med blant annet markant økning 
i trafikktilbudet og redusert pris på månedskort. 
Økte bompriser har sannsynligvis også bidratt. Det 
trendbruddet (ordliste s. 15) vi trenger for å snu 
utviklingen er kanskje allerede i gang. Hvordan kan 
vi forsterke den positive utviklingen i kollektivandeler 
og legge til rette for lavere bilandeler gjennom bedre 
samordning av areal og transport?

Transportøkonomisk institutt (TØI) har utredet 
transportkonsekvenser av ulike utbyggingsalternativer 
(T). Konsekvensene er blitt målt på tre måter: ved 
hjelp av indikatorer, ved hjelp av en enkel modell som 
TØI har utviklet selv og ved hjelp av transportmodellen 
RTM 23+. 

Transportmodeller er utfordrende å bruke, fordi de 
egner seg dårlig til å forutsi trendbrudd som f.eks. 
store endringer i reisevaner.  Den positive utviklingen i 
kollektivandeler de senere år har man ikke kunnet se i 
transportmodeller, selv når analyser gjøres i etterkant. 
Derfor er det viktig at modellresultatene ikke står for 
seg selv, men kombineres med faglige vurderinger.  

Alle de tre metodene TØI har brukt viser at det 
er konsentrert utvikling av byer som gir færrest 
transportmessige konsekvenser. Andelen og antallet 
bilreiser er her minst, og det samme er transportarbeidet 
og medfølgende utslipp av CO2.  

Hvilke transportkonsekvenser har arealbruk? 
Transportøkonomisk institutt beskriver hvordan 
transportkonsekvensene av en utbygging avhenger av 
utbyggingens lokalisering og utforming. For eksempel 
vil et boligområde i utkanten av et større tettsted 
forventes å gi flere og lengre daglige bilturer enn 
om boligområdet lokaliseres nær tettstedssentrum. 
Dette kommer av at det normalt er lengre avstand 
til arbeidsplasser, servicetilbud, handel, offentlige 
institusjoner og kollektivtilbud. I tillegg er det påvist 
sammenhenger mellom tetthet og romlige strukturer og 
folks valg av reisemåter i større byer. Sammenhengen 
mellom bystruktur og transport er også påvist gjennom 
data fra de norske reisevaneundersøkelsene, 
kombinert med data som beskriver bystrukturen. De 
tre alternative utbyggingsmønstrene varierer både når 
det gjelder lokalisering og tetthet, og dette vil påvirke 
transportbehovene.

Generelt viser forskning at jo lengre fra sentrum folk 
bor, desto mer brukes bil for de daglige reisene. Jo 
større tetthet og nærhet til service og arbeidsplasser, 
desto mindre brukes bilen. I tillegg har kvaliteten på 
kollektivtilbudet, som f.eks. frekvens og flatedekning, og 
regulering av bilbruk, som f.eks. parkeringsrestriksjoner, 
betydning for transportmiddelbruken (T s. 5).

Sammenstilling av utviklingen 
i befolkning, biltrafikk, passas-
jerer og vognkilometer i kollek-
tivtrafikken i Oslo og Akershus 
fra 2000 til 2012. Veksten i pas-
sasjerer i kollektivtransporten 
har vært sterk og sterkere enn 
befolkningsveksten i begge 
fylkene. Kilde: Ruter.

Indeks år 2007=100. 
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Sentralisering har stor innvirkning på 
transportomfanget på regionalt nivå 
I følge TØI er desentralisert konsentrasjon et mindre 
gunstig alternativ for utvikling av en region med tanke 
på omfanget av reiser med bil, enn sterkt konsentrert 
utvikling. Jo mer desentralisert den desentraliserte 
konsentrasjonen er, jo mer ugunstig er det (T s.14). 

I analysen utført med TØIs enkle modell skiller 
konsentrert utvikling av byer seg ut med 12 % 
vekst i biltrafikken i 2030. Videreføring av dagens 
kommuneplaner og fortetting i mange knutepunkter 
får 20 % vekst i biltrafikken. Til sammenligning er 
framskrevet befolkningsvekst 32 % i samme periode. 

Hovedårsaken er i følge TØI at konsentrert utvikling 
av byer har høyere konsentrasjon både lokalt og 
regionalt enn de to andre alternativene, som slår 
relativt likt ut for disse to faktorene (T s.11). Befolkning 
og arbeidsplassers gjennomsnittlige avstand til Oslo 
sentrum har svært stor betydning. Jo mer konsentrert 
veksten er, og jo nærmere Oslo den konsentrerte 
veksten kommer, jo lavere vekst blir det i biltrafikken. 

For Oslo innebærer videreføring av dagens kommune-
planer en sentraliserende utvikling, mens fortetting i 
mange knutepunkt har vekst i mindre sentrale deler 
av byen. Dette slår ut på transportkonsekvensene, 
og videreføring av dagens kommuneplaner gir 
derfor lavere vekst i biltrafikken i Oslo enn fortetting 
i mange knutepunkt. For Akershus er forskjellene 
i transportkonsekvensene av alternativene mindre 
markante, men også her gir konsentrert utvikling av 
byer minst vekst i biltrafikken, mens fortetting i mange 
knutepunkter gir marginalt mindre vekst enn videreføring 
av dagens kommuneplaner. Ser vi på resultatene 

Tabellen viser vekst 
i antall bilreiser til/fra 
bolig i perioden 2012-
2030, for de tre alter-
nativene. Veksten i an-
tall bilreiser er vist for 
hver enkelt delregion, 
og er sammenstilt 
med den prosentvise 
befolkningsveksten i 
hver delregion i hvert 
alternativ(T s. 12).

fra transportmodellen RTM23+ for Akershus, viser 
også den en svak nedgang i samlet trafikkarbeid ved 
fortetting i mange knutepunkt sammenliknet med 
videreføring av dagens kommuneplaner (T s. 24).

Nye byer slår lite ut i det regionale bildet sett i forhold 
til hovedalternativene. Fordi befolkningsveksten her 
utgjør en så liten andel av den totale befolkningsveksten, 
blir ikke transportkonsekvensene synlige i en regional 
modell. De lokaliseringene som ligger nært på Oslo får 
noe lavere vekst i biltrafikken enn de som ligger lenger 
ut i regionen (T s. 11). 
TØI har sett på betydningen av kollektivtiltak ved 
å legge inn bedret tilbud i de tre alternativene: 
Follobanen, samt 10 % bedre frekvens og reisetid i 
hele kollektivtransportsystemet. Tiltakene har en viss 
effekt med hensyn til redusert bilbruk, som er tilnærmet 
lik for alternativene (T 11-12). 

Transportarbeid og klimaeffekter
TØI har beregnet transportarbeidet for de tre 
utbyggingsalternativene, samt ny by i Akershus.  
Transport-arbeidet gjenspeiler både antall reiser 
og kjørelengde. Figuren nedenfor viser endringen 
i transport-arbeidet for Oslo og Akershus ved 
konsentrert utvikling av byer (2a), konsentrert utvikling 
av byer med forsterket vekst i Lillestrøm (2b) og 
fortetting i mange knutepunkt (3a), sammenlignet med 
videreføring av dagens kommuneplaner (1). 

Konsentrert utvikling av byer er totalt sett gunstigs med 
hensyn til trafikkbelastning fra biltrafikk og ligger 6 % 
lavere i Oslo og 5 % lavere i Akershus enn videreføring 
av dagens kommuneplaner.



29

Det er gjennomført et grovt anslag på klimaeffekter i 
form av utslipp av CO2, se figuren nedenfor. Metodikken 
bygger på de samme forutsetningene og utslippstallene 
som ble brukt i forbindelse med Klimakur-beregningene 
som TØI utførte for Klima- og forurensningsdirektoratet 
i 2009. Beregnet transportarbeid er en viktig faktor i 
utslippsberegningene. 

Utfordringer i kollektivtransportsystemet
I transportmodellanalysen er utbyggingsalternativene 
testet ut med et generelt transporttilbud, som i hovedsak 
tilsvarer tiltakene i Oslopakke 3. På bakgrunn av dette 
er det pekt på utfordringer i kollektivtransportsystemet 
i 2030, og sett på generelle transporttiltak og tiltak som 
er spesifikke for alternativene (T2 s. 47-64).

Transportmodellberegningene viser at utfordringene 
i kollektivtransportsystemet først og fremst er 
dominert av det transport- og befolkningsmønsteret 
som allerede er etablert, og i mindre grad 
varierer med utbyggingsalternativene. Transport-
modellberegningene viser samme tendenser i alle 
alternativer når det gjelder kapasitetsmangler, først og 
fremst i deler av stambuss- og trikk/banenettet i Oslo 
indre by, samt flere av lokaltogrutene til Oslo. 

Forsterket vekst i Lillestrøm er det alternativet som gir 
størst endringer i belastningen for kollektivsystemet 
i følge TØI sine beregninger.. I dette alternativet 
vil Lillestrøm/Strømmen/Kjeller bli et byområde på 
nærmere 95 000 innbyggere, noe som muligens vil 
skape markedsgrunnlag for mer kapasitetssterke 
kollektivtransportformer (T s. 23). 

Prioritere kollektivframkommelighet i kjernene
Med nye dobbeltspor og ny ruteplan får togtilbudet økt 
frekvens, kapasitet og hastighet. For å utnytte dette 
satser Ruter på økt busstilbud inn mot de viktigste 
jernbaneknutepunktene. På den måten får man både 
effektiv bussmating til tog (ordliste s. 15), mindre 
parallellkjøring buss/tog og et bedre delregionalt 
kollektivtilbud som styrker de regionale by- og 
næringskjernene som målpunkt.    

For at bussmating til tog i de regionale by- og 
næringskjernene skal fungere, er bussen avhengig av 
god fremkommelighet inn mot knutepunktet. Dersom 
man får til økt næringsvirksomhet og byene blir 
viktigere regionale målpunkt, gir det økte utfordringer 
for kollektivframkommeligheten. Byene i Akershus har 
til dels store problemer allerede i dag, og det er etter 
Plansamarbeidets vurdering nødvendig å prioritere 

Endring i transportar-
beid (kjøretøykilome-
ter / døgn) ved alter-
nativ 2a, 2b og 3a, 
sammenlignet med 
alternativ 1 (T s. 24). 

Endring i utslipp av 
CO2 ved alternativ 
2a, 2b og 3a, sam-
menlignet med alter-
nativ 1 (T s. 25). 
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kollektivframkommeligheten. Egne kollektivtraséer er 
kostbart, og for å få til gode løsninger bør det vurderes 
om noen byer skal prioriteres foran andre i ulike 
tidsfaser. Fremkommelighetstiltak kan også komme i 
faser, for eksempel kan busstraseer videreutvikles til 
bane på sikt når befolkningsgrunnlaget blir bedre. Man 
bør tidlig bli enige om hvor framtidige busstraseer skal 
gå i alle de regionale by- og næringskjernene, slik at 
mulighet for fremtidige fremkommelighetstiltak sikres. 

Bør vi prioritere noen hovedakser for buss?
T-bane og jernbane egner seg godt som utgangspunkt 
for byutvikling, fordi infrastrukturen er varig og tilbudet 
er forutsigbart i overskuelig framtid. Men det er buss 
som er «arbeidshesten» og tar 58 % av kollektivreisene 
i Akershus (RVU 2009). Den er fleksibel og kan dekke 
større flater, men oppfattes samtidig ofte som et mindre 
stabilt tilbud enn skinnegående transportmidler. Med 
høyere frekvens og hastighet kan bussen bli mer 
konkurransedyktig i forhold til bil. Det tar tid å bygge 
opp det befolkningsgrunnlaget som skal til for å få et 
godt tilbud, som igjen er avhengig av forutsigbarhet i 
kollektivtilbudet. For de stedene som ikke har bane, 
bør man etter Plansamarbeidets vurdering bli enige 
om hovedakser for buss som skal prioriteres av 
alle parter med sikte på en høyere kvalitet over tid. 
Gjensidige forventninger må avklares, blant annet om 
forhold mellom befolkningsvekst og tilbudsforbedring. 

Å prioritere noen kollektivakser innebærer å satse 
der det er potensiale for et tilbud som vil utgjøre 
en forskjell, heller enn å satse der potensialet er å 
opprettholde eller gjøre mindre forbedringer på et 
dårlig tilbud. Med konsentrasjon i knutepunktene og 
langs aksene, er det større mulighet for å få til et mer 
effektivt kollektivsystem med høyere kollektivandeler 
i Akershus innenfor rammen av fylkeskommunens 
midler. Mye av bussnettverket må likevel fortsatt ha en 
flatedekkende funksjon, og betjene store områder med 
mange stoppesteder.

Konsentrert	utvikling	gjør	at	flere	kan	gå	og	
sykle til daglige gjøremål og fritidsaktiviteter
For Oslo viser transportmodellen at konsentrert 
utvikling av byer gir 9 % flere gang- og sykkelreiser 
enn videreføring av dagens kommuneplaner i 2030, 
og fortetting i mange knutepunkt gir 3 % færre.. 
Årsaken til at fortetting i mange knutepunkt gir lavere 
gang- og sykkelandeler enn videreføring av dagens 
kommuneplaner, er at veksten er mer konsentrert i 
videreføring av dagens kommuneplaner (se forklaring 
i kapittel om sentralisering s. 26). For Akershus er 
antall gang- og sykkelreiser høyere i begge de to 
knutepunktalternativene enn i videreføring av dagens 
kommuneplaner. Samlet sett betyr dette at konsentrert 
utvikling gir kortere reiser, noe som gir potensiale for 
økt andel gang- og sykkelreiser (T s. 23).

Bussmating med om-
stigning i knutepunkt 
gir samlet sett et bedre 
kollektivtrafikktilbud for 
en gitt ressursinnsats. 
Kilde: Ruter K2012



31

Økt bruk av gange og sykling som transportmiddel til 
daglige gjøremål er etter Plan-samarbeidets vurdering 
helt nødvendig for å nå transportmålene. Den store 
forskjellen i reisevaner mellom Oslo og Akershus 
illustrerer noe av potensialet i Akershus. 

Reisemiddelfordeling 2005 og 2009 i Oslo og Akers-
hus. Kilde: Nasjonale reisevaneundersøkelser.

Å være fysisk aktiv er viktig for å opprettholde god 
helse, også aktivitet med lav intensitet er viktig. 
Helsedirektoratets studier viser at personer som er 
fysisk aktive er mindre syke og lever lenger, og at 
fysisk inaktivitet i seg selv er en vesentlig risikofaktor 
for en rekke kroniske sykdommer. 

Mange mindre tiltak nødvendig i 
knutepunktene
I de fleste knutepunktene må det infrastrukturtiltak til 
for å få til en utvikling med gode stedskvaliteter og god 
tilgjengelighet for kollektivtransport, fotgjengere og 
syklister. Behov for tiltak utløses ofte av flere årsaker, 
og det kan være naturlig med et spleiselag mellom 
stat/fylkeskommune, kommune og private utbyggere 
gjennom kommunale utbyggingsavtaler. Det er 
utfordrende å få finansiert offentlige bidrag gjennom 
ordinære budsjetter, og utviklingsprosjekter som «alle» 
ønsker kan bli utsatt eller skrinlagt. 

For at kommunene i Akershus skal få til en god utvikling 
av knutepunktene, bør det etter Plansamarbeidets 
vurdering diskuteres om det trengs bruk av 
partnerskapsavtaler mellom stat/fylkeskommune 
og kommune, midler øremerket til utvikling av 
knutepunktene, og hvordan dette i tilfelle kan gjøres. 
Avtaler mellom stat, fylkeskommune og kommune om 
planlegging, utbygging og drift av transportsystem og 
annen infrastruktur vil direkte påvirke de mulighetene 
kommunene og private aktører har for å få til utbygging 
i knutepunktene. Kommunens tilrettelegging for 
samarbeid med private utbyggere og grunneiere 
om gjennomføring av bolig- og næringsutbygging vil 

være viktig. Dette forutsetter at kommunen har vilje, 
ressurser og kompetanse til å ta en utviklingsrolle. I 
Oslo har man over mange år bygget opp kompetanse 
på utbyggingsavtaler. I Akershus har en del av de 
større kommunene god erfaring, men det er nødvendig 
med kompetansebyggende tiltak (V3 s.34-37).

 

For at flest mulig skal ha muligheten til å gå og sykle 
må det legges til rette gjennom gang- og sykkeltiltak, 
utforming av by- og tettstedsmiljøer med tanke på 
økt tilgjengelighet og gode omgivelser, og ved at 
boligveksten må skje i gangavstand til sentre med 
et mangfold av funksjoner. Stedene bør planlegges 
med tanke på å få en «kritisk masse» (se s. 15) av 
innbyggere, slik at det blir grunnlag for et bredt 
handels- og servicetilbud, og fritids- og kulturtilbud. 
Dersom veksten skjer utenfor gangavstand til sentrum, 
må man i større grad regne med en videreføring av 
dagens reisevaner, både for de som bor nær senteret 
i dag og for de nye innbyggerne.

Fritidsreiser kommer ofte i skyggen av arbeidsreiser 
når det snakkes om transport. Dersom også skoler, 
barnehager, idrettsanlegg og kulturtilbud legges til 
knutepunkter der det bor mange, kan langt flere gå og 
sykle også på fritiden.

Mer fysisk aktivitet gir bedre folkehelse
Under halvparten av den voksne befolkningen går 
minst 10 minutter sammenhengende hver dag, og 
kun 20 % tilfredsstiller anbefalingene om minst 30 
minutters daglig moderat fysisk aktivitet. Halvparten 
av 15-åringene oppfyller anbefalingene om minst 
60 minutters variert daglig fysisk aktivitet. Det viser 
kartlegging Helsedirektoratet har gjort (2008 og 2009).
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I forbindelse med Nasjonal transportplan utarbeidet 
transportetatene en fagrapport om Langsiktige 
kapasitetsutfordringer i Oslo-området (2012), 
og formulerte en strategi i ti punkt for hvordan 
kollektivtrafikk, gange og sykling skal ta større del 
av trafikkveksten (T1 s.28-30). Strategiene gir et 
bilde på hva transportetatene mener må til på et 
overordnet nivå, og kan være et utgangspunkt for 
drøfting i Plansamarbeidet (forkortet versjon):

1. Nye tunneler for bane gjennom Oslo 
Dagens jernbanetunnel og T-banetunnel vanskelig-
gjør økt antall tog i takt med forventet økning i 
etterspørsel etter togreiser. Nye tunneler gir kraftig 
økt kapasitet og redusert sårbarhet samtidig som 
de åpner for nye ruteopplegg med vesentlig økt 
frekvens og kvalitet for kollektivtrafikken.

2. Planleggingen må begynne 
Hvis nye tunneler skal kunne åpnes for trafikk i 
årene før og etter 2030 må planlegging begynne 
innen kort tid. (Ruter, Statens vegvesen og 
Jernbaneverket er i gang med forberedende arbeid 
til en konseptvalgutredning (KVU) for økt kollektiv 
transportkapasitet i Oslo-området.) 

3. Økt banekapasitet i påvente av tunneler 
Gradvis økning av kapasiteten for jernbane og 
T-bane gjennom ulike tiltak, bla. innsetting av nye 
tog med plass til flere passasjerer, separering av 
region- og nærtrafikk og nye kryssingsspor.

4. Tett utbygging rundt viktige knutepunkt 
Plansamarbeidet må bidra til en arealbruk som 
bygger opp under kollektivtrafikk, gange og sykkel. 

5. Kvalitet og tilgjengelighet i knutepunkt 
De viktigste knutepunktene mellom jernbane, 
T-bane og buss må gis høy kvalitet og god 
tilgjengelighet for både buss og fotgjengere. De er 
Oslo S, Nationaltheatret, Majorstua, Skøyen, Storo, 
Økern, Lysaker, Sandvika, Asker, Bryn, Lillestrøm, 
Jessheim, Oslo Lufthavn Gardermoen, Kolbotn og 
Ski. Viktige knutepunkt av mer lokal karakter må 
avklares i Plansamarbeidet.  

6. Tydelig rolledeling i kollektivsystemet 
Bussen har en viktig funksjon og står for mye av 
transporten, men jernbane og T-bane bør gis 
en tydeligere strukturerende rolle. Det samlede 
kollektivtrafikksystemet bør gis en nettverksfrekvens 
som gir mulighet for raske og enkle omstigninger. 
Dette innebærer en høyere grad av bussmating til 
viktige knutepunkter enn i dag. Parallellkjøring med 
buss langs jernbanen og T-banen bør unngås. Det 
vil likevel fortsatt være behov for busser som går 
inn mot sentrale deler av regionen. Med hensyn til 
veg- og gatekapasitet og miljø bør imidlertid ikke 
antall busser øke i Oslo sentrum.  

7. Omfordeling av vegarealer 
For å gi bedre plass og framkommelighet for 
kollektivtransport, fotgjengere og syklister bør 
deler av vegnettet bygges om. Økt sykkeltrafikk gir 
behov for å skille fotgjengere og syklister i vesentlig 
større grad enn i dag. 

8.	Ikke	økt	kapasitet	for	biltrafikk	inn	mot	
sentrale deler
Riksvegene bør moderniseres og tilpasses for å 
bidra til byutvikling og gi bedre miljø og sikkerhet, 
blant annet med fremkommelighetstiltak for buss. 

9. Virkemidler som demper veksten i 
biltrafikken	
For å sikre at trafikkveksten i størst mulig 
grad kommer i kollektivtrafikken og som 
gange og sykling må det tas i bruk restriktive 
virkemidler for biltrafikken, for eksempel restriktiv 
parkeringspolitikk. 

10.	Robuste	systemer	for	finansiering	der	
staten bidrar 
Bompenger må fortsatt i stor grad brukes til 
kollektivtrafikken, men er ikke tilstrekkelig for å 
finansiere de store investeringene i banesystemene. 
Fylkeskommunenes inntekter gir heller ikke 
økonomiske forutsetninger for å finansiere så store 
investeringer som det er behov for i Oslo-området. 
Det er behov for supplerende robuste systemer 
for finansiering av både investeringer og drift av 
kollektivtrafikken, der staten bidrar.

Strategi	i	ti	punkt	for	å	ta	trafikkveksten	med	kollektivtrafikk,	gange	og	sykling
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Kartet viser kollektivan-
del av alle typer reiser 
blant befolkningen i Oslo 
og Akershus i 2012.

Kollektivandeler og transportkapasitet i ulike deler av Oslo og Akershus

Andelen kollektivreisende og kapasiteten på 
veinettet er svært forskjellig i Oslo og de ulike 
delene av Akershus. Andelen kollektivreiser av 
motoriserte reiser var i 2011 44 % i Oslo og 20 % 
i Akershus. Kartet nedenfor viser kollektivandeler 
i bydelene i Oslo og kommunene i Akershus.

Et gjennomgående trekk i Akershus er høy 
kollektivandel mot Oslo sentrum, og lav 
kollektivandel for øvrig. Kollektivtransportens 
andel av motorisert transport over Oslos bygrense 
var følge tellinger på ca. 28 % i 2012. Størst vekst i 
kollektivtrafikken finner vi Asker og Bærum, mens 
veksten er lavest på Romerike. Kollektivandelen 

over bygrensen mellom Oslo og Romerike er på 
22 %, mens den på bygrensen i vest og sør er på 
hhv. 33 og 32 %. 

Alle korridorene har forsinkelser på veinettet 
i rushtiden, som rammer nærings- og gods- og 
busstrafikk. Kapasitetsproblemene er først og 
fremst knyttet til strekningene inn mot ring 3, 
hovedsakelig i sør og vest. Vegkapasiteten er 
høyest i nordøstkorridoren. Lenger ut i korridorene 
er det vanligvis god kapasitet og avvikling. 
Utenfor rushtiden er det lav kapasitetsutnyttelse 
i både vei- og kollektivsystemet. I Oslo sentrum 
nærmer kollektivtrafikkapasiteten seg en kritisk 

grense både over og 
under bakken. 

Det er også stor forskjell 
på retningsfordelingen 
mellom de ulike 
områdene i regionen, 
og dette er uheldig 
for både vei- og 
banebasert trafikk. I 
morgenrushet er det 
en overbelastning mot 
sentrum. Det er større 
belastning fra øst mot 
vest i morgenrushet, 
og motsatt om 
ettermiddagen. 

Kilder: Langsiktige 
kapasitetsutfordringer i 
Osloområdet (2012), og 
Transportenes kapasitet 
i Oslo og Akershus 
(2010), Ruters 
reisevaneundersøkelse 
(2011) og 
Prosamrapporter 202 
og 204.
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Funn og vurderinger

Arealverdier
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3.4 Arealverdier - hvordan sikre våre viktigste verdier for fremtiden?

Plansamarbeidet har som et av sine hovedmål at 
fremtidig utbyggingsmønster skal være arealeffektivt, 
basert på prinsipper om flerkjernet utvikling og bevaring 
av overordnet grønnstruktur. Målet er særlig knyttet 
til å bevare overordnet grønnstruktur, naturmangfold 
og mulighet for framtidig matproduksjon. Norsk 
selvforsyningsgrad for mat har de seinere årene 
gått ned, samtidig som situasjonen globalt tilsier at 
selvforsyningsgraden bør økes. FN har anslått at 
matproduksjonen i verden må øke med 70 % mot 
2050. Nasjonalt er målet å øke matproduksjonen 
med 20 %. Akershus er landets største kornfylke, og 
mange av knutepunktene i Oslo og Akershus ligger 
omgitt av dyrka jord med svært god dyrkingskvalitet. 
Dette tilsier at omdisponering av jordbruksareal til 
knutepunktutvikling må avveies nøye. 
 
Plansamarbeidet har i samarbeid med Fylkesmannen 
i Oslo og Akershus og Akershus fylkeskommune 
kartlagt hvordan utbyggingsalternativene vil kunne 
virke inn på Nedbygging av arealverdier (A) innenfor 
temaområdene dyrka mark, friluftsliv, biologisk 
mangfold og kulturminner og kulturmiljø. 

Dagens kommuneplaner er mest 
arealkrevende
Utbygging av alle bolig- og næringsarealer i gjeldende 
kommuneplaner vil innebære store konflikter 
knyttet til regionale arealverdier. Videreføring av 
dagens kommuneplaner berører tre ganger så mye 
jordbruksareal som de to andre alternativene (A s.16-
20). For de andre temaområdene som er kartlagt er 
tendensen enda tydeligere, men her varierer også 
presisjonsnivået på de kartlagte arealverdiene mer.

Resultatene må tolkes ut fra at videreføring av 
dagens kommuneplaner kan ha en lengre tidshorisont 
enn 2030, som er tidsperspektivet for de to andre 
alternativene. Alle bolig- og næringsarealer i 
kommuneplanene er lagt til grunn, selv om noen av 
utbyggingsarealene kan være uaktuelle for utbygging 
innen 2030. Det har ikke vært mulig å foreta et godt 
skille mellom arealer som vil bli bygget ut innen 2030 
og etter 2030. Alternativene er dermed ikke helt 
sammenlignbare i denne analysen.  

Funnene viser likevel en tydelig tendens. En mer 
ekstensiv arealbruk setter en større andel verdifulle 
arealer under press, enn en mer intensiv arealbruk. 

Knutepunkt-alternativene slår likt ut
Konsentrert utvikling av byer slår marginalt bedre ut 
enn fortetting i mange knutepunkt. De er så like fordi 
det i stor grad er de samme arealene som tas i bruk i 
begge alternativene (2 km radius fra knutepunktet i de 
regionale kjernene, og 1 km i øvrige knutepunkt). 

Det er forutsatt at alle kommuner skal ha 
befolkningsvekst i alle alternativer. I konsentrert 
utvikling av byer er 89 % av befolkningsveksten 
(140 500) i Akershus fordelt til de sju regionale by- 
og næringskjernene og til bybåndet, mens 11 % av 
veksten (17 500) er fordelt mellom de resterende 22 
knutepunktene. I fortetting i mange knutepunkt er 
44 % av veksten (70 000) fordelt til de sju regionale 
by- og næringskjernene, mens 56 % av veksten 
(88 000) er fordelt til resterende 30 knutepunkt (8 av 
disse ligger i bybåndet). Det er stor forskjell mellom 
alternativene når det gjelder hvor stor veksten er i de 
mindre knutepunktene, men det er liten forskjell på 
hvilke arealer som forutsettes utbygget. Forskjellen 
ligger i hvor tett arealene bygges ut, og slår dermed 
lite ut på nedbygging av verdifulle arealer (A s.19).

Ser man lenger frem i tid, kan man imidlertid tenke seg 
at en arealintensiv utbygging i et lite antall steder, som 
i konsentrert utvikling av byer, der de andre stedene 
har moderat vekst, vil føre til et noe lavere konfliktnivå 
enn en arealintensiv utbygging i et større antall steder. 

Arealer til infrastruktur er ikke kartlagt
Utbygging av transportinfrastruktur står for nedbygging 
av betydelige arealverdier. Infrastruktur har ikke vært 
mulig å inkludere i analysen, men også her kan man 
tenke seg at det er forskjell mellom alternativene. En 
konsentrert utvikling av byer legger opp til en høy 
grad av konsentrasjon i sentrale områder, utnytting av 
eksisterende infrastruktur, og er det alternativet der 
man har best mulighet til å avlaste veisystemet. I de 
andre alternativene vil det antagelig bli behov for tiltak 
flere steder, bla. fremkommelighetstiltak for buss, også 
lenger ut i regionen der jordvernkonfliktene er større. 
De ulike alternativene kan også tenkes å medføre 
ulike omfang av gang- og sykkeltiltak.    
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Nye byer gir lavere press, men vi vet ikke hvor
Lokalisering av nye byer er gjort med tanke på 
jordvern, og veksten som er lagt til disse byene vil 
derfor ikke medføre særskilte jordvernkonflikter

Forsterket vekst ett sted kan gi lavere vekst andre 
steder, og denne effekten kan tenkes å forsterkes jo 
større veksten blir. En kraftig vekst i Lillestrøm på 50 
000 innbyggere, vil derfor kunne gi større effekt enn en 
ny by på 25 000 innbyggere i Heggedal, Rosenholm/
Kolbotn, Rånåsfoss eller Minnesund/Langset.

Det er midlertid vanskelig å si hvor det vil bli lavere 
vekst som følge av etablering av en ny by, og dermed 
om etableringen vil gjøre store utslag når det gjelder 
nedbygging av landbruksjord andre steder. For å 
få effekt må en ny by kombineres med strengere 
håndheving av jordvernet andre steder (A s.20).
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Kartet viser de samlede registrerte arealverdiene. I områder der det er registrert flere arealverdier, er høyeste 
verdi benyttet. I områder der det finnes like verdier fra ulike tema, er jordvern valgt før friluft, biologisk mangfold og 
kulturminner og kulturmiljø.
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Funn og vurderinger

Kommuneøkonomi
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3.5 Kommuneøkonomi - til hinder for samordnet areal- og transportutvikling?

Kommunene har ansvar for mange viktige tjeneste-
områder, samtidig som de skal ivareta samordnet 
areal- og transportutvikling i kommuneplanleggingen. 
Hvis kommuneøkonomi er til hinder for måloppnåelse 
i regionen, er det viktig å få avdekket det slik at 
tiltak kan iverksettes. Agenda Kaupang har sett 
på Kommunaløkonomiske konsekvenser av ulike 
utbyggingsmønster i Oslo og Akershus (Ø).

Kommuner med langvarig befolkningsvekst 
har ikke like gode rammeforutsetninger 
Agenda Kaupang har gjort utregninger av hva 
langvarig befolkningsvekst har å si for økonomien i en 
kommune, og hva som er kommunenes «tålegrense». 
De viser at en vekst på mellom 0,5 og 2 % er gunstig for 
kommunene i Oslo og Akershus. Det gir styringsfart og 
mulighet til å utnytte de stordriftsfordelene veksten gir. 
Langvarig vekst mellom 2 % og 3 % gir utfordringer, 
men kan håndteres. Vekst over 3 % medfører svært 
store utfordringer for kommuneøkonomien (Ø s.37). 
Det er laget en tabell som viser beregnete vekstrate 
i kommunene i de tre utbyggingsalternativene, og 
hvilke som får gunstig og utfordrende vekst (V1 s. 17). 

Årsaken er at inntektssystemet ikke kompenserer fullt 
ut for de økte investeringene veksten fører med seg. 
Beregninger viser at en kommune med en vekst på 2 
% må drive ca. 2,1 % mer effektivt enn kommuner som 
ligger på gjennomsnittsveksten i Norge (1,3 %) for å 
holde kommunen på samme gjeldsnivå. Kommuner 
med befolkningsvekst på 3 % og 4 % må drive 
henholdsvis 4,3 % og 6,2 % mer effektivt. Er veksten 
kortvarig, kan effekten spres over tid ved å ta opp lån i 
vekstperioden (Ø s.8,19-22).

Tilskuddsordningen må bli bedre hvis staten 
ønsker å oppmuntre til vekst
Det er ikke rimelig at innbyggerne i kommuner med 
utfordrende høy vekst skal få et dårligere tjeneste-
tilbud enn innbyggere i andre kommuner. Agenda 
Kaupang anbefaler derfor at staten øker nivået på 
veksttilskuddet til kommuner med langvarig vekst over 
2 % og at de kommunene med langvarig vekst over 3 
% får direkte støtte (Ø s.11). 
  
Lavere vekst enn planlagt oppleves uheldig
Vekst under 0,5 % vurderes som uheldig i Oslo/ 
Akershus. Årsaken er at de fleste kommunene i 
Akershus har hatt en relativt høy vekst og har planlagt 

og investert for en relativt høy vekst i tiden framover. 
Hvis kommunene ikke får utnyttet den investerte 
kapasiteten i teknisk og sosial infrastruktur vil dette gi 
utfordringer. Dette vil i følge Agenda Kaupang kun gi 
moderate økonomiske konsekvenser (Ø s.25).

Mer konsentrert vekst enn planlagt kan føre 
til investeringsbehov
Vekst et annet sted enn planlagt vil kunne føre til 
dårligere utnyttelse av grunnskolekapasiteten, da 
elever har rett til å gå på nærmeste skole. Konsentrert 
utvikling av byer og fortetting i mange knutepunkter 
kan derfor føre til behov for noe høyere grunnskole 
-investeringer enn en videreføring av dagens 
kommuneplaner. Dette problemet er mindre når det 
gjelder annen infrastruktur med stor betydning for 
kommunens økonomi, som barnehage, sykehjem mv., 
som ikke har samme krav til lokalisering (Ø s.25).

Høyt kostnads nivå er like viktig som veksten 
for å forklare de økonomiske resultatene
Beregninger av kommune regnskapene ved videre-
føring av dagens kommuneplaner viser at et flertall av 
kommunene i Oslo og Akershus vil gå med underskudd 
i 2030, dersom dagens kostnadsnivå i de enkelte 
tjenestene videreføres (Ø s.8). 

Kommuneøkonomi bør ikke være styrende 
for de regionale løsningene
Alle de tre utbyggingsalternativene vil i følge Agenda 
Kaupang kunne håndteres kommunaløkonomisk. 
Fortetting i mange knutepunkter synes marginalt 
bedre enn videreføring av dagens kommuneplaner. 
Når vi samtidig vet at kostnadsnivået er like 
avgjørende for kommuneøkonomi som vekst, vurderer 
Plansamarbeidet det slik at kommuneøkonomi ikke 
bør være styrende for planlegging av arealutvikling på 
regionalt nivå. De kommunaløkonomiske utfordringene 
bør håndteres på andre måter, for eksempel ved økt 
veksttilskudd fra staten, direkte støtte til kommuner 
med svært utfordrende vekst (Ø s.11-12), og/eller 
reduksjon i utgiftsnivået gjennom effektivisering og 
utnytting av stordriftsfordeler (Ø s.8).

Nye byer kan utfordre kommuneøkonomien 
Etablering av nye byer krever at «vertskommunen» 
har høyt befolkningsgrunnlag og høyt inntektsnivå. I 
følge Agenda Kaupang trengs det statlig medvirkning 
for å finansiere infrastruktur i nye byer (Ø s.10).   
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 4.1 Oslo

Oslo er landets hovedstad, ansikt utad og regionens 
absolutte tyngdepunkt. Oslo har flest arbeidsplasser, 
høyest press på boligmarkedet, og er navet for både 
næringsutvikling og person- og godstransporten 
i landet. Oslo har 52 % av innbyggerne i Oslo og 
Akershus, 64 % av arbeidsplassene og 71 % av 
kompetansearbeidsplassene (N s.5). I følge SSBs 
befolkningsfremskrivninger forventes 52 % av 
befolkningsveksten mot 2030 å komme til Oslo. De 
største trafikknutepunktene i Norge ligger i Oslo og 
Oslo har høyest tetthet både når det gjelder utbygging 
og arbeidsplasser.

Næringsutvikling
Oslo er navet i næringsutviklingen i Osloregionen, 
og det klare tyngdepunktet for offentlig sektor og 
kunnskapsbaserte næringer som bl.a. IKT, maritim 
sektor og life science.  

Oslo er som hovedstad den viktigste arbeidsplassen 
for regjering og departementene, samt en rekke 
statlige institusjoner. Oslo er landets viktigste 
handelssted samt lokalisering for en rekke sentrale 
kulturinstitusjoner. Som handelsområde, kultur- og 
reisemål er Oslo både en viktig arena og ansikt sett 
utenfra.

Næringsutviklingen i Oslo er også vesentlig for 
regionene rundt hovedstadsområdet. Næringslivets 
sammensetning i Oslo og bybåndet (ordliste s. 
15) i korridorene ut fra Oslo gir sterke føringer for 
utviklingen videre ut i Akershus. Fra sentrum strekker 
høyteknologi- og kompetanseaksen seg vestover. Fra 
Ulven via Alna og Furuset ligger logistikkvirksomhet 
som transportører, og plasskrevende handel langs 
en akse som går videre nordøst mot Lørenskog. 
Etter hvert som arealetterspørselen øker i Oslo, viser 
utviklingen at mye av den arealkrevende virksomheten 
i Oslo flytter videre ut. Sør i Oslo er det en svakere 
næringsutvikling sammenlignet med den utviklingen 
som skjer vest og øst for Oslo, og lenger sør i 
korridoren (N s.33). 

Dersom man får et trendbrudd med økt utvikling 
av kompetansearbeidsplasser i byene i sør- og 
nordøstkorridoren, kan det tenkes å påvirke 
næringsutviklingen i Oslo. På den annen side kan 

4 Funn og vurderinger for ulike deler av planområdet

en slik flerkjernet utvikling øke konkurransekraften 
for regionen som helhet, og ikke nødvendigvis gå på 
bekostning av vekst i Oslo og vestkorridoren.

Boligmarked
I Oslo forventes høy befolkningsvekst, og det må 
bygges boliger i takt med etterspørselen for å 
dekke boligbehovet. Ved videreføring av dagens 
kommuneplaner og konsentrert utvikling av byer 
kommer veksten først og fremst sentralt, mens den 
i fortetting i mange knutepunkt i større grad kommer 
i nye utviklingsområder lenger ut: Groruddalen og 
Gjersrud-Stensrud. I Oslo vil en videreføring av dagens 
boligstruktur med en høy andel leiligheter best møte 
etterspørselen, uansett alternativ. Det er også det det 
er markedsmessig mulig å bygge, på grunn av høye 
tomtepriser. Det er planlagt klart størst utvikling øst i 
byen, men også i det sentrale byområdet og muligheter 
for transformasjon og fortetting i vestlig retning. 
Prognosesenterets argumentasjon om prisbarrierer 
i boligmarkedet, tilsier at økt leilighetsbygging i vest 
også vil være gunstig. Flere leiligheter tilpasset «godt 
voksne» vil kunne stimulere til lokal sirkulasjon i 
boligmarkedet i vest.

Transport
De tre korridorene i Akershus møtes i Oslo og er 
fundamentet i transporten i regionen, men også 
grunnlaget for de trafikkstrømmene som skal til og 
gjennom byens begrensede transportkapasitet. 
Transportanalysen viser at nye boligområders og 
næringsetableringers avstand til Oslo sentrum i høy 
grad avgjør biltrafikkveksten. Fortetting i mange 
knutepunkter, som legger til grunn utbygging mindre 
sentralt i Oslo, slår derfor dårligst ut for Oslo. Samtidig 
er det et stort potensiale for utvikling i hele bybåndet 
i Oslo og Akershus, særlig knyttet til økt frekvens og 
kapasitet på lokaltog og T-bane. Nye dobbeltspor gjør 
det mulig å skille nær- og regiontrafikk på jernbanen, 
og kjøre tilnærmet T-banefrekvens på lokaltoget. I 
nordøst- og vestkorridoren kommer dette tilbudet 
allerede med ny ruteplan i 2014, for sørkorridoren først 
når Follobanen er ferdig. Dette er et kollektivtilbud som 
staten finansierer, og potensialet ved stasjonene bør 
utnyttes både i Oslo og Akershus. I Oslo er Rosenholm 
et godt eksempel på dette. Ny Fornebubane vil også 
utløse attraktivt byutviklingspotensiale ved fjorden.
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Oslo er den eneste kommunen i regionen som har 
en svært tett utbyggingsstruktur. Den forventede 
veksten i befolkningen utløser en sterk trafikkvekst 
som er vanskelig å avvikle både i forhold til miljømål 
og kapasitet. Derfor er det et behov for en vesentlig 
styrking av kollektivtilbudet i hele regionen og byen 
selv.

Vurdering
I en regional tankegang kan videre utvikling i de sentrale 
områdene av byen og bybåndet, knyttet til eksisterende 
og planlagt kollektivtransportstruktur, være mest 
riktig mot 2030. Dette er som beskrevet under i stor 
grad i tråd med Oslo kommunes arealstrategi fra ca. 
år 2000. Utvikling i bybåndet bør samordnes med 
tilgrensende kommuner slik at det sammenhengende 
byområdet utvikles som en helhet, og at det siktes mot 
å opparbeide gode transportforbindelser også i retning 
av byene i Akershus. 

Ny kommuneplan for Oslo mot 2030
Oslo kommune utarbeider kommuneplan for Oslo 
mot 2030. Den omfatter bl.a. en byutviklingsstrategi 
og en juridisk bindende arealdel. Arbeidet med 
kommuneplanen bygger på både nasjonale 
forventninger til kommunal og regional planlegging 
og Plansamarbeidet. Kommuneplanen bygger på de 
tidligere kommuneplanene fra 2000 og fremover. Oslo 
har i lengre tid satset på såkalt compact city som vil si 
at det skal bygges innenfor dagens utbyggingsområder 
og at markagrensen skal holdes. Arbeidet har kommet 
langt.

Byrådet avventer Miljøverndepartementets behandling 
av planstrategien for kommuneplanarbeidet før 
planforslag vedtas lagt ut til offentlig ettersyn. 
I den nye kommuneplanen vil gjeldende 
knutepunktsstrategi videreføres og videreutvikles, 
med en kompakt og stasjonsnær byutvikling med 
vekt på en utbyggingsrekkefølge innenfra og utover i 
byggesonen. Oslo kommune skal svare på den antatte 
sterke befolkningsveksten ved å tilrettelegge for gode 
og fremtidsrettede boliger. Nye banetiltak skal sikre 
nødvendig kapasitet og fremkommelighet samt utløse 
potensial for bolig- og næringsutvikling. Veksten i
persontransport skal tas med kollektivtrafikk, sykling 
og gange. Oslo skal ta vare på Marka, og byens 
blågrønne struktur skal sikres og videreutvikles.
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Vestkorridoren



44

4.2 Vestkorridoren

Vestkorridoren starter ved Skøyen/Lysaker i Oslo, og 
inkluderer Asker og Bærum. Selv om planområdet 
ikke strekker seg lenger enn til og med Asker, 
strekker den funksjonelle vestkorridoren seg videre 
i retning Hurumlandet, Drammen og Kongsberg. 
Hurumlandet er en del av Ruter-området. Asker 
og Bærum har 15 % av befolkningen i Oslo og 
Akershus, og 14 % av arbeidsplassene. I følge 
SSBs befolkningsfremskrivninger forventes 10 % av 
befolkningsveksten mot 2030 hit. 

Næringsutvikling
Bærum har hatt den desidert største veksten i antall 
kompetanseintensive arbeidsplasser i Akershus 
på 20 000 fra 2000-2011 (41 %), særlig knyttet til 
«teknologiaksen» fra Skøyen, via Lysaker/Fornebu og 
Asker til Kongsberg. Både innen teknologi og finans 
har veksten vært større i Bærum enn i Oslo. Årsaken 
er bl.a. tilgang på relevant arbeidskraft, samt nærhet 
til der ledelse og beslutningstakere bor (N s.33). Et 
effektivt flytog og store utviklingsområder på Fornebu 
har bidratt til veksten. Flere store internasjonale 
selskaper har etablert hovedkontorer på Fornebu, og 
området skal utvikles videre med et betydelig antall 
arbeidsplasser og boliger. Med en videreføring av 
dagens kommuneplaner forventer Vista Analyse en 
ytterligere konsentrasjon av kompetansearbeidsplasser 
i Oslo og langs vestkorridoren. 

Vista Analyse mener det kan knytte seg utfordringer 
til konsentrert utvikling av byer i vestkorridoren, fordi 
sterk boligbygging i bysentraene, i kombinasjon med 
vekst i kompetansearbeidsplasser, handel, service 
og tjenesteyting, vil kunne presse næringslivet ut av 
sentrum (N s.57). Fortetting i mange knutepunkt kan 
derfor være bedre alternativ i denne korridoren (N 
s.58). Det kan også bidra til at flere knutepunkter får 
den «kritiske massen» av innbyggere som skal til 
for å få et handels- og servicetilbud som kan dekke 
daglige gjøremål (se s. 13). En ny by i Heggedal 
har i følge Vista Analyses vurdering et potensiale 
for stedsutvikling med noe mer enn boligrelatert 
næringsvirksomhet, bl.a. fordi det ligger i nærheten av 
et etablert arbeidsmarked(N s.55). 

Boligmarked
Det er bygging av leiligheter som skal prioriteres i 
vestkorridoren frem mot 2030, hvis Prognosesenterets 

boligprognoser legges til grunn (B s.24). Konsentrert 
utvikling av byer, og til dels alternativet med ny by i 
Heggedal, vil i størst grad bidra til balanse mellom 
boligtype og husholdningsstørrelse i boligmarkedet. 
Prisbarrierer mellom brukte og nye boliger vil være minst 
i vestkorridoren, fordi bruktboligprisene her er høye. I 
konsentrert utvikling av byer er en større del av veksten 
lagt til vestkorridoren, tilsvarende ca. 1 800 boliger 
pr år mot ca. 1 400 dersom SSBs middelprognoser 
slår til. Heggedal fremstår for Prognosesenteret som 
best egnet av ny by-alternativene, fordi området har 
et tilstrekkelig befolkningsgrunnlag og relativt høye 
bruktboligpriser. 

Transport
Utbyggingen i kortest avstand til Oslo sentrum vil også 
i vestkorridoren gi lavest vekst i biltransporten, og 
siden hele vestkorridoren er en del av bybåndet vil økt 
vekst her være positivt med tanke på transport. Derfor 
kommer også ny by i Heggedal relativt sett mindre dårlig 
ut når det gjelder vekst i biltransport enn Rånåsfoss og 
Minnesund. Økt vekst i vest er også positivt med tanke 
på å få bedre balanse i banesystemet i regionen. I dag 
er det ubalanse i kapasitetsutnyttelsen mellom øst og 
vest, fordi det er større marked, flere passasjerer og 
flere tog fra sør, øst og nord enn fra vest.  

Med to dobbeltspor til Asker, flytog, snart Kolsåsbane 
og på sikt ny Fornebubane, har vestkorridoren en 
god skinnegående kollektivinfrastruktur på plass. 
Ny ruteplan for tog gir 10-minutters frekvens på 
knutepunktstoppende tog og 15-minutters frekvens 
på lokaltog. Dette eksisterende og planlagte 
transporttilbudet er det viktig å bygge opp om mot 
2030, med økt vekst rundt stasjonene. Omlegging 
av busstilbudet med et økt tilbud inn mot Asker og 
Sandvika styrker byene som målpunkt, gir bedre 
lokale kollektivforbindelser med høyere frekvens, og 
gir Oslo-pendlerne et godt tilbud. Ekspressbuss vil 
fortsatt være viktig på de reiserelasjonene som ikke 
betjenes av bane. 

Arealverdier
Arealverdi-analysen er ikke brutt ned på regionnivå. 
Siden vestkorridoren ligger i bybåndet er det også 
mindre konflikter med LNF-områder her enn i de 
andre korridorene, i det minste når det gjelder store 
sammenhengende jordbruksområder. 
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Kommuneøkonomi
Bærum og Asker vil i følge Agenda Kaupang få 
«gunstig vekst» i alle de tre utbyggingsalternativene, 
sett i forhold til kommuneøkonomi. De er i tillegg 
høyinntektskommuner som vil ha bedre muligheter til 
å tåle vekst enn f.eks. en del kommuner på Romerike 
(Ø s.88). En ny by i Heggedal vil gi «utfordrende høy 
vekst», men det vil være håndterbart. 

Vurdering
Funnene om boligmarked, kommuneøkonomi, 
transport og arealverdier tilsier at vestkorridoren 
er godt rustet til å ta høy befolkningsvekst. Både 
næringsanalysen og boligmarkedsanalysen peker 
på fortetting i mange knutepunkt som det beste 
alternativet for vestkorridoren. Når det gjelder transport 
bør det bygges opp under eksisterende og planlagt 
kollektivinfrastruktur, og avklares hvilke kollektivakser 
man ønsker å satse på og bygge opp om. 
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4.3 Sørkorridoren

Sørkorridoren starter ved Bryn/Ryen i Oslo, og inkluderer 
Oslo sør og Follo. Follo har 10 % av befolkningen i 
Oslo og Akershus, og 7 % av arbeidsplassene. I følge 
SSBs befolkningsfremskrivninger forventes 10 % av 
befolkningsveksten mot 2030 hit.

Næringsutvikling
Sammenlignet med vest har sørkorridoren svakere 
vekst (N s.33). Vestby har hatt den største prosentvise 
veksten fra 2000-2011 på 88 %, 1 700 arbeidsplasser. 
Ski har fått 3 800 flere arbeidsplasser, og Ås 1 450. 
Veksten har vært innenfor offentlig sektor og flyttbare 
produksjonsbedrifter (ordliste s. 15) som logistikk, 
lager og produksjon (N s.17) (offentlig sektor omfatter i 
denne sammenhengen alt fra universitet til barnehage/
sykehjem). Ski og Vestby har utnyttet mulighetene 
langs E6, og har tilrettelagt for betydelig næringsareal 
langs E6 (N s.33). 

Vista Analyse peker på viktigheten av å avklare 
stedenes strategiske fortrinn. Follo har to tydelige 
knutepunkter i Ski og Ås som er forankret historisk 
som stasjonsbyer. Ås vil kunne ha et fortrinn som 
universitetsby, mens Ski har mye offentlig administrativ 
virksomhet i sentrum og et bredt boligrelatert service- 
og tjenestetilbud (N s.33). Drøbak har en turistprofil 
med sitt sentrum og Oscarsborg festning.

Ski og Vestby kan i følge Vista Analyse ha gode 
muligheter for videreutvikling av arealkrevende næring 
langs E6, bla. knyttet til lager og logistikk, etter hvert 
som virksomheter flytter ut av sentrale byområder 
(V2). Samtidig er det tunge verneinteresser knyttet 
til arealene langs E6 i Follo, med Marka i nord og 
landbruksområder lenger sør. Samfunnsnytten 
av en videre utbygging må avveies regionalt mot 
inngrep i natur-/friluftsområder og landbruk, og ses i 
sammenheng med langsiktige planer for utvikling av 
gods- og logistikk i regionen. Næringsområdet sør 
for Vestby kan på sikt tenkes å få jernbanetilknytning 
med godsterminal, i tråd med Osloregionens gods- og 
logistikkstrategi (V2). 

Kolbotn/Rosenholm har et lokalt handels-, service og 
kulturtilbud i dag, og et arbeidsmarked i kort avstand. 
Vista Analyse vurderer at utvikling av ny by på Kolbotn/
Rosenholm kan ha potensiale for noe mer enn 
boligrelatert virksomhet (N s.55).

Miljøet ved UMB styrkes i årene fremover, men det 
gjenstår å se ringvirkningene i privat sektor. Vista 
Analyse mener det bør legges til rette for videre 
utvikling innen life science og biovitenskap mellom 
universitetsområdet og Ås sentrum for å styrke en 
bydannelse med kompetanseprofil. Vista Analyse 
mener at konsentrert utvikling av byer kan være 
det beste alternativet for sørkorridoren. For at Ski 
og Ås skal bli mer attraktive for kompetansebasert 
næringsliv, er det nødvendig å tilrettelegge for vekst (N 
s.58). Dersom det blir så høyt press på boligbygging 
i sentrum av Ski og Ås at næringslivet presses ut, 
kan det imidlertid være et alternativ at boligveksten 
skjer i flere knutepunkter (N s.7). Bokvalitet og 
boligtilgang er avgjørende for å tiltrekke innbyggere 
med høy kompetanse. Med videreføring av dagens 
kommuneplaner forventer Vista Analyse at korridoren 
fortsatt vil stå overfor utfordringer i forhold til byutvikling 
med næringsvekst.  
  
Boligmarked
Det er bygging av leiligheter som skal prioriteres i 
sørkorridoren frem mot 2030, hvis Prognosesenterets 
boligprognoser legges til grunn (B s.25). Både 
konsentrert utvikling av byer og fortetting i mange 
knutepunkt vil dekke behovet, mens det i videreføring 
av dagens kommuneplaner blir overdekning av 
eneboliger i alle kommuner unntatt Ås. Imidlertid 
gjør lokal tilhørighet i flyttemønsteret og prisbarrieren 
mellom brukte og nye boliger at fortetting i mange 
knutepunkt kan være det beste med tanke på 
boligmarkedet i sørkorridoren. Det må i følge 
Prognosesenteret bygges ca. 1 400 boliger per år 
i Follokommunene for å dekke boligbehovet fram 
mot 2030, dersom SSBs befolkningsfremskrivning 
slår til. I likhet med Heggedal er det på Rosenholm/
Kolbotn et godt befolkningsgrunnlag og relativt høye 
bruktboligpriser i dag, som kan tilsi at området har 
potensiale for større utvikling. 

Transport
I følge transportanalysen vil utbygging i kortest avstand 
til Oslo sentrum gi lavest vekst i biltransporten. Ny 
by på Kolbotn/Rosenholm kommer derfor relativt 
sett bedre ut når det gjelder vekst i biltransport, enn 
Rånåsfoss og Minnesund.
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Vurdering
Vista Analyse beskriver sørkorridoren som en 
«sovende» region, fordi den har hatt en svakere 
utvikling enn de andre korridorene de siste 10 årene. 
Med ny Follobane vil regionen få en infrastruktur på 
linje med de andre korridorene, og dette kan sammen 
med styrking av miljøet på Ås gi regionen et løft i 
planperioden. I følge Vista kan Vestby og Ski ha 
gode muligheter for videreutvikling av arealkrevende 
næring langs E6, men dette må i det videre arbeidet 
avveies mot vernehensyn og ses i sammenheng med 
langsiktige planer for gods og logistikk. 

Hvis man ser næringsanalysen og boligmarkeds-
analysen i sammenheng, kan det se ut som en tung 
satsning på kompetansearbeidsplasser i Ås og Ski, bør 
kombineres med sterk utvikling av bolig og boligrelaterte 
tilbud i flere knutepunkt. At utviklingen skjer konsentrert 
er «riktig» ut fra et boligmarkedsperspektiv, men også 
helt nødvendig for at daglige gjøremål og fritidstilbud 
kan nås med gange og sykkel for flest mulig, og for at 
kollektivtilbudet kan bedres. Når det gjelder transport 
bør det bygges opp under eksisterende og planlagt 
kollektivinfrastruktur, og avklares hvilke kollektivakser 
man ønsker å satse på og bygge opp om. Særlig der 
man ønsker å satse på kompetansearbeidsplasser 
blir det viktig å få på plass interne kollektivforbindelser 
som sikrer framkommelighet og effektivitet.

Sørkorridoren er i stor grad bygget opp som steder 
langs jernbanen. Med Follobanen i 2020 får kapasiteten 
på banen et stort løft, med 12 minutters reisetid og 
mulighet for 10 minutters frekvens til Ski, kortere 
reisetid sør for Ski og mulighet for T-banefrekvens på 
lokaltog mellom Ski og Oslo. Dette transporttilbudet 
er det viktig å bygge opp om mot 2030, med økt 
vekst rundt stasjonene. Omlegging av busstilbudet 
med et økt tilbud inn mot Ski vil både styrke Ski som 
målpunkt, gi bedre lokale kollektivforbindelser med 
høyere frekvens, og gi Oslo-pendlerne et godt tilbud. 
Ekspressbuss inn mot Oslo vil fortsatt være viktig på 
de reiserelasjonene som ikke betjenes av bane.

Follo har en lang attraktiv kystlinje. Nesoddsambandet 
i kombinasjon med buss er bl.a. på grunn av naturgitte 
forhold et meget populært kollektivtilbud, og bør bygges 
videre opp om. Lengre båtruter må imidlertid kjøres 
med hurtigbåt, som i dag har meget høye kostnader 
og miljøutslipp, og ikke kan kjøre når fjorden er islagt. 
Ruter anbefaler ikke å basere arealutvikling langs 
fjorden på nye hurtigbåtforbindelser før ny teknologi 
kan gjøre det mer aktuelt. Her kan det imidlertid ligge 
potensialer for fremtiden.

Økt godstransport både på vei og bane er en utfordring 
i sørkorridoren. 

Arealverdier
Arealverdi-analysen er ikke brutt ned på regionnivå, 
men sørkorridoren er et av de områdene som 
potensielt har størst konflikter knyttet til jordvern. 
De store sammenhengende landbruksområdene, 
friluftsområdene og kystområdene er viktige å bevare. 

Kommuneøkonomi
Ås har i følge Agenda Kaupang en «utfordrende høy 
vekst» i dag. Ski og Ås vil kunne få utfordrende, men 
håndterbar høy vekst ved en konsentrert utvikling 
av byer, og andre kommuner kan få en «uheldig lav 
vekst» som et resultat av det, basert på en forutsetning 
i analysen om at vekst ett sted går på bekostning 
av vekst et annet sted. En ny by i Rosenholm vil gi 
«utfordrende høy vekst», men den vil være håndterbar. 
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Nordøstkorridoren
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4.4 Nordøstkorridoren

Nordøstkorridoren starter ved Bryn/Helsfyr/Økern i 
Oslo, og inkluderer både Groruddalen og Nedre og 
Øvre Romerike. Den er ikke én korridor på samme måte 
som sør- og vestkorridoren, men et stort område der 
stedene er organisert langs flere transportkorridorer 
av ulik tyngde. Banekorridorene er de tyngste, med 
Hovedbanen, Gjøvikbanen og Kongsvingerbanen. I 
tillegg er det store områder som ikke har bane, der 
stedene er organisert langs veinettet. 

Nordøstkorridoren har 23 % av befolkningen i Oslo 
og Akershus og 16 % av arbeidsplassene. I følge 
SSBs befolkningsfremskrivninger forventes 28 % av 
befolkningsveksten mot 2030 hit.

Næringsutvikling
Ullensaker har hatt den største veksten i sysselsetting 
mellom 2000-2011 med 7 600 arbeidsplasser, etterfulgt 
av Skedsmo med 7 400 og Lørenskog med 5 800. 
Veksten i Ullensaker er først og fremst i flyplassrelatert 
næring og varehandel knyttet til flyplassen på 
Gardermoen. Skedsmo har hatt en kraftig vekst i 
offentlig forvaltning, som bl.a. kan ha sammenheng 
med de nasjonale forskningsmiljøene på Kjeller. 

Vista Analyse mener at konsentrert utvikling av byer 
kan være det beste alternativet for nordøstkorridoren. 
For at nordøstkorridoren skal bli mer attraktiv for 
kompetansebasert næringsliv, er det nødvendig å 
tilrettelegge for vekst i noen byer, og arbeide aktivt for 
å regulere areal til kontorbygg i sentrum. Dersom det 
blir så høyt press på boligbygging i sentrum av byene 
at næringslivet presses ut, kan det imidlertid være et 
alternativ at boligveksten skjer i flere knutepunkter 
(N s.7). Bokvalitet og boligtilgang er avgjørende for 
å tiltrekke innbyggere med høy kompetanse. Med 
en videreføring av dagens kommuneplaner forventer 
Vista Analyse at korridoren fortsatt vil stå overfor 
utfordringer i forhold til byutvikling med næringsvekst.  

Nedre Romerike - tett på Oslo
Veksten på Nedre Romerike er størst i Lørenskog 
og Skedsmo. De har tilrettelagt for arealkrevende 
virksomhet som trekker ut av Oslo/Groruddalen, eller 
ikke har funnet areal der. Store offentlige virksomheter 
ligger i Lørenskog, bl.a. Ahus, men har ikke bidratt til 
bydannelse. Mangel på offentlig kommunikasjon er en 
utfordring, og T-bane til Lørenskog og Ahus vil være 

svært viktig (N s.25). Med nær beliggenhet til Oslo 
og god tilrettelegging for næringsliv, vil Lørenskog 
kunne ha potensial for næringsvekst. Ahus er et 
utgangspunkt for å videreutvikle et kompetansemiljø 
innen life science, og bør sammen med Kjeller kunne 
bli en bærebjelke for kompetansevirksomhet (N s.30, 
33).

Forsknings- og teknologimiljøet på Kjeller i Skedsmo 
omfatter flere nasjonale forskningsinstitutter, et 
viktig forsknings- og utviklingsmiljø innen fornybar 
energi og miljø, høgskole og universitetsstudier, og 
en av landets mest vellykkede næringsinkubatorer. 
Instituttene er robuste drivere av innovasjon og 
næringsutvikling med et langt tidsperspektiv og god 
bestandighet mot konjunktursvingninger. Kjeller er 
etter Plansamarbeidets vurdering et viktig strategisk 
fortrinn for framtidig næringsutvikling på Lillestrøm, 
og en begrunnelse for å understøtte en videre urban 
utvikling av Lillestrøm.  

I tillegg til å bygge videre på eksisterende 
kompetansemiljøer kan området i følge Vista Analyse 
utvikles for hovedkontorer. For hovedkontor ønskes 
normalt egne signalbygg og god kollektivdekning, og 
det må avsettes areal for nybygg i kort gangavstand 
fra bane (N s.33).

Om det etableres en ny by i Lillestrøm-Strømmen-
Kjeller-området med forsterket befolkningsvekst på 
50 000, er i følge Vista Analyse av mindre betydning 
for næringslivet, enn hvorvidt næringsmiljøene 
får gode utviklingsbetingelser. Ved en utvikling av 
«LSK-triangelet» blir det viktig å prioritere areal til 
kontornæringer i Lillestrøm/Kjeller. Strømmen har en 
handelsprofil (N s.6). En ny by på Rånåsfoss vil ligge 
så langt fra Oslo og et større arbeidsmarked, at det i 
følge Vista Analyse vil være utfordrende å utvikle annet 
næringsliv enn det boligrelaterte. 25 000 innbyggere er 
imidlertid tilstrekkelig til å utvikle et godt boligrelatert 
tilbud.

Øvre Romerike - flyplassen er bærebjelken
Øvre Romerike har i følge Vista Analyse hatt en noe 
svakere utvikling enn forventet. Utviklingen har vært 
begrenset til flyplassrelatert virksomhet som logistikk, 
handel og hotell/konferanse. Den senere tid har 
også store distribusjonssentraler valgt Gardermoen-
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området. Jessheim har arbeidsplasser knyttet til 
offentlig forvaltning og varehandel. Gardermoen er 
strategisk viktig for hele regionen, og det knytter seg 
store forventninger til en videre vekst i aktiviteten. 
Utviklingen på Gardermoen forventes i følge Vista å 
fortsette i takt med globalisering og økonomisk vekst. 

Øvre Romerike er et velfungerende bolig- og 
arbeidsmarked i dag, i den forstand at mange kan bo og 
jobbe lokalt. Den høye andelen lokale pendlere skyldes 
i stor grad arbeidsplassene på Gardermoen. Å oppnå 
synergier knyttet til kompetansearbeidsplasser ved 
Gardermoen vil i følge Vista Analyse være utfordrende. 
Avstand til Oslo, mangel på kompetansearbeidskraft og 
fravær av kontormiljøer reduserer attraksjonsverdien 
for bedriftene, og er grunnen til at Gardermoen ikke har 
blitt et næringssenter for kompetansearbeidsplasser 
slik vi ser ved flyplasser i andre byer. Vista Analyse 
mener det må vurderes om det er en bedre strategi å 
videreutvikle Gardermoen-området innen logistikk og 
distribusjon i tillegg til flytransport (N s.33). 

Gardermoen har klare komparative fortrinn: god 
tilgang på areal, og en nasjonalt strategisk beliggenhet 
ved Norges «hovedpulsåre» E6 og god veiforbindelse 
mot Hønefoss/Bergen og Kongsvinger/Sverige. 
I følge Vista Analyse er grunn til å anta at flere 
distribusjonssentraler vil etablere seg i området mellom 
Gardermoen og E6 i årene som kommer (N s.25). Den 
transport- og logistikknæringen som behøver nær 
beliggenhet til Oslo kunne etablere seg i Lørenskog og 
Skedsmo, mens de deler av virksomheten som skal 
ha tilgang til hele landet, bl.a. vil kunne etablere seg 
ved Gardermoen (N s.24). Gardermoen Næringspark 
kan på sikt tenkes å få jernbanetilknytning med 
godsterminal, i tråd med Osloregionens gods- og 
logistikkstrategi (V2). 

En ny by på Minnesund/Langset vil ligge så langt fra 
Oslo og et større arbeidsmarked at det i følge Vista 
Analyse vil være utfordrende å utvikle annet næringsliv 
enn det boligrelaterte. 25 000 innbyggere er imidlertid 
tilstrekkelig til å utvikle et godt boligrelatert tilbud.

Boligmarked

Hvis Prognosesenterets boligprognoser legges 
til grunn, er det bygging av leiligheter som skal 

prioriteres i nordøstkorridoren frem mot 2030 (B 
s.25-26). Både konsentrert utvikling av byer og 
fortetting i mange knutepunkt vil dekke behovet, mens 
det i videreføring av dagens kommuneplaner blir 
overdekning av eneboliger i alle kommuner unntatt 
Rælingen, Skedsmo og Ullensaker. Imidlertid gjør 
lokal tilhørighet i flyttemønsteret og prisbarrieren 
mellom brukte og nye boliger at fortetting i mange 
knutepunkt kan være det beste med tanke på 
boligmarkedet i nordøstkorridoren. Det må i følge 
Prognosesenteret bygges ca. 2 800 boliger per år i 
Romerikekommunene for å dekke boligbehovet mot 
2030, dersom SSBs befolkningsfremskrivning slår til. 
Forsterket vekst på Rånåsfoss og Minnesund/Langset 
vil ifølge Prognosesenteret by på markedsmessige 
utfordringer, fordi befolkningsgrunnlaget er lavt og 
det er relativt lave bruktboligpriser i dag. En forsterket 
vekst i Lillestrøm vil være mindre utfordrende, på 
grunn av bedre befolkningsgrunnlag og relativt høye 
boligpriser.  

Transport
I følge transportanalysen er det lokaliseringene 
nærmest Oslo sentrum som genererer minst vekst 
i biltransporten. Derfor slår konsentrert utvikling 
av byer med forsterket vekst i Lillestrøm godt ut i 
transportanalysen, mens ny by på Rånåsfoss eller 
Minnesund/Langset slår dårlig ut.

Av de tre korridorene er vegkapasiteten høyest 
og kollektivandelene lavest i nordøstkorridoren. 
Kollektivandelene varierer kraftig internt, fra 30 % i 
Groruddalen til 15 % på Nedre Romerike og 11 % på 
Øvre Romerike i 2011. 

Hovedbanen og Gardermobanen er ryggraden i 
kollektivtransportsystemet i nordøstkorridoren, mens 
Gjøvikbanen og Kongsvingerbanen er mindre tunge 
akser i pendlertilbudet mot Oslo. Med ny ruteplan for 
tog har Lillestrøm fått 10-minuttersrute og Jessheim 
halvtimesruter, og med flytoget er kollektivtilbudet 
mellom Gardermoen og Oslo meget godt. 

Samfunnet har lagt ned tunge investeringer i Gardermo-
banen og Romeriksporten, som åpnet for ca. 15 
år tilbake. Lillestrøm stasjon er i dag landets fjerde 
travleste jernbanestasjon, men fortsatt er det langt 
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igjen før man har oppnådd full kapasitetsutnyttelse 
og samfunnsmessig nytte av investeringene. Dette er 
etter Plansamarbeidets vurdering en begrunnelse for å 
legge til rette for videre utvikling på Lillestrøm.

Med ny ruteplan for tog får også lokaltoget i bybåndet 
15-minuttersrute, og sammen med økt frekvens i 
T-banenettet utgjør det et stort, tilgjengelig potensial 
som det bør bygges opp om. Tilsvarende må det skje 
en utbygging rundt Ahus-banen når den kommer.

Langs Hovedbanen, Gjøvikbanen og Kongsvinger-
banen ligger stedene organisert langs jernbanen, men 
det er store områder som ikke har bane. Der ligger 
stedene organisert langs veinettet og er avhengige 
av bussbetjening. Bussen tar derfor det meste av 
det kollektive transportarbeidet i korridoren, både 
tverrgående reisestrømmer og inn mot Oslo. Det 
forbedrete jernbanetilbudet gir grunnlag for å legge 
opp til mer bussmating mot Lillestrøm, Jessheim og 
Gardermoen, og bussressursene kan i større grad 
brukes til å betjene tverrgående tilbud med høyere 
frekvens, som vil styrke kollektivtrafikken lokalt. 
Systemet må bestå av både flatedekkende tilbud og 
sterkere bussakser. Bussaksene kan tenkes samlet i 
egne traséer i de regionale by- og næringskjernene, 
gjennom «LSK-triangelet» og mellom Jessheim 
og Gardermoen. Busstraséene skal sikre høy 
framkommelighet gjennom byområdene og smidige 
bytter mellom buss og tog, og kan samtidig tjene 
som «arealreserve» for evt. framtidige baneløsninger. 
Ekspressbuss inn mot Oslo vil fortsatt være viktig, 
særlig i de områdene som ikke har bane i nærheten. 
 
Arealverdier
Arealverdi-analysen er ikke brutt ned på regionnivå, 
men nordøstkorridoren er et av de områdene som 
potensielt har størst konflikter knyttet til jordvern. 
De store sammenhengene landbruksområdene og 
friluftsområdene er viktige å bevare. 

Kommuneøkonomi
Hvis SSBs vekstprognoser slår til, vil både 
Ullensaker og Sørum i følge Agenda Kaupang få en 
vekst som er «utfordrende høy», men håndterbar 
kommunaløkonomisk. Ved konsentrert utvikling 
av byer får de regionale by- og næringskjernene 
Skedsmo og Ullensaker utfordrende høy vekst, mens 

en del andre kommuner kan få «uheldig lav vekst», 
gitt at vekst et sted går ut over vekst et annet sted. 
Ved fortetting i mange knutepunkter kan enkelte 
kommuner med store knutepunkt også få utfordrende 
høy vekst. Både forsterket vekst i Lillestrøm og ny 
by på Rånåsfoss eller Minnesund/Langset vil i følge 
Agenda Kaupang by på kommunaløkonomisk «svært 
utfordrende vekst», fordi en så stor vekst blir mer enn 
befolkningsgrunnlaget i kommunene kan bære. Disse 
kommunene er heller ikke høyinntektskommuner som 
Oppegård og Asker.

Vurdering
Romerike har hatt en sterk utvikling de siste 10 årene, 
og den forventes å fortsette. Vista Analyses utredning 
av næringsutvikling kan tyde på at det bør satses tungt 
på kompetansearbeidsplasser i «LSK-triangelet» 
og Lørenskog, samt flyplassrelaterte næringer og 
annen logistikknæring i «Gardermobyen». Sett i 
sammenheng med utredningen av boligmarked, bør 
dette kombineres med sterk utvikling av bolig og 
boligrelaterte tilbud i flere knutepunkt. At utviklingen 
skjer konsentrert er «riktig» ut fra et næringsutviklings- 
og boligmarkedsperspektiv, men også helt nødvendig 
for at daglige gjøremål og fritidstilbud kan nås 
med gange og sykkel for flest mulig, og for at 
kollektivtilbudet kan bedres. Det bør bygges opp 
under eksisterende og planlagt kollektivinfrastruktur, 
og avklares hvilke kollektivakser man ønsker å satse 
på og bygge opp om. Særlig der man ønsker å satse 
på arbeidsplassintensive kompetansenæringer blir det 
viktig å få på plass interne kollektivforbindelser som 
sikrer framkommelighet og effektivitet.  
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Usikre prognoser for sysselsetting og vekst på Gardermoen 

Prognoser for næringsvekst innebærer stor 
usikkerhet. Det er av ulike grunner uoverens-
stemmelse mellom de sysselsettingstallene 
Vista Analyse bruker og de Ullensaker kommune 
og OSL har, og mellom Vista Analyses 
vekstprognoser og lokale forventninger om vekst. 
De ulike perspektivene er viktige å ta i betraktning 
i drøftingen, slik at planen kan ta opp i seg ulike 
utviklinger. Dersom langt flere skal bo og jobbe 
på Øvre Romerike i fremtiden, trenger vi gode 
planleggingsprinsipper slik at transportveksten 
kan tas med kollektivtransport, sykkel og gange.

I følge SSBs ansatteregister og kommunen 
var det 20-22 000 arbeidsplasser i Ullensaker 
2011. SSB har registrert ca. 8 000 ansatte i 
Gardermoen-området, mens kommunen oppgir 
14-15 000 på flyplassen. Vista Analyse angir 
en vekstprognose for Ullensaker på 5 200 
sysselsatte fram til 2030 (N s.41), basert på en 
nasjonal modell for næringsutvikling. Modellen 
baserer seg på nasjonale vekstkurver innenfor 
ulike næringsgrupper, og fanger ikke opp utvikling 
som følger av passasjervekst på Gardermoen. 
Dette tallet må man derfor anta er for lavt.

Etter full utvidelse av Gardermoen får flyplassen 
en kapasitet på 36 mill. reisende, mot 22 mill. i 
dag. Utvidelsen er dimensjonert etter OSLs 
vekstprognoser mot 2030. I følge OSL tilsier 
veksten 8-9 000 flere ansatte enn i dag. Øvre 

Romerike utvikling (ØRU) har i notat av 
Plansamarbeidet av 08.04.2013 beregnet at 
flyplassen vil få 13 600 nye arbeidsplasser med 
full kapasitet. ØRU viser videre til en studie som 
anslår 2,1 indirekte arbeidsplasser nasjonalt, 
1,1 regionalt og 0,5 sub-regionalt, for hver 
arbeidsplass på selve flyplassen. OSL refererer 
til anslag fra TØI på 2,5 indirekte arbeidsplasser. 
I følge Ullensaker kommune har Gardermoen 
næringspark når den er ferdig utbygd i 2050-
60 potensial for 36 000 arbeidsplasser, hvorav 
21 000 kontorarbeidsplasser. Vista Analyses 
mener det vil bli utfordrende å etablere kontor- 
og kompetansearbeidsplasser her, og at det 
dermed er usikkert hvor mange av de indirekte 
arbeidsplassene som vil komme i Gardermoen-
området. De knytter også usikkerhet til om 
videre utvikling ved Torp og Rygge kan ta noe av 
veksten i flyreiser (N s.50). 

I utbyggingsalternativene er et fast totalantall 
arbeidsplasser fordelt med utgangspunkt i 
befolkningsveksten og andelen som jobber i 
kommunene i dag. Totalantallet på 168 000 er 
basert på at andelen yrkesaktive i befolkningen 
er som i dag. I alternativ 2 og 3 er det lagt til en 
«tilleggsvekst» i arbeidsplasser noen steder. Til 
sammen tilsier dette 18 000 arbeidsplasser i 
på Gardermoen, Gardermoen næringspark og 
Jessheim. I alternativ 1 er det lagt inn en vekst 
på 16 500 arbeidsplasser i Ullensaker. 
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4.5 - Nye byer - eller bygge videre på det vi har?

Det er sett på muligheten for å etablere nye byer der 
kollektivmulighetene er eller kan bli gode, og konflikter i 
forhold til vernehensyn er særskilt små. Ved etablering 
av slike nye byer bør det også være et kriterium at det 
samla transportbehovet reduseres. 

Vi har sett på én variant av ny by innenfor konsentrert 
utvikling av byer og fire varianter innenfor fortetting 
i mange knutepunkter, der det er få konflikter med 
jordvern og friluftsinteresser. Alternativene med nye 
byer er vurdert på lik linje med de andre alternativene i 
analysene. Funnene kommer fram under temakapitlene 
og de regionale vurderingene. 

Næringsutvikling
Vista Analyse sier det kan være utfordrende å få til 
noe annet enn boligrelatert næringsvirksomhet i nye 
byer, med mindre de ligger i nærheten av et etablert 
arbeidsmarked og har en viss profil i dag. Heggedal og 
Kolbotn/Rosenholm kan ha potensiale for byutvikling, 
sier Vista Analyse. Forsterket vekst på Lillestrøm er 
ikke avgjørende for næringsutviklingen i området, 
men kan derimot true den hvis boligutvikling går på 
bekostning av sentrale næringsarealer.

Boligmarked
Prognosesenteret ser markedsmessige utfordringer 
med for store vekstkonsentrasjoner generelt, fordi 
flyttingen, særlig i de aldersgrupper som ønsker seg 
leilighet i Akershus, oftest skjer lokalt. De ser også 
større markedsmessige utfordringer i de områder 
der bruktboligprisene er lave, fordi prisbarrieren for 
å kjøpe seg en ny bolig kan bli for høy. Forsterket 

vekst på Rånåsfoss og Minnesund/Langset vil ifølge 
Prognosesenteret by på markedsmessige utfordringer, 
fordi befolkningsgrunnlaget er lavt og det er relativt lave 
bruktboligpriser i dag. Heggedal, Kolbotn/Rosenholm 
og Lillestrøm er mer aktuelle.

Kommuneøkonomi
Agenda Kaupang ser svært store utfordringer for 
kommuneøkonomien i Eidsvoll, Sørum og Skedsmo 
ved etablering av en ny by i disse kommunene. De 
kommunaløkonomiske utfordringer for Oppegård og 
Asker ved en ny by vil imidlertid være håndterbare, 
fordi befolkningsgrunnlaget her er bedre. Disse 
kommunene er også høyinntektskommuner, og kan 
håndtere høyere vekst. Det må imidlertid statlig støtte 
til for å bygge infrastruktur til helt nye byer.

Arealverdier
Plansamarbeidets vurdering av nedbygging av 
arealverdier viser at ny by-alternativene vil gi lavere 
press på arealene i resten av regionen. Forsterket 
vekst i Lillestrøm på 50 000 innbyggere gir større 
effekt enn de øvrige på 25 000. Det er imidlertid umulig 
å si hvor presset blir lavere, og dermed i hvilken grad 
det vil berøre arealverdier, uten kombinasjon med 
strengere virkemidler for vern andre steder. 

Transport
Transportøkonomisk institutt peker i sin analyse på 
at en ny bys avstand til Oslo er det som har mest å 
si for hvor stor biltrafikkvekst byen vil generere. For å 
se om «det samla transportbehovet reduseres» er ny 
by-alternativene sammenlignet med de alternativene 
de er varianter av. Forsterket vekst i Lillestrøm slår 
her likt ut som hovedalternativet konsentrert utvikling 
av byer. Ny by på Rånåsfoss og Minnesund Langset 
slår marginalt dårligere ut, Heggedal slår likt ut, og 
Kolbotn/Rosenholm slår marginalt bedre ut, enn 
hovedalternativet fortetting i mange knutepunkt.

Vurdering
Når vi ser samlet på vurderingene – bør vi bygge nye 
byer eller bygge videre på de stedene vi har? Samlet 
sett kan det se ut som forsterket utvikling i Lillestrøm, 
Kolbotn/Rosenholm og Heggedal vil være både mulig 
og ønskelig ut fra flere analysetema. Infrastruktur 
og kollektivtilbud er her allerede etablert eller 
planlagt. Asker kommune har selv utviklingsplaner 
for Heggedal. Det er likevel ikke sikkert man trenger 
å se på utvikling av disse stedene som nye byer 
som skal opp i den størrelsesorden som er skissert i 
utbyggingsalternativene.

Å etablere helt nye byer lenger ut i regionen, der det er 
lite av både næringsliv, sosial og teknisk infrastruktur 
fra før, anses som mer utfordrende og mindre ønskelig 
ut fra analysetemaene. Særlig Romerike kjennetegnes 
i dag av å ha mange små steder som trenger et 
bedre befolkningsgrunnlag for å få gode lokale 
tilbud og kollektivtilbud. Det kan være mer ønskelig 
å prioritere utvikling av disse stedene, og håndtere 
jordvernkonfliktene med utgangspunkt i det, enn å 
begrense videre utvikling av eksisterende steder på 
bekostning av nye byer.  
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Kartet viser planområdet for Plansamarbeidet og 1 
times pendlingsomland til Oslo (2006). Kilde: Samar-
beidsalliansen for Osloregionen.

4.6 Osloregionen

Osloregionen brukes her som området som 
ligger i pendlingsavstand til Oslo, dvs. innefor 
ca. 1 times reisetid. Den funksjonelle bolig- og 
arbeidsmarkedsregionen er større enn Oslo og 
Akershus, og etter hvert som transportinfrastruktur og 
-tilbud blir bedre, blir regionen større. 

tre Inter City-korridorene forventer styrket vekst som 
følge av nytt dobbeltspor. For mer informasjon om 
utvikling og planlegging som pågår i naboregionene, 
se Vedlegg 1 - Oppsummering av alternativer og 
konsekvensbeskrivelser (V1 s.24-25). 

Perspektiver for 2050 for hele regionen
Den regionale planen skal gjelde til 2030, men ha 
perspektiv mot 2050. I det lange tidsperspektivet er 
det mulig å tenke seg mange ulike utviklingsretninger. I 
forbindelse med arbeidet med utbyggingsalternativene 
ble det derfor utarbeidet ni perspektiver for hele 
Osloregionen mot 2050, der det er sett på drivkrefter 
kombinert med mulige langsiktige areal- og 
transportstrategier. Hensikten var å vise noen av 
mulighetene for regionens utvikling på lang sikt. 
Perspektivene er overdrevet for å få fram prinsipielt 
ulike måter utvikle regionen på. 

Perspektivene er presentert i Vedlegg 1 (V1 s.28-43), 
og kan brukes som supplerende grunnlagsmateriale 
for drøftingsfasen i den grad man ønsker.

Næringsutvikling i perspektivene – 
hovedstadsområdet må ses samlet
Planarbeidet skal bidra til at målet om en 
konkurransedyktig og bærekraftig utvikling for 
hele Osloregionen kan nås. Hovedstadsområdet 
framstår som et integrert bolig- og arbeidsmarked, 
men er samtidig differensiert fysisk, økonomisk og 
samfunnsmessig. Hvordan disse interne forskjellene 
håndteres vil påvirke muligheten til å møte framtidige 
utfordringer for hele regionen, og dermed regionens 
konkurransekraft. 

Vista Analyse har gjort en vurdering av 
2050-perspektivene med tanke på næringsutvikling. 
Vurderingen er gjort med utgangspunkt i hvor store 
deler av dagens næringsliv som fanges opp av 
perspektivene, og da særlig de deler av næringslivet 
som er basert på kompetansearbeidsplasser innenfor 
bl.a. næringsklyngene maritim, IKT, energi, life 
science, finans og forretningsmessig tjenesteyting. 
Dette er næringsklynger som vil utgjøre en vesentlig 
del av Osloregionens kunnskapskapital mot 2050. Det 
kreves en tilstrekkelig kritisk masse av kompetanse 
lokalt for å gi grunnlag for større næringsklynger og et 
spesialisert næringsliv.

Samarbeidsalliansen for Osloregionen er et samarbeid 
mellom kommuner og regioner i den funksjonelle 
regionen, og Samordnet areal- og transportstrategi for 
Osloregionen (2008) om en flerkjernet utvikling ligger 
til grunn for Plansamarbeidet. 

Plansamarbeidet må forholde seg til sine administrative 
grenser, men samtidig se ut over grensene for å ivareta 
helheten i planleggingen. Naboregionene i alle de tre 
korridorene henvender seg i større og mindre grad mot 
Oslo og Akershus. Vestkorridoren står i en særstilling, 
der Akershus-delen av korridoren er spesielt kort. 

I følge statistisk sentralbyrå kan hele Osloregionen 
få en vekst på omkring 800 000 fram mot 2050. Det 
forventes høyere vekst i de mest folkerike områdene 
vest og sør enn i nord og øst, og høyere vekst jo 
nærmere Oslo og Akershus man kommer. Byene i de 
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Næringsaksen Skandinavisk link Ytre regionale kjerner

Ytre regionale kjerner - 
nye tunge korridorer

Indre regionale kjerner Ringbanebyen

Kjerner og knutepunkter Stasjonssamfunnet Kommunal mosaikk

Vista Analyse konkluderer med at de to perspektivene 
som innebærer en videreføring av prinsippene i 
forsterket utvikling av byer og fortetting i mange 
knutepunkt gir best grunnlag for næringsutvikling 
i Osloregionen mot 2050. En videreføring av 
prinsippene i fortetting i mange knutepunkt fanger i 
størst grad opp arbeidsplasser og kompetansemiljøer 
i hele Osloregionen, inkludert et betydelig 

kompetansepotensial i ytterkanten av regionen 
som bør ivaretas. En videreføring av prinsippene i 
konsentrert utvikling av byer innebærer utvikling av 
den indre delen av bysystemet i Osloregionen, og 
utnytter den styrken og kritiske massen som ligger i 
næringsklynger og spesialisert næringsliv her (V1 
s.40-41, N s. 60-64).       
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Hvordan skal 
planen styre?



59

5	Virkemidler,	finansiering	og	gjennomføringsforpliktelser

Urbanet Analyse har sammen med en prosjektgruppe 
utarbeidet et arbeidsnotat om virkemiddelbruk, 
finansiering og gjennomføringsforpliktelser. Notatet er 
diskutert i administrativ og politisk referansegruppe. 
Arbeidsnotatet og innspillene fra gruppene er 
grunnlaget for det som står om virkemiddelbruk, 
finansiering og gjennomføringsforpliktelser i dette 
kapitlet. 

5.1 Gjennomføringsforpliktelser

En strategisk plan som gir handlingsrom, 
men som også gir tydelige føringer og 
forutsigbarhet
Det er en utfordring å finne balansen mellom 
forutsigbarhet og fleksibilitet i en regional plan. Med 
forutsigbarhet menes at planen må være så tydelig 
at det klart framgår for kommunene, fylke og stat hva 
som er i tråd med planen og hva som ikke er det, og 
hvilke prioriteringer planen innebærer. Med fleksibilitet 
menes at kommunene må få handlingsrom til å utøve 
sin planmyndighet. Det betyr at planen ikke må være 
for detaljert, men prinsipiell og tydelig på regionale og 
viktige spørsmål. Forslaget til utforming av arealkart, 
retningslinjer og anbefalinger er et forsøk på å finne 
denne balansen.   

En plan som forplikter stat, fylke og 
kommunene
For at dette plansamarbeidet skal lykkes er det 
avgjørende at stat, fylkeskommune og kommunene 
har vilje og evne til å følge opp planen innenfor 
sine ansvarsområder. Felles oppfølging kan styrke 
regionens posisjon i fordelingen av statlige ressurser. 
Med utgangspunkt i de enkelte forvaltningsnivåenes 
oppgaver og myndighet er det under beskrevet hvilke 
forventninger plansamarbeidet har til stat, fylke og 
kommune.
 

Forventninger til staten
- Planen skal ligge til grunn for statlig planlegging og 

prioriteringer knyttet til samferdselsinvesteringer, 
spesielt kollektivtransport. Følgelig må den legges 
til grunn for statlige investerings- og driftsplaner.

- Planen skal ligge til grunn for statlige vurderinger 
av kommende planforslag. For tema som er avklart 
i den regionale planen, bør det ikke gis innsigelser 
til planforslag som er i tråd med føringene. En 

tydelig innsigelsespraksis vil gi forutsigbarhet og 
en enklere planhverdag for kommunene. 

- Planen må bidra til en omforent og koordinert stat 
som gir tydelige signaler. Staten må støtte opp om 
utvikling av planens prioriterte knutepunkt og ulike 
satsingsområder. Dette innebærer at nasjonale 
mål om vern av landbruksjord, kulturminner og 
andre miljøhensyn må vike til fordel for utbygging 
og fortetting i disse knutepunktene. 

- Besøksintensiv og arbeidsplassintensiv statlig 
virksomhet må lokaliseres til knutepunkt med god 
kollektivdekning.

- En rask befolkningsvekst konsentrert til enkelte 
knutepunkt kan utfordre kommuneøkonomien og 
dermed tjenestetilbudet. Det forventes at staten 
utvikler økonomiske incitamenter som kan gjøre 
det mulig for kommuner å konsentrere veksten til 
knutepunktene.

Forventninger til Akershus fylkeskommune og 
Oslo kommune
- Planen skal være førende for andre tematiske 

regionale planer og fylkeskommunenes interne 
strategi- styringsdokumenter. Samferdselsplan 
for Akershus inneholder prioriteringer for 
transportsystemet der drift og investeringer innen 
kollektivtransport og fylkesveinettet er beskrevet. 
Samferdselsplanen for Akershus skal være en 
direkte oppfølging av de prioriterte strategier 
og tiltak som vedtas i den regionale planen. 
Akershus fylkeskommune har derfor i nåværende 
økonomiplanperiode lagt vekt på å sluttføre 
igangsatte prosjekter, og ikke sette i gang store nye 
prosjekter som vil legge bindinger på perioden etter 
2016, i påvente av den regionale planen.

- Den regionale planen må legges til grunn 
for det videre arbeidet med Oslopakke 3 og 
andre samarbeidsavtaler. Oslopakke 3 er en 
finansieringspakke for utvikling av transporttilbudet 
i Akershus og Oslo. Finansieringskilden er i 
stor grad bompenger, men også statlige midler 
til jernbane- og riksvegnettet og kommunale/
fylkeskommunale midler til det kommunale veinettet 
i Oslo fylkesvegnettet i Akershus. Ved rullering av 
handlingsprogrammet for Oslopakke 3 skal føringer 
i den regionale planen legges til grunn.

- Besøksintensiv og arbeidsplassintensiv fylkes-
kommunal virksomhet må lokaliseres til prioriterte 
knutepunkt. 
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Forventninger til kommunene
- Planen skal være førende for kommuneplanene og 

for lokalisering av teknisk og sosial infrastruktur.
- Ved revidering av kommuneplanen må det 

vurderes om det er utbyggingsområder som bør 
tas ut av kommuneplanen som ikke er i tråd med 
prinsippene i planen.

Kan tilleggsavtaler tydeliggjøre/konkretisere 
gjensidige forpliktelser?
Oppfølgingen av planen vil kreve at kommunene 
treffer vedtak om arealbruken i tråd med planen, at 
transport og arealpolitikk ses i sammenheng og at 
fylkeskommunen og staten følger opp planen med 
økonomiske prioriteringer i egne budsjetter. Planens 
oppfølging avhenger også av at alle parter er trygge 
på hverandres oppfølging.  

Avhengig av den endelige planens tydelighet kan 
det være behov for å utvikle tilleggsavtaler for 
plansamarbeidet som angir klare målsettinger knyttet 
til virkemidler og resultatene som skal oppnås.  
 
Avtalene kan være på ulike nivåer:
- Intensjonsavtale som forplikter stat, 

fylkeskommune og kommunene til å følge opp 
føringene om knutepunktstruktur, transportsystem 
og overordnet grønnstruktur. 

- Konkrete avtaler mellom stat, fylkeskommune og 
den enkelte kommune om utbygging og drift av 
transportsystem og annen infrastruktur i aktuelle 
knutepunkter.

- Avtaler mellom den enkelte kommune og private 
aktører om utbygging i knutepunkter.

Plankart som viser overordnet knutepunkt-
struktur, transportsystem og grønnstruktur
Det foreslås at det utarbeides et plankart som viser den 
overordnete knutepunktstrukturen, viktige transport-
akser og overordnet grønnstruktur. I tillegg foreslås at 
det utarbeides supplerende temakart på tema som er 
av sentral betydning for utviklingen i knutepunktene. 

Plankartet
Plankartet bør vise:
- Overordnet knutepunktstruktur som deles inn 

i tre nivåer; regionale by- og næringskjerner, 
større knutepunkt/tettsteder og mindre 
knutepunkt/tettsteder.

- Viktigste kollektivtransportakser.  
- Store sammenhengende LNF-områder og 

overordnet grønnstruktur, hvor utbygging ikke 
skal skje.

Temakart
Det utarbeides temakart for å supplere plankartet. 
Temakartene vil ha en annen detaljeringsgrad enn det 
er mulig å få fram i plankartet. Det utarbeides temakart 
for transportsystem og regionale næringsområder.

Transportsystem: Kartet skal vise eksisterende 
hovedtraséer for jernbane-, T-bane-, båt- og buss og 
den viktigste planlagte transportinfrastrukturen.  Det 
kan også være aktuelt å angi rekkefølgevis prioritering 
av infrastrukturtiltak i prioriterte knutepunkt.

Regionale næringsområder: Kartet skal vise viktige 
næringsområder i og utenfor knutepunkt. 

Handel, service og senterstruktur er et viktig tema for 
areal og transport. Planen er førende for Akershus 
fylkeskommunes arbeid med Regional plan for handel, 
service og senterstruktur. Oslo kommune har en 
Kommunedelplan for lokalisering av handel og andre 
servicefunksjoner (2003) som videreføres.

Tydelige retningslinjer som er førende for 
stat, fylke og kommunene 
Til plankart og temakart kan det utarbeides 
anbefalinger, retningslinjer og bestemmelser. En plan 
som kun inneholder anbefalinger vil i liten grad være 
styrende for framtidig utvikling. Bruk av retningslinjer 
vil i større grad være førende for kommunenes 

5.2 Plankart, bestemmelser og retningslinjer
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5.2 Plankart, bestemmelser og retningslinjer

arbeid med kommuneplaner, og fylkenes og statens 
prioriteringer og behandling av planer, og dermed 
øke den gjensidige forutsigbarheten. Retningslinjer 
er imidlertid kun retningsgivende. Bruk av juridisk 
bindende planbestemmelser gir størst kraft, men kan 
bli en rigid styringsform fordi bestemmelser må være 
absolutte. Det er som regel behov for å bruke skjønn 
for å oppnå tilpasninger til lokale forutsetninger. Det 
foreslås derfor å styre gjennom tydelige retningslinjer til 
et regionalt plankart med klare normer for lokalisering, 
utbyggingstetthet osv. 

Den regionale planen gjøres operativ via kommune-
planer, og retningslinjene skal gi gjensidig forutsigbarhet 
i den løpende plandialogen mellom kommuner og 
regionale- og statlige myndigheter. Dialogen om 
gjennomføring bør derfor starte ved oppstart av 
arbeidet med rullering av kommuneplanene. 

Det bør lages tydelige retningslinjer og anbefalinger, 
knyttet til følgende tema:

1. Overordnet om areal og transport 
Det bør være et hovedprinsipp at veksten skal skje 
i tilknytning til eksisterende og planlagt kollektiv-
transportsystem. 

I stedet for en fordeling av vekst mellom kommunene 
foreslås det at hoveddelen av veksten i den enkelte 
kommune lokaliseres på «rett sted», dvs. at veksten 
kommer i tilknytning til de knutepunktene eller 
transportaksene som er prioritert i plankartet. Det 
foreslås at hoveddelen av framtidig vekst i kommunen, 
f.eks. 80 %, lokaliseres i tilknytning til det eller 
de knutepunktene i kommunen som er prioritert i 
plankartet. Her kan det være store variasjoner mellom 
kommunene når det gjelder dagens utvikling, og det 
kan tenkes at et slikt prosenttall må differensieres for 
ulike deler av bysystemet.

Det bør være et hovedprinsipp at store sammen-
hengende LNF-områder skal bevares. 

2.  Transportsystem
Det bør utarbeides retningslinjer for utvikling av 
infrastruktur, kollektivtransport, løsninger for gående 
og syklende, og evt. prioritering av ulike knutepunkter 
i ulike faser av planperioden.

3. Utvikling i knutepunkt
Hensikten med retningslinjer for utvikling i knutepunkt 
er å legge et godt grunnlag for samarbeid om utvikling i 
knutepunktene. Utvikling i tråd med retningslinjene må 
gi forutsigbarhet for hva som veier tyngst i konflikter 
mellom ulike statlige og regionale føringer og mål, og 
hvordan transportsystem og transporttilbud utformes. 

Knutepunktene i de ulike nivåene i knutepunkt-
strukturen har ulike roller og ulik kollektivtilgjengelighet. 
Det foreslås derfor å ha ulike anbefalinger/retningslinjer 
til tetthet, funksjoner, transport og avveining av 
arealkonflikter avhengig av om det enkelte knutepunktet 
er en regional by- og næringskjerne, større 
knutepunkt eller mindre knutepunkt. Retningslinjer/
anbefalinger bør tilpasses ulike avstandssoner til 
kollektivknutepunkt, for eksempel bør arbeidsplasser 
ligge tett på kollektivknutepunktet, mens boliger også 
kan ligge lenger ut.

Aktuelle temaer kan være:
Tetthet/arealbruk: Fortetting, transformasjon, og nye 
utbyggingsområder, inkl. avveining av arealkonflikter 
og utviklingsretninger.
Det er viktig å få retningslinjer som avklarer prinsipper 
for langsiktige grenser mot LNF-områder. Dersom LNF-
områder i knutepunkt skal kunne forsvares å bygges 
ned, krever det en viss grad av tetthet i tilknytning til 
kollektivknutepunktet. Det er også viktig å få definert 
en langsiktig utviklingsretning for knutepunktet, som 
sikrer at nedbygging av LNF-områder begrenses. 
Et eksempel på retningslinje for regionale by- og 
næringskjerner, kan være at LNF-områder innenfor 1 
km fra sentrum i tråd med langsiktig utviklingsretning 
skal kunne disponeres til utbyggingsformål, forutsatt 
høy grad av tetthet og at regionale kulturminnehensyn 
og grønnstruktur er ivaretatt. 

Funksjoner: Næring og bolig, handels-, tjeneste-, 
kultur- og fritidstilbud.
For eksempel kan man gi retningslinjer om at 
virksomheter med mange arbeidsplasser eller 
besøkende skal lokaliseres i de mest sentrale 
områdene av et knutepunkt. Det kan også være aktuelt 
å gi anbefalinger om at tilbud som henvender seg til 
et regionalt publikum bør ligge i de regionale by- og 
næringskjernene.
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Transport: Kollektivtilbud, utforming og tilgjengelighet. 
For eksempel kan man gi retningslinjer om at aktørene 
i fellesskap må avklare traseer for kollektivakser i 
de regionale kjernene og kollektivruter i og mellom 
knutepunktene, og klargjøre gjensidige forventninger 
om hvordan befolkningsgrunnlag svarer seg i 
kollektivtilbud. Det kan også gis retningslinjer om 
hvordan transporttiltak skal utformes med tanke på 
tilgjengelighet for ulike trafikantgrupper.

De regionale by- og næringskjernene og de største 
knutepunktene bør ha en urban struktur med høy 
utnyttelsesgrad, tilgjengelighet til et høyfrekvent 
kollektivtilbud, god tilknytning for gående og syklende 
og en begrenset parkeringsdekning. 

4. Utvikling utenfor knutepunkt
Hovedandelen av framtidig utvikling innen bolig og 
næring skal skje i prioriterte knutepunkt, men det bør 
også gis retningslinjer for utvikling som tillates utenfor 
knutepunktene. Disse kan omhandle følgende:
- Utviklingen bør konsentreres til eksisterende 

bebyggelse, senter eller tettsted.
- Områder som er disponert til utbyggingsformål i 

gjeldende kommuneplaner og som ikke er i tråd 
med regional plan bør vurderes tilbakeført til LNF-
område. Regional myndighet må ved oppstart av 
kommuneplanen gi signal om at kommunen bør 
vurdere å tilbakeføre aktuelle utbyggingsareal til 
LNF-område, evt. å legge restriksjoner på videre 
utbygging.

5. Regionale næringsområder
Ulike typer av nærings-virksomheter bør 
kategoriseres etter hvor tilgjengelige de bør være med 
kollektivtransport, bil og for gående og syklende. Det 
bør defineres hvilke typer næring som i hovedsak skal 
etableres i knutepunktene. Når det gjelder handel, 
samordnes klassifiseringen med det pågående 
arbeidet med Regional plan for handel, service og 
senterstruktur i Akershus. Regionale næringsområder 
for næring som skal ligge utenfor knutepunkt bør 
kartfestes, slik at man får en helhetlig utvikling sett i 
sammenheng med dagens transportsystem og videre 
utvikling av det.

Eksempler på prinsippskisser for utvikling i knutepunkt 
for ulike nivåer i knutepunkthierarkiet.

Regionale by- og næringskjerner

Store knutepunkt/tettsteder

Mindre knutepunkt/tettsteder



63

Økonomiske incitamenter viktig for å lykkes
Det er behov for økonomiske incitamenter for å 
få til ønsket utvikling.  Nedenfor presenteres tre 
ordninger som kan kompensere konsekvensene av 
befolkningsutviklingen. I det videre arbeidet forutsettes 
en dialog med staten om hvordan disse ordningene 
kan bidra til å få realisert planen. 

Endringer i veksttilskuddet
Kommuner med langvarig befolkningsvekst får ikke 
kompensert for de økte investeringene veksten fører 
med seg fult ut gjennom inntektssystemet. Staten bør 
derfor øke nivået for veksttilskuddet til kommuner med 
langvarig vekst. 

Ekstraordinære skjønnsmidler
Vekstkommuner kan motta ekstraordinære skjønns-
midler som følge av befolkningsveksten. For eksempel 
fikk Ullensaker og Nannestad kommuner i perioden 
1993 – 2012 ekstraordinære skjønnsmidler i forbindelse 
med etableringen av Gardermoen. Imidlertid skal for 
eksempel Ullensaker de neste 20 årene tilbakebetale 
12 mill. kr pr. år av midlene. En slik direkte støtte bør 
gis som tilskudd og ikke som lån. 

Rentekompensasjonsordninger
Det kan vurderes å utvide rammene eller å innføre nye 
rentekompensasjonsordninger for kommunene. I dag 
finnes for eksempel en rentekompensasjonsordning 
for skole- og svømmeanlegg, kirkebygg og fylkesveger. 
De to førstnevnte ordningene forvaltes av Husbanken.

5.3 Økonomiske incitamenter
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FROGNERSTRANDA – UTVIDELSE AV KLUBBHUS OG BRYGGE 
ANMODNING OM UTTALELSE 
 
 
 
 
Plan- og bygningsetaten har oversendt søknad om rammetillatelse for utvidelse/tilbygg av 
klubbhus for Skarpsno Baatforening til bydelen for uttalelse.  
 
Planområdet omfattes av regulering S-2255, friområde. Planområdet inngår i Fjordbruksplanen. 
Søknaden er avhengig av at det blir gitt dispensasjon fra teknisk forskrift §14 Energi, og fra 
formål friområde i gjeldende reguleringsplan. 
 
Søker opplyser at Skarpsno Baatforening er en ideell forening for fremme av sjø- og båtliv i Oslo. 
Foreningen har om lag 1000 medlemmer og totalt 414 bryggeplasser i eget bryggeanlegg. 
Skarpsno Baatforening drives på ikke kommersiell basis. Foreningen har lokaler og bryggeanlegg 
i Frognerkilen.  
Av praktiske og sikkerhetsmessige årsaker ønsker foreningen fra eget klubbhus å få et bredere 
utsyn mot sjøen og bryggeanlegget foruten å gjøre mindre innvendige endringer som vil gi 
klubbhuset en bedre universell utforming for medlemmene. Byggetiltaket er av mindre karakter 
(innbygging av en eksisterende veranda) og øker ikke fotavtrykket på nåværende bebyggelse.  
I tillegg til de bygningsmessige endringene av klubbhuset søker Skarpsno Baatforening på 
anmodning fra Oslo kommune, Småbåtutvalget (se vedlegg) om å utvide en av de eksisterende 
flytebryggene med 25 – 30 meter for å øke antallet småbåtplasser.  
 
Oslo Havn har gitt en positiv uttalelse til forslaget, forutsatt at tiltaket ikke er til hinder for 
allmenn ferdsel i området, at tiltakshaver tar hensyn til eksisterende sjøkabler i området og at 
etablering av flytebryggen ikke får negativ innvirkning på andre allerede eksisterende aktiviteter i 
området. Oslo Havn gjør i tillegg oppmerksom på at utvidelsen av bryggen kan forlanges flyttet 
eller fjernet etter Kystverkets eller Oslo Havn KFs bestemmelse, dersom dette skulle vise seg 
ønskelig. 
 
Bymiljøetaten uttaler at flytebryggen kan forlenges så lenge den holder seg innenfor en imaginær 
rett linje strukket mellom ytterst på Kongen og den tidligere Skarpsno fergebrygge, skissert med 
grønn stiplet linje på vedlagt kart over Frognerkilen. De lengste flytebryggene tangerer denne 
linjen, og den foreslåtte utvidelsen av flytebrygge F vil få tilsvarende lengde. 
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Statens vegvesen forutsetter at klubben i samarbeid med kommunen etablerer en akseptabel 
adkomst til klubblokalet for en utvidelse av flytebryggen kan skje.  
 
Søker opplyser at det ikke er mottatt naboprotester mot forslaget. Det fremgår i krav om 
tilleggsdokumentasjon at det heller ikke foreligger uttalelse fra Studentenes Roklubb og 
Oslofjordens friluftsråd. Søker opplyser at Plan- og bygningsetaten er orientert om at disse 
instanser på tross av gjentatte forsøk ikke har gitt tilbakemelding vedrørende søknaden.  
 
Plan- og bygningsetaten vurderer å kunne gi midlertidig/tidsbestemt dispensasjon fra 
reguleringsformål.  
 
Bydelsutvalget har tidligere behandlet en lignende sak langs Frognerstranda vedrørende utvidelse 
av småbåtplasser for Frognerkilen Skarpsno Bøyehavn, sak 92/08. Bydelsutvalget gikk inn for en 
utvidelse i denne saken med forutsetning at utvidelsen kunne organiseres uten å gå på bekostning 
av andre interessegrupper. 
 
Tilbakemelding på søknad om rammetillatelse til utvidelse av klubbhus og brygge inkl 
dispensasjon fra reguleringsformål for Frognerstranda, gnr 999, bnr 1, merket saksnummer 
201305167, sendes postmottak@pbe.oslo.kommune.no innen 04.10.2013.  
 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget er invitert til å gi uttalelse vedrørende søknad om rammetillatelse for 
Frognerstranda, gnr 999, bnr 1, utvidelse av klubbhus og brygge for Skarpsno Baatforening.  
 
Bydelsutvalget viser til tidligere vedtak, sak 92/08, 29.04.2008 i en lignende forespørsel 
vedrørende utvidelse av småbåtplasser for Frognerkilen Skarpsno Bøyehavn. 
 
Bydelsutvalget mener det er positivt med en økning av antallet småbåtplasser, og anbefaler 
omsøkt utvidelse av brygge samt bygningsmessige endringer av eksisterende klubblokale med 
forutsetning at utvidelsen kan etableres uten å gå på bekostning av andre interessegrupper.  
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BU-sak  231/12 
         HUSK-sak 135/13 
 
 
Møtedato: 27.08.2013 
Møtedato:  24.09.2013 
 
 
 
FRIVILLIGHETSMIDLER 2013 
 
Bydelsutvalget har avsatt 150.000 kr til støtte til frivillig aktivitet i bydelen. Lag, organisasjoner 
og andre i bydelen med aktiviteter og engasjement i lokalmiljøet har søkt. Midlene kan i 
utgangspunktet ikke gå til vanlig drift av organisasjonen/ laget. Midlene skal stimulere 
amatørvirksomhet og frivillig innsats. Bydelsutvalget ønsker gjennom midlene å bidra til økt 
frivillig aktivitet og trivsel i bydelen. 
 
 
Søknadsfristen var 1. juni, og det er kommet inn 12 søknader med samlet søknadsbeløp kr. 
314.000. Fem av søknadene ble mottatt etter fristen og tre av søknadene søker om midler til vanlig 
drift. Der det ikke er oppgitt noe konkret søknadsbeløp har administrasjonen foreslått et beløp. 
Foreslåtte tildelingssum totalt blir kr. 150.000.  
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Bydelsutvalget vedtar å tildele Frivillighetsmidler 2013 i h.h.t. vedlagte innstilling. 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Oversikt over søknader til frivillighetsmidlene 2013 –  INNSTILLING.  
 
Utrykt vedlegg:  
Budsjett Bydel Frogner 2013 
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Oversikt over søknader til frivillighetsmidlene 2013 – Administrasjonens innstilling 
 
Bydelsutvalget har også i år avsatt midler til støtte til frivillig aktivitet i bydelen.  
 
”Lag, organisasjoner og andre i bydelen med aktiviteter og engasjement i lokalmiljøet kan søke. Midlene kan ikke gå til 
vanlig drift av organisasjoner /laget. Midlene skal stimulere amatørvirksomhet og frivillig innsats. Bydelsutvalget ønsker 
gjennom midlene å bidra til økt frivillig aktivitet og trivsel i bydelen”.  
 
 
 Gruppe Tiltak Støttet 

tidl.? 
Forslag til 
tildelings-
sum 

Søknads-
beløp 

Målgruppe 

1 Tirsdags-
klubben 

Driftstilskudd.  
Mini eldresenter som møtes 
hver mandag til tillegg til 
ulike arrangementer som 
f.eks. en vårfest. 

JA KR. 5.000 Ikke gitt. En gruppe eldre 
som gikk på det 
avviklede 
Fagerborg 
eldresenter. 

2 Oslo 
Handels-
gymnasiums 
skolerevy 

Årlig skolerevy på OHG. 
Revygruppe på 50 personer, 
planlegger 12 forestillinger 
fra primo januar 2014. 

JA KR. 15.000 Ikke gitt. Elever v/ OHG og  
publikum i bydelen 

3 Frogner 
seniorsenter 

2 inspirasjonssamlinger for 
50 frivillige medarbeidere 
(ca. 5,0 årsverk) ved 
seniorsenteret som takk for 
hjelpen..  

Ja KR. 19.000 KR. 19.000 Frivillige 
medarbeidere på 
seniorsenter 

4 Bygdøy 
seniorsenter 

Båttur for 45 frivillige 
medarbeidere  (ca. 2,5 
årsverk) ved seniorsenteret 
som takk for hjelpen.   

JA KR. 15.000 KR. 15.000 Frivillige 
medarbeidere på 
seniorsenter 

5 Majorstuen 
seniorsenter 
(søknad 
mottatt 
03.06.2013) 

Busstur for frivillige 
medarbeidere (ca 3,5 
årsverk) ved seniorsenteret 
som takk for hjelpen. 
Seniorsenteret fyller 25 år i 
2013, og søker i tillegg om 
midler til markering.  

JA KR. 15.000 KR. 15.000 Frivillige 
medarbeidere på 
seniorsenter, samt 
senterets brukere.  

6 Oslo 
Skøiteklubb 

Driftstilskudd. 
Byomfattende skøyteklubb, 
fokus på hurtigløp og 
kunstløp. 437 medlemmer, 
hvorav 326 er yngre enn 25 
år. Arrangerer skøyteskole, 
isaktiviteter åpne for alle og 
stevner.  

JA KR. 15.000 KR. 15.000 Is- og skøyte-
interesserte i Oslo. 

7 Vivaldi 
Aspirant-
orkester 

Driftstilskudd. 
Strykeorkester for ungdom 
7-11 år. 12 aktive 
medlemmer. Øver onsdager 
v/ Uranienborg skole. Spilt 
v/ bl.a. Uranienborg kirke. 

NEI KR. 5.000 Ikke gitt.  Strykeinstrument-
utøvere 7+ år.  

8 Blokk-
fløytistene 
Uranienborg 
(søknad 

Orkestermiljø v/ 
Uranienborg skole med 
individuell undervisning, 
samspill og sosialt samvær. 

 KR. 15.000 KR. 15.000 
 

Bløkkfløyte-
utøvere 7+ år.   
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mottatt 
03.06.2013).  

Ca 50 barn og unge, mange 
fra Uranienborg skole. 
Søker støtte til:  
1) Sommer og 
julearrangemente 
2) Tur til 
sommerlandfestivalen i Bø 
i Telemar  
3) Prosjekt med å spille 
storbandjazz for 
blokkfløyteensamble  

 TOTALT   KR. 104.000 KR 79.000  
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BU-sak         279/13 
 
         HUSK-sak    136/13 
 
 
Møtedato: 24.09.13 
 
 
 
 
 
 
KAVAKAVA, PILESTREDET 75C – NY BEVILLING  
 
Bydelsutvalget skal behandle vedlagte søknad i kraft av å være helse- og sosialstyre i lovens 
forstand ved nye bevillinger og eierskifte. Det innebærer å vurdere følgende forhold: stedets 
karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og 
hensynet til lokalmiljøet for øvrig.  
 
Bydelsutvalget skal på bakgrunn av denne vurderingen avgi sin høringsuttalelse. Hvis det har vært 
klager på støy og uro har disse klagene blitt oversendt Næringsetaten fortløpende.  
 
Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven er ikke relevant i forhold til Bydelsutvalgets 
høringsuttalelse.  
 
Bydelsutvalget vil være høringsinstans som helse- og sosialutvalg knyttet til følgende områder:  
Innenfor ”skjenkeblekkspruten”, nåværende Sentrum slik Bystyret har definert området.  
Bydelsutvalget vil også være høringsinstans som helse- og sosialstyre på NYE saker som ellers 
faller inn under bydelsutvalgets områder som er forskriftsfestet vedrørende åpningstider.  
 
 
 
Det vises til vedlagte detaljskjema fra Næringsetaten i forbindelse med søknad fra Kavakava AS 
om ny serverings- og skjenkebevilling ved Kavakava, Pilestredet 75C.  
 
 
Beskrivelse av området 
Stedet ligger i et boligområde.  
 
 
Kommentar  
Bydelsadministrasjonen er ikke kjent med forhold som tilsier at serverings- og skjenkebevilling 
ikke bør innvilges ved Kavakava, Pilestredet 75C.  
 
Det Norske Dansecenter holdt tidligere til i de samme lokalene.  
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FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Frogner bydelsutvalg anbefaler at Kavakava As gis serverings- og skjenkebevilling ved 
Kavakava, Pilestredet 75C.  
Eiendommen, Pilestredet 75C ligger i et boligområde. Åpningstider reguleres av egen 
forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  

 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om bevilling – Kavakava, Pilestredet 75C  



Oslo kommune
Næringsetaten

Bydel Frogner
postmottak@bfr.oslo.kommune.no

Dato: 30.08.2013

Deres ref.: Vår ref. (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode:
ASNY-2013-01825 Reed, Terese 02296

SØKNAD OM BEVILLING

Det vises til vedlagte detaljskjema vedrørende søknad fra KAVAKAVA AS om ny serverings- og
skjenkebevilling ved Kavakava, Pilestredet 75 C.

I h.h.t. alkohollovens § 1-7 a kan kommunen ved vurderingen av om bevilling bør gis bl.a. legge vekt på
antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige
forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig.

Oslo kommune har ikke satt begrensninger i antall serverings- og skjenkesteder, eller fastsatt
områdebegrensninger eller regulert konseptvurderinger.

Det vises til alkoholloven § 1-7 og det bes om at bydelen, som utøver av kommunens helse- og
omsorgstjenester, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3, jf. Folkehelseloven § 5, 1. ledd c), uttaler seg
om stedets karakter og oversender kopier av eventuelle klager på støy og uro.

Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven og Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven er ikke
relevant i forhold til vurdering av alkoholloven §§ 1-7 og 1-7 a.

Med bakgrunn i det ovenstående ber vi om at bydelsutvalget så snart som mulig og senest 3 uker innen
mottakelsen av dette brev avgir en uttalelse i forhold til søknaden.

Der bydelsutvalget anbefaler søknaden avslått ber etaten om at det vedlegges kopi av saksprotokollen,
eventuelt bydelsutvalgets begrunnelse hvor den ikke fremkommer av protokollen.

Med hilsen

Terese Reed
saksbehandler

Næringsetaten Adresse:Telefon: 02 180Org. nr:979 594 887
Tollbugata 27, 3. etg.Telefaks: 23 46 00 50
inngang Øvre slottsgt.Internett: www.nae.oslo.kommune.no
Postboks 745 SentrumE-post: postmottak@nae.oslo.kommune.no
0106 OSLO



DETALJER OM SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING VED FORESPØRSEL OM
SOSIALTJENESTEN / BYDELSUTVALGETS UTTALELSE

Saksnr: 02296

BEVILLINGSSTEDET
Stedets navn

Kavakava

Telefon

Gateadresse

Pilestredet 75 C

Postnr.

0354

Bydel

Frogner

SØKER
Firma/organisasjon/navn

KAVAKAVA AS

Organisasjonsnr/Personnr søker

997132521

Selskapsform

Postadresse

Pilestredet 75C

Postnr.

0354

Poststed

OSLO

Telefon

22 60 22 30

Tidligere navn: Det Norske Dansecenter

Tegninger ettersendes

Godkjent og ekspedert elektronisk

Søknad om Beskrivelse
SOKNADSDETALJER

Ny serverings- og skjenkebevilling

Åpningstid inne

01.00

Skjenketid inne

00.30

Åpningstid ute Skjenketid ute
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BU-sak         280/13 
 
         HUSK-sak    137/13 
 
 
Møtedato: 24.09.13 
 
 
 
 
 
 
RÅ SUSHI MAJORSTUA, ESSENDROPS GATE 6 – NY BEVILLING  
 
Bydelsutvalget skal behandle vedlagte søknad i kraft av å være helse- og sosialstyre i lovens 
forstand ved nye bevillinger og eierskifte. Det innebærer å vurdere følgende forhold: stedets 
karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og 
hensynet til lokalmiljøet for øvrig.  
 
Bydelsutvalget skal på bakgrunn av denne vurderingen avgi sin høringsuttalelse. Hvis det har vært 
klager på støy og uro har disse klagene blitt oversendt Næringsetaten fortløpende.  
 
Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven er ikke relevant i forhold til Bydelsutvalgets 
høringsuttalelse.  
 
Bydelsutvalget vil være høringsinstans som helse- og sosialutvalg knyttet til følgende områder:  
Innenfor ”skjenkeblekkspruten”, nåværende Sentrum slik Bystyret har definert området.  
Bydelsutvalget vil også være høringsinstans som helse- og sosialstyre på NYE saker som ellers 
faller inn under bydelsutvalgets områder som er forskriftsfestet vedrørende åpningstider.  
 
 
 
Det vises til vedlagte detaljskjema fra Næringsetaten i forbindelse med søknad fra Rå Sushi 
Majorstua AS om ny serverings- og skjenkebevilling ved Rå Sushi Majorstua, Essendrops gate 6.  
 
 
Beskrivelse av området 
Stedet ligger i et boligområde.  
 
 
Kommentar  
Bydelsadministrasjonen er ikke kjent med forhold som tilsier at serverings- og skjenkebevilling 
ikke bør innvilges ved Rå Sushi Majorstua, Essendrops gate 6.  
 
 



2 

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Frogner bydelsutvalg anbefaler at Rå Sushi Majorstua AS gis serverings- og 
skjenkebevilling ved Rå Sushi Majorstua, Essendrops gate 6.  
Eiendommen, Essendrops gate 6 ligger i et boligområde. Åpningstider reguleres av egen 
forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  

 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om bevilling – Rå Sushi Majorstua, Essendrops gate 6  



Oslo kommune
Næringsetaten

Bydel Frogner
postmottak@bfr.oslo.kommune.no

Lfs'(

Dato:03.09.2013

Deresref.: Vårref. (saksnr.):Saksbeh:Arkivkode:
ASNY-2013-01938Reed, Terese04793

SØKNAD OM BEVILLING

Det vises til vedlagte detaljskjema vedrørende søknad fra RÅ SUSHI MAJORSTUA AS om ny
serverings- og skjenkebevilling, samt utvidet åpnings- og skjenketid ved Rå Sushi Majorstua, Essendrops
gate 6.

I h.h.t. alkohollovens § 1-7 a kan kommunen ved vurderingen av om bevilling bør gis bl.a. legge vekt på
antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige
forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig.

Oslo kommune har ikke satt begrensninger i antall serverings- og skjenkesteder, eller fastsatt
områdebegrensninger eller regulert konseptvurderinger.

Det vises til alkoholloven § 1-7 og det bes om at bydelen, som utøver av kommunens helse- og
omsorgstjenester, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3, jf. Folkehelseloven § 5, 1. ledd c), uttaler seg
om stedets karakter og oversender kopier av eventuelle klager på støy og uro.

Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven og Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven er ikke
relevant i forhold til vurdering av alkoholloven §§ 1-7 og 1-7 a.

Med bakgrunn i det ovenstående ber vi om at bydelsutvalget så snart som mulig og senest 3 uker innen
mottakelsen av dette brev avgir en uttalelse i forhold til søknaden.

Der bydelsutvalget anbefaler søknaden avslått ber etaten om at det vedlegges kopi av saksprotokollen,
eventuelt bydelsutvalgets begrunnelse hvor den ikke fremkommer av protokollen.

Med hilsen

Terese Reed
saksbehandler

Næringsetaten Adresse: Telefon: 02 180 Org. nr:979 594 887
Tollbugata 27, 3. etg. Telefaks: 23 46 00 50
inngang Øvre slottsgt. Internett: www.nae.oslo.kommune.no
Postboks 745 Sentrum E-post: postmottak@nae.oslo.kommune.no
0106 OSLO



DETALJER OM SØKNAD OM SALGS- ELLER SKJENKEBEVILLING VED FORESPØRSEL OM
SOSIALTJENESTEN / BYDELSUTVALGETS UTTALELSE

Saksnr: 04793

BEVILLINGSSTEDET
Stedets navn

Rå Sushi Majorstua

Telefon

Gateadresse

Essendrops gate 6

Postnr,

0368

Bydel

Frogner

SØKER
Firma/organisasjorilnavn

RA SUSHI MAJORSTUA AS

Organisasjonsnr/Personnr søker

999179053

Selskapsform

Postadresse

Frognerseterveien 46D

Postnr.

0776

Poststed

OSLO

Telefon

93402718

Vedlegg: Plantegning for lokalene / serveringsområdet det søkes bevilling for

Godkjent og ekspedert elektronisk

Søknad om Beskrivelse
SO ADSDETALJER

Ny serverings- og skjenkebevilling, samt utvidet åpnings- og
skjenketid

Åpningstid inne

03.30

Skjenketid inne

03.00

Åpningstid ute Skjenketid ute
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         HUSK-sak    138/13 
 
 
Møtedato: 24.09.13 
 
 
 
 
 
 
RÅ SUSHI MAJORSTUA, ESSENDROPS GATE 6 – UTVIDET ÅPNINGSTID  
 
Bydelsutvalget skal behandle vedlagte søknad i kraft av å være helse- og sosialstyre i lovens 
forstand ved nye bevillinger og eierskifte. Det innebærer å vurdere følgende forhold: stedets 
karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og 
hensynet til lokalmiljøet for øvrig.  
 
Bydelsutvalget skal på bakgrunn av denne vurderingen avgi sin høringsuttalelse. Hvis det har vært 
klager på støy og uro har disse klagene blitt oversendt Næringsetaten fortløpende.  
 
Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven er ikke relevant i forhold til Bydelsutvalgets 
høringsuttalelse.  
 
Bydelsutvalget vil være høringsinstans som helse- og sosialutvalg knyttet til følgende områder:  
Innenfor ”skjenkeblekkspruten”, nåværende Sentrum slik Bystyret har definert området.  
Bydelsutvalget vil også være høringsinstans som helse- og sosialstyre på NYE saker som ellers 
faller inn under bydelsutvalgets områder som er forskriftsfestet vedrørende åpningstider.  
 
 
 
Det vises til vedlagte detaljskjema fra Næringsetaten i forbindelse med søknad fra Rå Sushi 
Majorstua AS om utvidet åpnings- og skjenketid til kl 0330/0300 ved Rå Sushi Majorstua, 
Essendrops gate 6.  
 
 
Beskrivelse av området 
Stedet ligger i et boligområde.  
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FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Frogner bydelsutvalg anbefaler ikke at Rå Sushi Majorstua AS gis utvidet åpnings- og 
skjenketid tid ved Rå Sushi Majorstua, Essendrops gate 6.  
Eiendommen, Essendrops gate 6 ligger i et boligområde. Åpningstider reguleres av egen 
forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  

 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om bevilling – Rå Sushi Majorstua, Essendrops gate 6  



Oslo kommune
Næringsetaten

Bydel Frogner
postmottak@bfr.oslo.kommune.no

Lfs'(

Dato:03.09.2013

Deresref.: Vårref. (saksnr.):Saksbeh:Arkivkode:
ASNY-2013-01938Reed, Terese04793

SØKNAD OM BEVILLING

Det vises til vedlagte detaljskjema vedrørende søknad fra RÅ SUSHI MAJORSTUA AS om ny
serverings- og skjenkebevilling, samt utvidet åpnings- og skjenketid ved Rå Sushi Majorstua, Essendrops
gate 6.

I h.h.t. alkohollovens § 1-7 a kan kommunen ved vurderingen av om bevilling bør gis bl.a. legge vekt på
antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige
forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig.

Oslo kommune har ikke satt begrensninger i antall serverings- og skjenkesteder, eller fastsatt
områdebegrensninger eller regulert konseptvurderinger.

Det vises til alkoholloven § 1-7 og det bes om at bydelen, som utøver av kommunens helse- og
omsorgstjenester, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3, jf. Folkehelseloven § 5, 1. ledd c), uttaler seg
om stedets karakter og oversender kopier av eventuelle klager på støy og uro.

Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven og Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven er ikke
relevant i forhold til vurdering av alkoholloven §§ 1-7 og 1-7 a.

Med bakgrunn i det ovenstående ber vi om at bydelsutvalget så snart som mulig og senest 3 uker innen
mottakelsen av dette brev avgir en uttalelse i forhold til søknaden.

Der bydelsutvalget anbefaler søknaden avslått ber etaten om at det vedlegges kopi av saksprotokollen,
eventuelt bydelsutvalgets begrunnelse hvor den ikke fremkommer av protokollen.

Med hilsen

Terese Reed
saksbehandler

Næringsetaten Adresse: Telefon: 02 180 Org. nr:979 594 887
Tollbugata 27, 3. etg. Telefaks: 23 46 00 50
inngang Øvre slottsgt. Internett: www.nae.oslo.kommune.no
Postboks 745 Sentrum E-post: postmottak@nae.oslo.kommune.no
0106 OSLO



DETALJER OM SØKNAD OM SALGS- ELLER SKJENKEBEVILLING VED FORESPØRSEL OM
SOSIALTJENESTEN / BYDELSUTVALGETS UTTALELSE

Saksnr: 04793

BEVILLINGSSTEDET
Stedets navn

Rå Sushi Majorstua

Telefon

Gateadresse

Essendrops gate 6

Postnr,

0368

Bydel

Frogner

SØKER
Firma/organisasjorilnavn

RA SUSHI MAJORSTUA AS

Organisasjonsnr/Personnr søker

999179053

Selskapsform

Postadresse

Frognerseterveien 46D

Postnr.

0776

Poststed

OSLO

Telefon

93402718

Vedlegg: Plantegning for lokalene / serveringsområdet det søkes bevilling for

Godkjent og ekspedert elektronisk

Søknad om Beskrivelse
SO ADSDETALJER

Ny serverings- og skjenkebevilling, samt utvidet åpnings- og
skjenketid

Åpningstid inne

03.30

Skjenketid inne

03.00

Åpningstid ute Skjenketid ute
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Bydel Frogner Postadresse: Telefon:  02180 Bankkonto: 1315.01.00032 
Besøksadresse: Postboks 2400 Solli Telefaks: 23 42 49 01 Org. nr. 874 778 702 
Sommerrogaten 1, inngang 0201 Oslo   
Henrik Ibsens gate  E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no  

 
 

 

 

BU-sak         282/13 
 
         HUSK-sak    139/13 
 
 
Møtedato: 24.09.13 
 
 
 
 
 
 
DELICATESSEN TAPASBAR, VIBES GATE 8 – EIERSKIFTE  
 
Bydelsutvalget skal behandle vedlagte søknad i kraft av å være helse- og sosialstyre i lovens 
forstand ved nye bevillinger og eierskifte. Det innebærer å vurdere følgende forhold: stedets 
karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og 
hensynet til lokalmiljøet for øvrig.  
 
Bydelsutvalget skal på bakgrunn av denne vurderingen avgi sin høringsuttalelse. Hvis det har vært 
klager på støy og uro har disse klagene blitt oversendt Næringsetaten fortløpende.  
 
Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven er ikke relevant i forhold til Bydelsutvalgets 
høringsuttalelse.  
 
Bydelsutvalget vil være høringsinstans som helse- og sosialutvalg knyttet til følgende områder:  
Innenfor ”skjenkeblekkspruten”, nåværende Sentrum slik Bystyret har definert området.  
Bydelsutvalget vil også være høringsinstans som helse- og sosialstyre på NYE saker som ellers 
faller inn under bydelsutvalgets områder som er forskriftsfestet vedrørende åpningstider.  
 
 
 
Det vises til vedlagte detaljskjema fra Næringsetaten i forbindelse med søknad fra Delicat Essen 
Tapasbar AS om serverings- og skjenkebevilling etter eierskifte ved Delicatessen Tapasbar, Vibes 
gate 8.  
 
 
Beskrivelse av området 
Stedet ligger i et boligområde.  
 
 
Kommentar  
Bydelsadministrasjonen er ikke kjent med forhold som tilsier at serverings- og skjenkebevilling 
ikke bør innvilges ved Delicatessen Tapasbar, Vibes gate 8.  
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FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Frogner bydelsutvalg anbefaler at Delicat Essen Tapasbar AS gis serverings- og 
skjenkebevilling ved Delicatessen Tapasbar, Vibes gate 8.  
Eiendommen, Vibes gate 8 ligger i et boligområde. Åpningstider reguleres av egen 
forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  

 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om bevilling – Delicatessen Tapasbar, Vibes gate 8  



Oslo kommune
Næringsetaten

Bydel Frogner
postmottak@bfr.oslo.kommune.no

_ j

Dok.nr.:

i S b

Dato:02.09.2013

Deresref.: Vårref. (saksnr.):Saksbeh:
ASAB-2013-01899Reed, Terese

Arkivkode:
04798

SØKNAD OM BEVILLING

Det vises til vedlagte detaljskjema vedrørende søknad fra DELICAT ESSEN TAPASBAR AS om
serverings- og skjenkebevilling etter eierskifte ved Delicatessen Tapasbar, Vibes gate 8.

I h.h.t. alkohollovens § 1-7 a kan kommunen ved vurderingen av om bevilling bør gis bl.a. legge vekt på
antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige
forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig.

Oslo kommune har ikke satt begrensninger i antall serverings- og skjenkesteder, eller fastsatt
områdebegrensninger eller regulert konseptvurderinger.

Det vises til alkoholloven § 1-7 og det bes om at bydelen, som utøver av kommunens helse- og
omsorgstjenester, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3, jf. Folkehelseloven § 5, 1. ledd c), uttaler seg
om stedets karakter og oversender kopier av eventuelle klager på støy og uro.

Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven og Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven er ikke
relevant i forhold til vurdering av alkoholloven §§ 1-7 og 1-7 a.

Med bakgrunn i det ovenstående ber vi om at bydelsutvalget så snart som mulig og senest 3 uker innen
mottakelsen av dette brev avgir en uttalelse i forhold til søknaden.

Der bydelsutvalget anbefaler søknaden avslått ber etaten om at det vedlegges kopi av saksprotokollen,
eventuelt bydelsutvalgets begrunnelse hvor den ikke fremkommer av protokollen.

Med hilsen

Terese Reed
saksbehandler

Næringsetaten Adresse: Telefon: 02 180 Org. nr:979 594 887
Tollbugata 27, 3, etg. Telefaks: 23 46 00 50
inngang Øvre slottsgt. Internett: www.nae.oslo.kommune.no
Postboks 745 Sentrum E-post: postmottak@nae.oslo.kommune.no
0106 OSLO



DETALJER OM SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING VED FORESPØRSEL OM
SOSIALTJENESTEN / BYDELSUTVALGETS UTTALELSE

Saksnr: 04798

BEVILLINGSSTEDET
Stedets navn

Delicatessen Tapasbar

Telefon

Gateadresse

Vibes gate8

Postnr.

0356

Bydel

Frogner

SØKER
Firmalorganisasjon/navn

DELICAT ESSEN TAPASBAR AS

Organisasjonsnr/Personnr søker

896458922

Selskapsform

Postadresse

c/o Regnskapsbistand as

Postnr.

0350

Poststed

OSLO

Telefon

48310350

Samme bevillingshavende selskap som tidligere, endringer i bakenforliggende selskapsstruktur.

Søknad om Beskrivelse
SØKNADSDETALJER

Serverings- og skjenkebevilling etter eierskifte

Åpningstid inne

01:00

Skjenketid inne

00:30

Åpningstid ute

23:00

Skjenketid ute

22:30

Godkjent og ekspedert elektronisk



 

  
 Oslo kommune 
 Bydelsutvalg Frogner 

   
 

  
    
Bydel Frogner Postadresse: Telefon:  02180 Bankkonto: 1315.01.00032 
Besøksadresse: Postboks 2400 Solli Telefaks: 23 42 49 01 Org. nr. 874 778 702 
Sommerrogaten 1, inngang 0201 Oslo   
Henrik Ibsens gate  E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no  

 
 

 

 

BU-sak         283/13 
 
         HUSK-sak    140/13 
 
 
Møtedato: 24.09.13 
 
 
 
 
 
 
MINI SUSHI, FRIDTJOF NANSENS VEI 2 – EIERSKIFTE  
 
Bydelsutvalget skal behandle vedlagte søknad i kraft av å være helse- og sosialstyre i lovens 
forstand ved nye bevillinger og eierskifte. Det innebærer å vurdere følgende forhold: stedets 
karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og 
hensynet til lokalmiljøet for øvrig.  
 
Bydelsutvalget skal på bakgrunn av denne vurderingen avgi sin høringsuttalelse. Hvis det har vært 
klager på støy og uro har disse klagene blitt oversendt Næringsetaten fortløpende.  
 
Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven er ikke relevant i forhold til Bydelsutvalgets 
høringsuttalelse.  
 
Bydelsutvalget vil være høringsinstans som helse- og sosialutvalg knyttet til følgende områder:  
Innenfor ”skjenkeblekkspruten”, nåværende Sentrum slik Bystyret har definert området.  
Bydelsutvalget vil også være høringsinstans som helse- og sosialstyre på NYE saker som ellers 
faller inn under bydelsutvalgets områder som er forskriftsfestet vedrørende åpningstider.  
 
 
 
Det vises til vedlagte detaljskjema fra Næringsetaten i forbindelse med søknad fra Mini Sushi v/Le 
om serverings- og skjenkebevilling etter eierskifte ved Mini Sushi, Fridtjof Nansens vei 2.  
 
 
Beskrivelse av området 
Stedet ligger i et boligområde.  
 
 
Kommentar  
Bydelsadministrasjonen er ikke kjent med forhold som tilsier at serverings- og skjenkebevilling 
ikke bør innvilges ved Mini Sushi, Fridtjof Nansens vei 2.  
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FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Frogner bydelsutvalg anbefaler at Mini Susi v/Le gis serverings- og skjenkebevilling ved 
Mini Sushi, Fridtjof Nansens vei 2.  
Eiendommen, Fridtjof Nansens vei 2 ligger i et boligområde. Åpningstider reguleres av 
egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  

 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om bevilling – Mini Sushi, Fridtjof Nansens vei 2  
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 Oslo kommune 
 Bydel Frogner 

 Bydelsadministrasjonen 
 

BU-sak  284/13 
 
 
 
Møtedato: 24.9.2013 
 
 
 
 
ØKONOMIRAPPORTERING MED PRODUKSJONSTALL  31.08.2013 
 
 KOSTRA-rapportering:  
Funksjons Budsjett Korrigert Budsjett- Regulert Prognose Prognose- Avvik Avvik 

område hittil i år regnskap avvik budsjett 2013 avvik øremerk. ordinær drift 

    hittil i år hittil i år 2013     midl   

FO1 87 827 81 415 6 412 125 263 120 663 4 600   4 600 

FO2A 258 196 264 580 -6 384 318 378 315 578 2 800   2 800 

FO2B 55 054 57 964 -2 910 83 188 86 348 -3 160   -3 160 

FO3 373 823 373 555 268 557 989 560 229 -2 240   -2 240 

FO4 48 822 50 213 -1 391 73 333 75 333 -2 000   -2 000 

Bydelen totalt 823 722 827 727 -4 005 1 158 151 1 158 151 0 0 0 

 
Resultatenheter:  

 Resultatenheter 
Regnskap hittil 

i år (1000) 
Budsjett hittil 

i år (1000) 
Avvik 

(1000) 
Budsjett Dok 3 

2013 (1000) 

Justert 
budsjett 2013 

(1000) 
Prognose 2013 

(1000) 
100 Fellestjenester 40 854 58 047 17 193 82 991 84 031 12 250 
101 NAV kommune 41 683 41 831 148 51 460 58 480 -1 900 
102 Økonomisk sosialhjelp-kvalifisering 50 066 48 4 70 -1 596 72 804 72 859 -2 000 
103 Frivilligsentraler 622 611 -11 1 250 1 269 0 
104 Psykiatri 6 501 8 432 1 931 12 487 12 802 1 200 
105 Legetjeneste 1 005 1 224 219 1 323 1 342 0 
200 Kommunale barnehager 79 339 81 607 2 268 120 23 4 124 032 1 000 
201 Kommunale barnehager, lokaler 15 458 15 445 -12 20 428 21 039 0 
202 Private barnehager 158 110 145 105 -13 005 152 016 152 016 -2 000 
203 Barneparker 345 55 -290 22 22 0 
204 Ungdomstjenesten 5 394 6 194 800 7 976 9 606 -260 
205 Helsestasjon 11 176 11 434 259 16 524 17 128 0 
206 Pedagogiske tjenester 8 416 9 133 717 12 122 13 036 500 
207 Barnevern 40 233 35 437 -4 796 52 618 53 564 -3 300 
300 Bestillerkontor 16 240 14 929 -1 312 22 094 22 406 -1 100 
301 Bestillerkontor - praktisk bistand 37 985 39 46 8 1 483 60 126 60 126 4 150 
302 Bestillerkontor - hjemmesykepleie 58 223 44 985  -13 238 67 784 67 784 -17 340 
303 Bestillerkontor - støttetjenester 29 748 31 813  2 065 46 366 46 496 1 900 
304 Bestillerkontor - institusjon 165 734 168 493 2  758 267 174 265 948 3 200 
305 Seniorsentre 3 242 3 242 0 4 510 4 745 0 
310 Praktisk bistand- utøvende 4 553 1 876 -2 678 3 917 3 974 -2 300 
311 Hjemmesykepleien- utøvende 818 741 -77 3 083 3 162 1 500 
312 Samlokaliserte boliger 51 985 55 154 3 169 61 84 9 62 285 4 500 
  827 729 823 723 -4 006 1 141 158 1 158 151 0 

 
Vurderinger som er lagt til grunn i prognosen - resultatenheter.  
 
100 – Fellestjenester: 
Innføring av nytt HR system har krevd ekstra ressurser, men merforbruket er redusert fra 1,52 mill til 
0,9 mill. Innsparing ellers i administrasjonen gjør at de totale lønnsutgifter meldes med et merforbruk 
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på -0,25 mill. Tilskudd til private fysioterapeuter ser ut til å gi 0,6 mill i mindreforbruk. Utgifter til 
AFP 62-64 år samt midlertidig uførepensjon meldes med 1,3 mill i mindreforbruk.  Det ble avsatt 
12,165 til lønnsoppgjør i budsjettet. Oppgjøret ble lavere enn forventet og 3,457 ble ”tilbakebetalt” 
bykassa og den resterende differansen 4,8 mill meldes som et mindreforbruk, fordelt på de ulike 
kostrafunksjoner.   Mindreforbruket fra 2013 utgjør 5,8 mill. Totalt mindreforbruk på 12,25 mill. 
 
101 – NAV kommune 
Det har vært et merforbruk på lønn som utgjør – 0,6 mill. I tillegg har det vært en økning i bruk av 
rusplasser som gir et merforbruk på -1,9 mill. Merinntekt husleie i Norabakken bolig gir et +0,6 mill. 
Totalt merforbruk på -1,9 mill.   
 
102 – Økonomisk sosialhjelp - kvalifiseringsprogram: 
Utbetaling av sosialhjelp har den siste måneden gått noe ned i forhold til de to foregående juni og juli 
prognosen holdes på -7,0 mill. og + 5,0 mill for KVP. Totalt merforbruk på -2,0 mill . 
 
104 – Psykiatri 
Resultatet for kjøp av tjenester i psykiatriboliger viser et mindreforbruk på 1,2 mill.   
 
200 – Kommunale barnehager 
Det meldes en samlet innsparing på kommunale barnehager på 1,0 mill. 
 
202 – Private barnehager 
Totalt ser det ut til at driftstilskudd til private barnehager vil gå i balanse forutsatt at bydelen får 
kompensert fullt ut de nye plassene for 2012 og 2013.  Merforbruket som meldes skriver seg til en 
klagesak fra 2010 og 2011 som først nå er blitt avklart og utbetalt med til sammen 3,0 mill. Totalt 
meldes et merforbruk på -2,0 mill 
 
204 – Ungdomstjenesten 
Merforbruket som meldes gjelder husleie som ved en inkurie ikke har blitt budsjettert.  Det meldes et 
merforbruk på -0,26 mill. 
 
206 – Pedagogiske tjenester 
Utgifter til pedagogiske tjenester i barnehage meldes med et mindreforbruk på 0,5 mill . 
 
207 – Barnevern 
Planlagt nedtrapping til 2011 nivå fra 2. halvår 2013 har ikke vært mulig, men ut fra dagens aktivitet 
og planlagt avvikling av saker, vil vi nå målet innen utgangen av året. Det meldes et merforbruk på  
-3,3 mill.  
 
300 – Bestillerkontor 
Merforbruk på lønn meldes med -1,1 mill. 
 
301 – Bestillerkontor – praktisk bistand: 
(Se eget oppsett for praktisk bistand og hjemmesykepleie) 
Praktisk bistand og Brukerstyrt personlig assistent (BPA) sees i sammenheng og inngår i denne 
resultatenheten.  Utførte timer praktisk bistand har en liten forbedring og meldes med 0,5 mill i 
mindreforbruk. Egenbetalingen er høyere enn antatt og meldes med 0,65 mill i merinntekt. BPA 
meldes med et mindreforbruk på 3,0 mill p.g.a. reduserte timer, tilbakebetalt ubrukte lønnsmidler og 
mottatt stimuleringstilskudd. Totalt meldes det mindreforbruk på 4,15 mill.  
 
302 – Bestillerkontor – hjemmesykepleie: 
(Se eget oppsett for praktisk bistand og hjemmesykepleie) 
Det utføres et mye høyere antall timer i hjemmesykepleien enn budsjettert.  Fra januar til november i 
2012 ble det utførte ca 7200 timer hver måned. Gjennomsnitt antall timer i 2013 er 9658 timer, en stor 
økning fra 2012, men en liten nedgang fra tidligere meldt. 3-4 brukere som tidligere har bodd hjemme 
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og utløst et stort antall timer hjemmesykepleie har nå valgt å flytte på sykehjem.  Dette gjør at 
prognosen er noe forbedret siden forrige rapportering. Den meldes med et merforbruk på 17,34 mill.  
 
303 - Bestillerkontor  – støttetjenester: 
Nedgang i antall vedtakstimer på dagsenterplasser, samt mindreforbruk på TT-kjøring er årsaken til et  
mindreforbruk på 1,9 mill.  
 
304 – Bestillerkontor – institusjon: 
Måltallet for institusjonsplasser er 500 plasser ved utgangen av 2013. I budsjettet er det tatt høyde for 
en nedtrapping fra 516, som vi antok antallet ville være i januar 2013, og endte opp med 500 på slutten 
av året. Nedtrappingen har gått mye raskere en budsjettert og gjennomsnittstallet for hele året er på 
494 plasser. Institusjonsplasser meldes med et mindreforbruk på 6,7 mill. I tillegg meldes det 1,5 mill i 
merinntekter betaling for opphold i institusjon. Antall utskrivningsklare derimot har hatt et betydelig 
antall flere enn budsjettert og meldes med -5,0 mill i merforbruk.  Totalt gir dette et mindreforbruk 
på 3,2 mill.  
 
310 – Praktisk bistand – utøvende: 
(Se eget oppsett for praktisk bistand og hjemmesykepleie) 
Utøvende tjeneste har driftet dyrere de siste månedene og meldes med -2,3 mill over innsatsstyrt 
finansiering. 
 
311 – Hjemmesykepleien – utøvende: 
(Se eget oppsett for praktisk bistand og hjemmesykepleie) 
Hjemmesykepleien drifter til en noe lavere pris enn innsatsstyrt finansiering og meldes med et 
mindreforbruk på 1,5 mill. 
 
312 – Samlokaliserte boliger: 
Tilskudd til ressurskrevende brukere for 2012 gir bydelen en merinntekt på 3,5 mill. I tillegg er 
endringer i ytelser redusert med 0,9 mill. Totalt meldes et mindreforbruk på 4,5 mill. 
 
Spesifisert oversikt praktisk bistand og hjemmesykepleie: 
Resultat ordinær hjemmesykepleie       

    Utførte/ Antall      

Bestillerkontoret 
Pris pr 
time vedtakstimer mnd Resultat Prognose 

Budsjett til disp jan-
august 779 7253 8 45 200 696   

Resultat kommunal 766 8699 8 53 307 472   

Resultat privat 722 963 8 5 562 288   
Gj.snitt resultat 
priv/komm 762 9662  58 869 760   

Resultat pr august 13 -2409   
-13 669 

064 -17 340 000 

Utførerenheten:   Antall     

  
Pris pr 
time Utførte timer mnd Resultat   

Resultat, innsatsstyrt 766 8699 8 53 307 472   

Resultat 747 8699 8 51 985 224   

Resultat pr august 19 0  1 322 248 1 322 248 

        

Prognose innsatsstyrt 766 8500 4 26 044 000   

Prognose rest av året 766 8500 4 26 044 000   

Prognose rest av året 0  0  0 0 

Sum prognose utfører.     1 500 000 

Gj.snitt timepris 2013 753      

        Totalt -15 840 000 
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Resultat ordinær Praktisk bistand       

Søknadskontoret bestiller: Utførte/ Antall      

  
Pris pr 
time vedtakstimer mnd Resultat Prognose 

Budsjett 543  6759 8 29 361 096   

Resultat kommunalt 541 4901 8 21 211 528   

Resultat private 512 1905 8 7 802 880   
Gj.sn resultat 
privat/komm 533 6806  29 014 408   

Resultat pr august 10 -47   346 688 500 000 

Utførerenheten:   Antall     

  
Pris pr 
time Utførte timer mnd Resultat   

Resultat, innsatsstyrt 541 4901 8 21 211 528   

Resultat 594 4901 8 23 289 552   

Resultat pr august -53 0  -2 078 024 -2 078 024 

        

Prognose innsatsstyrt 541 5000 4 10 820 000   

Prognose rest av året 560 5000 4 11 200 000   

Prognose rest av året -19 0  -380 000 -380 000 

Sum prognose utfører.     -2 300 000 

Gj.snitt timepris 2013 583      

        Totalt -1 800 000 

 
 
 
 
Institusjonsplasser: 
TOTAL OVERSIKT Resultat Status Status Status Status Status Måltall 

INSTITUSJONSPLASSER 31.12.12 30.04.13 31.05.13 30.06.13 31.07.13 31.08.13 2013 

SOMATISK 1,00 346 331 325 321 326 326 328 

SKJERMET 1,24 81 83 85 85 85 82 82 

FORSTERKET 1,42 13 13 13 12 13 13 13 

X-TRA FORSTERKET 1,79 3 3 3 3 3 3 3 

KORTTIDSPLASSER 1,05 32 33 31 31 32 34 35 

INTERMEDIÆR/REHABPL 1,11 7 6 6 7 5 7 8 

VENTEPLASSER 1,05 0 0 0 0 0 0 0 

ALDERSHJEMSPLASSER 0,79 4 3 3 3 3 4 3 

SUM "SYKEHJEMSPLASSER" 486 472 466 462 467 469 472 

                

PSYKIATRIPLASSER 21 21 21 20 20 20 21 

ANDRE HELDØGN 2 2 2 2 2 2 2 

AVLASTNBOL OG BARNEBOLIG 5 5 5 5 5 5 5 

SUM ANDRE PLASSER 28 28 28 27 27 27 28 

        
TOTAL ANTALL 
INSTITUSJONSPLASSER 514 500 494 489 494 496 500 

        

Vederlagsplasser 470 456 452 446 452 450 452 

 
Vurdering: 
Det meldes en prognose som går i balanse. Det forventede mindreforbruket som ble meldt før 
sommeren var det knyttet mye usikkerhet til flere områder. Noe av denne usikkerheten har 
slått ut i negativ retning. 
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Sosialhjelpen er normalt høyere 1. halvår enn 2. halvår og med en særlig nedgang i juli.  I år 
har ikke dette slått til, og det er grunn til å tro at den forventede nedgangen uteblir eller ikke 
blir så synlig som tidligere.  I august er det en liten nedgang i utbetalinger, men ikke mer enn 
at det fortsatt meldes samme merforbruk i prognosen. Sett under ett blir sosialhjelp og 
kvalifiseringsordningen meldt med et forventet merforbruk på 2 mill. 
 
I Barnevernet har den planlagte avviklingen av tiltak tatt lengre tid en tidligere antatt.  Det 
gjør at det tar lengre tid å komme ned på det utgiftsnivå bydelen hadde før 2012.  Prognosen 
har tatt høyde for samme utgiftsnivå frem til november – desember. 
 
Driftstilskudd til private barnehager ser ut til å bli høyere enn det som ble meldt før 
sommeren.  Det er foretatt etterbetaling for 2010 og 2011 til en barnehage som utgjør ca 3 
mill. Dette er resultatet av en klagesak som har dratt ut i tid å få avklart. Med en prognose på -
2 mill er det en forutsetning at bydelen får kompensert alle nye plasser fullt ut.   
 
Det meldes en bedre prognose på lønnsutgifter i administrasjonen, barnehagene og 
boligkontoret enn i første tertial og mindre utgifter på AFP 62-64 år og midlertidig 
uførepensjon, og lønnsoppgjøret ble også lavere enn forventet.  
 
 
 
 
Vedlegg:  BFR Resultatrapport pr. funksjon 2013 
  Rapportering NAV kommune 
  Risikoanalyse   
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2013
Rapportering fra sosialtjenesten til EST - månedlig innen 12. i påfølgende måned.

MÅNED: august

BYDEL: Frogner Kontaktperson / telefonnr: Heidi Damengen / Kay Holmen

Kort veiledning:
--  Bydelene setter inn tall i de hvite feltene.
--  I de gule feltene framkommer det automatiske summeringer. Gule og grå felt er sperret for inntasting.
--  Uttak av data fra OSKAR: det finnes detaljert forklaring/veiledning til tabellene 1-4 i egne arkfaner. 

1.1 Aktive klienter med utbetalt økonomisk sosialhjelp. 
      NB! Klienter som kun har KVP-stønad skal ikke inngå.

        Data hentes fra: OSKAR

2012 2013

endring 
2013 vs 

2012 2012 2013

endring 
2013 vs 

2012 2012 2013

endring 
2013 vs 

2012 2012 2013

endring 
2013 vs 

2012

januar 47 56 9 412 422 10 459 478 19 459 478 19
februar 51 67 16 409 424 15 460 491 31 606 630 24
mars 39 74 35 417 457 40 456 531 75 698 741 43
april 37 81 44 398 447 49 435 528 93 766 834 68

gj.snitt pr mnd (hittil i) 1.tertial 44 70 26 409 438 29 453 507 55
mai 44 83 39 432 472 40 476 555 79 837 916 79
juni 51 65 14 379 459 80 430 524 94 884 985 101
juli 37 61 24 338 449 111 375 510 135 921 1 057 136
aug 43 65 22 375 448 73 418 513 95 970 1 108 138

gj.snitt pr mnd (hittil i) 2.tertial 44 69 25 381 457 76 425 526 101
sept 46 382 428 1 023
okt 58 386 444 1 085
nov 68 415 483 1 150
des 65 411 476 1 219

gj.snitt pr mnd (hittil i) 3. tertial 59 399 458
gj.snitt pr måned hittil i år 49 69 20 396 447 51 445 516 71

Akkumulert antall klienter                  
hittil i årUngdom 18-24 år 25 år og eldre Klienter totalt
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1.2 Nye klienter med utbetalt økonomisk sosialhjelp.
      NB! Nye klienter som kun har KVP-stønad skal ikke inngå.

        Data hentes fra: OSKAR 
Antall 

ungdom 
18-24 år

Antall     
25 år og 

eldre

Nye 
klienter 
totalt

januar 2 26 28
februar 7 29 36
mars 15 26 41

arpril 11 32 43
mai 7 45 52
juni 6 38 44
juli 8 43 51
august 12 35 47
sept
okt
nov
des

2. Behandling av søknader om økonomisk sosialhjelp: antall vedtak og sakbehandlingstid 
    Saksbehandlingstid: andelen av vedtak i løpet av rapporteringsmåneden som ble fattet innen 2 uker etter søknad (både innvilgelser og avslag).
    NB! Søknader om KVP skal ikke inngå

     Data hentes fra: OSKAR

Antall 
saker med 

vedtak 
siste 

måned

Andelen 
vedtak 
som er 
fattet 

innen 2 
uker etter 

søknad

januar 826 90 %
februar 686 90 %
mars 761 90 %
arpril 838 86 %
mai 784 83 %
juni 859 84 %
juli 894 88 %
august 668 89 %
sept
okt
nov
des
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3. Bruk av døgnovernattingstilbud - personer knyttet til registrerte utbetalinger til døgnovernatting i løpet av måneden

      Data hentes fra: OSKAR

Antall 
barn 

(under 18 
år)

Antall 
voksne 

(over 18 
år)

Personer 
totalt

Antall 
personer 

med 
opphold 
under 1 

mnd

Antall 
personer 

med 
opphold 
fra 1 og 
inntil 3 
mnd

Antall 
personer 

med 
opphold 
fra 3 og 
inntil 6 
mnd

Antall 
personer 

med 
opphold i 

6 mnd 
eller 

lengre

Antall 
personer 
på steder 

MED 
kvalitets-

avtale

Antall 
personer 
på steder 

UTEN 
kvalitets-

avtale

Antall 
personer 

med alter-
native 
planer

januar 0 2 2 0 0 0 1 1 2VARSEL: En eller flere inntastinger henger ikke sammen med verdien i 'Personer totalt'
februar 1 5 6 5 1 0 0 0 6 6
mars 0 3 3 2 1 0 0 0 3 3
april 0 8 8 5 3 0 0 1 7 8
mai 1 8 9 7 2 0 0 4 5 9
juni 2 9 11 5 5 1 0 7 4 11
juli 0 11 11 10 1 0 0 10 1 11
aug 7 13 20 17 2 1 0 7 13 17
sept
okt
nov
des

Eventuelle kommentarer:
Var ikke plass på steder med kvalitetsavtale eller egnet oppholdssted grunnet brukere med barn
ang barn: 1 familie med 4 barn og 1 enslig forsørger med 3 barn plassert på familiesenter. 

Pers. totalt fordelt påPersoner totalt fordelt på
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4. Brutto utbetalt økonomisk sosialhjelp (bidrag og lån)  -  i henhold til anvisninger i OSKAR
    NB! KVP-stønad skal ikke inngå i beløpene

      Data hentes fra:  OSKAR    Oppgis i hele 1000 kr

2012 2013 2012 2013

januar 4 382 4 978 9 547 10 414
februar 4 317 4 908 9 385 9 996
mars 4 925 5 143 10 800 9 685
april 3 845 5 613 8 839 10 630

gj.snitt pr mnd (hittil i) 1.tertial 4 367 5 160 9 651 10 178

mai 5 160 5 561 10 840 10 019
juni 3 844 5 082 8 940 9 699
juli 3 869 5 812 10 317 11 397
aug 3 981 5 049 9 524 9 843

gj.snitt pr mnd (hittil i) 2.tertial 4 214 5 376 9 920 10 231

sept 4 198 9 808
okt 4 688 10 559
nov 5 284 10 940
des 5 088 10 689

gj.snitt pr mnd (hittil i) 3. tertial 4 815 10 518
gj.snitt pr måned hittil i år 4 465 5 268 10 034 10 205

Sum brutto utbetalt hittil i år 53 581 42 147

Om den automatisk beregningen av gjennomsnittlig utbetaling pr klient:
   -- Gjennomsnitt for den enkelte måned:  blir beregnet ved at "Sum brutto utbetaling" divideres med antall klienter med stønad - hentet fra Tabell 1.1 kolonnen "Klienter totalt".
   -- Gjennomsnitt pr måned (hittil i) tertialet / hittil i år:  det blir tatt utgangspunkt i de ulike gjennomsnittene pr måned - som vektes i forhold til antall deltakere i den enkelte måned 

Sum                       
brutto utbetaling pr 
måned (1000 kroner)

Gjennomsnittlig      
utbetaling pr klient 
pr måned (kroner)
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5. Budsjett- og regnskapstall for F276 Kvalifiseringsprogrammet - oppgis i hele 1000 kr

     Data hentes fra: Agresso     Oppgis i hele 1000 kroner 

januar februar mars april mai juni juli august september ok tober november desember
Eksternt tildelt budsjett (bystyrets vedtak, jf Dok. 3): 22 839 22 839 22 839 22 839 22 839 22 839 22 839 22 839
Bydelens årsbudsjett 22 839 22 839 22 839 22 839 22 839 22 794 22 794 22 794
Omdisponert 0 0 0 0 0 45 45 45

Sum Netto driftsutgift F276 hittil i år 397 1 937 3 403 4 817 6 407 7 631 9 393 11 105
Avledet mekanisk årsprognose * 4 764 11 622 13 612 14 451 15 377 15 262 16 102 16 658

=>avvik fra Bydelens årsbudsjett 18 075 11 217 9 227 8 388 7 462 7 532 6 692 6 137
Bydelens egen årsprognose 22 839 22 839 16 264 19 839 19 839 19 794 17 794 17 794

=>avvik fra Bydelens årsbudsjett 0 0 6 575 3 000 3 000 3 000 5 000 5 000

* Avledet mekanisk årsprognose: beregnes ved at "Sum Netto driftsutgift F276 hittil i år" divideres med antall måneder hittil i år, og multipliseres med 12

Beskrivelse av omdisponeringer fra/til F276 i forhold til bevilgningen i Dok. 3:

6. Budsjett- og regnskapstall for F281 Økonomisk sosialhjelp - oppgis i hele 1000 kr

     Data hentes fra: Agresso     Oppgis i hele 1000 kroner 

januar februar mars april mai juni juli august september ok tober november desember
Eksternt tildelt budsjett (bystyrets vedtak, jf Dok. 3): 50 539 50 539 50 539 50 539 50 539 50 539 50 539 50 539
Bydelens årsbudsjett 50 539 50 539 50 539 50 539 50 539 50 539 50 539 50 539
Omdisponert 0 0 0 0 0 0 0 0

Sum Netto driftsutgift F281 hittil i år 3 619 8 492 12 979 19 040 24 042 29 198 34 294 39 108
Avledet mekanisk årsprognose * 43 428 50 952 51 916 57 120 57 701 58 396 58 790 58 662

=>avvik fra Bydelens årsbudsjett 7 111 -413 -1 377 -6 581 -7 162 -7 857 -8 251 -8 123
Bydelens egen årsprognose 50 539 50 539 50 539 50 539 52 039 52 039 57 539 57 539

=>avvik fra Bydelens årsbudsjett 0 0 0 0 -1 500 -1 500 -7 000 -7 000

* Avledet mekanisk årsprognose: beregnes ved at "Sum Netto driftsutgift F281 hittil i år" divideres med antall måneder hittil i år, og multipliseres med 12

Beskrivelse av omdisponeringer fra/til F281 i forhold til bevilgningen i Dok. 3:
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7. Beskrivelse av bydelens iverksatte og planlagte korrektive tiltak:

8. Andre kommentarer fra bydelen:

slutt slutt



 

Bydel Frogner – Omstilling og Risikostyring  
(Risk management) 2013 

             R=Regnskap B=Budsjett 
TILTAK HVA GJØRES RISIKOVURDERING 

H=høy, M=middels, 
L =lav risiko 

RISIKO – 
SAMMENLIGNING 
BELØP - 
KONSEKVENSER 

PROGNOSE PR 
31.08.2013 

100 Fellestjenester     

IKT-utgifter:  
Fremskrevet utgifter i 2012. Den 
planlagte omfattende utskifting av PCer 
i 2012 ser ut til å bli utsatt til 2013. 

Det ryddes kontinuerlig i e-
post adresser og IKT 
arbeidsplasser holdes på et 
minimum. 

IKT utgifter ikke blir 
høyere enn 
budsjettert (M) 

R 2011 – 10,4 mill 
R 2012 – 11,0 mill 
B 2013 – 12,0 mill 

 

Lønnsoppgjør 2013 

Det er avsatt midler til lønnsoppgjøret i 
tråd med den prosent som FIU har gitt. 

Avsatte midler er fordelt på 
KOSTRAfunksjoner  

Resultatet av 
forhandlingene (L) 

R 2011 – 5,3 mill 
R 2012 – 7,8 mill 
B 2013 – 12,2 mill 

+4,8 mill 

Innføring nytt HR-system 

Bydelen gikk over til nytt HR system i 
november 2012. 

Det er lagt ned et enormt 
arbeid i forbindelse med nytt 
HR system og det har vært 
behov for ekstra ressurser  

Det er stor 
arbeidsbelastning 
på de ansatte og 
oppgavene krever 
god kjennskap til 
lønn og lønnsystem 
(H) 

Utløst ekstra 
lønnsutgifter.  

-0,9 mill 

Mindreforbruk fra 2012    + 5,8 mill 
Pensjon:  
AFP 62-64 år, samt engangsbeløp til 
midlertidig uførepensjon. 

Arbeidstakere blir nøye fulgt 
opp ved sykemeldinger, og 
med tilrettelegginger. Tiltak 
iverksettes for å redusere 
overgang til midlertidig 
uførepensjon ved max-dato.  

Antall arbeidstakere 
som ønsker AFP 62-
64 år, og antall på 
midlertidig uføre-
pensjon etter max-
dato, er 
uforutsigbart. (M) 

AFP 
R 2011 – 1,7 mill 
R 2012 – 1,5 mill 
B 2013 – 1,3 mill 
UFØRE 
R 2011 - 2,3 mill 
R 2012 – 2,5 mill 
B 2013 – 2,7 mill  

+1,3 mill 

Utleie av gategrunn:  
Utleiesatsene er økt med deflator, 3,3 
%. Vedlikehold og utbedring av bl.a. 
Bogstadveien har gitt lavere inntekter i 
2012  

Oppfølging av inngåtte avtaler 
og kontroll med ulovlig bruk av 
gategrunn.  

Det forutsettes en 
noe høyere aktivitet 
på utleie enn i 2012 
og høyere 
utleiepriser (L) 

R 2011 – 4,6 mill 
R 2012 – 4,1 mill 
B 2013 – 4,0 mill 

 



Driftstilskudd til private 
fysioterapeuter:  
Ny ordning hvor en større del skal 
finansieres gjennom driftstilskudd 

Det utbetales driftstilskudd 
etter den nye ordningen. 
Ledige hjemler brukes på 
Oscarshus 

Det forutsettes 
lønnsøkning i 
samsvar med 
prognosen. (L) 

R 2011 – 13,1 mill 
R 2012 – 12,3 mill 
B 2013 – 13,4 mill 

+ 0,65 mill 

Ingen opplæringsmidler Det gjennomføres kun lov- og 
forskriftsmessig opplæring og 
kurs. 

Kan gi manglende 
kvalitetsutvikling i 
tjenesten. 

R 2011 – 0,7 mill 
R 2012 – 0,3 mill 
B 2013 -  0,0 mill 

Pr. august er det 
regnskapsført 
185 000 i kurs og 
opplæringsutgifter 
som dekkes av 
ordinær drift. 

101 NAV –kommune     
Introduksjonsordning: Det er 
budsjettert med det antall flyktninger 
det forventes at bydelen skal motta. 

Videreføring av driften Det forutsettes at 
bydelen vil motta 
Bosettingstilskudd 
flyktninger på 3,5 
mill (M) 

R 2011 – 8,0 mill 
R 2012 – 9,4 mill 
B 2013 – 11,2 mill 
 

Bosetting er i rute 
med 29 bosatte til 
nå. 

102 Økonomisk sosialhjelp – 
kvalifiseringsprogram:  

    

Økonomisk sosialhjelp – 

kvalifiseringsprogram: 
Budsjettet er lagt i tråd med tildelt 
ramme. 

 Det forutsettes at 
statlig tilskudd til 
kvalifiseringsprogra
m og tildelt 
sosialhjelp skal 
være tilstrekkelig 
(M). 

R 2011 – 65,2 mill 
R 2012 – 66,6 mill 
B 2013 – 73,4 mill 

KVP + 5,0 mill 
Sosialhjelp – 7,0 mill 

200 Kommunale barnehager     
Oppholdsbetaling: Budsjettert med 
85 % av høyeste sats. 

Kontroll og oppfølging av 
kundereskontro både i 
barnehagene og i 
økonominettverket. 

Det forutsettes at 
oppholdsbetaling i 
gjennomsnitt er  
85% av høyeste 
sats.(L)  

R 2011 – 20,8 mill 
R 2012 – 22,8 mill 
B 2013 – 22,6 mill 

 

Nye barnehageplasser: Ny ordning 
fra 2013 gir kun kompensasjon for 
plasser etablert og meldt 15.12.2012. 
Bydelen ser muligheter for å opprette 
plasser 1. halvår 2013 som etter ny 
ordning ikke kompenseres. 

Forhandler med KOU om måter 
å få kompensert/finansiert nye 
plasser opprettet i løpet av 
2013. 

Høy risiko dersom 
nye plasser ikke blir 
kompensert (H) 

Mottar kompensasjon 
etter differanse av 
antall plasser fra året 
før. 

 



202 Private barnehager     
Driftstilskudd: Det er avsatt 
budsjettmidler etter dagens aktivitet.  

Oppfølging av private 
barnehager, kontroll av 
regnskap.  Holde oversikt over 
nye plasser. 

Nye private plasser 
som ikke 
kompenseres/finansier
es.(H) 

R 2011 – 140,0 mill 
R 2012 – 145,9 mill 
B 2013 – 152,0 mill 

Redusert til -2,0 mill 

205 Helsestasjon     
Øke med en helsesøsterstilling Styrke 

helsesøstervirksomheten i 
videregående skole.  

 R 2011 – 13,4 mill 
R 2012 – 15,5 mill 
B 2013 – 16,9 mill 

 

206 Pedagogiske tjenester     
Spesialpedagogisk hjelp til 
førskolebarn: 
Videreføre aktiviteten som i 2012 

Tett samarbeid mellom 
barnehage og pedagogisk 
fagteam for å ivareta behov til 
funksjonshemmede barn. 

Usikkert med 
hensyn til hvor 
mange nye barn 
som trenger 
spesialpedagogisk 
hjelp. (M) 

R 2011 – 12,0 mill 
R 2012 – 11,7 mill 
B 2013 – 13,2 mill 
Salg av tjenester til 
andre: 
R 2011 – 2,2 mill 
R 2012 – 1,9 mill 
B 2013 – 2,0 mill 

Reduserte 
lønnsutgifter +0,5 
mill 

207 Barnevern     
Barnevern:  
Økt med 0,3 stilling. Det har vært et 
stort merforbruk i 2012. Tiltak som er 
iverksatt vil også utløse store utgifter i 
2013. 

Det er en målsetning å 
redusere utgiftene i løpet av 1. 
halvår tilbake til 2011 nivå. 
Budsjettet er økt i samsvar 
med målsettingen. 

Barnevernet verken 
kan eller skal avstå 
fra nødvendige 
tiltak når barn er i 
en situasjon som 
faller inn under 
lovverket. Ofte ut-
løses tiltak av andre 
instanser, f.eks. 
barnevernsvakten, 
fødeklinikk eller 
politiet (H) 

R 2011 – 38,7 mill 
R 2012 – 63,4 mill 
B 2013 – 52,6 mill 

Merforbruk -3,3 mill 

300 Bestillerkontoret     
Økt med 2 stillinger på bestillerkontoret Samhandlingsreformen krever 

at pasientene blir fulgt opp 
allerede ved innleggelse på 
sykehus.  

Ressurser til å 
ivareta de som 
utskrives fra 
sykehus og gi den 
riktige 

R 2011 – 16,1 mill 
R 2012 – 19,8 mill 
B 2013 – 22,1 mill 

Merutgifter -1,1 mill 



behandlingen.(M) 
301 Bestillerkontoret – 
praktisk bistand 

    

Praktisk bistand: Begrense utførte 
timer til i gj.snitt 6 759 pr mnd til en 
timepris på kr 592.  

Regulere vedtaksmengden i 
samsvar med budsjett.  

Kontinuerlig 
oppfølging av 
vedtakspraksis. 
Risiko både i antall 
timer og timepris. 
(M) 

Utførte timer pr mnd 
R 2011 – 7577(7292) 
R 2012 – 7137 
B 2013 - 6759 

 
Regnskap/Budsjett 
R2011 – 39,1 mill 
R 2012 – 37,4 mill 
B 2013 – 48,0 mill 

+0,65 mill økt 
inntekt egenbetaling. 
 
 
 
 
+0,5 mill 

BPA: Begrense antall vedtakstimer til 
4685 pr mnd. 

Revurdering av tidligere 
vedtak og regulere antall 
vedtakstimer i samsvar med 
budsjett. 

Kontinuerlig 
oppfølging av 
vedtakspraksis. 
Risiko både i antall 
timer og timepris. 
(L) 

R 2011 – 17,8 mill 
R 2012 – 15,8 mill 
B 2013 – 20,1 mill 

+3,0 mill 

302 Bestillerkontoret – 
hjemmesykepleie 

    

Hjemmesykepleie: Begrense utførte 
timer til i gj.snitt 7 253 pr mnd til en 
timepris på kr 858.  

Regulere vedtaksmengden i 
samsvar med budsjett. 

Kontinuerlig 
oppfølging av 
vedtakspraksis. 
Risiko både i antall 
timer og timepris. 
(M) 

Utførte timer pr mnd 
R 2011 – 7796 (7599) 
R 2012 – 7686 
B 2013 – 7253 
 

Regnskap/Budsjett 
R2011 – 63,4 mill 
R 2012 – 75,8 mill 
B 2013 – 74,7 mill 

-17,34 mill 

303 Bestillerkontoret – 
støttetjenester 

    

Støttekontakt: Holde antall timer på 
dagens nivå – ca 800 timer pr mnd 

Videreføre og opprette flere 
støttekontaktgrupper, som 
ivaretar brukerens behov for 
sosialt samvær og stimulerer 
til deltakelse og 
selvstendighet.  

Det forutsettes 
samme aktivitet 
som i 2012 (M) 

R 2011 – 1,9 mill 
R 2012 – 1,9 mill 
B 2013 – 2,1 mill 

 



Trygghetsalarm: Dagens aktivitet 
videreføres. 

Kontroll og oppfølging av 
alarmer som ikke lenger er i 
bruk.  Oppsigelse. 

Alle over 70 år har 
rett på 
trygghetsalarm. (L) 

R 2011 – 1,1 mill 
R 2012 – 0,8 mill 
B 2013 – 1,3 mill 

Utg for nov og des 12 
er ført I 2013. 
Resultatet for 2012 
ville da blitt 1,2 mill. 
Resultatet for 2013 
vil bli tilsvarende 
høyere (0,4 mill) Vi 
velger allikevel å 
melde prognosen i 
balanse da ny 
leverandør ser ut til å 
gi en rimeligere 
tjeneste. 

Transporttjenesten TTBudsjettet er 
økt tilsvarende merforbruk i 2012. 
Siden 2010 er utgiftene økt med 3,8 
mill. 

Holde antallet på dagens nivå. Utgiftene utløses 
når brukerne 
benytter TT-kort. 
(H) 

R 2011 – 13,4 mill 
R 2012 – 14,6 mill 
B 2013 – 15,7 mill  

+ 1,0 mill 

Aktivisering av eldre og 
funksjonshemmede: Det er 
budsjettert i tråd med dagens aktivitet.   

Holde antall timer på dagens 
nivå. 

Det forutsettes 
samme aktivitet 
som i 2012 (M) 

R 2011 – 10,1 mill 
R 2012 – 10,0 mill 
B 2013 – 11,1 mill  

+1,0 mill 

304 Bestillerkontoret – 
institusjon 

    

Måltallet er lagt på 516 i januar og en 
nedtrapping til 500 ved utgangen av 
året. Gj.snitt 506 plasser. 

Videreføre tiltak fra 2012. 
Innsatsteam, nært samarbeid 
med hjemmesykepleie og 
praktisk bistand, ingen på 
vurderingsplasser. 

Det forutsettes at 
nedtrappingsplanen 
holdes. (H) 

R 2011 – 359,0 mill 
R 2012 – 360,4 mill 
B 2013 – 354,9 mill 

+6,7 mill 

Ferdigbehandlet: Holde antall døgn 
med betalingsplikt på sykehusene nede 
og innenfor budsjetterte midler 

Innsatsteamet gjennomfører 
daglig vurderingsbesøk på 
sektorsykehuset, for 
planlegging av tiltak.  Bruker 
og pårørende trygges på at de 
vil få den hjelp de trenger når 
de kommer hjem. 

Det forutsettes 
kontinuerlig 
oppfølging i 
samhandling 
mellom 
innsatsteam, 
hjemmetjeneste og 
bestillerkontoret. 
(H) 

R 2011 – 0,8 mill 
R 2012 – 1,5 mill 
B 2013 – 1,5 mill  

-5,5 mill 

Vederlag for institusjonsbeboere og 
dagsenterbrukere beregnes i forhold til 

Innhente inntektsopplysninger, 
beregne vederlag og fatte 

Endring i inntekt, 
skatt, renter gir 

R 2011 – 85,9 mill 
R 2012 – 89,8 mill 

+1,5 mill 



antall institusjonsbeboere, og det 
foretas etterberegning av samtlige når 
skatteoppgjør foreligger. 

vedtak så snart som mulig 
etter innleggelse. Foreta 
etterberegning så snart 
skatteoppgjøret foreligger. 

utslag på 
vederlaget. (L) 

B 2013 – 89,2 mill 

310 Praktisk bistand - 
utøvende 

    

Tilpasse driften av praktisk bistand til 
prismodellen i brukervalgsordningen 

Regulere arbeidskraften i tråd 
med aktivitet, samarbeid med 
hjemmesykepleien 

Nærværstid i tråd 
med brukervalg (H) 

Se eget oppsett i 
økonomirapporten 

-2,3 mill 

311 Hjemmesykepleie - 
utøvende 

    

Tilpasse driften av hjemmesykepleien 
til prismodellen i brukervalgsordningen 

Nært samarbeid med 
innsatsteam og praktisk 
bistand 

Nærværstid i tråd 
med brukervalg (M) 

Se eget oppsett i 
økonomirapporten 

+1,5 mill 

312 Samlokaliserte boliger     
Redusere utgifter til heldøgns omsorg 

og pleie (botiltak) for sterkt 
funksjonshemmede. Kjøp av 
tjenester. 

Vurdere kjøp av tjenester i 
konkurranse 

Det forutsettes 
samme aktivitet 
som i 2012 (H) 

R 2011 – 19,9 mill 
R 2012 – 20,9 mill 
B 2013 – 22,7 mill 
mill  

+4,5 mill hvor 3,5 
gjelder merinntekt 
tilskudd til 
ressurskrevende 
brukere. 

Egne boliger: Redusere antall vedtak, 
omhjemle, samordne tjenestene. 

Prosjekt ”Boligkabalen” – 
revurdering og endring av 
vedtak. 

Endring av beboere 
kan gi endring i 
ressursbruk.(M) 

R 2011 – 33,7 mill 
R 2012 – 37,5 mill  
B 2013 – 39,2 mill 

 

H= meget høy risiko mht anslått aktivitet, hvilket betyr fare for merforbruk 
M= det er risiko forbundet med gjennomføring av aktiviteten, hvilket betyr fare for merforbruk 
L= det er liten risiko forbundet med gjennomføringen 
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BU-sak         285/13 
 
          
 
 
Møtedato: 24.9.2013 
 
 
 
 
 
 
SØKNAD OM MIDLERTIDIG FRITAK FRA VERV I BU, AU OG M IBU  
Christoffer T. Olsen, Venstre, søker midlertidig fritak fra verv i bydelsutvalget, arbeidsutvalget og 
miljø- og byutviklingskomiteen av helsemessige årsaker.   
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
Bydelsutvalget innvilger søknad om midlertidig fritak fra Christoffer T. Olsen, Venstre. Anne-
Lise Bergenheim, Venstre, rykker opp som fast medlem i bydelsutvalget. I arbeidsutvalget rykker 
Natasza P. Sandbu, Venstre, opp som fast medlem og i miljø- og byutviklingskomiteen rykker 
Anne-Lise Bergenheim, Venstre, opp som fast medlem. 
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BU-sak         286/13 
 
          
 
 
Møtedato: 24.9.2013 
 
 
 
 
 
 
UTPEKING AV NESTLEDER  
I reglement for bydelene vedtatt av Oslo bystyre 15.10.2003 sak 363 (sist endret 28.03.2012) 
merknad til § 2-2 bydelsutvalg «Bydelsutvalg som er direkte valgt velger selv sin leder og 
nestleder og konstituerer seg selv». På bakgrunn av innvilget permisjonssøknad fra nestleder av 
BU, Christoffer T. Olsen, utpeker bydelsutvalget ny nestleder. 
  
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
Bydelsutvalget utpeker …………………..  til ny nestleder. 
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BU-sak  287/13 
          
 
 
Møtedato: 24.09.2013 
BU-sak:  287/13 
 
 
 
BUDSJETTJUSTERING – INNSPARINGSTILTAK BUDSJETT 2013   
 
I forbindelse med behandlingen av sak 229/13 Økonomiprognose med produksjonstall for juli 
2013 hvor prognosen forutsetter balanse ved utgangen av året, ønsket bydelsutvalget å få forelagt 
en budsjettjusteringssak i september med innsparingstiltak i størrelse 5 mill for å sikre at bydelen 
går ut av 2013 med et mindreforbruk. 
 
Institusjonsplasser: 
Det brukes færre institusjonsplasser enn budsjettert.  Prognosen som meldes på kjøp av 
sykehjemsplasser forutsetter at måltallet 500 plasser er i bruk resten av året.  En reduksjon til 496 
plasser vil gi en innsparing på 0,5 mill. Ser en bruk av plasser isolert vurderes dette til en lav 
risiko. Gjennomsnitt bruk av plasser har vært 494,6 plasser.  
 
Vedtakstimer hjemmesykepleie: 
Det har vært et stort merforbruk av utførte timer i hjemmesykepleien. Det er gjennomsnittlig utført 
2 400 timer pr mnd mer enn budsjettert i 2013.  Et fåtall brukere har et behov for pleie og omsorg 
som utløser en kostnad som er lagt over det en sykehjemsplass koster.  Noen av disse brukerne har 
flyttet på sykehjem i august og vi håper dette vil gi utslag på utførte vedtakstimer.  Dersom utførte 
vedtakstimer reduseres med 500 pr mnd vil dette gi en innsparing på 1,5 mill. Det forutsettes at 
bruk av institusjonsplasser allikevel holdes på 496 og tiltaket må karakteriseres som høy risiko. 
 
Spesialisert korttidsenhet (SKE) ved Diakonhjemmet: 
Avtalen med Diakonhjemmet er sagt opp med virkning fra 01.10.2013. Det er avsatt midler for 
hele året. Differansen utgjør 1,2 mill  og regnes som lav risiko. 
 
 
Flyktningetilskudd: 
Måltallet for bosetting av flyktninger er satt til 39 for bydel Frogner.  Hver bosetting utløser kr 
100 000 i tilskudd.  Hittil i år er det bosatt 29 flyktninger.  I budsjettet er det forventet bosetting av 
35.  Dersom bydelen når måltallet vil vi motta 0,4 mill mer en budsjettert.  Tiltaket utløser en 
middels risiko. 
 
Husleieinntekter: 
Alle boligene i bydelen fastsetter husleien etter gjengsleie. Dette har vært en overgangsordning og 
først nå ser vi full virkning av dette.  For bydelens boliger utgjør dette 1,4 mill i merinntekter .  
Risikofaktoren her er kun tomgangsleie og anses som lav. 
 



2 

Institusjonsplasser 0,5 mill 

Redusere utførte timer hjemmesykepleie 1,5 mill 

Nedleggelse av SKE avdeling ved DIA 1,2 mill 

Flykningetilskudd 0,4 mill 

Merinntekter husleieinntekter 1,4 mill 

Totalt 5,0 mill 

 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
Bydelsutvalget vedtar budsjettjusteringen.   
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BU-sak         288/13 
 
          
 
 
Møtedato: 24.9.2013 
 
 
 
 
 
 
AU – VARAOBSERVATØR FRA FREMSKRITTSPARTIET  
Grunnet uttreden fra verv i bydelsutvalget for Christian Haugen, BU-sak 258/13, må det 
oppnevnes ny varaobservatør til arbeidsutvalget fra Fremskrittspartiet.   
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
Bydelsutvalget oppnevner ……………………. til varaobservatør i arbeidsutvalget fra 
Fremskrittspartiet.  
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BU-sak         289/13 
 
          
 
 
Møtedato: 24.9.2013 
 
 
 
 
 
 
MIBU – VARAMEDLEM FRA HØYRE  
Grunnet uttreden fra verv i bydelsutvalget og MIBU for Theo Thorkildsen, BU-sak 257/13, må det 
oppnevnes ett nytt varamedlem til miljø- og byutviklingskomiteen fra Høyre.   
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
Bydelsutvalget oppnevner ……………………. til varamedlem i miljø- og byutviklingskomiteen 
fra Høyre.  
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Møtedato: 24.9.2013 
 
 
 
 
 
 
HUSK – VARAMEDLEM FRA FREMSKRITTSPARTIET  
Grunnet uttreden fra verv i bydelsutvalget og HUSK for Christian Haugen, BU-sak 258/13, må det 
oppnevnes ett nytt varamedlem til helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen fra Fremskrittspartiet.   
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
Bydelsutvalget oppnevner ……………………. til varamedlem i helse-, unge-, sosial- og 
kulturkomiteen fra Fremskrittspartiet. 
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Møtedato: 24.9.2013 
 
 
 
 
 
 
HUSK – VARAMEDLEM FRA SOSIALISTISK VENSTREPARTI  
Grunnet uttreden fra verv i bydelsutvalget og HUSK for Kristin Benestad, BU-sak 259/13, må det 
oppnevnes ett nytt varamedlem til helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen fra Sosialistisk 
Venstreparti.   
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
Bydelsutvalget oppnevner ……………………. til varamedlem i helse-, unge-, sosial- og 
kulturkomiteen fra Sosialistisk Venstreparti. 
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Møtedato: 24.9.2013 
 
 
 
 
 
 
AU – VARAMEDLEM FRA VENSTRE  
Grunnet midlertidig fritak fra verv i bydelsutvalget for Christoffer T. Olsen, BU-sak 285/13, må 
det oppnevnes nytt varamedlem til arbeidsutvalget fra Venstre.   
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
Bydelsutvalget oppnevner ……………………. til varamedlem i arbeidsutvalget fra Venstre.  
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Møtedato: 24.9.2013 
 
 
 
 
 
 
MIBU – VARAMEDLEM FRA VENSTRE  
Grunnet midlertidig fritak fra verv i miljø- og byutviklingskomiteen for Christoffer T. Olsen, BU-
sak 285/13, må det oppnevnes nytt varamedlem til MIBU fra Venstre.   
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
Bydelsutvalget oppnevner ……………………. til varamedlem i miljø- og byutviklingskomiteen 
fra Venstre.  
 
 
 
 
 
 
 
  



2013 - Praktisk bistand - oversikt over brukernes valg
Rapport til Helseetaten innen den 7. hver måned

Bydel:Frogner

ANTALL BRUKERE
Leverandør Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug
Kommunal utfører 636 638 638 631 635 637 632 623
Hjtj. for døve og døvblinde (kommunal) 0 0 0 0 0 0 0 0
ASOR AS 22 22 22 24 23 22 22 23
Attendo Care AS 8 8 8 8 8 8 8 8
CityMaid AS 53 53 54 54 54 52 54 52
Kamfer AS 39 41 40 41 40 38 37 38
Omsorgsspesialisten AS 77 77 76 77 78 71 70 69
Oslo Helse og Omsorg AS 64 64 65 62 61 61 61 61
Prima Omsorg AS 0 0 0 0 0 0 0 0
Seniorstøtten AS 6 7 8 8 8 8 7 7
Ny leverandør fra 1.4.13 0 0 0 0 0
Total Helseservice AS 27 27 29 30 30 29 28 30
Unicare Omsorg AS 30 29 29 29 30 32 34 30
Sum komm.utfører 636 638 638 631 635 637 632 623
Sum private utførere 326 328 331 333 332 321 321 318
Sum alle utførere 962 966 969 964 967 958 953 941

Totalt vedtakstid alle brukere ved utgangen av måned:
Kommunal 7095:18 6360:26 7041:37 6511:33 6846:12 6902:13 7212:16 7019:63
Privat 2554:06 2388:43 2691:49 2606:58 2704:31 2589:05 2808:07 2792:10
Sum vedtakstid 9649:24 8749:09 9733:26 9118:31 9550:43 9491:18 10020:23 9812:13

Gjennomsnittlig vedtakstid pr bruker i perioden:              
Kommunale utførere 11:09 09:58 11:02 10:19 10:46 10:50 11:24 #VERDI!
Private utførere 07:50 07:16 08:07 07:49 08:08 08:03 08:44 08:46
Timer og minutter



2013 - Hjemmesykepleie - oversikt over brukernes valg
Rapport til Helseetaten innen den 7. hver måned.

Bydel: Frogner

ANTALL BRUKERE
Leverandør Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug
Kommunal utfører 671 690 662 647 656 651 647 620
ASOR AS 5 5 5 6 6 6 6 6
Kamfer AS (fra 1.4.2013) 2 3 5 6 7
Oslo Helse og Omsorg AS 9 9 7 6 7 6 8 7
Prima Omsorg AS 0 0 0 0 0 0 0
Total Helseservice AS 7 10 9 11 12 10 9 10
Unicare Omsorg AS 7 8 7 7 6 5 8 9
Sum komm.utfører 671 690 662 647 656 651 647 620
Sum private utførere 28 32 28 32 34 32 37 39
Sum alle utførere 699 722 690 679 690 683 684 659

Totalt vedtakstid alle brukere ved utgangen av måned:
Kommunal 11690:16 10385:28 11759:1 10814:26 11352:00 10989:00 11523:07 10980:25
Privat 1005:40 912:04 953:19 1038:57 1140:45 977:28 1063:33 1149:12
Sum vedtakstid 1005:40 912:04 953:19 1038:57 1140:45 977:28 1063:33 12129:37

OBS OBS OBS
Gjennomsnittlig vedtakstid pr bruker i perioden:              
Kommunale utførere #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI!
Private utførere 35:55 28:30 34:02 32:28 33:33 30:32 28:44 29:28
Timer og minutter



2013 - Hjemmesykepleie natt - oversikt over brukernes valg
Rapport til Helseetaten innen den 7. hver måned.

Bydel:Frogner

ANTALL BRUKERE
Leverandør Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug
Kommunal utfører 34 36 39 40 44 41 40 43
ASOR AS 3 3 3 3 3 3 3 3
Sum komm.utfører 34 36 39 40 44 41 40 43
Sum private utførere 3 3 3 3 3 3 3 3
Sum alle utførere 37 39 42 43 47 44 43 46

Totalt vedtakstid alle brukere ved utgangen av måned:
Kommunal 605:09 558:57 642:06 651:47 685:42 720:24 748:06 757:59
Privat 55:21 50:00 56:27 57:28 59:22 57:28 59:22 59:22
Sum vedtakstid 660:30 608:57 698:33 709:15 745:04 777:52 807:28 817:21

Gjennomsnittlig vedtakstid pr bruker i perioden:              
Kommunale utførere 17:47 15:31 16:27 16:17 15:35 17:34 18:42 17:37
Private utførere 18:27 16:40 18:49 19:09 19:47 19:09 19:47 19:47
Timer og minutter























 
 
Endret ved bystyrets vedtak av 03.11.2004 sak 462, 07.12.2005 sak 474, 07.06.2006 sak 238, 
og 05.12.2007 sak 445, 30.01.08 sak 22, 14.12.11 sak 453 og 28.03.2012 sak 73 
  
Kapittel 1 
  
Formål og virkeområde 
  
§ 1-1 Formål og virkeområde 
  
Bydelsutvalgene er hjemlet i kommuneloven § 12 om kommunedelsutvalg. 
  
Bydelsadministrasjonen med bydelsdirektøren som øverste leder er underlagt både byrådet og 
bydelsutvalget. 
  
Formålet med dette reglementet er å forankre bydelene i kommunens styringssystem samt å 
fastsette hvilke kommunale oppgaver bydelene i hovedsak er tillagt ansvaret for. 
  
Reglementets kapittel 2 omhandler bydelenes folkevalgte og administrative organer. Kapittel 
3 fastsetter bydelenes ansvarsområde. I kapittel 4 er inntatt kommunelovens 
saksbehandlingsregler for folkevalgte organer og utfyllende saksbehandlingsregler vedtatt av 
bystyret. Kapittel 5 regulerer tilsyns-, kontroll- og ankeordninger overfor bydelene fra 
kommunen sentralt. 
  
Kapittel 2 
  
Bydelens politiske organer, brukerutvalg og administrasjon 
  
§ 2-1 Virkeområde 
  
Kapittel 2 fastsetter bydelens politiske og administrative organer; 
- obligatoriske og valgfrie politiske organer (§ 2-2 - § 2-6) 
- obligatoriske og valgfrie brukerutvalg (§ 2-8) 
- bydelsadministrasjonen med bydelsdirektøren som øverste leder (§ 2-9). 
  
For de politiske organene i § 2-2 - § 2-6 gjelder valgbarhetsreglene i § 2-7. 
  
§ 2-2 Bydelsutvalg 
  
I hver bydel skal det være et bydelsutvalg bestående av 15 medlemmer og 15 
varamedlemmer. Til bydelsutvalget kan det i tillegg velges ett varamedlem fra hver gruppe 
som er representert med bare ett medlem i utvalget. 
  
Bydelsutvalget skal i medhold av kommuneloven § 12 velges av bystyret, hvis ikke annet er 
bestemt av bystyret. Bystyret velger leder og nestleder. 
  
Bystyret selv kan i medhold av kommuneloven § 12 nr 2 bestemme at medlemmene til 
bydelsutvalget skal velges av innbyggerne i vedkommende bydel (direkte valg). 
  



Valgbarhet til bydelsutvalget skal i medhold av forskrift om direkte valg til 
kommunedelsutvalg § 2 nr 2, begrenses til å omfatte de som er bosatt i vedkommende bydel. 
  
§ 2-3 Arbeidsutvalg 
  
Hvert bydelsutvalg skal opprette et arbeidsutvalg, som skal bestå av 5 medlemmer med 
varamedlemmer. 
  
Arbeidsutvalget velges blant bydelsutvalgets medlemmer og ledes av bydelsutvalgets leder. 
Arbeidsutvalget skal bestå av både flertalls- og mindretallskonstellasjonen i bydelsutvalget. 
En representant fra hver av de partigrupper som ikke blir innvalgt, kan møte som observatør. 
  
Bydelsutvalget fastsetter selv hvilke oppgaver arbeidsutvalget skal ha. 
  
Bydelsutvalget kan gi arbeidsutvalget myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller i typer 
av saker som ikke er av prinsipiell betydning. 
  
§ 2-4 Komiteer 
  
Bydelsutvalget kan opprette komiteer som saksforberedende organer for bydelsutvalget. 
  
Bydelsutvalgene kan delegere sin høringskompetanse til komiteene. 
  
Komiteene kan ikke uten bydelsutvalgets samtykke pålegge administrasjonen 
ressurskrevende utredningsarbeid. 
  
§ 2-5 Tilsynsutvalg 
  
1. Tilsynsutvalg for institusjoner mv. 
  
I bydeler hvor det er institusjoner som nevnt nedenfor, skal bydelsutvalget opprette ett eller 
flere tilsynsutvalg for institusjon m.v., avhengig av antall institusjoner. 
  
Følgende institusjoner skal stå under folkevalgt tilsyn: 
- Sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie 
- Dagsenter for fysisk og psykisk funksjonshemmede 
- Avlastningsboliger 
  
Styremedlemmer og ansatte i institusjoner kan ikke samtidig være medlem/varamedlem i 
tilsynsutvalg for samme institusjon. 
  
Tilsynsutvalget skal bestå av tre medlemmer og tre varamedlemmer. 
  
De lokale eldrerådene skal være representert med en representant i de enkelte 
tilsynsutvalgene, dersom de lokale eldrerådene ønsker dette. 
  
2. Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester. 
Bydelsutvalget skal opprette et tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester. 
Tilsynet er et frivillig tilbud til brukerne. Det er opp til hver enkelt bruker, eventuelt i samråd 
med pårørende/ hjelpeverge å ta kontakt med tilsynsutvalget. Bruker avgjør hvordan 



kommunikasjonen skal foregå; i form av hjemmebesøk eller gjennom skriftlig/ muntlig 
kommunikasjon. 
Ansatte i vedkommende bydel eller private tjenesteleverandører som bydelen benytter for 
hjemmebaserte tjenester kan ikke være medlem/ varamedlem av tilsynsutvalget. 
Tilsynsutvalget skal bestå av tre medlemmer og tre varamedlemmer. 
Bydelsutvalget kan invitere det lokale eldrerådet til å foreslå en kandidat til tilsynsutvalget. 
  
3. Alle tilsynsutvalg skal rapportere til bydelsutvalget. 
  
§ 2-6 Råd og brukerutvalg 
  
1. Lokalt eldreråd 
  
I hver bydel skal det være et lokalt eldreråd, som rådgivende organ for bydelsutvalget. 
 
2. Lokalt råd for funksjonshemmede 
  
I hver bydel skal det være et lokalt råd for funksjonshemmede, som rådgivende organ for 
bydelsutvalget. 
  
Rådet for funksjonshemmede skal oppnevnes av bydelsutvalget. Bydelsutvalget skal også 
velge leder og nestleder. De funksjonshemmedes organisasjoner skal være representert i 
rådet. 
  
3. Lokalt ungdomsråd 
  
I hver bydel skal det være et ungdomsråd, som rådgivende organ for bydelsutvalget. 
Ungdomsrådet skal bestå av og velges av bydelens unge i aldersgruppen 12-18 år. 
Bydelsutvalget fastsetter antall medlemmer i rådet. Ungdomsrådet konstituerer seg selv. Hver 
bydel skal sørge for sekretærhjelp, opplæring og annen nødvendig bistand til ungdomsrådet. 
  
4. Andre råd og brukerutvalg 
  
Bydelsutvalget kan valgfritt opprette brukerutvalg på andre områder. 
  
§ 2-7  Bydelsdirektøren. Bydelsadministrasjonen 
  
Hver bydel har en bydelsdirektør og en bydelsadministrasjon. 
  
Bydelsdirektøren er bydelens øverste administrative leder og overordnet 
bydelsadministrasjonen med tjenestesteder. 
  
Bydelsdirektøren ansettes av byrådet, som har arbeidsgiveransvaret for bydelsdirektøren. 
  
Bydelsadministrasjonen er bydelsutvalgets sekretariat. Bydelsdirektøren skal møte i 
bydelsutvalgets møter. 
  
Bydelsadministrasjonen har avgjørelsesmyndighet når slik myndighet er tildelt fra bystyret, 
eller delegert fra byrådet/den enkelte byråd eller bydelsutvalget. 
  



Tildeling/delegasjon av myndighet til bydelsadministrasjonen skjer til bydelsdirektøren, med 
mindre annet er særskilt bestemt. Bydelsdirektøren kan delegere videre internt i 
administrasjonen. 
  
Bydelsdirektøren skal utnevne en leder av barnevernadministrasjonen i bydelen. 
  
Kapittel 3 
  
Bydelens oppgaver og myndighetsområde 
  
§ 3-1 Virkeområde 
  
§ 3-2 gir en oversikt over bydelens hovedansvarsområde. 
I §§ 3-3 og 3-4 fordeles oppgaver og myndighetsområde mellom bydelsutvalget og 
bydelsadministrasjonen v/ bydelsdirektør. 
  
§ 3-2 Bydelens oppgaver og myndighetsområder 
  
Bydelenes oppgaver og myndighetsutøvelse er knyttet til følgende områder: 

1. lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 24.06.2011 nr. 30  

2. lov om folkehelse av 24.06.2011 nr. 29  

3. lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen av 18.12. 2009 nr. 131  

4. lov om pasientrettigheter av 02.07.1993 nr. 63  

5. lov om barneverntjenester av 17.07.1992 nr. 100  

6. lov om strålevern og bruk av stråling av 12.05.2000 nr. 36  

7. lov om vern mot smittsomme sykdommer av 05.08.1994 nr. 55  

8. lov om vern mot tobakkskader av 09.03.1973 nr. 14  

9. lov om barnehager av 17.06.2005 nr. 64  

10. lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere av 04.07.2003 nr. 80  

11. andre lover som pålegger kommunen oppgaver, og hvor bydelen er delegert 
myndighet  

12. kommunale forskrifter der bystyret har delegert myndighet til bydelen  

13. kommunale oppgaver vedtatt av bystyret, og hvor bydelen er tillagt ansvar  

  
§ 3-3 Bydelsutvalgets oppgaver og myndighetsområde 
  
1. Bydelsutvalget har ansvar for planlegging og oppfølging innenfor de arbeidsområder som 
er nevnt i § 3-2. 
2. Bydelsutvalget har avgjørelsesmyndighet i saker som er tillagt det av bystyret. 
3. Bydelsutvalget har ansvaret for å vedta budsjett og regnskap for bydelen. 
 



Bydelsutvalget skal vedta et budsjett innenfor de rammer, retningslinjer og frister som 
bystyret fastsetter i sitt budsjettvedtak, herunder instruks for økonomiforvaltning og 
budsjettfullmaktene. 
 
Bydelsutvalget skal behandle bydelens regnskap med den spesifikasjon som ble brukt under 
bydelsutvalgets behandling av det aktuelle årsbudsjettet, med direktørens kommentarer. 
  
4. Bydelsutvalget er den øverste myndighet i bydelen, og leder, nestleder eller et mindretall 
på tre kan forlange enhver sak under bydelens virksomhetsområde lagt fram for seg til 
avgjørelse. Dette gjelder ikke når annen myndighetsfordeling følger av lov, enkeltvedtak 
gjeldende for bestemte enkeltpersoner, dette reglementets § 3-4, første avsnitt, eller andre 
vedtak fattet av bystyret. 
  
5. Bydelsutvalget har ansvar for å føre tilsyn med bydelens virksomhet. Tilsynet ivaretas 
primært gjennom ordinær budsjettoppfølging, gjennomgang av tertialrapporter, årsmeldinger 
og øvrige meldinger som bystyret fastsetter, samt rapporteringsordninger som bydelen selv 
fastsetter. 
  
Bydelsutvalgets leder, nestleder eller et mindretall på tre kan forlange enhver sak under 
bydelens virksomhetsområde lagt fram for seg til orientering, med de begrensninger som 
følger av lovbestemt taushetsplikt, øvrige bestemmelser i dette reglement, eller andre vedtak 
fattet av bystyret. 
  
6. Bydelsutvalget skal avgi uttalelser i saker som forelegges det. 
  
7. Bydelsutvalget skal avgi innstillinger eller fremsette forslag til byrådet og bystyret i saker 
som skal avgjøres av sentralt organ. 
  
8. Bydelsutvalget kan pålegge administrasjonen å utrede saker innenfor bydelsutvalgets 
myndighetsområde, jfr reglementets § 3-3. 
  
9. Bydelsutvalget skal ha rett til innsyn i alle kontrakter, avtaler m.v. i den utstrekning 
organet selv mener dette er nødvendig for å ivareta tilsynsansvaret. Innsyn kan kreves av et 
enkelt medlem og den etterspurte informasjon skal gis til hele utvalget, om nødvendig unntatt 
offentlighet og underlagt taushetsplikt. 
  
§ 3-4 Bydelsadministrasjonens oppgaver og myndighetsområde 
  
Bydelsadministrasjonen tildeles myndighet til å treffe avgjørelser i enkeltsaker nevnt i § 3-2 
punkt 1 og punktene 3-4. Leder av barnevernadministrasjonen i bydelen (se § 2-8 syvende 
ledd) tildeles myndighet til å treffe avgjørelser i enkeltsaker som nevnt i § 3-2 punkt 5. 
Byrådet ved vedkommende fagbyråd utøver tilsyn og kan gi veiledende retningslinjer for 
utøving av myndigheten. 
  
Bydelsadministrasjonen delegeres myndighet til å treffe enkeltvedtak og vedtak i enkeltsaker 
som ikke er av prinsipiell betydning, på de områder som er nevnt i § 3-2 punktene 2 og 6-13. 
Myndigheten delegeres på vegne av byrådet/vedkommende byråd. Delegasjon til 
bydelsadministrasjonen går til bydelsdirektøren som kan delegere videre. 
  
Utenfor de områder som er nevnt i § 3-2, skal bydelsadministrasjonen forelegge saker som 



innebærer politiske avveininger for bydelsutvalget, eller det politiske organ bydelsutvalget 
har bestemt. 
  
  
Kapittel 4 
  
Saksbehandlingsregler for bydelsutvalget og andre politiske organer 
  
§ 4-1 Virkeområde 
  
Disse bestemmelsene får anvendelse på all møtevirksomhet i bydelsutvalget og de øvrige 
politiske organene i bydelen, jf § 2-2 - § 2-5. 
  
§ 4-2 Møteprinsippet 
  
Bydelsutvalget og de øvrige folkevalgte organer i bydelen treffer sine vedtak i møte. 
  
Lederen for organet kan beslutte å ta en sak opp til behandling ved fjernmøte eller ved 
skriftlig saksbehandling. Dette kan likevel bare gjøres når det er påkrevd å få saken avgjort 
før neste møte, og det enten ikke er tid til å innkalle til ekstraordinært møte, eller saken ikke 
er så viktig at dette må anses nødvendig. 
  
Det skal føres møtebok over forhandlingene i bydelsutvalget og de øvrige folkevalgte organer 
i bydelen. Møteboken skal inneholde: 
- tidspunkt for møtet 
- hvem som møtte og hvem som var fraværende 
- behandling av forfall og spørsmål om inhabilitet 
- hvilke saker som ble behandlet 
- fremsatte forslag og merknader 
- avstemninger og resultat 
  
Organet skal godkjenne møteboken etter hvert møte. 
  
§ 4-3 Åpne eller lukkede møter 
  
Møter i bydelsutvalget og de øvrige folkevalgte organer i bydelen skal holdes for åpne dører 
hvis ikke annet følger av lovbestemt taushetsplikt, jf kommuneloven § 31 punkt 1, eller 
vedtak etter kommuneloven § 31 punkt 3. 
  
Møte i bydelsutvalget og de andre folkevalgte organer i bydelen starter med "åpen halvtime", 
der publikum gis anledning til å stille spørsmål og fremme synspunkter til organet uten 
debatt. 
  
Det er ikke adgang for tillitsvalgte eller ansatte i bydelen å stille spørsmål eller fremme 
synspunkter i "åpen halvtime" vedrørende saker som angår dem som tillitsvalgt/ansatt. 
  
For øvrig kan ansatte - dog ikke tjenesteledere - i egenskap av beboer/bruker av bydelens 
tjenester benytte "åpen halvtime". 
  
Publikum har ikke anledning til å komme med spørsmål og meningsytringer under organets 



møte for øvrig. 
  
§ 4-4 Fastsetting av møter - saksliste - innkalling - møteledelse 
  
Møte i bydelens folkevalgte organer skal finne sted på de tidspunkter som er vedtatt av 
organet selv, og ellers når organets leder finner det påkrevd eller minst 1/3 av medlemmene 
krever det. 
  
Lederen av organet setter opp saksliste for det enkelte møte. Innkalling til møtet skal sendes 
organets medlemmer med høvelig varsel, og skal inneholde en oversikt over de saker som 
skal behandles. 
  
Sakslisten til møtet og andre dokumenter som ikke er unntatt fra offentlighet, skal være 
tilgjengelige for allmennheten. Møte som skal holdes for åpne dører, gjøres kjent på 
hensiktsmessig måte. 
  
Møtene ledes av organets leder eller nestleder. Har begge forfall velges en særskilt møteleder 
ved flertallsvalg. 
  
Ved forfall innkalles varamedlem i henhold til reglene i kommuneloven § 16 punkt 1. 
  
§ 4-5 Vedtaksførhet 
  
Bydelsutvalget og de øvrige folkevalgte organer i bydelen kan bare treffe vedtak hvis minst 
halvparten av medlemmene er til stede under forhandlingene og avgir stemme i 
vedkommende sak. 
  
§ 4-6 Endring av saksliste. Forespørsler 
  
Bydelsutvalget og de øvrige folkevalgte organer i bydelen kan med alminnelig flertall vedta å 
utsette realitetsbehandlingen av en sak på den utsendte sakslisten. 
  
Det kan også treffes vedtak i sak som ikke er oppført på sakslisten, hvis ikke møteleder eller 
1/3 av medlemmene motsetter seg dette. 
  
Ethvert medlem kan rette forespørsler til lederen i møtet, også om saker som ikke står på 
sakslisten. 
  
§ 4-7 Avstemninger 
  
Vedtak treffes med alminnelig flertall av de stemmer som avgis, hvis ikke annet følger av § 
4-8. Ved stemmelikhet i andre saker enn valg er møteleders stemme avgjørende. 
  
§ 4-8 Valgregler 
  
Der ikke annet er bestemt, avgjør bydelsutvalget selv om valg til bydelens politiske organer 
skal skje ved flertallsvalg eller forholdstallsvalg. 
 
 
  



§ 4-9 Habilitetsregler 
  
Medlemmer av bydelens folkevalgte organer skal gjøre seg kjent med de gjeldende regler om 
habilitet og avgjørelse av habilitetsspørsmål. 
  
§ 4-10 Innbyggerinitiativ 
  
Bydelsutvalget plikter selv å ta stilling til et forslag som gjelder bydelens virksomhet, dersom 
minst 300 innbyggere i bydelen står bak forslaget. Dette skal skje senest 6 måneder etter at 
forslaget er fremmet. 
  
Bydelsutvalget selv tar stilling til forslag, også om de skal avvises. 
  
Kapittel 5 
  
Bydelens rapporteringsansvar. Sentrale organers tilsyn og kontroll med bydelen 
  
§ 5-1 Bydelsutvalgets rapporteringsansvar 
  
Bydelsutvalget skal behandle de rapporter om økonomi og tjenesteproduksjon som bystyret 
bestemmer. I rapportene skal bydelsutvalget gi en beskrivelse av ressursbruk og status for 
tjenesteproduksjon, samt en vurdering av utviklingen i bydelens ressursbruk og tjenester i 
forhold til målene og overordnede retningslinjer bystyret har knyttet til sitt budsjettvedtak. 
Byrådet gir nærmere retningslinjer for frist og innhold i de ulike rapportene. 
  
§ 5-2 Byrådets tilsyn 
  
Byrådet ivaretar sitt tilsyn overfor bydelene primært ved gjennomgang av bydelenes 
årsbudsjett, årsrapporter og øvrige rapporter som bystyret fastsetter. Dersom byrådet gjennom 
sitt tilsyn konstaterer betydelig avvik mellom utviklingen av ressursbruk, tjenesteproduksjon 
eller anvendelse av lover og overordnede retningslinjer i forhold til forutsetningene definert 
av bystyret eller lovgiveren, skal byrådet fremme forslag til iverksettelse av korrektive 
tiltak/instruksjon av bydelsutvalgene for bystyret. 
  
§ 5-3 Anke over bydelsutvalgets vedtak 
  
1. Bydelsdirektøren plikter å forlange et vedtak brakt inn for bystyret, dersom vedtaket etter 
direktørens vurdering strider mot lov, forskrift eller kommunens overordnede retningslinjer.  
 
Kravet om å bringe saken inn for bystyret må legges frem i bydelsutvalgets møte, eller varsles 
i møtet og deretter fremsettes innen en uke. 
 
Kravet fremsettes for byrådet, med kopi til bydelsutvalget. Bydelsutvalget skal uten opphold 
sende eventuell uttalelse til byrådet. 
  
2. Byrådene eller den vedkommende byråd utpeker kan i bydelsutvalgets møte forlange et 
vedtak brakt inn for bystyret. 
  
3. Beslutning om å bringe et vedtak inn for bystyret har oppsettende virkning. 
  



4. Saken bringes uten opphold til bystyret for endelig avgjørelse. 
  
Kapittel 6 
  
Ikrafttredelse, opphevelse av eldre bestemmelser 
  
1. Dette reglementet trer i kraft fra den dato nye bydelsutvalg konstituerer seg etter 
kommunestyrevalget 2003.  
 
 



 

 Oslo kommune
 Bydelsutvalg Frogner 

  
 

  
    
Bydel Frogner Postadresse: Telefon:  02180 Bankkonto: 1315.01.00032 
Besøksadresse: Postboks 2400 Solli Telefaks: 23 42 49 01 Org. nr. 874 778 702 
Sommerrogaten 1, inngang 0201 Oslo   
Henrik Ibsens gate  E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no  

 
 

 

 

BU-sak         299/13 
 
         HUSK-sak    144/13 
 
 
Møtedato: 24.09.13 
 
 
 
 
 
 
CENTER FOR AFRIKANSK KULTURFORMIDLING, PILESTREDET 75C – 
FORNYELSE AV SKJENKEBEVILLING  
 
Bydelsutvalget skal behandle vedlagte søknad i kraft av å være helse- og sosialstyre i lovens 
forstand ved nye bevillinger og eierskifte. Det innebærer å vurdere følgende forhold: stedets 
karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og 
hensynet til lokalmiljøet for øvrig.  
 
Bydelsutvalget skal på bakgrunn av denne vurderingen avgi sin høringsuttalelse. Hvis det har vært 
klager på støy og uro har disse klagene blitt oversendt Næringsetaten fortløpende.  
 
Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven er ikke relevant i forhold til Bydelsutvalgets 
høringsuttalelse.  
 
Bydelsutvalget vil være høringsinstans som helse- og sosialutvalg knyttet til følgende områder:  
Innenfor ”skjenkeblekkspruten”, nåværende Sentrum slik Bystyret har definert området.  
Bydelsutvalget vil også være høringsinstans som helse- og sosialstyre på NYE saker som ellers 
faller inn under bydelsutvalgets områder som er forskriftsfestet vedrørende åpningstider.  
 
 
 
Det vises til vedlagte detaljskjema fra Næringsetaten i forbindelse med søknad fra Center for 
Afrikansk om fornyelse av serverings- og skjenkebevilling ved Center for Afrikansk 
Kulturformidling, Pilestredet 75C.  
 
 
Beskrivelse av området 
Stedet ligger i et boligområde.  
 
 
Kommentar  
Bydelsadministrasjonen er ikke kjent med forhold som tilsier at serverings- og skjenkebevilling 
ikke bør innvilges ved Center For Afrikansk Kulturformidling, Pilestredet 75C.  
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FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Frogner bydelsutvalg anbefaler at Center For Afrikansk gis fornyelse av serverings- og 
skjenkebevilling ved Center For Afrikansk Kulturformidling, Pilestredet 75C.  
Eiendommen, Pilestredet 75C ligger i et boligområde. Åpningstider reguleres av egen 
forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  

 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om bevilling – Center For Afrikansk Kulturformidling, Pilestredet 75C  
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FORSLAG TIL ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 
INNSPILL TIL HØRING 
 
 
 
 
Miljøverndepartementet har som øverste planmyndighet utarbeidet forslag til enkelte endringer i 
plandelen av Plan- og bygningsloven og sent forslag på høring. Endringene gjelder: 

• Femårsregelen for detaljreguleringer basert på forslag fremmet av private 
• Plan- og utredningsprogram for konsekvensutredninger 
• Noen ytterligere tidsfrister i behandlingen av plansaker 
• En del opprettinger og klargjøringer i lovteksten. Forslagene omfatter rettinger og tekniske 

endringer i 13 paragrafer. 
 
Høringsdokumentene er lagt ut på departementets nettsted, se lenke: 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/hoeringer/hoeringsdok/2013/endringer-plan-
bygningsloven.html?id=735297  
 
Plan- og bygningsetaten vil samordne uttalelse fra Oslo kommune, og innhente uttalelser fra andre 
berørte kommunale virksomheter. Det tas sikte på at høringsuttalelse blir avgitt av byrådet/ evt. 
byråd for byutvikling, men det kan også bli avklart at uttalelsen skal avgis av bystyret. 
 
Høringsbrev (09.09.2013) samt høringsnotat (09.09.2013) fra Miljøverndepartementet er vedlagt i 
saken.  
 
Endringsforslagene gjelder følgende saker: 
Femårsregelen i § 12-4 foreslås tilføyd nye andre til femte punkt som åpner for at kommunen kan 
vedta en lengre frist enn fem år, men ikke mer en ti år før oppstart av gjennomføring av plan. 
Fristen kan senere forlenges med to år av gangen. Muligheten til å sette lenger frist kan også 
benyttes for allerede vedtatte detaljreguleringer, og en slik fristforlengelse kan behandles etter 
reglene om mindre endring etter plan- og bygningsloven § 12-14. 
 
Bestemmelser om plan- og utredningsprogram og konsekvensutredninger. De viktigste endringene 
gjelder bestemmelsene i § 4-1 om planprogram og § 14-2 om melding med forslag til 
utredningsprogram. Forslaget har til hensikt å åpne opp for at det i forskrift kan gjøres tilpasninger 
ved behandlingen av de mange mindre tiltakene som omfattes av forskriftens vedlegg II. Det 
foreslås også en endring i bestemmelsen § 12-9 om behandling av planprogram for å klargjøre at 
kommunen kan avgjøre om planprogram skal fastsettes eller ikke. De foreslåtte endringene vil 
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bidra til å klargjøre lovbestemmelsene, og å legge til rette for en mer fleksibel og effektiv 
planbehandling. Endringene medfører en del omredigering av andre bestemmelser som omtaler 
planprogram.  
Departementet arbeider videre med en revisjon av forskriften om konsekvensutredninger, på 
bakgrunn av påpekninger fra EFTAs overvåkningsorgan om mangler ved vårt regelverk sett i 
forhold til gjeldende EU-rett. Forslag til revidert forskrift om konsekvensutredninger vil sendes på 
høring senere. 
 
Tidsfrister. Det foreslås følgende nye tidsfrister som skal bidra til gode og effektive planprosesser: 
Frist for nå alle reguleringsplansaker bør være ferdigbehandlet og fremmes for behandling i 
kommunestyret etter høring og offentlig ettersyn (tolv uker) 
Frist fra kommunestyrets planvedtak til saken oversendes til fylkesmannen (to uker) 
Frist for når saken oversendes fra fylkesmannen til Miljøverndepartementet (fire uker) 
Miljøverndepartementet har som mål at innsigelsessaker skal være ferdigbehandlet i 
departementet i løpet av 8 måneder. Det legges opp til at mindre omfattende saker behandles 
raskere.  
 
Øvrige endringer: på bakgrunn av praksis foreslås enkelte rettinger og klargjøringer i lovteksten i 
noen paragrafer. Dette vil ikke medføre realitetsendringer.  
 
 
Innspill til høringsuttalelse vedrørende forslag til endringer i Plan- og bygningsloven merkes 
saksnummer 201312058, og sendes postmottak@pbe.oslo.kommune.no samt direkte til 
saksbehandler unekristin.hofgaard@pbe.oslo.kommune.no innen 23.09.2013. Saksbehandler 
er orientert om at innspill kan gis først etter at det foreligger protokoll fra bydelsutvalgets 
møte 24.09.2013. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget er invitert til å gi innspill til kommunens høringsuttalelse vedrørende Forslag til 
endringer i Plan- og bygningsloven 
 
Bydelsutvalget mener de foreslåtte endringene bør gi en raskere og mer fleksibel planprosess, og 
tar høringsutkastet til orientering. 
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STATLIGE PLANRETNINGSLINJER FOR SAMORDNET BOLIG-, 
AREAL- OG TRANSPORTPLANLEGGING 
UTTALELSE TIL HØRING 
 
 
 
 
Regjeringen har bestemt at det skal utarbeides Statlige planretningslinjer (SPR) for for samordnet 
bolig-, areal- og transportplanlegging, med utgangspunkt i gjeldende Rikspolitiske retningslinjer 
for samordnet areal- og transportplanlegging fra 1993. Eksisterende retningslinjer trenger 
fornyelse og oppdatering. Dette gjelder spesielt på sentrale områder som klima, bærekraftig 
transport, sentrumsutvikling, fortetting og jordvern. Hensikten er å oppnå bedre samordning og 
bedre og mer effektive planprosesser. 
 
Miljøverndepartementet har som øverste planmyndighet utarbeidet forslaget til nye retningslinjer i 
samarbeid med berørte departement. Etter at høringen er gjennomført vil retningslinjene bli vedtatt 
av Kongen i statsråd.  
 
Plan- og bygningsetaten vil samordne uttalelse fra Oslo kommune, og innhente uttalelser fra andre 
berørte kommunale virksomheter. 
 
Høringsforslag til Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
samt gjeldende Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal og transportplanlegging 
(Rundskriv T-5/93) er vedlagt i saken.  
 
Høringsforslaget er utvidet til også å omfatte boligplanlegging, samt at forslaget er mer detaljert 
enn gjeldende retningslinjer. Nytt i høringsforslaget er at det blir lagt større vekt ved regionalt 
samarbeid og at det spesielt i de større byene forutsettes etablert særskilte samarbeidsfora og 
utarbeidet regionale planer for å møte vekstutfordringene.   
 
Uttalelse til høringsforslag vedrørende Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, 
areal- og transportplanlegging merkes saksnummer 201312027, og sendes 
postmottak@pbe.oslo.kommune.no samt direkte til saksbehandler 
jannike.nilsen@pbe.oslo.kommune.no innen 27.09.2013.  
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Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget er invitert til å gi innspill til kommunens høringsuttalelse vedrørende Statlige 
planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging..  
 
Bydelsutvalget ser som positivt at høringsforslaget er utvidet til også å omfatte boligplanlegging, 
samt at forslaget er mer detaljert enn gjeldende retningslinjer. Det vurderes også som positivt at 
det blir lagt større vekt ved regionalt samarbeid og at det spesielt i de større byene forutsettes 
etablert særskilte samarbeidsfora og utarbeidet regionale planer for å møte eksisterende og 
fremtidige vekstutfordringer.   
 
Bydelsutvalget tar høringsforslaget til orientering. 
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