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Åpen halvtime 
Opprop 
Godkjenning av innkalling 
Godkjenning av sakskart 
Informasjon 

• Forslag til uttalelse - Konseptvalgutredning nytt regjeringskvartal. Saksnr. 201301587 

• Høring - Areal- og transportplan for Oslo og Akershus. Saksnr. 201301611 

• Innspill til høring - forslag til endringer i plan- og bygningsloven. Saksnr. 201301648 

• Høring - Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. 

Saksnr. 201301660     

• Underretning om politisk vedtak - detaljregulering Lørenvangen 19 – 21. Saksnr. 

201301698 

• Varsel om oppstart av detaljregulering SinsenveienN 45-49 Saksnr. 201301147 

• Klage på tillatelse til boligblokk Hammerfestgata 1. Saksnr. 201300832

• Aksjon skolevei - Forslag om opphøyd gangfelt ved Hasle skole. Saksnr. 201301689 

• Oppstartsmøter PBE:  

o Peter Møllers vei 15. Saksnr. 201301593 

Innmeldte spørsmål 
Eventuelt 
Saker til behandling: 

SAK 35/13 PROTOKOLL FRA MØTE I BYUTVIKLINGSKOMITEEN 2. 
SEPTEMBER 2013 
Protokollen er tidligere sendt ut og lagt ut på bydelens nettside. 

SAK 36/13 ANMODNING OM UTTALELSE BRUGATA 19 – UTEAREAL MOT 
AKERSELVA 
Saksnr. 201301565

Saksdokumentene er lagt ved og legges ut på bydelens nettside. Store dokumenter vil kun bli 

lagt ut på nettsidene. 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
• Bydel Grünerløkka ønsker at det skal anlegges en gangvei langs Akerselvas vestbredd. 

Bydelen er derfor positiv til at tiltakshaver ser på muligheten av å etablere deler av 

denne gangveien. 

• Dersom oppgraderingen av utearealet kun blir rett utenfor kantina i Brugata 19 ønsker 

bydelen at grunnarbeidene og opparbeidingen har en kvalitet og karakter som enkelt kan 

bli en del av en fremtidig gangvei.  



2

• Det er en forutsetning at det som settes ut av bord og stoler ikke blir permanent og ikke 

er til hinder for ferdsel langs elva.  

• Bydelen ønsker at stengslene langs elva skal fjernes (eller åpnes) så snart det er mulig.  

• Bydelen ønsker at det skal legges til rette for fortøying av båter langs elva, og er positiv 

til om dette også blir innlemmet i planene. 

• Bydelen ønsker at det så langt det er mulig legges til rette for universell utforming. 

• Utforming for øvrig, hva gjelder størrelse og materialbruk, overlater bydelen til 

Bymiljøetaten 

SAK 37/13 ANMODNING OM UTTALELSE THORVALD MEYERS GATE 89 – 
BRUKSENDRING 
Saksnr. 201301715 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
• Bydel Grünerløkka er positiv til at eier ønsker å sette i stand Thorvald Meyers gate 89. 

• Bydelen er positiv til at tiltakshaver har en dialog med byantikvaren. 

• Alle leiligheter skal ha en stille side. For beboerne i Thorvald Meyers gate og Søndre 

gate er bakgården den stille siden. Etablering av servering på takterrasse vil trolig frata 

beboere som deler bakgård med Thorvald Meyers gate 89 en rolig side. Bydelen vil 

derfor ikke anbefale servering på takterrasse. 

• Bydel Grünerløkka forutsetter at alle tekniske installasjoner, herunder vifte- og 

ventilasjonsanlegg og lyd- og musikkanlegg, tilfredsstiller gjeldende tekniske 

forskrifter. 

• Bydelen har erfaring med at naboer av serveringssteder opplever støy både fra gjester, 

musikk og ventilasjon som sjenerende. Bydelen ber derfor tiltakshaver tenke 

støyreduserende tiltak på alle områder. Bydelen ønsker også å gjøre oppmerksom på at 

matlukt fra ventilasjonen er noe mange naboer opplever som problematisk. 

• Bydelen forutsetter at vinduer fra serveringslokale mot bakgården ikke kan åpnes og at 

besøkende til restauranten ikke skal benytte bakgården. 

• Bydelen er noe skeptisk til servering i andre etasje, og mener det kun kan tillates dersom 

det er mulig å støyisolere godt mot naboene. 

• Bydel Grünerløkka forutsetter at tilgjengelighet for bevegelseshemmede ivaretas. 

• Som høringsinstans i bygge- og reguleringssaker ønsker Bydel Grünerløkka å vektlegge 

miljøhensyn. Bydelen viser til Bydel Grünerløkkas plan for reduksjon av klimagasser 

og anbefaler at det velges miljøvennlige løsninger både i valg av materialer, håndtering 

av avfall, valg av oppvarming og med tanke på fremtidig energibehov.  

Med disse punktene etterfulgt kan bydelen anbefale bruksendringen av Thorvald Meyers gate 

89. Bydelen ønsker å gjøre oppmerksom på at denne uttalelsen er gjort på bakgrunn av 

tiltakshavers opplysninger og en nabomerknad. Uttalelsen må regnes som foreløpig.  

SAK 38/13 TERTIALRAPPORT OG STATISTIKK PER 2. TERTIAL 2013 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Tertialrapport og statistikk per 2. tertial 2013 tas til orientering. 

SAK 39/13 OPPSTARTSMØTE THORVALD MEYERS GATE 66/ 68
Saksnr. 201301681 
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Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Bydel Grünerløkka ønsker å gi følgende tilbakemelding til oppstartsmøtet om Thorvald Meyers 

gate 66/ 68: 

• Plan for ny Schous plass er nylig vedtatt. Plassen er ikke regulert til bevertning. Dersom 

tiltakshaver ønsker servering på plassen, mellom Thorvald Meyers gate 66 og 

biblioteket krever dette en reguleringsendring. 

• Schous plass er ikke planlagt for at det skal være serveringssted i Thorvald Meyers gate 

66/ 68. Dersom tiltakshaver ønsker servering mot plassen vil dette trolig endre bruken 

av plassen. Utbygger må dersom de ønsker servering på tomta legge inn tilpasning av 

Schous plass og kostnader for oppgradering og tilpasning av plassen. Planlegging må 

skje i samarbeid med kommunen.  

• Alle boliger skal ha en stille side, og denne siden må ligge mot Schous Plass. Etablering 

av et serveringssted her kan derfor være problematisk. Beboere i Thorvald Meyers gate 

70 er plaget av støy ved dagens situasjon. 

• Bygget bør forholde seg til høydene og linjene i dagens bebyggelse.  
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HØRING - DRØFTINGSDOKUMENT FOR PLANSAMARBEID - AREAL- 

OG TRANSPORTPLAN FOR OSLO OG AKERSHUS 
. 

 

 

Byrådsavdelingen (BYU) har mottatt en e-post av 19.08.2013 fra plansekretariatet for 

plansamarbeidet i Oslo og Akershus med henvisning til et drøftingsdokument som ble behandlet i 

den politiske styringsgruppen 15.08.2013. Det bes om innspill fra den enkelte kommune. Frist for 

innspill er satt til 20.12.2013. 

 

Oslo kommunes innspill skal avgis av byrådet eller av bystyret som en høringsuttalelse innen 

fristen. Plan- og bygningsetaten er bedt om å samordne Oslo kommunes uttalelse, og innhente 

uttalelse fra berørte instanser i kommunens ytre apparat. Forslag til samordnet uttalelse skal 

oversendes BYU senest innen 27.09.2013 for videre behandling. Eventuelle uttalelser fra 

bydelsutvalgene settes fristen til 04.10.2013 om nødvendig. Dette betyr at Plan- og 

bygningsetaten må ha evt innspill til høringsuttalelse fra etatene senest innen tirsdag 17.09.2013 

og fra bydelene senest innen tirsdag 24.09.2013 for at de skal kunne benyttes i kommunens 

forslag til uttalelse.  

 

Vennligst send innspillene til postmottak@pbe.oslo.kommune.no med kopi til 

svein.f.hole@pbe.oslo.kommune.no  
 

 

Vedlegg: Drøftingsdokument 
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Bård Folke Fredriksen og Nils Aage Jegstad leder arbeidet i politisk styringsgruppe  

Foto: Terje Heiestad, Millimeterpress
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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 

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 

bevaring av overordnet grønnstruktur

- Transportsystemet skal på en rasjonell måte knytte 

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 

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.

En styrket utvikling og fortetting av knutepunkter 

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 

der verdifulle jordbruksarealer ligger i eller tett opp til 

sentrumsområdene.  

Persontransportveksten må tas med 

kollektivtransport, gange og sykkel

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 

til høyre viser hvor mange felt man i teorien må utvide 

utvidelse av veinettet vil bidra til omfattende inngrep 

som ikke vil være en ønsket løsning. 

De siste fem årene har veksten i kollektivreiser vært 

vegvesen kan vi med en videreføring av dagens trend 

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 

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 

arbeidsplasser og tilbud i gang- og sykkelavstand, 

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, 

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. 

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 

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 

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. 

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» 

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. 

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 

Hvor bør detaljerings- og styringsnivået ligge, for å 

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 

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 

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 

- 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  

- 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 

-  

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 

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 

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 

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

Utbyggingspotensialet i kollektivknutepunkt

Rambøll 2010) og Transportenes kapasitet i Oslo og 

Akershus

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 

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 binder sammen regioner og sentrale strøk, 

og som inngår i det nasjonale transportnettverket. 

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 

Flyttbar produksjon

Arealintensive produksjonsbedrifter som ikke 

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 

følge av overgang til andre transportformer.      

Urbane bokvaliteter 

Nærhet til et bredt tilbud av handel, service, 

tjenester, kultur- og fritidstilbud og kollektivtilbud.

Urbanisering

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 

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 

og globalisering er viktige drivkrefter, i tillegg til politiske 

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 

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 

 

«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 

s.7,37-38). Det kan demme opp for handelslekkasjen 

mot storsentrene og øke attraktiviteten til mindre 

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 

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 

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 

arealpriser og tilknytning til veisystemet. Vista Analyse 

mener derfor det må legges aktivt til rette for næring og 

offentlige etableringer i sentrum av tettstedene. 

Næringsutvikling
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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 

kompetansearbeidsplasser, skapes nye jobber 

primært i allerede eksisterende virksomhet, mens et 

maritim sektor og life science ligger i stor grad i 

Oslo og vestkorridoren. Det går en akse via Skøyen, 

Kompetansemiljøene vokser langt raskere her enn 

andre steder, og etterspørselen etter kontorbygg eller 

tomter for kontorbygg er i følge eiendomsaktører liten 

tunge forskningsmiljøer innen teknologi. Lørenskog 

et miljø innen life science

og miljøet på Ås vil styrkes med det nye universitetet 

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 

dagens mønster vil fortsette, dersom det ikke gjøres 

grep for å legge til rette for kompetansenæring i retning 

Lokaliseringspreferanser for 

kompetansebedrifter

Kompetansearbeidsplasser har stor betydning for 

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 

oppgis også som svært viktig. Kompetansebedrifter 

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 

lokaliseringspreferanser nevner Vista Analyse stedlige 

fortrinn som fysisk og digital infrastruktur, kapitaltilgang, 

lokal kjøpekraft, dynamikk, omstillingsevne, regionale 

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 

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 

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 

Sette av arealer til næringsbygg sentralt

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 

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, 

rimeligere arealer i randsonen opp mot fordeler ved å 

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. 
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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 

  

 

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 

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 

bekrefter viktigheten av å etablere «dragere», for 

nasjonale forskningsinstitutter, og forskningsmiljøet 

 I kjølvannet av en politisk beslutning 

om lokalisering, følger lokal tilrettelegging for å oppnå 

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 

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, 

kommunehus ligger utenfor sentrum, og det er stadig 

eksempler på offentlige etater som velger lokalisering 

utenfor sentrum på lik linje med store private selskaper 

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 

synergier mellom kommunene, mener Vista Analyse 

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 

s.59). 

Bør vi satse spesielt på noen byer?

Vista Analyse peker på at forståelsen av at 

næringslivet ønsker samlokalisering i liten grad 

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 

For å få en mest mulig konkurransedyktig region, 

transportsystemet, vurderer Plansamarbeidet det 

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 

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 

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.

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 

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 

s. 54). I kartet på neste side er det gjort en innledende 

registrering av næringsområder som har en regional 

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 

big box-, outlet- 

og andre storbutikkonsepter) kan være vanskelige 

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 

s.7). I følge Prognosesenterets Boligutredning - 

Plansamarbeidet Oslo & Akershus

behov for å bygge 10-11 000 boliger per år i Oslo og 

klarer å holde følge med befolkningsveksten er viktig 

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. 

sentraliseringen de siste tiårene gjør at vi har en stor 

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 

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 

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.

- 

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.

- 

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 

så mange boliger som Prognosesenteret anbefaler. 

Prognosesenteret har vurdert boligmassen opp mot 

overvekt av små husholdninger i Oslo og Akershus 

i dag. I Oslo er andelen aleneboere og par uten 

husholdningsstrukturen. På grunn av tomtetilgang er 

det heller ikke mulig å bygge eneboliger/småhus i Oslo 

småhus. En lav andel leiligheter i kombinasjon med 

en stor andel små husholdninger tilsier underdekning 

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 

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 

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 

Småbarnsfamilier etterspør brukte eneboliger som gir 

bygging av leiligheter vil være det beste virkemiddelet 

for å skape sirkulasjon i markedet, og utnytte dagens 

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 

Akershus har vi en gjennomsnittlig botid på 7,1 år, i 

til Oslo kommer i aldersgruppen 20-30 år. Etter hvert 

som en del av disse fullfører studiene og blir eldre, 

ønsker å bli boende i tilknytning til dagens boområde 

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. 

kommunegrenser/delregioner. Det kan bety at folk 

s.45). Fortetting i mange knutepunkter ivaretar derimot 

Prisbarrierer i boligmarkedet tilsier fortetting 

i mange knutepunkter

Byggekostnadene i regionen er relativt like, mens 

bruktboligprisene varierer mye mellom høy- og 

i lavprisområdene det kan være mest utfordrende 

å få i gang sirkulasjon i boligmarkedet, fordi verdien 

lavere enn det det koster å kjøpe den leiligheten 

man vil ha. «Prisbarrieren» mellom bruktboligpriser 

og nyboligpriser kan gjøre at mange velger å bli 

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 

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 

s.7). Differansen vil kunne bli så stor at etterspørselen 

uteblir til tross for et underliggende behov i markedet 

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 

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 

feltet, og studier fra andre steder kan ha stor 

overføringsverdi. 

Stockholmsregionen

Stocholmsregionen har gjort en omfattende 

studie av sammenhengen mellom bykvaliteter 

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 

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. 

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 

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 

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. 

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. 

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

www.akershus.no/ansvarsomrader/

planlegging/by-og-tettstedsutvikling/)
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Funn og vurderinger

Transport



27

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 

Økte bompriser har sannsynligvis også bidratt. Det 

trendbruddet

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?

transportkonsekvenser av ulike utbyggingsalternativer 

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 

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 

regulering av bilbruk, som f.eks. parkeringsrestriksjoner, 

Sammenstilling av utviklingen 

-

jerer og vognkilometer i kollek-

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. 



28

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 

I analysen utført med TØIs enkle modell skiller 

konsentrert utvikling av byer

idereføring av dagens 

kommuneplaner og fortetting i mange knutepunkter 

Hovedårsaken er i følge TØI at konsentrert utvikling 

av byer har høyere konsentrasjon både lokalt og 

regionalt enn de to andre alternativene, som slår 

og arbeidsplassers gjennomsnittlige avstand til Oslo 

sentrum har svært stor betydning. Jo mer konsentrert 

veksten er, og jo nærmere Oslo den konsentrerte 

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 

fortetting 

i mange knutepunkt. For Akershus er forskjellene 

i transportkonsekvensene av alternativene mindre 

markante, men også her gir konsentrert utvikling av 

byer 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 

fortetting i mange knutepunkt sammenliknet med 

videreføring av dagens kommuneplaner

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 

TØI har sett på betydningen av kollektivtiltak ved 

å legge inn bedret tilbud i de tre alternativene: 

hele kollektivtransportsystemet. Tiltakene har en viss 

effekt med hensyn til redusert bilbruk, som er tilnærmet 

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 konsentrert utvikling 

av byer med forsterket vekst i Lillestrøm

fortetting i mange knutepunkt 

videreføring av dagens kommuneplaner 

Konsentrert utvikling av byer er totalt sett gunstigs med 

videreføring 

av dagens kommuneplaner.
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Det er gjennomført et grovt anslag på klimaeffekter i 

form av utslipp av CO
2

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 

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 

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 

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 

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 

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 

mange stoppesteder.

sykle til daglige gjøremål og fritidsaktiviteter

For Oslo viser transportmodellen at konsentrert 

utvikling av byer

enn videreføring av dagens kommuneplaner i 2030, 

og fortetting i mange knutepunkt

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

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 

Bussmating med om-

stigning i knutepunkt 

gir samlet sett et bedre 

en gitt ressursinnsats. 

Kilde: Ruter K2012
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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

for å få til en utvikling med gode stedskvaliteter og god 

tilgjengelighet for kollektivtransport, fotgjengere og 

og det kan være naturlig med et spleiselag mellom 

stat/fylkeskommune, kommune og private utbyggere 

gjennom kommunale utbyggingsavtaler. Det er 

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 

 

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 

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 

sykle også på fritiden.

Mer fysisk aktivitet gir bedre folkehelse

Under halvparten av den voksne befolkningen går 

minst 10 minutter sammenhengende hver dag, og 

minutters daglig moderat fysisk aktivitet. Halvparten 

av 15-åringene oppfyller anbefalingene om minst 

60 minutters variert daglig fysisk aktivitet. Det viser 
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I forbindelse med Nasjonal transportplan utarbeidet 

transportetatene en fagrapport om Langsiktige 

kapasitetsutfordringer i Oslo-området

og formulerte en strategi i ti punkt for hvordan 

bilde på hva transportetatene mener må til på et 

overordnet nivå, og kan være et utgangspunkt for 

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 

2. Planleggingen må begynne 

årene før og etter 2030 må planlegging begynne 

Jernbaneverket er i gang med forberedende arbeid 

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 

4. Tett utbygging rundt viktige knutepunkt 

Plansamarbeidet må bidra til en arealbruk som 

. 

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 

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 

behov for å skille fotgjengere og syklister i vesentlig 

større grad enn i dag. 

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 

gange og sykling må det tas i bruk restriktive 

parkeringspolitikk. 

staten bidrar 

Bompenger må fortsatt i stor grad brukes til 

Fylkeskommunenes inntekter gir heller ikke 

investeringer som det er behov for i Oslo-området. 

Det er behov for supplerende robuste systemer 
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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 

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 

veksten er lavest på Romerike. Kollektivandelen 

over bygrensen mellom Oslo og Romerike er på 

Alle korridorene har forsinkelser på veinettet 

i rushtiden, som rammer nærings- og gods- 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 

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 

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

Transportenes kapasitet 

i Oslo og Akershus 

reisevaneundersøkelse 

Prosamrapporter 202 

og 204.
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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, 

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 

2050. Nasjonalt er målet å øke matproduksjonen 

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

temaområdene dyrka mark, friluftsliv, biologisk 

mangfold og kulturminner og kulturmiljø. 

Dagens kommuneplaner er mest 

arealkrevende

Utbygging av alle bolig- og næringsarealer i gjeldende 

knyttet til regionale arealverdier. Videreføring av 

dagens kommuneplaner berører tre ganger så mye 

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 

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

knutepunktene. I fortetting i mange knutepunkt er 

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 

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 

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 

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 

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 
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kulturminner og kulturmiljø.
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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

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». 

kommunene i Oslo og Akershus. Det gir styringsfart og 

mulighet til å utnytte de stordriftsfordelene veksten gir. 

Det er laget en tabell som viser beregnete vekstrate 

i kommunene i de tre utbyggingsalternativene, og 

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 

holde kommunen på samme gjeldsnivå. Kommuner 

kortvarig, kan effekten spres over tid ved å ta opp lån i 

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 

  

Lavere vekst enn planlagt oppleves uheldig

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 

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., 

Høyt kostnads nivå er like viktig som veksten 

for å forklare de økonomiske resultatene

Beregninger av kommune regnskapene ved videre-

føring av dagens kommuneplaner

kommunene i Oslo og Akershus vil gå med underskudd 

i 2030, dersom dagens kostnadsnivå i de enkelte 

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 

reduksjon i utgiftsnivået gjennom effektivisering og 

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 
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 4.1 Oslo

Oslo er landets hovedstad, ansikt utad og regionens 

høyest press på boligmarkedet, og er navet for både 

næringsutvikling og person- og godstransporten 

befolkningsveksten mot 2030 å komme til Oslo. De 

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 

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 

næringsutvikling sammenlignet med den utviklingen 

som skjer vest og øst for Oslo, og lenger sør i 

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

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 

gjennom byens begrensede transportkapasitet. 

Transportanalysen viser at nye boligområders og 

næringsetableringers avstand til Oslo sentrum i høy 

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 

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 

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 

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

og gange. Oslo skal ta vare på Marka, og byens 

blågrønne struktur skal sikres og videreutvikles.
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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 

befolkningsveksten mot 2030 hit. 

Næringsutvikling

Bærum har hatt den desidert største veksten i antall 

kompetanseintensive arbeidsplasser i Akershus 

«teknologiaksen» fra Skøyen, via Lysaker/Fornebu og 

har veksten vært større i Bærum enn i Oslo. Årsaken 

er bl.a. tilgang på relevant arbeidskraft, samt nærhet 

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 

Fortetting i mange knutepunkt kan 

den «kritiske massen» av innbyggere som skal til 

for å få et handels- og servicetilbud som kan dekke 

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 

Boligmarked

Det er bygging av leiligheter som skal prioriteres i 

vestkorridoren frem mot 2030, hvis Prognosesenterets 

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 

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 

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 

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 

befolkningsveksten mot 2030 hit.

Næringsutvikling

Sammenlignet med vest har sørkorridoren svakere 

denne sammenhengen alt fra universitet til barnehage/

sykehjem). Ski og Vestby har utnyttet mulighetene 

langs E6, og har tilrettelagt for betydelig næringsareal 

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- 

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 

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 

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 

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 

mener at konsentrert utvikling av byer kan være 

det beste alternativet for sørkorridoren. For at Ski 

og Ås skal bli mer attraktive for kompetansebasert 

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 

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 

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 

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 

er «riktig» ut fra et boligmarkedsperspektiv, men også 

helt nødvendig for at daglige gjøremål og fritidstilbud 

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 

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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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 

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. 

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. 

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 

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 

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 

33).

Forsknings- og teknologimiljøet på Kjeller i Skedsmo 

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 

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 

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 har i følge Vista Analyse hatt en noe 

svakere utvikling enn forventet. Utviklingen har vært 

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 

mener det må vurderes om det er en bedre strategi å 

videreutvikle Gardermoen-området innen logistikk og 

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. 

distribusjonssentraler vil etablere seg i området mellom 

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 

kan på sikt tenkes å få jernbanetilknytning med 

godsterminal, i tråd med Osloregionens gods- og 

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 

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 

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. 

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 

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 

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 

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» 

annen logistikknæring i «Gardermobyen». Sett i 

sammenheng med utredningen av boligmarked, bør 

dette kombineres med sterk utvikling av bolig og 

skjer konsentrert er «riktig» ut fra et næringsutviklings- 

og boligmarkedsperspektiv, men også helt nødvendig 

for at daglige gjøremål og fritidstilbud kan nås 

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 

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 

en vekstprognose for Ullensaker på 5 200 

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.

en kapasitet på 36 mill. reisende, mot 22 mill. i 

dag. Utvidelsen er dimensjonert etter OSLs 

vekstprognoser mot 2030. I følge OSL tilsier 

Plansamarbeidet av 08.04.2013 beregnet at 

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 

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 

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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Nye byer
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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 

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 fortetting 

i mange knutepunkter

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 

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 

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 

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 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 

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 

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 

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 

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

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 

s.40-41, N s. 60-64).       
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Hvordan skal 

planen styre?
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Urbanet Analyse har sammen med en prosjektgruppe 

utarbeidet et arbeidsnotat om virkemiddelbruk, 

diskutert i administrativ og politisk referansegruppe. 

Arbeidsnotatet og innspillene fra gruppene er 

grunnlaget for det som står om virkemiddelbruk, 

kapitlet. 

5.1 Gjennomføringsforpliktelser

En strategisk plan som gir handlingsrom, 

men som også gir tydelige føringer og 

forutsigbarhet

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 

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, 

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 

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 

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, 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

etableres i knutepunktene. Når det gjelder handel, 

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
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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 

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 

for skole- og svømmeanlegg, kirkebygg og fylkesveger. 

De to førstnevnte ordningene forvaltes av Husbanken.

5.3 Økonomiske incitamenter
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Byrådsavdelingen tar sikte på at høringsuttalelse kan avgis av byrådet/evt. byråd for 

byutvikling, men gjør oppmerksom på at det etter nærmere dialog med bystyrets organer kan 

bli avklart at uttalelsen skal avgis av bystyret.  

 

Plan- og bygningsetaten bes med dette om å forestå utarbeidelse av forslag til høringsuttalelse 

fra Oslo kommune, herunder bes å inngå at det innhentes eventuelle uttalelser fra andre berørte 

kommunale virksomheter.  
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Du er her: regjeringen.no / Miljøverndepartementet / Dokumenter / Høringer / Høringsbrev

Høring - forslag til endringer i plan- og bygningsloven: 
Femårsregelen for detaljreguleringer basert på private 
planforslag, plan- og utredningsprogram, tidsfrister og forslag 
til rettinger og klargjøring av lovteksten

Høringsbrev, 09.09.2013 

I følge vedlagte liste

Deres ref. Vår ref. Dato

13/2263 09.09.2013

Miljøverndepartementet sender med dette på høring forslag til enkelte endringer i plandelen av plan- og 
bygningsloven. 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 nevnt i siste kulepunkt omfatter rettinger og tekniske endringer i 13 paragrafer.

Femårsregelen
Den såkalte femårsregelen i § 12-4 femte ledd foreslås tilføyd nye andre til femte punktum som innebærer at 
kommunen kan vedta en lengre frist enn fem år, men ikke mer enn ti år for oppstart av gjennomføring av plan. 
Fristen kan senere forlenges med to år av gangen. Tilføyelsen klargjør også at muligheten til å sette lenger frist 
også kan benyttes for allerede vedtatte detaljreguleringer, og at en slik lenger frist kan behandles etter reglene 
om mindre endring etter plan- og bygningsloven § 12-14.

Gjeldende bestemmelse ble vedtatt som en del av ny plandel av plan- og bygningslov i 2008. En frist på fem år 
for å påbegynne gjennomføringen av private tiltak etter privat foreslått detaljregulering skal bidra til at 
plangrunnlaget for ny utbygging er oppdatert og tilpasset aktuelle prosjekter. Fristen skal også bidra til at 
regulerte tomter ikke blir liggende ubebygd i lang tid. Det er bare planer som er vedtatt etter ny lov som fanges 
opp av fristbestemmelsen.

Bakgrunnen for endringsforslaget er at flere, spesielt byggenæringen og Oslo kommune, har argumentert for å 
oppheve eller endre femårsregelen fordi de mener at fristen blant annet kan være kostnadskrevende og 
kostnadsdrivende og bidra til usikkerhet om finansiering og gjennomføring. Spesielt gjelder dette store 
utbyggingsprosjekter. Det er så langt liten erfaring med eventuelle virkninger av fristen i konkrete plansaker.

Endringen innebærer at bestemmelsen vil gi større fleksibilitet i spesielle situasjoner i konkrete saker, men slik at 
formålet med å sikre oppdaterte planer for utbygging opprettholdes.

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 bidra til å klargjøre lovbestemmelsene, og å 
legge til rette for en mer fleksibel og effektiv planbehandling. Endringene medfører en del omredigering av andre 
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bestemmelser som omtaler planprogram, jf. §§ 12-2, 12-3, og 12-10. Endringene er ikke forutsatt å redusere 
kravene til kunnskapsgrunnlaget for vedlegg II-tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn.

Departementet arbeider videre med en revisjon av forskriften om konsekvensutredninger etter plan- og 
bygningsloven. Dette på bakgrunn av påpekninger fra EFTAs overvåkingsorgan (ESA) om mangler ved vårt 
regelverk sett i forhold til gjeldende EU-rett på området.

Forslag til revidert forskrift om konsekvensutredninger vil sendes på høring senere.

Tidsfrister
Planer etter plan- og bygningsloven er en forutsetning for bolig-, samferdsels- og næringsutbygging. Det er 
derfor viktig at planprosessene er gode og effektive. Flere frister knyttet til planbehandlingen kan bidra til dette. 
Fristene skal legge til rette for at saker ikke blir liggende ubehandlet i overgangen mellom behandlingsleddene.

Plan- og bygningsloven har bestemmelser om tidsfrister når det gjelder høring av planprogram og planforslag. 
Dette er minimumsfrister (seks uker). Det er også satt frist for når kommunestyret skal gjøre planvedtak etter at 
en privat reguleringsplan er ferdigbehandlet (tolv uker). Det er også en frist for når Miljøverndepartementet på 
eget initiativ kan innkalle en vedtatt kommuneplan for eventuell omgjøring.

Forslagene omfatter følgende nye frister i plan- og bygningsloven:

Frist for når 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)!

Det er ikke knyttet sanksjoner til brudd på fristene. Dette er hensiktsmessig fordi kompleksitet og konflikt-
potensialet vil variere avhengig av vedkommende plan.

Miljøverndepartementet har som mål for behandlingen av innsigelsessaker at en sak skal være ferdigbehandlet i 
departementet i løpet av 8 måneder. Det legges imidlertid opp til at de mindre omfattende sakene behandles 
raskere. Det skal varsles innen 4 måneder dersom fristen på 8 måneder ikke kan overholdes.   

Øvrige endringer
På bakgrunn av praktiseringen av loven foreslås enkelte rettinger og klargjøringer av lovteksten i en del 
paragrafer. Disse innebærer ingen realitetsendringer.

Administrative og økonomiske konsekvenser
Forslagene vil bidra til mer effektive planprosesser og ha positive økonomiske konsekvenser for utbyggere. 
Endringen i bestemmelsene om konsekvensutredninger vil medføre redusert ressursbruk for sektormyndighetene 
knyttet til behandlingen av de mange mindre tiltakene som omfattes av regelverket. Forslagene berører ikke 
samiske interesser særskilt.

Nærmere om høringen, høringsfrist m.v.
Frist for uttalelser til høringsnotatet er satt til 9. desember 2013.

Høringssvar kan sendes postmottak@md.dep.no eller til Miljøverndepartementet, Postboks 8013 Dep, 0030 Oslo, 
merket sak 13/2263.

For at Miljøverndepartementet på best mulig måte skal kunne nyttiggjøre seg alle tilbakemeldingene, bes det om 
at høringskommentarene organiseres etter strukturen i høringsnotatet med henvisning til de aktuelle kapitler og 
bestemmelser i forslaget.

Det gjøres oppmerksom på at også andre enn de som står på høringslisten, kan avgi uttalelse.

Høringsbrev, høringsnotat og alle høringssvar blir lagt ut på departementets nettsted.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Karl Inge Rommen tlf 22 24 59 03, e-post kir@md.dep.no og 
til Ina Rognerud tlf 22 24 59 48, e-post iro@md.dep.no når det gjelder bestemmelsene om planprogram og 
konsekvensutredninger.

 

Med hilsen

 

Jarle Jensen (e.f.) 
ekspedisjonssjef
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Kari Strande 
avdelingsdirektør

Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur.

 

Vedlegg 2
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1.   OVERSIKT OVER ENDRINGSFORSLAG 
Den nye plandelen i plan- og bygningsloven ble iverksatt 1. juli 2009. Departementets 

inntrykk er at den så langt har fungert i tråd med intensjonene. På noen punkter har 

imidlertid praktiseringen av loven vist at det kan være hensiktsmessig å foreta enkelte 

rettinger eller mindre justeringer av lovteksten for å oppnå en tydeligere og mer 

fleksibel behandling av saker etter loven. Dette gjelder: 

 

Femårsreglen for detaljreguleringer basert på private planforslag 

Enkelte endringer i bestemmelsene om konsekvensutredninger 

Flere frister knyttet til behandlingen av planer 

Enkelte rettinger og klargjøringer av lovteksten  

2.   FORSLAG TIL ENDRING 

2.1 ENDRING AV FEMÅRSREGELEN FOR DETALJREGULERINGER BASERT PÅ PRIVATE 

PLANFORSLAG 
 

2.1.1 ENDRING AV § 12-4 RETTSVIRKNINGER AV REGULERING FEMTE LEDD 

 

Gjeldende bestemmelse (§ 12-4 femte ledd) 

 

Er bygge- og anleggstiltak som hjemles i plan fremmet med bakgrunn i privat 

reguleringsforslag etter § 12�11, ikke satt i gang senest fem år etter vedtak av 

planen, kan tillatelsen til gjennomføring av planen ikke gis uten nytt planvedtak. 

Etter søknad fra tiltakshaveren kan planvedtaket forlenges med inntil to år av 

gangen. Der det innenfor fristen på fem år med eventuell(e) forlengelse(r) er gitt 

rammetillatelse for et tiltak, gjelder fristen på tre år etter § 21�9 for tiltaket.  

 

Bestemmelsen ble vedtatt som en del av den nye plandelen i 2008. Tidsfristen er en 

vesentlig endring fra tidligere lov der en reguleringsplan, og dens rettsvirkninger, ikke 

hadde tidsbegrensning. Også etter ny lov vil enkelte av rettsvirkningene av planen 

bestå inntil planen blir endret eller opphevet. Det nye er at det er satt en frist for å 

påbegynne gjennomføringen av private tiltak etter planen. For å bidra til at 

plangrunnlaget for ny utbygging er oppdatert og tilpasset aktuelle prosjekter, er det i 

loven satt en frist på fem år for å iverksette gjennomføring av en detaljregulering basert 

på et privat planforslag. Fristen skal også bidra til at regulerte tomter ikke blir liggende 

ubebygd i lang tid. Det er bare planer etter ny lov som fanges opp av 

fristbestemmelsen. 

 

Det er mulig å søke om forlengelse av planvedtaket med inntil to år av gangen. Slik 

søknad må sendes inn før fristen er utløpt. Dersom det innen fristen er gitt 
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rammetillatelse for et byggetiltak, gjelder en frist på ytterligere tre år for å gjennomføre 

tiltaket. 

 

Motforestillingene mot gjeldende bestemmelse 

 

Flere, spesielt byggenæringen og Oslo kommune, har argumentert for å oppheve eller 

endre femårsregelen, da de mener bestemmelsen kan få negative konsekvenser for den 

framtidige nærings- og boligutbyggingen. Hovedinnvendingene er: 

 

Femårsfristen er kostnadskrevende og kostnadsdrivende 

Store prosjekter, som de store byene har mange av, tar ofte 10-15 år å gjennomføre 

Fristen skaper problemer med å sikre god nok finansiering 

En forlengelse av fristen er viktig for finansinstitusjonene og den økonomiske 

stabiliteten 

Konjunktursvingningene i markedet kan gjerne vare lengre enn fem år, med den 

konsekvens at det blir økt behov for planarbeid, både fra tiltakshavere og 

planmyndighet. 

 

Vurdering av endringsbehovet 

 

En av hensiktene bak gjennomføringsfristen er å sikre at planene det bygges etter er 

oppdaterte og aktuelle, og gir et godt grunnlag for gjennomføringen av konkrete 

byggeprosjekter i samsvar med planen. Det er også et mål at det ikke utarbeides mange 

detaljerte planer som blir liggende urealisert så lenge at de enten må endres eller 

dispenseres fra når det blir aktuelt å bygge på de regulerte arealene. Dette krever 

unødvendig mye ressurser. For store planområder hvor utbyggingen har et 

tidsperspektiv langt ut over fem år er ikke detaljregulering riktig plantype. For slike 

områder kan det utarbeides områderegulering, som ikke har en slik frist.  

 

Det er så langt liten erfaring med virkningen av femårsfristen i konkrete plansaker. 

Kritikken synes å basere seg dels på feil tolkning av bestemmelsen og dels usikkerhet 

om hva som kan skje ved framtidig praktisering. Det mest konkrete utslaget en i 

fremtiden frykter er usikkerhet knyttet til finansiering av store utbyggingsprosjekter. 

 

For enkelte prosjekter kan det være forhold som tilsier at det i praksis vil ta mer enn 

fem pluss eventuelt tre år å starte utbyggingen av et prosjekt som det er ønskelig å 

gjennomføre. Dette kan for eksempel være prosjekter som består av flere 

utbyggingstrinn, men som det er hensiktsmessig å se i sammenheng. Dersom 

kommunestyret er kjent med slike forhold når planen skal vedtas, kan det være 

hensiktsmessig at kommunen har mulighet for å fastsette en lengre frist enn fem år. 

Departementet foreslår derfor å lovfeste en adgang for kommunene til å sette en lengre 

frist i forbindelse med planvedtaket, med en begrensning på ti år. Planer der 

gjennomføring ikke er startet opp innen denne fristen er det rimelig blir vurdert på ny. 
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Endringsforslag 

 

Det foreslås at femte ledd i § 12-4. Rettsvirkning av reguleringsplan endres med et tillegg 

av nytt andre til femte punktum som vist understreket og med kursiv: 

 

Er bygge- og anleggstiltak som hjemles i plan fremmet med bakgrunn i privat 

reguleringsforslag etter § 12�11, ikke satt i gang senest fem år etter vedtak av planen, 

kan tillatelsen til gjennomføring av planen ikke gis uten nytt planvedtak. Kommunen 

kan, hvis den finner behov for dette, sette en lengre frist for den enkelte plan. Fristen kan 

ikke settes til mer enn ti år. Slik forlenget frist kan også settes for planer som er vedtatt før 

denne lovbestemmelsens ikrafttreden. Vedtak om forlengelse må treffes før utløpet av 

femårsfristen. Der vedtaket om forlenget frist ikke fattes samtidig med planvedtaket, kan 

forlengelsen behandles som mindre endring av reguleringsplan etter § 12-14. Etter søknad 

fra tiltakshaveren kan planvedtaket forlenges med inntil to år av gangen. Der det 

innenfor fristen på fem år med eventuell(e) forlengelse(r) er gitt rammetillatelse for et 

tiltak, gjelder fristen på tre år etter § 21�9 for tiltaket. 

 

Kommentar: 

Endringen innebærer at bestemmelsen blir mer fleksibel når det gjelder spesielle 

situasjoner i den enkelte sak, men slik at formålet med å sikre oppdaterte 

utbyggingsplaner blir opprettholdt. Slik forlenget gjennomføringsfrist kan også vedtas 

for allerede vedtatte detaljreguleringer foreslått av private. Forutsetningen er at 

forlengelsen tas opp og blir vedtatt før utløpet av den lovsatte femårsfristen. Slik 

forlengelse kan behandles etter reglene om mindre endring av reguleringsplan etter 

plan- og bygningsloven § 12-14. 
 
 

2.2 FORSLAG TIL ENDRINGER I BESTEMMELSENE OM PLANPROGRAM OG 

KONSEKVENSUTREDNINGER  
 

2.2.1 BAKGRUNN 
 
Miljøverndepartementet har en pågående prosess med EFTAs overvåkingsorgan ESA 

om mangelfull implementering av EU-direktivene om konsekvensutredninger: Direktiv 

2011/92/EU om vurdering av visse offentlige og private tiltaks virkninger for miljøet og  

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/42/EF om vurdering av miljøvirkningene av 

visse planer og programmer. Disse direktivene er implementert i plan- og 

bygningsloven med tilhørende forskrift om konsekvensutredninger.   

 

I arbeidet med revisjon av regelverket har departementet kommet til at det er behov for 

å forenkle saksbehandlingen for vedlegg II-tiltak. Vedlegg II omfatter nærmere hundre 

tiltakstyper som skal vurderes nærmere og konsekvensutredes dersom de kan få 

vesentlig virkninger for miljø eller samfunn. Etter dagens forskrift forutsettes 
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spørsmålet om et vedlegg II-tiltak kan få vesentlig virkninger for miljø eller samfunn 

avklart før det søkes om tillatelse. Departementet mener det vil være mer 

hensiktsmessig og effektivt at spørsmålet om et vedlegg II-tiltak har vesentlige 

virkninger, og hvilke dokumentasjonskrav som må stilles for at virkningene skal bli 

tilfredsstillende belyst, avklares som en integrert del av søknadsbehandlingen. Dagens 

lovbestemmelser (plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 14-2) kan sies å begrense 

handlingsrommet for en slik differensiert saksbehandling, og det foreslås derfor en 

endring av disse lovbestemmelsene.  

 

I tillegg har departementet kommet til at det for reguleringsplaner vil være  

hensiktsmessig at det klargjøres i lovbestemmelsene at kommunen kan unnlate å  

fastsette planprogram (plan- og bygningsloven § 12-9).  

 

Det foreslås også enkelte mindre endringer for å klargjøre relevante bestemmelser.  

 

Endringene omfatter i hovedsak:  

§ 4-1 Planprogram første ledd, andre ledd og fjerde ledd (punkt 3.2) 

§ 14-2 Utarbeiding og behandling av utredningsprogram og konsekvensutredning 

nytt andre ledd (punkt 3.3) 

§ 12-9 Behandling av planprogram for planer med vesentlige virkninger første ledd 

og tredje ledd (punkt 3.4) 

 

Det foreslås i tillegg enkelte mindre rettinger og klargjøringer som omfatter:  

§ 12-2 Områderegulering tredje ledd (punkt 3.5) 

§ 12-3 Detaljregulering tredje ledd (punkt 3.5) 

§ 12-10 Behandling av reguleringsplanforslag første ledd (punkt 3.5) 
 

2.2.2 ENDRING AV § 4-1 PLANPROGRAM FØRSTE LEDD, ANDRE LEDD OG FJERDE LEDD 
 
1) Gjeldende § 4-1 første ledd: 

 

For alle regionale planer og kommuneplaner, og for reguleringsplaner som 

kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av 

planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet.  

 

Vurdering av endringsbehovet 

 

Departementet foreslår at det i loven åpnes opp for at konsekvensutredningsforskriften 

kan gi mer differensierte og tilpassede saksbehandlingsregler for reguleringsplaner der 

det er usikkerhet om de faller inn under forskriftens bestemmelser. Dette vil i hovedsak 

gjelde reguleringsplaner der spørsmålet om planen kan få vesentlige virkninger for 

miljø og samfunn først blir reist i forbindelse med høring av planforslag. I slike tilfeller 

kan ansvarlig myndighet, dersom de finner at planforslaget kan få vesentlige virkninger 

for miljø og samfunn og disse ikke er dokumentert i tilstrekkelig grad i planforslaget, 
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fastsette et program for tilleggsutredninger. Det understrekes at det i forskriften blir 

fastsatt hvilke reguleringsplaner som krever planprogram. Endringen medfører ikke 

endrede krav til kunnskapsgrunnlaget eller utredningsomfanget for de 

reguleringsplanene som kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn.  

 

Slik dagens lovbestemmelser i § 4-1 er utformet forutsettes det at planprogrammet 

utarbeides som ledd i varsling av planoppstart. Dette vil gjelde reguleringsplaner der 

det i tidlig planprosess er avklart at de kan få vesentlige virkninger for miljø eller 

samfunn. Det foreslås derfor et tillegg i første ledd som innebærer at det i forskrift kan 

gjøres unntak fra kravet om planprogram for reguleringsplaner. Dette vil gjelde for 

nærmere bestemte planer og/eller i nærmere bestemte situasjoner og vil gi større 

fleksibilitet.  

 

I tillegg endres første punktum for å tilpasse begrepsbruken etter foreslått endring i 

fjerde ledd nedenfor.     

 

Endringsforslag § 4-1 første ledd 

 

Det foreslås at første ledd i § 4-1 Planprogram endres i første punktum og med et nytt 

andre punktum som vist understreket og med kursiv:   

 

For alle regionale planer og kommuneplaner, og for reguleringsplaner som kan 

få ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av 

planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet. 

Departementet kan ved forskrift gjøre unntak fra kravet om planprogram for 

reguleringsplaner.   

 

Kommentar:  

Når det gjelder dagens ordlyd i første punktum �som ledd i varsling av planoppstart� 

foreslås ingen endring her, men formuleringen må ses i sammenheng med endringen i 

§ 4-1 andre ledd nedenfor. Der spesifiseres det at forslag til planprogram skal sendes på 

høring og legges ut til offentlig ettersyn senest samtidig med varsling av planoppstart. 

 

2) Gjeldende § 4-1 andre ledd: 

 

Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, 

planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i 

forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli 

vurdert og behovet for utredninger. Forslag til planprogram sendes på høring og 

legges ut til offentlig ettersyn samtidig med varsling av planoppstart. 

Planprogrammet fastsettes ordinært av planmyndigheten.  

 

Vurdering av endringsbehovet 
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I andre ledd andre punktum blir det nå presisert at forslag til planprogram skal høres 

og legges ut til offentlig ettersyn senest samtidig med varsel om planoppstart. 

Endringen gjøres for å klargjøre at det ikke kan varsles planoppstart, der det er krav til 

planprogram, uten at det samtidig foreligger et forslag til planprogram. Det bemerkes 

at lov og forskrift åpner for at høring av planprogram kan skje før varsel om 

planoppstart. Dette i de tilfeller hvor høring av planprogram, eventuelt planprogram og 

konsekvensutredning, benyttes for å ta stilling til hvilket alternativ som skal til legges til 

grunn for planarbeidet.  

 

Endringsforslag § 4-1 andre ledd 

 

Det foreslås at andre ledd i § 4-1 Planprogram endres i andre punktum som vist 

understreket og med kursiv: 

 

Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, 

planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i 

forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli 

vurdert og behovet for utredninger. Forslag til planprogram sendes på høring og 

legges ut til offentlig ettersyn senest samtidig med varsling av planoppstart. 

Planprogrammet fastsettes ordinært av planmyndigheten.  

 

3) Gjeldende § 4-1 fjerde ledd:  

 

Dersom planen får vesentlige miljøvirkninger i en annen stat, skal 

planmyndigheten sende forslag til program for planarbeidet til berørte 

myndigheter i denne staten til uttalelse. 

 

Vurdering av endringsbehovet 

 

Endringen i fjerde ledd klargjør at virkningene av et planforslag i denne planfasen 

fortsatt ikke er belyst, noe som vil innebære en usikkerhet om virkningsomfanget.   

 

Endringsforslag § 4-1 fjerde ledd 

 

Det foreslås at fjerde ledd i § 4-1 Planprogram endres som vist understreket og med 

kursiv: 

 

Dersom planen kan får vesentlige miljøvirkninger i en annen stat, skal 

planmyndigheten sende forslag til program for planarbeidet til berørte 

myndigheter i denne staten til uttalelse. 
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2.2.3 ENDRING AV § 14-2 UTARBEIDING OG BEHANDLING AV UTREDNINGSPROGRAM OG 

KONSEKVENSUTREDNING NYTT ANDRE LEDD 

 

Gjeldende § 14-2:   

For tiltak og planer som omfattes av bestemmelsene, skal det tidligst mulig 

under forberedelsen av tiltaket eller planen utarbeides melding med forslag til program 

for utredningsarbeidet. Forslaget skal gjøre rede for tiltaket, behovet for utredninger og 

opplegg for medvirkning. Melding med forslag til utredningsprogram skal sendes på 

høring og legges ut til offentlig ettersyn før programmet fastsettes.  

    Søknad eller planforslag med konsekvensutredning skal utarbeides på grunnlag av 

fastsatt utredningsprogram og sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.  

 

Vurdering av endringsbehovet 

  

Nåværende bestemmelse innebærer at spørsmålet om hvorvidt tiltak etter annet 

lovverk omfattes av reglene om konsekvensutredning forutsettes avklart før det sendes 

inn en søknad om tillatelse. Vedlegg II i konsekvensutredningsforskriften gir en 

oversikt over nærmere hundre tiltakstyper som skal vurderes nærmere og 

konsekvensutredes dersom de kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn. 

Dersom tiltaket omfattes av kravet til konsekvensutredning, kreves det at det i tidlig 

fase og før søknad sendes inn, utarbeides en melding med forslag til program for 

utredningsarbeidet. Meldingen med forslag til utredningsprogram høres, før 

utredningsprogrammet fastsettes av ansvarlig myndighet. I de særlovene1 som 

regulerer sektortiltakene på vedlegg II-listen er det ikke krav til en slik tidlig varsling av 

oppstart av søknadsprosessen. Dette betyr at vurderingen av om et vedlegg II-tiltak kan 

få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn skjer som en egen prosess i forkant av 

den ordinære saksbehandling av tiltaket etter den aktuelle lov.  

 

Det vil være mer hensiktsmessig og mer effektivt at spørsmålet om et vedlegg II-tiltak 

har vesentlig virkninger, og hvilke krav til dokumentasjon som må stilles for at 

virkningene skal bli tilfredsstillende belyst, avklares som en integrert del av 

behandlingen av søknaden. For slike saker vil det da ikke være krav til en forutgående 

prosess med melding og utredningsprogram. Det forutsettes at ansvarlig myndighet, på 

bakgrunn av høringen av søknaden, fastsetter et program for en tilleggsutredning i 

henhold til kravene i forskriften dersom tiltaket vil kunne få vesentlig virkninger, og 

disse virkningene er mangelfullt dokumentert i søknaden. Dette vil legge til rette for en 

                                                             

1 Aktuelle lover: energiloven, vassdragsreguleringsloven, vannressursloven, naturgassloven, 
atomenergiloven, kontinentalsokkelloven, havne og farvannsloven, husdyrkonsesjonsloven, 
skogbruksloven, reindriftsloven, jordloven, akvakulturloven. 
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mer differensiert saksbehandling for tiltak som behandles etter annet lovverk. Det 

presiseres at endringen ikke medfører endrede krav til kunnskapsgrunnlaget eller 

utredningsomfanget for de vedlegg II-tiltakene som kan få vesentlige virkninger for 

miljø eller samfunn. På denne bakgrunn foreslås det et nytt andre ledd der det går fram 

at melding med forslag til utredningsprogram kan unnlates for nærmere bestemte tiltak 

eller planer.  

 

Endringsforslag § 14-2 nytt andre ledd 

 

Det foreslås at bestemmelsen § 14-2 Utarbeiding og behandling av utredningsprogram og 

konsekvensutredning endres slik at det legges til et nytt andre ledd som vist 

understreket og med kursiv:   

 

For tiltak og planer som omfattes av bestemmelsene, skal det tidligst mulig 

under forberedelsen av tiltaket eller planen utarbeides melding med forslag til 

program for utredningsarbeidet. Forslaget skal gjøre rede for tiltaket, behovet for 

utredninger og opplegg for medvirkning. Melding med forslag til 

utredningsprogram skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn før 

programmet fastsettes.  

Melding med forslag til utredningsprogram kan unnlates for nærmere bestemte 

tiltak eller planer. 

Søknad eller planforslag med konsekvensutredning skal utarbeides på grunnlag 

av fastsatt utredningsprogram og sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

Kommentar:  

Endringen i nytt annet ledd innebærer en klargjøring av at melding med forslag til 

utredningsprogram kan unnlates. Endringen er ment å åpne for en fleksibilitet med 

hensyn til behandling av mindre tiltak som er omfattet av forskriftens vedlegg II-liste, 

der spørsmålet om konsekvensutredning først kommer opp knyttet til høring av 

søknad.   

 

Ved endringen blir nåværende andre ledd nytt tredje ledd. 

 

2.2.4 ENDRING AV § 12-9 BEHANDLING AV PLANPROGRAM FOR PLANER MED VESENTLIGE 

VIRKNINGER FØRSTE LEDD OG TREDJE LEDD 

 

1) Gjeldende § 12-9 første ledd:  

 

For planer som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det 

utarbeides planprogram etter reglene i § 4-1. Planprogram kan unnlates for 

nærmere bestemte reguleringsplaner når disse er i samsvar med kommuneplanens 

arealdel eller områderegulering og hvor virkningene er tilfredsstillende beskrevet i 

overordnet plan. 
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Vurdering av endringsbehovet 

 

Det foreslås at andre punktum i første ledd tas ut ettersom det foran foreslås at det i 

§ 4-1 presiseres at det ved forskrift kan gjøres unntak fra kravet om planprogram for  

reguleringsplaner.   

 

Endringsforslag § 12-9 første ledd 

 

Det foreslås at første ledd i § 12-9 Behandling av planprogram for planer med vesentlige 

virkninger endres som vist i overstrykningen: 

 

For planer som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det 

utarbeides planprogram etter reglene i § 4-1. Planprogram kan unnlates for nærmere 

bestemte reguleringsplaner når disse er i samsvar med kommuneplanens arealdel eller 

områderegulering og hvor virkningene er tilfredsstillende beskrevet i overordnet plan. 

 

2) Gjeldende § 12-9 tredje ledd:  

 

Planprogrammet fastsettes ordinært av kommunestyret. Kommunestyret kan 

delegere myndigheten til å fastsette planprogram i samsvar med 

kommunelovens regler.  

 

Vurdering av endringsbehovet 

 

Av gjeldende bestemmelse går det fram at kommunestyret fastsetter planprogrammet. 

Det er reist spørsmål ved kommunens mulighet til ikke å gå videre med et planinitiativ.  

Det kan være tilfeller der kommunen som arealplanmyndighet etter behandling av 

planprogrammet ikke ønsker å videreføre et planarbeid. På denne bakgrunn klargjør 

departementet ved å endre lovbestemmelsen at kommunen kan unnlate å fastsette 

planprogram. Endringen må ses i sammenheng med § 12-11 om private planforslag, der 

det framgår at kommunen skal ta stilling til om et privat planforslag skal legges ut til 

offentlig ettersyn eller om det ikke skal behandles videre. I reguleringssaker med 

vesentlig virkninger for miljø eller samfunn, foretar kommunen en første behandling av 

planinitiativet på bakgrunn av høring og offentlig ettersyn av planprogrammet. Dersom  

kommunen ikke ønsker å videreføre et planinitiativ, bør kommunen samtidig kunne 

beslutte å ikke fastsette planprogram. Dette vil ikke forhindre at en privat forslagsstiller 

kan fremme et planforslag for kommunen. Dersom kommunen på et senere tidspunkt 

likevel ønsker å gå videre med planarbeidet, må planprogram fastsettes før 

planforslaget kan legges ut til offentlig ettersyn og sendes på alminnelig høring, jf. plan- 

og bygningsloven § 12-10 første ledd. Bestemmelsen gjelder ikke for statlige 

planinitiativ etter § 6-4.  

 

Endringsforslag § 12-9 tredje ledd 
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Det foreslås at tredje ledd i § 12-9 Behandling av planprogram for planer med vesentlige 

virkninger endres med et nytt andre punktum som vist understreket og med kursiv: 

 

Planprogrammet fastsettes ordinært av kommunestyret. Kommunestyret kan 

delegere myndigheten til å fastsette planprogram i samsvar med kommunelovens 

regler. Kommunen avgjør om planprogram skal fastsettes.  

 

Kommentar:  

Det har vært usikkerhet knyttet til om en kommune kan unnlate å fastsette et  

planprogram for reguleringsplaner. Dette framgår ikke klart av bestemmelsen i plan- og  

bygningsloven, og spørsmålet er heller ikke drøftet i forarbeidene til § 12-9.  

Problemstillingen har imidlertid vært reist og vurdert i forbindelse med en konkret  

sak2, og departementet har på denne bakgrunn kommet til at det vil være fordelaktig  

at det går fram av lovbestemmelsen at kommunen kan unnlate å fastsette  

planprogram.  

 

2.2.5 RETTINGER OG KLARGJØRINGER AV BESTEMMELSER OM PLANPROGRAM OG 

KONSEKVENSUTREDNINGER 

 

§ 12-2 Områderegulering  

 

Tredje ledd:  

 

For områderegulering som innebærer vesentlige endringer av vedtatt 

kommuneplan gjelder §§ 4-1 og 4-2 andre ledd.  

 

Kommentar:  

Det er en presisering av at krav til planprogram også gjelder for områdereguleringer 

som innebærer vesentlig endringer av vedtatt kommuneplan. Som presisert i 

forbindelse med § 4-1 angis det nærmere i forskrift hvilke planer dette gjelder. 

 

§ 12-3 Detaljregulering  

 

Tredje ledd: 

 

                                                             

2 Spørsmålet er vurdert av Justis- og beredskapsdepartementet i forbindelse med en konkret sak  

 i Kautokeino kommune, jf. uttalelse fra Lovavdelingen av 05.07.13 (ref. 13/994 E0 

GUI-1/HFA/bj).   
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Private forslag må innholdsmessig følge opp hovedtrekk og rammer i 

kommuneplanens arealdel og foreliggende områdereguleringer. Ved vesentlige 

avvik gjelder kravene i §§ 4-1 og 4-2 andre ledd. 

 

Kommentar: 

Det er en presisering av at krav til planprogram også gjelder private planforslag som 

innholdsmessig vesentlig avviker fra hovedtrekk og rammer i kommuneplanens 

arealdel/foreliggende områderegulering. Som presisert i forbindelse med § 4-1 angis 

det nærmere i forskrift hvilke planer dette gjelder. 

 

§ 12-10 Behandling av reguleringsplanforslag  

 

Første ledd:  

 

Forslag til reguleringsplan sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

Planforslaget gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier. Frist for å gi uttalelse 

og eventuelt fremme innsigelse skal være minst seks uker. Dersom 

reguleringsplanen er underlagt krav om konsekvensutredning etter § 4-2, skal 

konsekvensutredningen følge planforslaget. Reguleringsplaner med retningslinjer eller 

rammer for framtidig utbygging som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn 

skal inneholde en konsekvensutredning, jf. § 4-2 andre ledd. Konsekvensutredning kan 

utelates for nærmere bestemte reguleringsplaner når disse er i samsvar med 

kommuneplanens arealdel eller områderegulering, og hvor virkningene er 

tilfredsstillende beskrevet i overordnet plan. 

 

Kommentar:  

Tredje punktum foreslås endret, for å tydeliggjøre at det sentrale med bestemmelsen er 

at konsekvensutredningen skal inngå i planforslaget.  

 

Siste punktum foreslås strøket, da § 4-1 angir at det ved forskrift kan gjøres unntak fra 

kravet om planprogram for reguleringsplaner.  
 

2.3 TIDSFRISTER 
 

2.3.1 BAKGRUNN 

 

Gjeldende lov og forskrifter har enkelte bestemmelser om tidsfrister. Det skal settes 

frister ved offentlig høring av planprogram og planforslag (minst seks uker), jf. §§ 11-13, 

11-14 og §§ 12-9 og 12-10. Kommunen skal senest tolv uker etter at et privat 

reguleringsforslag er mottatt avgjøre om forslaget skal fremmes og sendes på høring, jf. 

§ 12-11. Kommunestyret må treffe vedtak om reguleringsplan senest tolv uker etter at 

planforslag er ferdigbehandlet, jf. § 12-12. Eventuell innsigelse skal fremmes så tidlig 

som mulig og senest innen den frist som er satt for høring av planforslaget. For 
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kommuneplanens arealdel som det ikke foreligger innsigelse til, er det en frist på tre 

måneder for departementet etter at det har mottatt planen til å melde fra om at den kan 

bli endret, jf. § 11-16. Dersom Kongen vil begrense adgangen til å endre nærmere 

angitte deler av kommuneplanens arealdel ut fra nasjonale eller viktige regionale eller 

kommunale interesser, må slikt vedtak treffes innen tolv uker etter at departementet 

har mottatt planen, jf. § 11-18. 

 

Forskrift om konsekvensutredninger har i tillegg enkelte frister i tilknytning til 

behandlingen av konsekvensutredninger. Unødvendig lang behandlingstid for enkelte 

planer gjør det aktuelt å vurdere flere tidsfrister i planbehandlingen. Fristene skal legge 

til rette for at saker ikke blir liggende ubehandlet i overgangen mellom 

behandlingsleddene. Det foreslås på denne bakgrunn å gi følgende nye frister for 

behandling av planforslag:  

 

Frist for når en sak bør være ferdigbehandlet for behandling i kommunestyret etter 

avsluttet offentlig høring  

Frist fra kommunestyrets vedtak til saken oversendes til fylkesmannen 

Frist for når saken oversendes fra fylkesmannen til Miljøverndepartementet  

 

Siden plansaker kan være svært ulike foreslås det ikke å knytte sanksjoner til brudd på 

fristene. De foreslåtte fristene vil derfor i praksis være veiledende. Dette er 

hensiktsmessig fordi kompleksitet og konfliktpotensiale vil variere i de ulike planene. 

Fristene skal normalt holdes, og i de tilfeller fristene ikke overholdes bør det gis en 

begrunnelse. Det foreslås ikke å lovfeste en frist for departementets behandling av 

innsigelsessaker. Dette henger sammen med at sakene kan være svært ulike i omfang 

og kompleksitet. Det er derfor viktig at syn og innspill fra berørte myndigheter og 

interesser både lokalt og sentralt får en forsvarlig vurdering. Miljøverndepartementet 

har som mål for den sentrale behandlingen av innsigelsessaker at en sak skal være 

ferdigbehandlet i løpet av åtte måneder. De fleste ordinære saker vil normalt bli 

behandlet raskere enn dette.  

 

2.3.2 FORSLAG TIL ENDRINGER I BESTEMMELSENE 
 

§ 5-6 Mekling og avgjørelse av departementet  

 

Finner kommunen ikke å kunne ta hensyn til innsigelsen, skal det ordinært 

foretas mekling mellom partene. Dersom enighet ikke oppnås, treffer kommunen 

planvedtak og sender planen og innsigelsen, med meklerens tilråding, til 

departementet. 

Kommunen skal innen to uker etter kommunestyrets vedtak oversende saken til 

fylkesmannen. Fylkesmannen bør innen fire uker etter at saken er mottatt fra kommunen 

oversende innsigelsene til departementet. 

Departementet avgjør om innsigelsen skal tas til følge og planen endres.  

Kongen avgjør hvem som skal være mekler.  
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Kommentar: 

Det foreslås et nytt andre ledd og at andre punktum i første ledd blir nytt tredje ledd. 

Nåværende andre ledd blir nytt fjerde ledd. Erfaringene viser at det er stor variasjon i 

hvor lang tid det tar fra kommunestyret har fattet planvedtak til innsigelsen er mottatt i 

departementet. Det er ingen entydig forklaring på hvorfor dette kan ta flere måneder, 

som det finnes eksempler på. Forslaget til tidsfrister er ment å legge til rette for at 

saker oversendes for videre behandling i rette instanser innen rimelig tid. For 

kommunens del vil fristen knytte seg til oversendelse av saken etter at vedtak er fattet. 

Enkelte saker kan imidlertid være så komplekse at fylkesmannen trenger noe tid for å 

avklare sin tilrådning til departementet, og fylkesmannen gis derfor noe lengre frist enn 

kommunen, samtidig som fristen er formulert mer veiledende.  

 

Forslaget om tidsfrister gjelder ikke for innsigelser til konsesjoner etter 

vassdragsreguleringsloven § 6, vannressursloven § 24 og energiloven § 2-1. 

 

§ 12�10 Behandling av reguleringsplanforslag 

 

Tredje ledd, nytt andre punktum: 

Når fristen er ute, tar kommunen saken opp til behandling med de merknader 

som er kommet inn. Forslaget bør være ferdigbehandlet for vedtak innen tolv uker. 

For private reguleringsforslag gjelder i tillegg § 12�11. 

 

Kommentar: 

Kommunen bør straks høringsfristen har utløpt behandle innkomne uttalelser og 

vurdere behovet for endringer av planen.  Omfanget av eventuelle nødvendige 

endringer vil variere avhengig av vedkommende plan, og ha betydning for tidsbruken, 

for eksempel dersom det er nødvendig med ny høring. Dersom det foreligger 

innsigelse til planforslaget vil mekling inngå i denne behandlingen. Det kan medføre at 

behandlingen i enkelte tilfeller vil måtte ta lengre tid enn tolv uker.  

 

§ 12�11 Behandling av private reguleringsplanforslag 

 

Når forslaget til reguleringsplan er mottatt av kommunen, skal kommunen 

snarest, og senest innen tolv uker eller en annen frist som er avtalt med forslagsstiller, 

avgjøre om forslaget skal fremmes ved å sendes på høring og legges ut til offentlig 

ettersyn og behandles etter reglene i §§ 12�9 og 12�10. Kommunen kan samtidig 

fremme alternative forslag til regulering av arealet. Finner ikke kommunen grunn til å 

fremme forslaget, skal forslagsstilleren innen tre uker underrettes ved brev. Er forslaget 

i samsvar med kommuneplanens arealdel eller områderegulering, kan avslaget kreves 

forelagt kommunestyret. 

 

Kommentar: 
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Normalt vil forslagsstiller bli underrettet straks det er fattet en avgjørelse om det private 

planforslaget skal fremmes eller ikke. Fristen på tre uker skal sikre at det blir gitt en 

formell tilbakemelding innen rimelig tid. 

2.4 RETTINGER OG KLARGJØRINGER AV ENKELTE ANDRE DELER AV LOVTEKSTEN 
 

§ 1-8. Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag  

 

Siste ledd: 

For områder langs vassdrag som har betydning for natur-, kulturmiljø- og 

friluftsinteresser skal kommunen i kommuneplanens arealdel etter § 11-11 nr. 5 vurdere 

å fastsette grense på inntil 100 meter der bestemte angitte tiltak mv. ikke skal være 

tillatt.  

 

Kommentar: 

Tilføyelsen er av klargjørende karakter. Det gjøres tydelig at kommunen skal vurdere 

om det er behov for å innføre byggeforbud langs vassdrag der det eventuelt er grunnlag 

for forbud.  

 

§ 3-1. Oppgaver og hensyn i planlegging etter loven  

 

Første ledd bokstav g 

Innenfor rammen av § 1-1 skal planer etter denne lov:  

���..

g) ta klimahensyn, herunder gjennom løsninger for energiforsyning og areal og 

transport  

 

Kommentar: 

Dette punktet formuleres generelt, samtidig som det framheves at klimahensyn skal tas 

gjennom planers løsninger for energiforsyning og for areal og transport. 

 

§ 3-6. Felles planleggingsoppgaver  

 

Andre ledd: 

Kongen fastsetter kan ved forskrift fastsette nærmere hvilke oppgaver, områder og 

myndigheter dette gjelder, herunder at det til planer for større sammenhengende natur- 

og friluftsområder omkring byer og tettsteder kan fastsettes felles planbestemmelser 

om utøvelse av næringsvirksomhet og om ferdsel. 

 

Kommentar 

Endringen vil bringe lovteksten i samsvar med hvordan merknaden i lovproposisjonen 

beskriver innholdet i lovteksten. Det klargjøres at det kan gis forskrift om dette, og at 

forskrift ikke er nødvendig for å sette bestemmelsen i kraft for øvrig. En slik forskrift 
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kan nå bli aktuell eksempelvis når det gjelder saker om mineralutvinning, jf 

mineralstrategien. 

 

§ 5-5. Begrensning i adgangen til å fremme innsigelse  

 

Første ledd: 

Det kan ikke fremmes ny innsigelse mot forhold fastsatt i formål og 

bestemmelser som det tidligere har vært fremmet innsigelse mot, og som har blitt 

avgjort i løpet av de ti foregående år. Det kan heller ikke fremmes innsigelse mot 

forhold i plansak som det kunne ha vært fremmet innsigelse mot i forbindelse med en 

tidligere plan om samme forhold vedtatt i løpet av de ti foregående år. Dersom 

kommunen og innsigelsesorganet er uenig om adgangen til å fremme innsigelse etter 

denne bestemmelsen er avskåret, avgjør departementet spørsmålet når innsigelsessaken 

er sendt til departementet. 

 

Kommentar 

Tilføyelsen klargjør tidspunktet for når departementet tar stilling til om 

innsigelsesadgangen står ved lag eller ikke. Den bringer lovteksten i samsvar med 

praksis, og den nærmere omtalen i ikrafttredelsesrundskrivet for loven og seinere 

rundskriv T-2/13. 

 

§ 7-1. Regional planstrategi  

 

Andre ledd: 

Planstrategien skal redegjøre for viktige regionale utviklingstrekk og 

utfordringer, vurdere langsiktige utviklingsmuligheter og ta stilling til langsiktige 

utviklingsmål og hvilke spørsmål som skal tas opp gjennom videre regional planlegging.  

 

Kommentar: 

Den overordnede måldiskusjonen for fylkets utvikling bør tas i arbeidet med den 

regionale planstrategien, både fordi det er nødvendig for å få en god begrunnelse for 

valg av plantema for perioden og fordi den overordnede diskusjonen om viktige mål i 

fylket kan falle bort dersom fylkeskommunen kun velger å utarbeide temaplaner. 

 

§ 8-1. Regional plan  

 

Tredje ledd: 

Som del av Til regional plan skal det samtidig utarbeides et handlingsprogram 

for gjennomføring av planen.  

 

Kommentar: 

Det har oppstått usikkerhet i fylkeskommunene om den regionale planen må ha et 

handlingsprogram og når et slikt i første års versjon må vedtas. Endringen i avsnittet 
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understreker det som har vært hensikt hele tiden: At første års handlingsprogram 

utarbeides, høres, behandles og vedtas samtidig med planen. 

 

§ 8-4. Vedtak av regional plan  

 

Andre ledd: 

Dersom statlig organ av hensyn til nasjonale eller statlige interesser på 

vedkommendes ansvarsområde, eller kommune som blir direkte berørt av planen, har 

vesentlige innvendinger mot planens mål eller retningslinjer, kan de kreve at saken 

bringes inn for departementet, som kan gjøre de endringer som finnes påkrevd. 

Tilsvarende gjelder ved vedtak av regional planbestemmelse etter § 8-5. Det er 

fylkeskommunen som etter at planen er vedtatt, har ansvar for å avklare om innvendinger 

står ved lag og eventuelt sende planen videre til departementet. 

 

 

Kommentar: 

I forbindelse med høring av planen kan det være innvendinger til en plan, der det 

kreves at endringer gjennomføres. Det har oppstått tvil om hvem som har ansvar for å 

avklare hvilke innvendinger som eventuelt fortsatt er gjeldende etter at planen er 

endelig vedtatt i fylkeskommunen. Tilføyelsen knytter dette ansvaret til 

fylkeskommunen som planmyndighet. I tillegg til at de er planansvarlig, har de også 

oversikt over alle innvendinger som har kommet inn og om de er tatt hensyn til i den 

framlagte planen. 

 

§ 11-8. Hensynssoner  

 

Første ledd: 

Kommuneplanens arealdel skal i nødvendig utstrekning vise hensyn og 

restriksjoner som har betydning for bruken av areal. Hensyn og forhold som inngår i 

andre ledd bokstav a til f, skal kan markeres i arealdelen som hensynssoner med 

tilhørende retningslinjer og bestemmelser. Det kan angis flere soner for samme areal. 

 

Kommentar: 

Endringen i første punktum i første ledd klargjør at kommunen kan velge om den vil 

benytte hensynssone på kommuneplankartet eller ikke. Dersom kommunen velger å 

begrense bruken av hensynssoner, kan hensyn og restriksjoner ivaretas gjennom bruk 

av bestemmelser og bestemmelseslinjer til de enkelte arealformålene eller 

delområdene som et alternativ til hensynssone.  

 

Lovens utgangspunkt er imidlertid at hensynssone benyttes der det er behov for å vise 

hensyn og restriksjoner som har betydning for bruken av et areal.  

 

Tredje ledd bokstav e og f: 

Det kan fastsettes følgende hensynssoner: 
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e) Sone med krav om felles planlegging for flere eiendommer, herunder med særlige 

samarbeids- eller eierformer, samt omforming og fornyelse.  

 

Bestemmelser til denne sonen kan fastsette at flere eiendommer i et område skal 

undergis felles planlegging og at det skal brukes særskilte 

gjennomføringsvirkemidler. Det kan også gis bestemmelser med hjemmel i § 11-9 

nr. 3.  

f) Sone hvor gjeldende reguleringsplan fortsatt skal gjelde uendret. Ved bruk av denne 

hensynssonen skal kommunen vurdere om reguleringsplanene er i samsvar med 

nasjonale og regionale interesser. 

 

Kommentar: 

Endringen i bokstav e der det tas inn et komma, er ment å klargjøre at bestemmelsen 

omfatter to forskjellige tema.  

 

Endringen i bokstav f presiserer innholdet i bestemmelsen. Denne hensynssonen skal 

bare benyttes der gjeldende regulering skal videreføres uten endringer. Ved å ta inn 

ordet �uendret� i første setning framgår dette tydeligere av lovens ordlyd.  

 

Den tilføyde andre setningen under bokstav f synliggjør at kommunen i arbeidet med 

kommuneplanen skal gå igjennom gjeldende reguleringsplaner. Dette skal kommunen 

også gjøre slik loven er i dag. Det er en viktig del av arbeidet med ny kommuneplan å 

vurdere hensynet til nasjonale og regionale interesser. Hensikten med å ta inn en 

presisering som foreslått her er å sikre at eldre reguleringsplaner blir vurdert i forhold 

til gjeldende nasjonale og regionale interesser, og at reguleringsplaner som videreføres 

uendret er i samsvar med slike interesser. Når dette framgår uttrykkelig, vil det bidra til 

at eldre reguleringsplaner ikke videreføres i strid med rikspolitiske bestemmelser eller 

statlige planbestemmelser som er vedtatt etter forrige kommuneplan. 

 

§ 11-11. Bestemmelser til arealformål etter § 11-7 nr. 5 og 6  

 

Til arealformålene nr. 5 og 6 i § 11-7 kan det i nødvendig utstrekning gis 

bestemmelser om:  

1. omfang, lokalisering og utforming av bygninger og anlegg til landbruk og reindrift 

som nevnt i § 11-7 førsteandre ledd nr. 5,  

 

Kommentar: 

Dette er en retting av en feil henvisning i lovteksten. 

 

§ 12-1. Reguleringsplan  

 

Første ledd: 

Reguleringsplan erbestår av et arealplankart med tilhørende bestemmelser som 

angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser, samt en planbeskrivelse.  
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Kommentar: 

Tilføyelsen av begrepet �planbeskrivelse� i oppregningen av hvilke elementer en 

reguleringsplan består av bringer definisjonen av slik plan overens med tilsvarende 

definisjon i § 11-5 av kommuneplanens arealdel.  

 

§ 12-7. Bestemmelser i reguleringsplan  

 

Første ledd nr. 1 og 8: 

I reguleringsplan kan det i nødvendig utstrekning gis bestemmelser til 

arealformål og hensynssoner om følgende forhold:  

1. grad av utnytting, utforming, herunder estetiske krav, og bruk av arealer, bygninger 

og anlegg i planområdet,  

��.. 

8. krav om tilrettelegging for forsyning av vannbåren varme til ny bebyggelse og at det 

er tilknytningsplikt etter, jf. § 27-5,  

 

Kommentar: 

Nr. 1 om grad av utnytting tilføyes i oppregningen av hvilke forhold det kan gis 

bestemmelser om. Dette innebærer en klargjøring og at et element som er falt ut av 

lovteksten tas inn igjen.  

 

Nr. 8 klargjør det som er omforent tolkning (mellom MD, KRD og OED) av hvordan 

bestemmelsene om fjernvarme i plandelen og byggesaksdelen av loven henger 

sammen. Dette innebærer at det i planen vedtas at tilknytningsplikten etter § 27-5 skal 

gjelde så langt det er bestemt konkret i vedkommende plan. 

 

§ 12-13. Innsigelse og vedtak av departementet  

 

Tredje ledd: 

Departementet kan, selv om det ikke er reist innsigelse, oppheve hele eller deler 

av planen eller gjøre de endringer som finnes påkrevd, dersom den strider mot 

nasjonale interesser eller regional plan. Dette gjelder også der planen strider mot 

kommuneplanens arealdel. Kommunen skal ha fått mulighet til å uttale seg før 

departementet treffer vedtak.  

 

Kommentar: 

Tilføyelsen er av klargjørende karakter og bringer samsvar mellom denne 

bestemmelsen og formuleringen i tilsvarende bestemmelse om departementets 

kompetanse i § 11-16 siste ledd for kommuneplanens arealdel. 

 

§ 12-14. Endring og oppheving av reguleringsplan  

 

Andre ledd: 
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Kommunestyret kan delegere myndigheten til å treffe vedtak om mindre 

endringer i reguleringsplan eller til å vedta utfyllinger innenfor hovedtrekkene i 

reguleringsplanen. Små endringer kan delegeres til administrasjonen.  

 

Kommentar: 

Bestemmelsen oppheves som overflødig. Hjemmelen og rammen for delegasjon følger 

av kommuneloven. 
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MILJØVERNDEPARTEMENTET. STATLIGE PLANRETNINGSLINJER FOR 

SAMORDNET BOLIG-, AREAL- OG TRANSPORTPLANLEGGING 
 

Byrådsavdelingen har mottatt fra Miljøverndepartementet forslag til statlige planretningslinjer 

for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Departementet har satt 25.10.2013 som 

uttalefrist. 

 

Det tas sikte på at Oslo kommunes uttalelse avgis av byråden for byutvikling eller av byrådet. 

Plan- og bygningsetaten bes samordne Oslo kommunes uttalelse, herunder innhente uttalelser 

fra berørte instanser i kommunens ytre apparat. Etatens samordnede forslag til uttalelse, med 

innhentede uttalelser vedlagt, bes oversendt byrådsavdelingen innen mandag 14. oktober 2013 

for videre behandling.  

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Elisabeth Eidså Dale 

plan- og utbyggingssjef 

Rune Raknes 

spesialrådgiver 
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Høring - Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 

transportplanlegging 

 

Vedlagt følger forslag til statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 

transportplanlegging for høring i henhold til plan- og bygningsloven § 6-2 annet ledd. 

Frist for å gi uttalelse til forslaget er 25. oktober 2013. 

 

Regjeringen har bestemt at det skal utarbeides Statlige planretningslinjer (SPR) for samordnet 

bolig- areal- og transportplanlegging, med utgangspunkt i gjeldende Rikspolitiske 

retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging fra 1993. De eksisterende 

retningslinjene har vært et viktig styringsgrunnlag for kommuner, fylkeskommuner og statlige 

myndigheter i deres arbeid med areal- og transportplanlegging, men retningslinjene trenger nå 

fornyelse og oppdatering. Dette gjelder spesielt på sentrale politikkområder som klima, 

bærekraftig transport, sentrumsutvikling, fortetting og jordvern. 

 

Hensikten med nye statlige planretningslinjer på området er å oppnå en bedre samordning av 

bolig-, areal- og transportplanleggingen, både på i kommunene og på tvers av kommuner, 

sektorer og forvaltningsnivåer. Retningslinjene skal også bidra til bedre og mer effektive 

planprosesser. 

 

Miljøverndepartementet har som øverste planmyndighet utarbeidet forslaget til nye 

retningslinjer i samarbeid med berørte departement. Etter at høring er gjennomført, vil 

retningslinjene bli vedtatt av Kongen i statsråd. 

 

Frist for uttalelser til forslaget settes til 25. oktober 2013. 



Side 2 

 

Uttalelser kan sendes til Miljøverndepartementet på vanlig måte, eller med e-post til 

postmottak@md.dep.no 

 

 

Med hilsen  

 

 

Jarle Jensen (e.f.)  

ekspedisjonssjef 

 Erik Vieth Pedersen 

 avdelingsdirektør 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur. 
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Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 

transportplanlegging 

Fastsatt ved kgl. res. av xx. xx 2013, jf. plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, § 6-2.  

1. Hensikt 

Hensikten med retningslinjene er å oppnå en bedre samordning av bolig-, areal- og 

transportplanleggingen, både i kommunene og på tvers av kommuner, sektorer og 

forvaltningsnivåer. Retningslinjene skal også bidra til bedre og mer effektive 

planprosesser. 

2. Virkeområde  

Retningslinjene gjelder for planlegging i hele landet, jf plan- og bygningsloven § 1-2. 

Retningslinjene må likevel utøves skjønnsmessig og tilpasses regionale og lokale 

utfordringer. 

Retningslinjene skal legges til grunn ved statlig, regional og kommunal planlegging 

etter plan- og bygningsloven og ved enkeltvedtak som statlige, regionale og kommunale 

organer treffer etter plan- og bygningsloven eller annen lovgivning. Statlige organer, 

fylkeskommuner og kommuner bør også bruke retningslinjene i sin øvrige virksomhet 

innenfor de rammene vedkommende sektorlov gir.  

3. Mål 

Arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer samfunnsøkonomisk 

effektiv ressursutnyttelse, med miljømessig gode løsninger, trygge lokalsamfunn og 

bomiljø, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. 

Utbyggingsmønster og transportsystem skal videre utvikles med sikte på å fremme 

kompakt utvikling av byer og større tettsteder, redusere transportbehovet og styrke 

grunnlaget for klima- og miljøvennlige transportformer.  I storbyområdene er det et mål 

at veksten i persontransporten skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. 

En samordnet bolig-, areal og transportplanlegging skal fremme utvikling av 

bærekraftige, attraktive og funksjonelt utformede byregioner, byer og tettsteder med et 

godt fysisk miljø som fremmer helse og livskvalitet for alle og som tar vare på og 

videreutvikler miljøverdiene.  

Utenfor byer og større tettsteder kan lokale myndigheter ivareta kvaliteter ved 

spredtbygd bebyggelse, der potensialet for fortetting er begrenset, samtidig som det 

planlegges for fortetting i definerte, tettbygde strøk.  
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Et viktig mål for planleggingen er å legge til rette for tilstrekkelig boligbygging i 

områder med press på boligmarkedet og en hensiktsmessig fordeling av veksten.   

Det skal legges til grunn et langsiktig perspektiv i planleggingen, og fleksibilitet til å 

håndtere endringer i demografi, etterspørsel og annet som har betydning for 

planleggingen. Det skal legges vekt på å oppnå gode regionale helhetsløsninger på 

tvers av kommunegrensene.  

4. Retningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging  

4.1 Rammene for utbyggingsmønster og transportsystem skal fastsettes i regionale 

planer som følger opp disse retningslinjene. Planene skal avklare utbyggingsstruktur, 

avgrensning av by- og tettstedsområder, lokalisering av regionale handels- og 

servicefunksjoner og hovedtrekkene i transportsystemet, herunder knutepunkter for 

kollektivtrafikken. I områder med press på boligmarkedet bør planene legge særlig 

vekt på boligbygging og ivareta en god regional fordeling av boligbyggingen.  

De regionale planene bør trekke langsiktige og tydelige grenser mellom by- og 

tettstedsområder og viktige landbruks-, natur- og friluftsområder. Avgrensningen må 

bidra til å fremme effektiv arealutnyttelse, hindre byspredning og beskytte 

naturområder og store sammenhengende jordbruksarealer mot nedbygging og 

omdisponering. 

4.2 Utbyggingsmønster og transportsystem må samordnes slik at transportbehovet i 

byregioner, byer og større tettsteder reduseres og grunnlaget for klima- og 

miljøvennlige transportformer styrkes. Det bør legges vekt på å finne løsninger som gir 

korte avstander mellom boliger, arbeidsplasser, handel og andre private og offentlige 

tjenestetilbud, og som reduserer behovet for bilbruk. Ny utbygging bør styres mot 

områder med færrest mulig arealkonflikter. Det må planlegges for å redusere 

nedbygging av dyrket mark. 

4.3 I regioner eller områder med et effektivt kollektivtilbud, eller hvor det på sikt er 

grunnlag for å utvikle et slikt tilbud, skal utbyggingsmønsteret styrke grunnlaget for 

kollektivtrafikken. Byer og større tettsteder bør videreutvikles rundt 

kollektivknutepunkter og langs hovedlinjene for kollektivtrafikken.  

I områder med mindre befolkningspress og hvor lokale myndigheter ønsker å øke 

attraktiviteten for bosetting, er retningslinjene ikke til hinder for at det kan planlegges 

for et mer differensiert bosettingsmønster. 

I sentrale by- og tettstedsområder og rundt kollektivknutepunkter skal det legges til 

rette for høy arealutnyttelse, fortetting og transformasjon. I områder med stort 

utbyggingspress bør det vurderes arealutnyttelse og byggehøyder utover det som er 

typisk, samtidig som viktige stedskvaliteter ivaretas. I områder med høy arealutnyttelse 

bør planlegging av uteområder, lysforhold og bokvalitet tillegges særlig vekt.  
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4.4 Det må planlegges for et kompakt utbyggingsmønster med høy utnyttelse rundt 

eksisterende og planlagte kollektivknutepunkt. Potensialet for fortetting og 

transformasjon i byggesonene må utnyttes før nye utbyggingsområder tas i bruk. I 

gangavstand fra kollektivknutepunkter og stasjoner på hovedlinjene for 

kollektivtrafikken bør utbyggingshensyn tillegges stor vekt . Det må da stilles 

minstekrav om konsentrert utbygging og høy arealutnyttelse.  

Ved planlegging av nye utbyggingsområder, og ved fortetting og transformasjon, skal 

det tas hensyn til overordnet grønnstruktur, viktig naturmangfold og kulturhistoriske 

verdier og estetiske kvaliteter i bebygde områder. Kulturminner og kulturmiljøer bør 

tas aktivt i bruk som ressurser i by- og tettstedsutviklingen. 

4. 5 Infrastruktur og framkommelighet for kollektivtrafikken skal prioriteres i 

planleggingen, og framtidige behov for utvidelser må sikres. I transportkorridorer hvor 

det er grunnlag for det, skal areal og kapasitet til bane og annen kollektivtrafikk 

prioriteres. Det vil fortsatt være behov for investeringer i hovedvegnettet og 

omprioriterting av vegareal for å sikre god framkommelighet for næringstransport. 

Knutepunkter for kollektivtrafikken bør utvikles med gode overgangsmuligheter 

mellom ulike transportmidler. Gode overganger for gående og syklende må prioriteres, 

også sikker sykkelparkering. Innfartsparkering bør lokaliseres slik at det ikke hindrer 

mulighetene for høy arealutnyttelse rundt kollektivknutepunkter. 

Sykkel og gange skal styrkes som transportform. I by- og tettstedsområder bør det 

utarbeides planer for et sammenhengende gang- og sykkelvegnett med høy kvalitet, og 

hvor arealbehov og framkommelighet for gående og syklende prioriteres framfor 

arealer til biltrafikk og parkering.  

Tiltak for å begrense biltrafikken, herunder parkeringsrestriksjoner, bør tas i bruk som 

trafikkregulerende tiltak i by- og tettstedsområder hvor det finnes et godt tilbud for 

kollektivreisende, gående og syklende.  

4.6 Handelsvirksomhet og andre publikumsrettede private og offentlige tjeneste- og 

servicefunksjoner skal lokaliseres ut fra en regional helhetsvurdering tilpasset 

eksisterende og planlagt senterstruktur og i samsvar med regionale planer, og støtte 

opp om utvikling av levende by- og tettstedssentra. Dette gjelder også for besøks- og 

arbeidsplassintensive statlige virksomheter, institusjoner og foretak.   

Virksomheter som nevnt over tilpasses omgivelsene med hensyn til utforming, skala og 

struktur. Det bør legges til rette for enkel atkomst med kollektivtransport, på sykkel 

eller til fots. Ved lokalisering i områder med god kollektivbetjening bør 

parkeringstilbudet begrenses, og parkering bør i størst mulig grad legges under 

bakken eller i bygg over bakken.  
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Lokalisering av ny handelsvirksomhet må også skje i tråd med statlig planbestemmelse 

for lokalisering av kjøpesentre og handel.  

 

4.7 Godstransportvirksomhet bør lokaliseres til områder med god tilgjengelighet til 

jernbane, havn eller hovedvegnett. Lokalisering som fremmer transport av gods på 

bane eller sjø og som bidrar til utvikling av effektive logistikknutepunkter bør 

prioriteres. Det bør legges vekt på å finne lokaliseringer som begrenser 

transportbehovet og som bidrar til å minimere negative påvirkninger som støy, 

luftforurensning eller andre miljøulemper. 

4.8 Ved utforming av boligområder og trafikksystem bør det tas hensyn til statlige 

normer og retningslinjer for miljøkvalitet. Ny utbygging bør lokaliseres og utformes 

slik at støy- og luftforurensningsproblemer ikke oppstår og at behov for avbøtende tiltak 

i ettertid unngås. I områder hvor det på kort sikt kan være målkonflikt mellom 

boligbygging og normer og retningslinjer for miljøkvalitet, kan hensynet til utbygging 

gå foran dersom det bygger opp om målene i disse retningslinjene.  

4.9 Planlegging av utbyggingsmønster og transportsystem bør så langt som 

muligbaseres på prinsippene om universell utforming og tilgjengelighet for alle. 

Planleggingen bør ta særlig hensyn til den delen av befolkningen som har lavest 

mobilitet. Gjennom samordning av areal- og transportplanleggingen bør det bygges opp 

under universelt utformede reisekjeder.  

5. Beslutningsunderlaget 

5.1 Planlegging av utbyggingsmønster og transportsystem må omfatte brede 

alternativvurderinger og konsekvensutredninger av virkninger for miljø og samfunn. 

Regionale planer bør vurdere framtidige utbyggingsområder som reduserer 

arealkonflikter og legger til rette for bærekraftige areal- og transportløsninger. 

5.2 Ved behov for økt transportkapasitet skal mulighetene for å løse transportbehovet 

og trafikkutfordringer gjennom et effektivt kollektivtilbud og økt tilrettelegging for 

sykkel og gange utredes. Tiltak for å begrense privatbiltrafikken må inngå i 

vurderingene. 

5.3 I regioner og  kommuner med stort utbyggingspress må oppdaterte prognoser for 

befolkningsveksten og endringer i befolkningssammensetningen inngå i 

vurderingsgrunnlaget for planleggingen. Kommunene bør legge regionale analyser av 

befolkningsutviklingen og analyser av boligmarkedet til grunn for sin planlegging. 

Analysene bør blant annet legges til grunn for fastsettelse av minimumskrav til 

utnyttelseskrav i fortettingsområder. Samfunnsdelen av kommuneplanen bør omfatte et 

arealregnskap som avklarer arealreserver og arealbehov til blant annet boliger.  
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5.4 Dersom det foreslås omdisponering av verdifull dyrkbar eller dyrket jord skal 

potensialet for fortetting og transformasjon være kartlagt.   

6. Offentlige myndigheters ansvar i planleggingen  

6.1 Kommuner, fylkeskommuner og statlige myndigheter må samarbeide om og 

organisere planleggingen slik at det kan skje en regional samordning av 

utbyggingsmønsteret og transportsystemet i tråd med disse retningslinjene. Regionalt 

planforum er en viktig arena for slik samordning. Det bør også søkes samarbeid med 

andre aktører for å finne løsninger som reduserer transportbehovet og som styrker 

grunnlaget for kollektivtrafikk, sykkel og gange. I de store byregionene bør det 

etableres særskilte samarbeidsfora og utarbeides regionale planer for å møte 

vekstutfordringene.  

6.2 Fylkeskommunene har en viktig rolle som pådriver for regional samordning, og har 

et ansvar for å utarbeide regionale areal- og transportplaner der dette er lagt til grunn i 

regionale planstrategier. Fylkeskommunene skal også medvirke i den kommunale 

planleggingen, og legge retningslinjene til grunn for egen rolle som 

kollektivtransportmyndighet og vegeier, og som kulturminne- og folkehelsemyndighet. 

6.3 Statlige samferdselsmyndigheter må samordne sitt arbeid med 

konseptvalgutredninger, bypakker og helhetlige bymiljøavtaler med regional og 

kommunal planlegging etter plan- og bygningsloven. Regionale areal- og 

transportplaner skal legges til grunn for forpliktende bymiljøavtaler.  

6.4 Kommunene skal legge retningslinjene og vedtatte regionale planer til grunn for 

arbeidet med kommuneplanen og egen reguleringsplanlegging, og for behandling av 

innsendte reguleringsplaner og sektorplanlegging innenfor kommunens 

ansvarsområder. Kommunene bør i sine overordnede planer fastsette minimumskrav til 

utnyttingsgrad i fortettingsområder.  

6.5 Kommunale, fylkeskommunale og statlige etater og foretak skal legge 

retningslinjene til grunn for lokalisering av egne virksomheter og institusjoner.  

6.6 Fylkesmennene og andre statlige sektormyndigheter skal legge retningslinjene til 

grunn for sin medvirkning i planprosessene. For å fremme mer effektive og 

forutsigbare planprosesser, skal innspill fremmes tidlig i planleggingen. Statlige 

myndigheters innspill til regionale og kommunale planforslag bør samordnes så langt 

det er mulig.  

6.7 Planer som ikke er i samsvar med retningslinjene gir grunnlag for innsigelse eller 

innvendinger. Statlige og regionale myndigheter skal legge vekt på helhetsvurderinger 

når det skal avgjøres om det skal fremmes innsigelse eller innvending.  
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6.8 For å fremme raskere og mer effektive planprosesser kan det være aktuelt å bruke 

statlige planvirkemidler mer aktivt innenfor rammen av plan- og bygningsloven § 6-4. 

Dette gjelder særlig for planlegging av store samferdselstiltak. Videre skal statlig plan 

vurderes for særskilte prioriterte samferdselsprosjekt. 

7. Endringer. 

Miljøverndepartementet kan foreta mindre endringer i retningslinjene. 

8. Ikrafttreden 

Retningslinjene trer i kraft straks.   

Retningslinjene erstatter tidligere rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og 

transportplanlegging av 20. august 1993.  

 

 



Areal og transportplanlegging 
Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal og transportplanlegging 

Rundskriv T-5/93  

Saksnr. 92/3928 PL  

20. august 1993 

Gitt ved Kgl. resolusjon av 20. august 1993 i medhold av plan- og bygningsloven av 14. juli 1985, §171 

første ledd.  

1. Virkeområde og hensikt  

Retningslinjene skal legges til grunn for planlegging og utøvelse av myndighet etter plan- og 

bygningsloven i kommuner, fylkeskommuner og hos statlige myndigheter. Statlige myndigheter bør også 

bruke retningslinjene i sin øvrige forvaltningsvirksomhet innenfor de rammene vedkommende sektorlov 

gir. 

Hensikten med retningslinjene er å oppnå en bedre samordning av arealplanlegging og 

transportplanlegging både i kommunene og på tvers av kommuner, sektorer og forvaltningsnivåer. 

Retningslinjene tar sikte på: 

• å redegjøre for nasjonale mål av betydning for areal- og transportplanlegging,  

• å klargjøre viktige prinsipper for hva som bør vektlegges i planleggingen,  

• å peke på samarbeidsbehov og ansvar i gjennomføringen.  

2. Mål  

Arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer samfunnsøkonomisk effektiv 

ressursutnyttelse, med miljømessig gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, god trafikksikkerhet 

og effektiv trafikkavvikling. Det skal legges til grunn et langsiktig, bærekraftig perspektiv i 

planleggingen. Det skal legges vekt på å oppnå gode regionale helhetsløsninger på tvers av 

kommunegrensene.  

3. Retningslinjer for å oppnå samordnet areal- og transportplanlegging  

3.1 Planlegging av utbyggingsmønsteret og transportsystemet bør samordnes slik at det legges til rette 

for en mest mulig effektiv, trygg og miljøvennlig transport, og slik at transportbehovet kan begrenses. 

Det bør legges vekt på å få til løsninger som kan gi korte avstander i forhold til daglige gjøremål og 

effektiv samordning mellom ulike transportmåter.  

3.2 Det bør tilstrebes klare grenser mellom bebygde områder og landbruks-, natur- og friluftsområder. 

En bør søke å samle naturinngrepene mest mulig. Langs eksisterende hovedveg og banenett skal det 

legges vekt på hensynet til a opprettholde et differensiert transportsystem og fremtidig behov for 

utvidelser av veg og banenettet. 



Det skal legges vekt på å utnytte mulighetene for økt konsentrasjon av utbyggingen i byggesonene i by 

og tettstedsområder. Utformingen av utbyggingen bør bidra til å bevare grøntstruktur, biologisk 

mangfold og de estetiske kvalitetene i bebygde områder.  

3.3 Hensynet til effektiv transport må avveies i forhold til vern av jordbruks- og naturområder. 

Beslutninger om utbyggingsmønster med transportsystem må baseres på brede vurderinger av 

konsekvenser, med særlig vekt på samfunnsøkonomiske kostnader, virkninger for langsiktige mål i 

landbruket og hensynet til å ta vare på natur og kulturmiljøet.  

Utbyggingsmønster og transportsystem bør utformes slik at en unngår omdisponering av store, 

sammenhengende arealer med dyrket eller dyrkbar mark av høy kvalitet. Innenfor gangavstand fra 

stasjoner/knutepunkter på hovedårene for kollektivtrafikknettet, kan utbyggingshensyn tillegges større 

vekt enn vern, under forutsetning av at det planlegges en konsentrert utbygging og tas hensyn til 

kulturmiljøer og grøntstruktur.  

En bør unngå nedbygging av særlig verdifulle naturområder, inkludert særlig verdifulle kulturlandskap, 

sjø- og vassdragsnære arealer, friluftsområder, verdifulle kulturmiljøer og kulturminner.  

3.4 Ved utforming av boligområder og trafikksystem skal det tas hensyn til statlige normer og 

retningslinjer for miljøkvalitet. Ved planlegging av nye boligområder og veganlegg bør en søke 

lokalisering og utforming som ivaretar miljøkvalitet slik at behov for avbøtende tiltak i ettertid unngås.  

3.5 I regioner eller områder der befolkningstettheten kan gi grunnlag for kollektivbetjening som et 

miljøvennlig og effektivt transportalternativ, skal det ved utformingen av utbyggingsmønsteret og 

transportsystemet legges vekt på å tilrettelegge for kollektive transportformer. 

Når kapasitetsproblemer i vegsystemet oppstår, skal andre alternativer enn økt vegkapasitet vurderes på 

lik linje, f.eks regulering av trafikk, forbedring av kollektivtransporttilbudet. 

Sykkel som transportform skal tillegges vekt der det ligger til rette for det. 

Hensynet til gående og bevegelseshemmede skal tillegges vekt i planleggingen. 

Miljø- og helserisiko forbundet med transport av farlig gods skal tillegges vekt ved beslutninger om 

lokalisering av virksomhet som medfører slik transport og ved planlegging av transportårer og arealbruk 

langs transportårer.  

3.6 Regionale publikumsrettete offentlige eller private servicetilbud skal lokaliseres ut fra en regional 

helhetsvurdering tilpasset eksisterende og planlagt senterstruktur og kollektivknutepunkter. 

Virksomhet som skaper tungtransport bør lokaliseres i tilknytning til jernbanen, havner eller 

hovedvegnettet.  

 

 

 



4. Retningslinjer for samarbeid, beslutningsgrunnlag og ansvar for gjennomføring  

4.1 Kommuner, fylkeskommuner og regionale statlige myndigheter bør organisere planleggingen slik at 

det kan skje en samordning av arealbruken og transportsystemet i tråd med disse retningslinjene. Dette 

bør inngå som en del av det samarbeid som allerede foregår i medhold av samarbeidsplikt etter loven. 

I by- og tettstedsområder bør en samarbeide slik at planleggingen i den enkelte kommune kan skje 

innenfor omforente regionale rammer etter disse retningslinjene. Prinsipper for en utbyggingsstruktur 

med bl.a. avgrensing av by og tettstedsområdene, senter/servicestruktur, grøntstruktur og de ulike typer 

hovedtransportsystemer, bør avklares. Disse prinsippene bør nedfelles i en fylkesdelplan og følges opp i 

kommuneplanene. 

Fylkeskommunen bør ha en sentral rolle som initiativtaker og pådriver i denne samordningen. I noen 

områder kan det være aktuelt også med samarbeid på tvers av fylkesgrensen.  

4.2 Planarbeidet i fylker og kommuner bør legges opp slik at vedtak kan fattes på grunnlag av 

utredninger av alternative løsninger for utbyggingsmønster og transportsystem. Mulighetene for et 

effektivt offentlig transporttilbud skal avklares. Konsekvensene av de ulike løsningene for miljø, 

naturressurser og samfunn bør beskrives, herunder beregne de samfunnsøkonomiske konsekvensene av 

alternativene.  

4.3 Vedtatte arealplaner i tråd med disse retningslinjene skal legges til grunn for statlige tilskudd og lån 

til utbygging av større utbyggingsområder og samferdselstiltak, samt etableringstillatelser, innenfor de 

retningslinjer som for øvrig gjelder for disse ordningene eller tiltakene.  

For uttyllende kommentarer vises til St.meld. nr. 31 (1992-93) Regional planlegging og arealpolitikk med 

Innst. S. nr. 237 (1992-93) og St.meld. nr 34 

 

















































 Oslo kommune 
 Plan- og bygningsetaten 

  
 

 

    

Plan- og bygningsetaten 

 

Boks 364 Sentrum 

0102 Oslo 

 

Besøksadresse: 

Vahls gate 1, 0187 Oslo 

 

 

Sentralbord: 02 180 

Kundesenteret: 23 49 10 00 

Telefaks: 23 49 10 01  

 

Bankgiro: 1315.01.01357 

Org.nr.: 971 040 823 MVA

www.pbe.oslo.kommune.no E-post: postmottak@pbe.oslo.kommune.no  

 

                                                

 

 

 

 

 

 

  Dato: 02.09.2013 

Deres ref:  Vår ref (saksnr): 201311488-3

Oppgis alltid ved henvendelse 

 Arkivkode: 512.1 

 

 

BESTILLING AV OPPSTARTSMØTE - VIDERESENDING  - PETER 

MØLLERS VEI 15 
. 

 

Vi orienterer om mottatt bestilling av oppstartsmøte. Saken er registrert hos oss med saksnummer 

201311488.   

 

Send melding til Plan- og bygningsetaten hvis dere har spesifikke og konkrete innspill til oppstartsmøtet. 

Alle berørte parter blir varslet om oppstart av planarbeidet etter oppstartsmøtet. 

 

Vi ber om at bydelsadministrasjonen videreformidler informasjonen til barnas representant i bydelen. 

 

Følg fremdriften på Saksinnsyn:  

http://terra2.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn / (intranett)  

http://www.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn / (internett)  

 

Plan- og bygningsetaten oppfordrer alle til å kommunisere elektronisk med etaten via etatens e-

postadresse: Postmottak@pbe.oslo.kommune.no. Vennligst oppgi saksnummer ved henvendelse til 

etaten.  

 

PLAN- OG BYGNINGSETATEN 

 

 

Likelydende brev sendt til: 

Byantikvaren, Postboks 2094 Grünerløkka, 0505 OSLO, postmottak@bya.oslo.kommune.no 

Bymiljøetaten, Postboks 9336 Grønland, 0135 OSLO, postmottak@bym.oslo.kommune.no 

Bydel Grünerløkka, Postboks 2129 Grünerløkka, 0505 OSLO, postmottak@bga.oslo.kommune.no 

Se adresseliste 

 



Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten

Bestilling av oppstartsmøte

PBE002-MEZZ Side 1 av 5

Plan- og bygningsetaten Postadr:

Boks 364 Sentrum

0102 Oslo

Telefonnummer

E-post:

23 49 10 00

postmottak@pbe.oslo.kommune.no

Skjemakode:

PBE002 ver: 1.0

Referansenummer:

PBE002-MEZZ

Bestilling av oppstartsmøte

Innsendingsdato:30.08.2013 10:21

Innlogging

ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker

Innlogget hos ID-porten

som

KNUT MAGNE HAALAND

Ansvarlige

Fagkyndig

Firma HD Arkitekter AS

Organisasjonsnummer 877470962

Adresse Pb. 5061 Majorstuen

Postnummer 0301

Poststed Oslo

Telefonnummer 91644920

E-post (kvittering

sendes hit)

knut@hd-a.no

Gjenta e-post knut@hd-a.no

Kontaktperson

for prosjektet hos

fagkyndig

Knut M. Haaland, siv.ark. MNAL

Forslagsstiller/tiltakshaver

Firma Skanska Bolig AS

Organisasjonsnummer 979476256

Adresse Pb. 274 Sentrum



Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten

Bestilling av oppstartsmøte

PBE002-MEZZ Side 2 av 5

Plan- og bygningsetaten Postadr:

Boks 364 Sentrum

0102 Oslo

Telefonnummer

E-post:

23 49 10 00

postmottak@pbe.oslo.kommune.no

Postnummer 0103

Poststed Oslo

Telefonnummer 93444826

E-post (kvittering

sendes hit)

helge.hogstad@skanska.no

Kontaktperson

for prosjektet hos

forslagsstiller

Helge Hogstad, prosjektsjef

Innledende informasjon om forslaget

Eiendomsopplysninger

Gårdsnummer 124

Bruksnummer 39

Adresse/Stedsnavn Peter Møllers vei 15, Oslo

Eiers navn Skanska Bolig AS
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Bakgrunn for og

hensikt med prosjektet.

Omregulering fra formål kontor/industri til boligformål ihht. vedtatt

kommunedelplan KDP 15 for Økenområdet. Hensikten med planen er

å øke antall boliger i området.

Er det særlige spørsmål

dere ønsker å få

avklart?

- Maks. etasjehøyde i planområdet

- Maks utnyttelsesgrad og beregningsmåte (BRA, BYA etc.)

- Krav til leilighetsfordeling i prosjektet (% 2R, 3R og 4R)

- Evt. krav til innpassing av barnehage i planområdet

- Parkeringsløsning, - gjeste- og sykkelparkering inne eller ute

- Byggegrenser, - maks dybde på boligblokker og avstander til vei

- Krav til solforhold på utearealer
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Vedlegg

Oslokart.pdf

Planstatus og rammebetingelser

Overordnede planer og føringer *

Hvilke overordnede

planer gjelder for

planområdet, hvilke

føringer gir de, og i

hvilken grad følger

prosjektet opp disse

føringene?

Kommunedelplan KDP 15 for Økenområdet.

Felt Bn for bolg og næringsformål med TU = 100-150%.

Tillatt møne-/gesimshøyde er 28 m (8 ets.).

Gjeldende regulering *

S-2864 av 14.5.1986 - Industriformål

S-4150 av 25.5.2005 - Kontorformål

Eksisterende miljøsituasjon

(naturmangfold,

samferdsel, støy,

trafikk)

Trafikkforhold må belyses i en trafikkanalyse.

Støyforhold må belyses i en støyrapport.

Miljøforhold og luftkvalitet må belyses i en egen rapport.

Eksisterende bebyggelse og bruk *

Planområdet er bebygget med et 2. - 3. etasjes kombinasjonsbygg.

Det er store, asfalterte flater rundt bebyggelsen og lite bevaringsverdig vegetasjon. Det

står et lite 2. ets. trehus på det nordøstre hjørnet av tomten. All eksisterende bebyggelse

er planlagt revet.

Enkel stedsanalyse

(erstatt gjerne med

enkel stedsanalyse som

lastes opp, se eksempel)

Se vedlagt stedsanalyse nedenfor.



Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten

Bestilling av oppstartsmøte

PBE002-MEZZ Side 4 av 5

Plan- og bygningsetaten Postadr:

Boks 364 Sentrum

0102 Oslo

Telefonnummer

E-post:

23 49 10 00

postmottak@pbe.oslo.kommune.no

Illustrasjoner til stedsanalyse

Vedlegg

PMv15_Stedsanalyse.pdf

Forslagets hovedgrep

Beskrivelse av hovedgrep

Hvordan er forslaget

tenkt løst? Presenter

skissen av byplangrepet

(se forklaring nedenfor)

kort med fokus på

det overordnede:

Formål, disponering

av tomta (atkomster,

utearealer og plassering

av bygningsmasse og

anlegg)

Boliganlegget blir utformet som en karrebebyggelse med et stort og åpent uterom i

midten. Utearealet blir bilfritt med p-kjeller under bakken. 

Se skisse over byplangrep nedenfor.

Skisse av byplangrep og prinsippsnitt

Vedlegg

PMv15_Byplangrep.pdf

Fakta om forslaget

Arealstørrelse

Planområdet totalt: 8110m²

Arealbruk og foreslåtte

formål

Planområdet foreslås regulert til boligformål.

Uteoppholdsareal (for

skoler, barnehager,

sykehjem og boliger)

Det tas sikte på å oppnå 25 - 30% uteareal av totalt BRA i boliganlegget.

Utnyttelse Vi foreslår maks TU = 180%.
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Høyde Vi foreslår avtrappende høyder på bebyggelsen, - fra 8 ets. nordvest i

planområdet til 4 ets. mot sydøst.

Trafikk og parkering Vi foreslår bilatkomst til boliganlegget via Peter Møllers vei mot sydøst,

etter at veien er åpnet mot Dag Hammarskjølds vei. Parkering vil bli lagt

til p-kjeller under bebyggelsen, - evt. med noe gjesteparkering på bakken.

Vedlegg

Vedlegg

PMv15_Leilighetsfordelning_arealer_soldiagrammer.pdf

Videre prosess

Redegjør for om

prosjektet kan

utløse krav om

konsekvensutredning

Planforslaget er vurdert i henhold til plan- og bygningslovens § 4.2 med tilhørende

forskrift. Tiltaket faller ikke inn under forskriftens virkemåte, og skal derfor ikke

konsekvensutredes.

Medvirkning i videre

prosess

Behovet for medvirkning utover lovpålagte høringsrunder må vurderes

underveis i planprosessen. Dette kan bli nødvendig dersom det oppstår konflikter

mellom interessenter i prosessen som ikke håndteres godt nok gjennom høringsrundene.

Hvilke

hovedutfordringer har

forslaget?

Målet med planforslaget er å gi et godt grunnlag for å skape attraktive

og sentrumsnære boliger med lyse og trivelige utearealer.
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HD Arkitekter AS   2 
Peter Møllers vei 15 
Stedsanalyse 

 

Innledning 
Denne stedsanalysen er ment å belyse utformingen av ny bebyggelse og tilhørende 
utearealer med vekt på bokvalitet og samspill med nabobebyggelse, utearealer og 
vegetasjon. Analysen legges til grunn for det videre arbeidet med detaljregulering og 
skisseprosjekt for Peter Møllers vei 15. Analysen er utarbeidet av HD Arkitekter AS. 
 
Gjennomføring av planforslaget vil bidra til en utvikling av Lørenområdet i tråd med 
kommunens overordnete mål (KDP 15). Det er ønskelig at de gamle industriområdene 
transformeres til boliger. Sammen med tilliggende områder som også er under utvikling til 
boliger, vil prosjektet kunne bidra til å knytte boligområdene i indre by opp til de mer perifere 
områdene på Refstad, Bjerke og Risløkka. Selv om nabobebyggelse i sør og vest er kontor/ 
lagerbebyggelse, er disse av en slik art at boligbebyggelse ikke vil sjeneres av 
virksomhetene. Det er planlagt såpass mye ny boligbebyggelse i nærområdet at planområdet 
naturlig vil inngå i det større helhetlige boligområdet Lørenbyen er tenkt å bli. 
 
Planområdet avgrenses av Dag Hammarskjølds vei mot nordøst, mot Lørenvangen i sørøst 
og naboeiendommene mot sørvest og nordvest. Planområdet utgjør et samlet areal på ca. 8 
dekar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
HD Arkitekter AS   3 
Peter Møllers vei 15 
Stedsanalyse 

 

Dagens situasjon 
Peter Møllers vei 15 ligger i bydel Grünerløkka på Løren. Planområdet grenser i nord mot 
Ring 3, i øst mot Peter Møllers vei, i syd mot eksisterende industribebyggelse og i øst mot en 
tomt som nylig er regulert til boligbebyggelse. Beliggenheten er sentral i forhold til T-banen 
på Økern og en fremtidig stasjon på Løren. Det foreligger et godkjent detaljplan for 
naboeiendommen mot øst, Dag Hammarskjølds vei 49-51. Detaljplanen inneholder et forslag 
om boligbebyggelse med TU=150 %, samt en barnehage. I Lørenvangen 19-21, noen 
kvartaler syd for vår tomt, er det godkjent et reguleringsforslag med TU=215 %. 
 
Løren er et område under transformasjon. Ny bebyggelse med boligformål er under 
planlegging og vil etter hvert erstatte det tidligere industriområdet, jfr. KDP 15 for 
Økernområdet. På sikt er det et mål å fortette Lørenbyen med nye boliger. Planområdet 
ligger i randsonen av Økernområdet, men vil bidra til den helhetlige byutviklingen av 
Lørenbyen.  
 
Nærområdet er i de senere årene bygget ut med boliger, næring og parkområder, samt flere 
nye tilbud til beboerne. Nær Lørenvangen ligger Økern senterområde, som er under utvikling 
for utvidet handel og flere kultur- og fritidstilbud. På motsatt side av Lørenveien ligger Obs! 
dagligvareforretning. 
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Bebyggelsesstruktur og arkitektonisk kontekst 
Løren/Økernområdet er preget av blandet arkitektur, ulike bygningstyper, ulike materialer og 
ulike formale uttrykk. Den mest markante typologien av nyere boliganlegg er 
karrébebyggelse med retning parallelt med gatenettet i området. Boliganleggene er mer 
oppbrutt enn industribygningene, som har til dels svært lange fasader. 
 
Eiendommen består i dag av sammensatt næringsbebyggelse, men utgjør en del av et større 
område som i henhold til kommunedelplan for Økern ønskes transformert fra 
næringsvirksomhet til bolig. Det finnes enkelte eldre industribygninger i området, for 
eksempel bygninger tidligere tilhørende Jordan og Möllers Tran.
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Siktlinjer og utsikt 
Planområdet ligger høyt i terrenget og åpner seg mot sør, utover byen. Ved plassering av ny 
bebyggelse og utforming av uterom må man tilpasse seg de kontekstuelle forholdene. Langs 
Dag Hammarskjølds vei og Peter Møllers vei er det fri sikt over store avstander, som gjør det 
lett å orientere seg både øst-vest og nord-sør. 
 
Leiligheter i de øverste etasjene vil få utsikt sørover mot Bjørvika og Oslofjorden, samt sør-
øst mot Ekeberg-platået. 
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Solforhold 
Planområdet er luftig og solrikt om sommeren, og relativt lyst om vinteren. Generelt er det 
gode lysforhold hele året. Planområdet ligger slik til at det mulig å oppnå gode solforhold på 
felles utearealer og private terrasser og balkonger ved plassering og utforming av ny 
bebyggelse.  
 
Avstanden til boligområdene nord for planområdet er så stor at disse ikke vil bli berørt av 
skygger fra ny bebyggelse i planområdet. Det vil gjøres solstudier i skissefasen for å belyse 
tiltakets påvirkning på nærliggende boligbebyggelse, fortrinnsvis det nye boligområdet som 
er under planlegging øst for tomten. 
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Grøntstruktur 
Lørenområdet har i dag lite sammenhengende grøntareal. Området er i hovedsak et rent 
næringsområde dominert av asfalterte flater. KDP 15 inneholder krav om grøntbelter i 
næringsområdene samt tiltak for utvikling av forsterket grøntstruktur i de nye boligområdene. 
Trafikkområder skal gis parkmessig behandling med allébeplantning. Det er allerede etablert 
et stort parkanlegg, Peer Gynt Parken, sørvest for  planområdet. 
 
Hele planområdet er bebygget eller asfaltert, med kun smale striper med lav vegetasjon 
langs områdets ytre eiendomsgrenser Området for øvrig består i dag stort sett av harde 
flater. Ved boligutbygging vil alle utearealer bli opparbeidet som grønne områder eller som 
lekeområder. Planforslaget vil innebære en positiv landskapsbearbeiding.  
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Offentlig kommunikasjon og sykkelsti 
Tomten ligger sentralt, med kort avstand til sentrum og nærhet til offentlig kommunikasjon og 
lokal og regional infrastruktur. Dag Hammarskjølds vei/Ring 3 er en hovedvei som forbinder 
store deler av Oslo. Nærmeste riksvei, R4/Trondheimsveien, ligger i rimelig nærhet. 
 
Ved planområdet er det i dag 2-sidig sykkelfelt i Lørenveien. Sykkelfeltene inngår i 
hovedsykkelruta langs Ring 3. Det er bygd fortau langs vestsiden av Lørenvangen og 
sørsiden av Lørenveien. Nærmeste busstasjon er Lørenvangen, som ligger i umiddelbar 
nærhet. Her stopper om lag fem forskjellig bussruter. Det er i tillegg ekspressruter/flybuss 
langs Ring 3. Nærmeste T-Banestasjon er Økern, som ligger 900 m mot øst i ca 10 minutters 
gangavstand. Løren T-banestasjon er under bygging og er planlagt ferdigstilt i 2016. 
Stasjonen vil ligge om lag 400 m sør for planområdet. 
 
Utviklingen på Løren er i praksis en del av transformasjonsprosessen med utvidelse av 
boligområdene i indre by. Byggingen av Ring 3 i tunnel fra Sinsen til Økern, samt 
nedskaleringen av Dag Hammarskjølds vei er en del av denne transformasjonen, som blant 
annet gjør det lettere for beboerne i området å komme seg fra boligområdet og opp til 
friområdene mot Bjerke, samt mulighet til å bruke det overordnede gang- og sykkelstinettet 
opp til marka og byen forøvrig. Beboerne i området vil i stor grad kunne bevege seg 
uavhengig av personbiltransport, via de mange kollektivtilbudene som ligger i nærheten. 
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Oppsummering 
Planområdet ligger i forlengelse av industriområdet på vestsiden av Dag Hammarskjølds 
vei/Ring 3 og forholder seg til eksisterende industriområder samt lignende 
utbyggingsprosjekt under planlegging. På motsatt side av Dag Hammarskjølds vei/Ring 3 
forholder området seg til et småhusområde med eneboliger og rekkehus. 
 
Ny bebyggelse foreslås plassert relativt tett på Dag Hammarskjølds vei/Ring 3 med samme 
avstand til veien som nabotomten øst for planområdet. Forslag til lengde og bredde, samt 
retning på ny bebyggelse utformes i henhold til solstudier og andre vesentlige parametre for 
en fornuftig struktur. Høyder på ny bebyggelse søkes å samsvare med den nye 
boligbebyggelsen sørvest for planområdet, samt nabotomten mot øst som er under utvikling. 
 
Bebyggelsen søkes plassert på nord- og vestsiden for å gi rom for solfylte uteplasser mot 
sør. Parkering søkes lagt inn i parkeringskjeller under bebyggelsen. Området er ikke spesielt 
eksponert for fjernvirkning. Det er ikke spesielle landskapstrekk som gir viktige føringer for 
plassering og utforming av bebyggelsen. 
 
 
 
Oslo, August 2013 
HD Arkitekter AS 
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Uteareal

Antall 2-roms:
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Ialt 175 leil. 

15.233 m²
 14.609 m² 
12.684 m²

3.594 m²
5.598 m²

max 35 %
min 40 %

Sett fra sydvest Sett fra syd

Peter Møllers vei

Dag Hammerskjølds vei

Dag Hammerskjølds vei

Utnyttelse TU 180% 
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PETER MØLLERS VEI 15 - AVKLARING AV BEHOV FOR BARNEHAGE 
 

Vi viser til henvendelse på e-post 16.09.2013, hvor det bes om en avklaring av behov for 

barnehage i Peter Møllers vei 15 i Bydel Grünerløkka. 

 

Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning v/Bestillerenhet for barnehager vurderer behovet 

for barnehagekapasitet for Oslo under ett, inkludert områdevise lokale behov i kommunen.  

 

Med bakgrunn i nye befolkningsprognoser fra mai i år vurderer vi at Bydel Grünerløkka totalt 

sett har behov for nye plasser fra og med 2018. Bydel Bjerke, som også kan tenkes å kunne 

bruke barnehage i dette området, har også behov for nye plasser fra og med 2018.  

 

Et boligprosjekt med 175 boliger vil i seg selv generere et behov for barnehageplasser. Bydel 

mener de har behov for barnehageplasser i området. Av økonomiske og driftsmessige hensyn 

anbefales det at barnehager planlegges for minimum 4 avdelinger. Det anbefales derfor at en 

barnehage med minimum 4 avdelinger vurderes inn i prosjektet. 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Bente T. Fagerli 

kommunaldirektør 

Bente Borgen Wold 

seksjonssjef 

  

  

Godkjent og ekspedert elektronisk  

 

Kopi til: Bydel Grünerløkka 

 



Oslo kommune 

Bydel Grünerløkka 

   

Bydel Grünerløkka  Postadresse: Telefon:  02 180 

Bydelsadministrasjonen  Postboks 2128 Grünerløkka Telefaks: 23 42 26 01 
http://www.bga.oslo.kommune  0505 Oslo 

  e-post: postmottak@bga.oslo.kommune.no 

PROTOKOLL  

Protokoll fra møte i byutviklingskomiteen i Bydel Grünerløkka 02. september 2013 kl. 
18:00. Møtet ble holdt i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57, inngang 
Korsgata. 

Åpen halvtime 
Til åpen halvtime møtte Heidi Kjersem og Sveinung Horvei fra Sameiet Markveien 56 og Geir 

Olsen fra Stor-Oslo Eiendom, som representerte Lørenveien utvikling. 

Representantene fra Sameiet Markveien 56 leste opp en klage, hvor de gjorde oppmerksom på 

ulovlig igangsatt uteservering og ulovlig oppføring av ventilasjons- og avtrekksanlegg i 

Korsgata 25. Representantene gjorde også oppmerksom på at det er satt opp flere bord enn det 

rammetillatelsen tillater. Klagen er sendt sendt PBE og bydelen 02.09.13. 

Geir Olsen Stor-Oslo Eiendom, Lørenveien utvikling gikk gjennom hvorfor utbygger ikke 

ønsker å imøtekomme PBEs forslag.  

Opprop: 
Jarl W. Alnæs (V) leder, Fredrik Bjerch-Andresen (H) nestleder, Henny-Wanda Paulsen (A), 

Ane Elida Fonneløp (A), André Munkvold (A), Karianne Hansen Heien (SV), Thomas 

Nygreen (R), Eivind Nitter (MDG), Jens Lange (F)

Fra administrasjonen møtte: Bydelsdirektør Heidi Larssen og sekretær Gro Borgersrud. 

Godkjenning av innkalling: Innkallingen godkjennes.

Godkjenning av sakskart:  
To saker kom til bydelen så sent at det ikke ble tid til å lage noe innstilling. Disse ble lagt ut på 

nettsidene mandag 2. september så komiteen kunne ta stilling til om sakene skulle behandles i 

komiteen. Komiteen ønsket ikke å behandle konseptvalgutredningen om regjeringskvartalet, da 

komiteen ikke hadde tilstrekkelig tid til å sette seg inn i saken og regjeringskvartalet ikke ligger 

i Bydel Grünerløkka. 

Anmodning om uttalelse til bruk av areal mellom Akerselva og Brugata 19 blir behandlet på 

neste møte. 

Forslag til ny sak fra Rødt: Forslag til nye gatenavn på Vulkan-området. Saken ble satt opp som 

sak 34/13. 

Informasjon 
• Underretning om politisk vedtak - reguleringsplan Dag Hammarskjølds vei 49 

reguleringsplan 

• Underretning om politisk vedtak - detaljregulering Hasleveien 10 

• Underretning om politisk vedtak - detaljregulering Trondheimsveien 113 
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• Underretning om politisk vedtak - småhusplanen 

• Rammetillatelse (omgjort vedtak) Korsgata 25  

• Rammetillatelse bruksendring Markveien 34 

• Informasjon om ny planprosess fra Plan- og bygningsetaten 

• Oppstartsmøter PBE:  

o Johan Throne Holsts plass  

o Sofienberggata 19 – 23 

• Per Østvold orienterte om innstillingen fra Idéutvalget for Akerselva  

Innmeldte spørsmål: Det var ingen innmeldte spørsmål.

Eventuelt: Det var ingen saker til eventuelt.  

Saker til behandling: 

SAK 30/13 PROTOKOLL FRA MØTE I BYUTVIKLINGSKOMITEEN 24. JUNI 2013 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak: Protokollen godkjennes. 

Vedtak: 
Protokollen godkjennes. 

SAK 31/13 SAKER BEHANDLET PÅ SOMMERFULLMAKT SOMMEREN 2013 
Saksdokumentene er lagt ved og legges ut på bydelens nettside. Store dokumenter vil kun bli 

lagt ut på nettsidene. 

• Sak 1 Midlertidig brakkerigg Thorvald Meyers gate 66 og 68

• Sak 2 Bruksendring av del av Markveien 34 

• Sak 3 Forslag til endring i skilt- og reklameplan for Oslo

• Sak 4 Salg av Rathkes gate 13

Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Bydelsadministrasjonens behandling av byutviklingssaker i bydelen sommeren 2013 tas til 

orientering. 

Votering: Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: Bydelsadministrasjonens behandling av byutviklingssaker i bydelen sommeren 2013 

tas til orientering. 

SAK 32/13 FORSLAG TIL DETALJREGULERING LØRENVEIEN 55-65 
PLANFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN  

Bydelsdirektørens forslag til vedtak:
Bydel Grünerløkka er positiv til planforslaget, og mener Plan- og bygningsetatens justeringer 

forbedrer planforslaget.  

Bydel Grünerløkka er positiv til at det i tråd med overordnede retningslinjer om fortetting og 

transformasjon av nærings- og industriområder planlegges boliger i kombinasjon med noe 

næring i Lørenveien 55-65.  Fortetting rundt knutepunkter er også i tråd med overordnede 
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planer. Plasseringen av høyhuset nærmest ringveien anses som plasseringen som vil være til 

minst sjenanse for naboer på og rundt planområdet.   

Det er planlagt 490 boliger og en 4- avdelings barnehage i forslaget. Bydelen er redd 4 

avdelinger er for lite med tanke på hvor mange mennesker som kommer til å bo her, og ber 

forslagsstiller i ta kontakt med den sentrale bestillerenheten for barnehager.  

Bydelen er positiv til hovedgrepet for boligbebyggelsen, med mange bygninger som sammen 

danner fire skjermede tun og bilfrie tun. Utearealene framstår i planen som store og 

sammenhengende, men gode lysforhold og gode muligheter for lek og opphold. Bydelen støtter 

PBEs vurdering i at blokka helt sørvest i felt bør D tas ut. Alt uteareal på terrenget i dette tunet 

er enten private forhager eller utearealer forbeholdt barnehagen. Boligene har ikke eget felles 

gårdsrom. Dette er lite heldig. Utearealet på bakkeplan er for lite for barnehagen. Nye 

barnehager i nye byggeprosjekter bør ikke anlegges med for lite uteareal. Bebyggelsen i felt D 

bør reduseres for å gi utearealer som har en hensiktsmessig form og beliggenhet både for 

barnehagen og de tilgrensende boligene. PBE har i sitt alternativ, ved å ta ut blokken lengst 

sørvest i feltet, lagt til rette for både tilfredsstillende utearealer for barnehagen og et sentralt 

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

Bydelen mener tverrforbindelsen gjennom åpninger i bygningskroppene er et godt grep, og tror 

dette vil være positivt for fellesskapet tvers av de ulike feltene og for tilhørigheten til området. I 

store nye boligområder hvor mange mennesker flytter inn i løpet av relativt kort tid er det 

ekstra viktig at det legges til rette for naturlige sosiale møteplasser, slik at beboerne får 

tilknytning og eierskap til sitt nærmiljø og hverandre. I planområdet er det regulert inn torg, 

barnehage, forretning og bevertning og bydelen tror dette vil være positivt for nærmiljøet. 

Bydelen anbefaler at det også legges opp til leke- og aktivitetsarealer for andre målgrupper enn 

små barn, for eksempel at det avsettes areal til ballspill om sommeren og som kan islegges om 

vinteren. Ballplass og skøytebane er en sosial møteplass for ulike aldersgrupper og kan bidra til 

integrasjon mellom beboere og naboer. Andre fellesskapsfremmende elementer kan være 

idrettslekeplass (av typen som blant annet er etablert ved Jordal Amfi), skatepark eller områder 

for matlaging med benker, bord og fellesgrill eller utepeis.   

PBE foreslår at blokkene mot Alnabanen, som av forslagsstiller ønsker i 8 etasjer, reduseres 

med to etasjer. Bydelen støtter PBEs vurdering. Bydelen deler PBEs vurdering om endring i 

vekstgrunnlag så det kan plantes trær på området.  

Ros-analysen, rapport om luftforurensning og støyutredningen konkluderer alle med at det er 

luft- og støyforurensing i planområdet. Det er foreslått avbøtende tiltak mot støy med 

støyskjermer.  

Forurensningsforskriftens grenseverdier gir restriksjoner ved utbygging. Rapport om 

luftforurensning i planområdet viser at årsgjennomsnittet kan overskrides i planområdets 

østlige del, ut mot Ring 3 og Økernveien. Resten av planområdet vil sannsynligvis ha 

akseptable årsmiddelkonsentrasjoner, men kan ved spesielle værsituasjoner få tidvise for høye 

konsentrasjoner. Områder hvor luftkvalitetskriteriene er overskredet bør ikke brukes til 

uteoppholdsarealer eller til områder hvor spesielt sårbare individer vil oppholde seg. Bydelen 

ber utbygger vurdere om det kan gjøres skjermende tiltak mot luftforurensning. Det bør sikres 

gode varslingsrutiner for barnehagen i det vestlige området på dager med spesielt stor 

luftforurensing.   

Bydel Grünerløkka anbefaler at det stilles rekkefølgekrav, slik at fellesarealer, barnehagen, torg 

og møteplasser er ferdigstilt før innflytting. 
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Bydel Grünerløkka forutsetter at det legges til rette for universell utforming. 

I tråd med Groruddalssatsingen og Bydel Grünerløkkas plan for reduksjon av klimagasser 

anbefaler bydelen at utbyggingen får en miljøprofil, at det velges miljøvennlige løsninger både 

i valg av materialer, valg av energikilder og i utformingen.  

Høyres forslag til vedtak: 
Bydel Grünerløkka er positiv til planforslaget, og mener Plan- og bygningsetatens justeringer 

forbedrer planforslaget. Bydel Grünerløkka er positiv til at det i tråd med overordnede 

retningslinjer om fortetting og transformasjon av nærings- og industriområder planlegges 

boliger i kombinasjon med noe næring i Lørenveien 55-65. Fortetting rundt knutepunkter er 

også i tråd med overordnede planer.  

Plasseringen av høyhuset nærmest ringveien anses som plasseringen som vil være til minst 

sjenanse for naboer på og rundt planområdet. 

Det er planlagt 490 boliger og en 4- avdelings barnehage i forslaget. Bydelen er redd 4 

avdelinger er for lite med tanke på hvor mange mennesker som kommer til å bo her, og ber 

forslagsstiller i ta kontakt med den sentrale bestillerenheten for barnehager. 

Bydelen er positiv til hovedgrepet for boligbebyggelsen, med mange bygninger som sammen 

danner fire skjermede tun og bilfrie tun. Utearealene framstår i planen som store og 

sammenhengende, men gode lysforhold og gode muligheter for lek og opphold. Bydelen støtter 

PBEs vurdering i at blokka helt sørvest i felt bør D tas ut. Alt uteareal på terrenget i dette tunet 

er enten private forhager eller utearealer forbeholdt barnehagen. Boligene har ikke eget felles 

gårdsrom. Dette er lite heldig. Utearealet på bakkeplan er for lite for barnehagen. Nye 

barnehager i nye byggeprosjekter bør ikke anlegges med for lite uteareal. Bebyggelsen i felt D 

bør reduseres for å gi utearealer som har en hensiktsmessig form og beliggenhet både for 

barnehagen og de tilgrensende boligene. PBE har i sitt alternativ, ved å ta ut blokken lengst 

sørvest i feltet, lagt til rette for både tilfredsstillende utearealer for barnehagen og et sentralt 

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

Bydelen mener tverrforbindelsen gjennom åpninger i bygningskroppene er et godt grep, og tror 

dette vil være positivt for fellesskapet tvers av de ulike feltene og for tilhørigheten til området. I 

store nye boligområder hvor mange mennesker flytter inn i løpet av relativt kort tid er det 

ekstra viktig at det legges til rette for naturlige sosiale møteplasser, slik at beboerne får 

tilknytning og eierskap til sitt nærmiljø og hverandre. I planområdet er det regulert inn torg, 

barnehage, forretning og bevertning og bydelen tror dette vil være positivt for nærmiljøet. 

Bydelen anbefaler at det også legges opp til leke- og aktivitetsarealer for andre målgrupper enn 

små barn, for eksempel at det avsettes areal til ballspill om sommeren og som kan islegges om 

vinteren. Ballplass og skøytebane er en sosial møteplass for ulike aldersgrupper og kan bidra til 

integrasjon mellom beboere og naboer. Andre fellesskapsfremmende elementer kan være 

idrettslekeplass (av typen som blant annet er etablert ved Jordal Amfi), skatepark eller områder 

for matlaging med benker, bord og fellesgrill eller utepeis. 

Ros-analysen, rapport om luftforurensning og støyutredningen konkluderer alle med at det er 

luft- og støyforurensing i planområdet. Det er foreslått avbøtende tiltak mot støy med 

støyskjermer. Forurensningsforskriftens grenseverdier gir restriksjoner ved utbygging. Rapport 

om luftforurensning i planområdet viser at årsgjennomsnittet kan overskrides i planområdets 

østlige del, ut mot Ring 3 og Økernveien. Resten av planområdet vil sannsynligvis ha 
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akseptable årsmiddelkonsentrasjoner, men kan ved spesielle værsituasjoner få tidvise for høye 

konsentrasjoner. Områder hvor luftkvalitetskriteriene er overskredet bør ikke brukes til 

uteoppholdsarealer eller til områder hvor spesielt sårbare individer vil oppholde seg. Bydelen 

ber utbygger vurdere om det kan gjøres skjermende tiltak mot luftforurensning. Det bør sikres 

gode varslingsrutiner for barnehagen i det vestlige området på dager med spesielt stor 

luftforurensing. 

Bydel Grünerløkka anbefaler at det stilles rekkefølgekrav, slik at fellesarealer, barnehagen, torg 

og møteplasser er ferdigstilt før innflytting. 

Bydel Grünerløkka forutsetter at det legges til rette for universell utforming. 

I tråd med Groruddalssatsingen og Bydel Grünerløkkas plan for reduksjon av klimagasser 

anbefaler bydelen at utbyggingen får en miljøprofil, at det velges miljøvennlige løsninger både 

i valg av materialer, valg av energikilder og i utformingen. 

Fremskrittspartiets forslag til vedtak: 
Bydel Grünerløkka er positiv til at det i tråd med overordnede retningslinjer om fortetting og 

transformasjon av nærings- og industriområder planlegges boliger i kombinasjon med noe 

næring i Lørenveien 55-65. Fortetting rundt knutepunkter er også i tråd med overordnede 

planer. Plasseringen av høyhuset nærmest ringveien anses som plasseringen som vil være til 

minst sjenanse for naboer på og rundt planområdet. 

Det er planlagt 490 boliger og en 4-avdelings barnehage i forslaget. Bydelen er redd 4 

avdelinger er for lite med tanke på hvor mange mennesker som kommer til å bo her, og ber 

forslagsstiller i ta kontakt med den sentrale bestillerenheten for barnehager. 

Bydelen er positiv til hovedgrepet for boligbebyggelsen, med mange bygninger som sammen 

danner fire skjermede og bilfrie tun. Utearealene framstår i planen som store og 

sammenhengende, med gode lysforhold og gode muligheter for lek og opphold.  

Bydelen mener tverrforbindelsen gjennom åpninger i bygningskroppene er et godt grep, og tror 

dette vil være positivt for fellesskapet på tvers av de ulike feltene og for tilhørigheten til 

området. I store nye boligområder hvor mange mennesker flytter inn i løpet av relativt kort tid 

er det ekstra viktig at det legges til rette for naturlige sosiale møteplasser, slik at beboerne får 

tilknytning og eierskap til sitt nærmiljø og hverandre. I planområdet er det regulert inn torg, 

barnehage, forretning og bevertning og bydelen tror dette vil være positivt for nærmiljøet. 

Bydelen anbefaler at det også legges opp til leke- og aktivitetsarealer for andre målgrupper enn 

små barn, for eksempel at det avsettes areal til ballspill om sommeren og som kan islegges om 

vinteren. Ballplass og skøytebane er en sosial møteplass for ulike aldersgrupper og kan bidra til 

integrasjon mellom beboere og naboer. Andre fellesskapsfremmende elementer kan være 

idrettslekeplass (av typen som blant annet er etablert ved Jordal Amfi), skatepark eller områder 

for matlaging med benker, bord og fellesgrill eller utepeis. 

Bydelen deler PBEs vurdering om at vekstgrunnlaget endres fra 0,4 m til 1,0 m der det skal 

plantes trær på området. 

ROS-analysen, rapport om luftforurensning og støyutredningen konkluderer alle med at det er 

luft- og støyforurensing i planområdet. Det er foreslått avbøtende tiltak mot støy med 

støyskjermer. 
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Forurensningsforskriftens grenseverdier gir restriksjoner ved utbygging. Rapport om 

luftforurensning i planområdet viser at årsgjennomsnittet kan overskrides i planområdets 

østlige del, ut mot Ring 3 og Økernveien. Resten av planområdet vil sannsynligvis ha 

akseptable årsmiddelkonsentrasjoner, men kan ved spesielle værsituasjoner få tidvis for høye 

konsentrasjoner. Områder hvor luftkvalitetskriteriene er overskredet bør ikke brukes til 

uteoppholdsarealer eller til områder hvor spesielt sårbare individer vil oppholde seg. Bydelen 

ber utbygger vurdere om det kan gjøres skjermende tiltak mot luftforurensning. Det bør sikres 

gode varslingsrutiner for barnehagen i det vestlige området på dager med spesielt stor 

luftforurensing. 

Bydel Grünerløkka anbefaler at det stilles rekkefølgekrav slik at barnehagen er ferdigstilt før 

innflytting. 

Bydel Grünerløkka forutsetter at det legges til rette for universell utforming. 

I tråd med Groruddalssatsingen og Bydel Grünerløkkas plan for reduksjon av klimagasser 

anbefaler bydelen at utbyggingen får en miljøprofil, at det velges miljøvennlige løsninger både 

i valg av materialer, valg av energikilder og i utformingen. 

Voteringsorden: 
1: Bydelsdirektørens forslag og Fremskrittspartiets forslag ble satt opp mot hverandre.  

2: Bydelsdirektørens forslag og Høyres forslag ble satt opp mot hverandre.

Votering:  
Votering 1: Fremskrittspartiets forslag falt med en stemme (F) mot 8 stemmer (3 A, 1 H, 1 V, 1 

SV, 1 R, 1 MDG). 

Votering 2: Bydelsdirektørens forslag ble vedtatt med 6 stemmer (3 A, 1 SV, 1 R, 1 MDG) mot 

tre stemmer (1 H, 1 V og F) for Høyres forslag. 

Vedtak:  
Bydel Grünerløkka er positiv til planforslaget, og mener Plan- og bygningsetatens justeringer 

forbedrer planforslaget.  

Bydel Grünerløkka er positiv til at det i tråd med overordnede retningslinjer om fortetting og 

transformasjon av nærings- og industriområder planlegges boliger i kombinasjon med noe 

næring i Lørenveien 55-65.  Fortetting rundt knutepunkter er også i tråd med overordnede 

planer. Plasseringen av høyhuset nærmest ringveien anses som plasseringen som vil være til 

minst sjenanse for naboer på og rundt planområdet.   

Det er planlagt 490 boliger og en 4- avdelings barnehage i forslaget. Bydelen er redd 4 

avdelinger er for lite med tanke på hvor mange mennesker som kommer til å bo her, og ber 

forslagsstiller i ta kontakt med den sentrale bestillerenheten for barnehager.  

Bydelen er positiv til hovedgrepet for boligbebyggelsen, med mange bygninger som sammen 

danner fire skjermede tun og bilfrie tun. Utearealene framstår i planen som store og 

sammenhengende, men gode lysforhold og gode muligheter for lek og opphold. Bydelen støtter 

PBEs vurdering i at blokka helt sørvest i felt bør D tas ut. Alt uteareal på terrenget i dette tunet 

er enten private forhager eller utearealer forbeholdt barnehagen. Boligene har ikke eget felles 

gårdsrom. Dette er lite heldig. Utearealet på bakkeplan er for lite for barnehagen. Nye 

barnehager i nye byggeprosjekter bør ikke anlegges med for lite uteareal. Bebyggelsen i felt D 

bør reduseres for å gi utearealer som har en hensiktsmessig form og beliggenhet både for 
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barnehagen og de tilgrensende boligene. PBE har i sitt alternativ, ved å ta ut blokken lengst 

sørvest i feltet, lagt til rette for både tilfredsstillende utearealer for barnehagen og et sentralt 

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

Bydelen mener tverrforbindelsen gjennom åpninger i bygningskroppene er et godt grep, og tror 

dette vil være positivt for fellesskapet tvers av de ulike feltene og for tilhørigheten til området. I 

store nye boligområder hvor mange mennesker flytter inn i løpet av relativt kort tid er det 

ekstra viktig at det legges til rette for naturlige sosiale møteplasser, slik at beboerne får 

tilknytning og eierskap til sitt nærmiljø og hverandre. I planområdet er det regulert inn torg, 

barnehage, forretning og bevertning og bydelen tror dette vil være positivt for nærmiljøet. 

Bydelen anbefaler at det også legges opp til leke- og aktivitetsarealer for andre målgrupper enn 

små barn, for eksempel at det avsettes areal til ballspill om sommeren og som kan islegges om 

vinteren. Ballplass og skøytebane er en sosial møteplass for ulike aldersgrupper og kan bidra til 

integrasjon mellom beboere og naboer. Andre fellesskapsfremmende elementer kan være 

idrettslekeplass (av typen som blant annet er etablert ved Jordal Amfi), skatepark eller områder 

for matlaging med benker, bord og fellesgrill eller utepeis.   

PBE foreslår at blokkene mot Alnabanen, som av forslagsstiller ønsker i 8 etasjer, reduseres 

med to etasjer. Bydelen støtter PBEs vurdering. Bydelen deler PBEs vurdering om endring i 

vekstgrunnlag så det kan plantes trær på området. 

Ros-analysen, rapport om luftforurensning og støyutredningen konkluderer alle med at det er 

luft- og støyforurensing i planområdet. Det er foreslått avbøtende tiltak mot støy med 

støyskjermer.  

Forurensningsforskriftens grenseverdier gir restriksjoner ved utbygging. Rapport om 

luftforurensning i planområdet viser at årsgjennomsnittet kan overskrides i planområdets 

østlige del, ut mot Ring 3 og Økernveien. Resten av planområdet vil sannsynligvis ha 

akseptable årsmiddelkonsentrasjoner, men kan ved spesielle værsituasjoner få tidvise for høye 

konsentrasjoner. Områder hvor luftkvalitetskriteriene er overskredet bør ikke brukes til 

uteoppholdsarealer eller til områder hvor spesielt sårbare individer vil oppholde seg. Bydelen 

ber utbygger vurdere om det kan gjøres skjermende tiltak mot luftforurensning. Det bør sikres 

gode varslingsrutiner for barnehagen i det vestlige området på dager med spesielt stor 

luftforurensing.   

Bydel Grünerløkka anbefaler at det stilles rekkefølgekrav, slik at fellesarealer, barnehagen, torg 

og møteplasser er ferdigstilt før innflytting. 

Bydel Grünerløkka forutsetter at det legges til rette for universell utforming. 

I tråd med Groruddalssatsingen og Bydel Grünerløkkas plan for reduksjon av klimagasser 

anbefaler bydelen at utbyggingen får en miljøprofil, at det velges miljøvennlige løsninger både 

i valg av materialer, valg av energikilder og i utformingen.  

SAK 33/13 INNSTILLING FRA IDÉUTVALGET FOR AKERSELVA – FORSLAG 
FRA PER ØSTVOLD (SV)  

Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
BUK støtter idéutvalgets innstilling.  

Votering:  
Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
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Vedtak: BUK støtter idéutvalgets innstilling.  

Sak 34/13 NAVNSETTING PÅ PRIVAT GRUNN 
Forslag fra Rødt: 

Forslag til vedtak 
Administrasjonen gjenopptar kontakten med grunneierne med sikte på å få til en snarlig 

navnsetting av gata og plassene på Vulkan-området, med utgangspunkt i forslagene Henny 

Mürers gate, Oluffine Amundsens plass, Hanna Winsnes' plass og Kristiane Frisaks plass. 

Votering:  
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Administrasjonen gjenopptar kontakten med grunneierne med sikte på å få til en snarlig 

navnsetting av gata og plassene på Vulkan-området, med utgangspunkt i forslagene Henny 

Mürers gate, Oluffine Amundsens plass, Hanna Winsnes' plass og Kristiane Frisaks plass 

02. september 2013 

Gro Borgersrud 

sekretær byutviklingskomiteen 



Oslo kommune
Bydel Grünerløkka

Bydelsadministrasjonen

   

Bydel Grünerløkka  Postadresse: Telefon:  02 180 

Bydelsadministrasjonen  Postboks 2128 Grünerløkka Telefaks: 23 42 26 01 
http://www.bga.oslo.kommune  0505 Oslo 

  e-post: postmottak@bga.oslo.kommune.no 

Saksframlegg BUK 
sak 36/13 

Arkivsak: 201301565

Arkivkode:

Saksbeh: Gro Borgersrud  

  

Saksgang Møtedato 
Byutviklingskomiteen 14.10.2013   

SAK 36/13 ANMODNING OM UTTALELSE BRUGATA 19 – UTEAREAL MOT 
AKERSELVA 
Saksnr. 201301565

Sammendrag: 
Ansvarlig søker er SJ Arkitekter AS.  

Tiltakshaver ønsker å kunne benytte arealet mellom Brugata 19 og Akerselva som uteareal for 

kantina i Brugata 19. Søker opplyser at arealet mellom Brugata 19 og Akerselva er blitt mindre og 

har fått en større helning mot elva, etter arbeidet med Midgardsormen. Tiltakshaver ønsker å 

oppgradere området så det blir flatt og belagt med brostein, betongstein eller liknende.  

Deler av arealet tilhører Brugata 19 (gnr./bnr. 208/82) og deler tilhører gategrunnen i Brugata 

(gnr./bnr. 999/1) og deler tilhører elva. Bymiljøetaten disponerer det offentlige arealet. Søker 

ønsker Bydel Grünerløkkas syn på tiltaket.  

Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
• Bydel Grünerløkka ønsker at det skal anlegges en gangvei langs Akerselvas vestbredd. 

Bydelen er derfor positiv til at tiltakshaver ser på muligheten av å etablere deler av denne 

gangveien. 

• Dersom oppgraderingen av utearealet kun blir rett utenfor kantina i Brugata 19 ønsker 

bydelen at grunnarbeidene og opparbeidingen har en kvalitet og karakter som enkelt kan 

bli en del av en fremtidig gangvei.  

• Det er en forutsetning at det som settes ut av bord og stoler ikke blir permanent og ikke er 

til hinder for ferdsel langs elva.  

• Bydelen ønsker at stengslene langs elva skal fjernes (eller åpnes) så snart det er mulig.  

• Bydelen ønsker at det skal legges til rette for fortøying av båter langs elva, og er positiv til 

om dette også blir innlemmet i planene. 

• Bydelen ønsker at det så langt det er mulig legges til rette for universell utforming. 

• Utforming for øvrig, hva gjelder størrelse og materialbruk, overlater bydelen til 

Bymiljøetaten 
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Bydel Grünerløkka  

PB 2128 Grünerløkka 

0505 Oslo 

postmottak@bga.oslo.kommune.no 

 
26. august 2013 

 
 
 
  
Eiendom, gnr/bnr: Brugata 19, 208/82, 0301 Oslo   
Tiltakshaver: Brugata 19 AS   
Ansvarlig søker: SJ Arkitekter AS, Bryggegata 9, 0250 Oslo 

 

 

ANMODNING OM UTTALELSE – BRUGATA 19 

I forbindelse med en oppgradering av kontorbygget på ovennevnte adresse er det ønskelig å 
utrede mulighetene for også å oppgradere uteområdet uten for bygget, mot Akerselven.   
 
Vi ser på muligheten til å etablere deler av gangveien, som er regulert foran bygget, mot 
Akerselven, med et dekke eller underlag som også tillater bruk av arealet som uteareal for 
kantinen i bygget.  
 
Det aktuelle arealet har tidligere vært benyttet som uteplass for brukere av kantinen som 
ligger innenfor, men som følge av arbeidet med Midgardsormen har arealet vært delvis 
utilgjengelig. Arealet er svært viktig for brukerne av bygget, all den tid det ikke er balkonger 
eller andre luftemuligheter i bygget (foruten en mindre bakgård). Se for øvrig vedlagte 
illustrasjoner.  
 
For å bedre kunne avklare handlingsrom og rammer for prosjektet anmoder vi om en 
uttalelse om Bydelens holdning til å ta i bruk det det aktuelle området, som skissert.  
 
Eiendommen 
Eiendommen Brugata 19 ligger i Sentrum og grenser til Akerselva i øst. Mot sør ligger 
Vaterlandsparken. Området er bymessig med høy utnyttelse og relativt stor variasjon i 
bygningsutrykk.  Brugata 19 ble oppført 1997-2001, i 11 etasjer (10 + u.et.), i 1997. Bygget 
fremstår i all hovedsak som ved ferdigstillelse i 2001, og i henhold til regulering (S-3334, 
vedtatt 16.12.1992). Byggetillatelsen gjelder for kontorer i 2. etasje til og med 10. etasje. 1. 
etasje er godkjent som møtesenter og underetasjen inneholder blant annet kantine. 
Underetasjen har utgang mot Akerselva.  
 
I forbindelse med at bygget skal rehabiliteres og oppgraderes er det sendt inn søknad til 
Plan- og bygningsetaten, som omhandler mindre, innvendige endringer og fasadeendringer. 
Søknaden er under behandling og har saksnummer 201309674.  
 
Uterommet utenfor Brugata 19, mot Akerselven, ligger delvis på eiendommen 208/82 
(Brugata 19) og delvis på arealet til gnr/bnr 999/1. Dette er en del av et eiendomsareal som 
strekker seg noe opp i elven, og delvis ut i gangveiarealet foran Brugata 19, mot Brugata.  
 
Mulig utforming 
Terrasse ønskes planert i én høyde og belagd med brostein, betongstein el. lign. 
Eksisterende steinmur ned mot elven bygges på, med liknende steiner til planert nivå.  
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Det er ønskelig å krage terrassen/plattingen noe ut, slik at man oppnår bedre tilgjengelighet i 
området. Som det vises av de vedlagte fotoene var bredden på utearealet noe større før, 
men arealet har blitt noe redusert etter arbeidene med Midgardsormen. En utkraging vil 
dermed «gi tilbake» noe bruksareal.  
 
Det er vedlagt skisser med og uten utkraging.  
 
Gjeldende regulering 

• Regulert til byggeområde for kontor, S-3334, 16.12.1992 
Kan være forretning, bevertning og servicefunksjon i 1. etasje og underetasje mot  
Akerselva (1. etasje skal tilbaketrekkes for arkade) 
 

• Regulert til gangvei, i S-3431, vedtatt 24.8.1994 
Gangveiens bredde er gitt til 3 meter.  
 
Dispensasjoner 
Når det gjelder å benytte uteoppholdsareal mot Akerselva er det noe uklart hvorvidt 
utearealet foran bygget utløser dispensasjon fra formål eller ikke. Dette er ikke diskutert i 
byggesaken fra 1997, selv om det tydelig legges opp til at dette området benyttes til 
oppholds av byggets leietakere. I ny, ikke vedtatt regulering (sak 200912604 – 
«Midgardsormen – Gangvei langs Akerselvas bredd»), er det gitt bestemmelse om slik bruk 
(tillatt i inntil 1,5m bredde utenfor bygningene), mens gjeldende plan ikke har skrevne 
bestemmelser.  
 
Vi antar at det ikke vil utløse dispensasjon å ta i bruk området som ligger innenfor 
boligreguleringen, for eksempel ved å sette ut bord og stoler for ansatte som benytter 
kantinen, men at det kan utsløse dispensasjon fra formål dersom det skal etableres mer 
permanente sitteplasser ute. Formålet her er for øvrig å kunne benytte arealet for de ansatte 
i bygget, fortrinnsvis med møblement som flyttes inn, men for å kunne benytte arealet må det 
etableres et bedre underlag enn hva som er tilstede i dag.  
 
Forholdet vil tas opp med Bymiljøetaten og Plan- og bygningsetaten.  
 
Tilgjengelighet 
Terrassen er fortsatt tenkt tilgjengelig fra underetasje på Brugata 19, og via elvebredd nord 
for tomt. I syd, mot vaterlandsbrua, ønsker vi å oppgradere eksisterende løsning med trapp, 
rekkverk og låst port. I første omgang vil det være problematisk å etablere atkomst for alle fra 
gateplan og ned, i og med at arealet er såpass begrenset. Det ser heller ikke ut til at det skal 
etableres gangvei videre forbi Brugata 19 med det første, og en tilgjengelig løsning vil da bli 
svært ressurskrevende og dyr og etablere kun for det lille arealet som er aktuelt å ta i bruk i 
og med denne oppgradering. Her må man også måtte ta hensyn til den bevaringsverdige 
Vaterlandsbroa.  

Dette vil allikevel ikke utelukke en senere tilpasset løsning, dersom en videreføring av 
gangveien igjen blir aktuell.   

Vi tror det vil være en stor fordel for området at uterommet ved elven oppgraderes og tas i 
bruk til en annen type aktivitet enn hva som tidvis har foregått i området før, og kanskje en 
slik utvikling kan trigge interessen hos øvrige huseiere, for en videre utvikling av elvebredden 
nordover.  
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Dersom det er behov for ytterligere opplysninger vil vi sette pris på å bli kontaktet. 
 

Med vennlig hilsen 

SJ ARKITEKTER AS 

 

Mariann Dalseth (sign) 

Ansvarlig søker 

 

Vedlegg:   Kartutsnitt, foreløpig skisse over aktuelt areal 

 

Kopi m/vedlegg til:  Bjørn Moen, Bjorn.Moen@dnb.no 

�
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BELYST HIMLING

EKSISTERENDE STEINMUR
BYGGS PÅ TIL NIVÅ MED
TERRASSE

NÅVÆRENDE GRUSFYLLING

ca. 3m

Bryggegata 9, 0250 Oslo    l    Tel +47 2310 3900
www.sjarkitekter.no    l     post@sjarkitekter.no

Brugata 19
Snitt terrasse M 1 : 100 20.08.2013



BELYST HIMLING

UTKRAGET TERRASSE

NÅVÆRENDE GRUSFYLLING

ca 4.5m

Bryggegata 9, 0250 Oslo    l    Tel +47 2310 3900
www.sjarkitekter.no    l     post@sjarkitekter.no

Brugata 19
Snitt utkraget terrasse M 1 : 100 21.08.2013
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Oslo kommune
Bydel Grünerløkka

Bydelsadministrasjonen

   

Bydel Grünerløkka  Postadresse: Telefon:  02 180 

Bydelsadministrasjonen  Postboks 2128 Grünerløkka Telefaks: 23 42 26 01 
http://www.bga.oslo.kommune  0505 Oslo 

  e-post: postmottak@bga.oslo.kommune.no 

Saksframlegg BUK 
sak 37/13 

Arkivsak: 201301715

Arkivkode:

Saksbeh: Gro Borgersrud  

  

Saksgang Møtedato 
Byutviklingskomiteen 14.10.2013   

SAK 37/13 ANMODNING OM UTTALELSE THORVALD MEYERS GATE 89 - 
BRUKSENDRING  
Saksnr. 201301715 

Søker: Tanja Vardund for Thorvald Meyers gate 89 AS 

Sammendrag: 
I søknadsskjema sendt Plan- og bygningsetaten søker tiltakshaver om følgende:

• bruksendring til bevertning 

• ombygging av eksisterende bebyggelse i bakgård 

• påbygg 

• nye takvinduer i takflate 

• bytting av eksisterende vinduer (ny sprosseinndeling) 

• ark på hjørne mot gate bygges om 

• takoppbygg mot Søndregate fjernes 

• gavl mot Thorvald Meyersgate fjernes 

Søker ønsker å sette i stand Thorvald Meyers gate 89  og å bruksendre 1. og 2. etasje av gården til 

bevertning. Tiltakshaver søker om godkjenning av og bruksendring av et eksisterende tilbygg/ 

påbygg. Det søkes dispensasjon fra byggegrense mot nabo og det søkes dispensasjon fra universell 

utforming, da det ikke er trapp til andre etasje. Opplysningene som ligger til grunn for bydelens 

uttalelse er kun basert på tiltakshavers opplysninger.

Merknader til tiltaket: Leirfallsgata borettslag opplyser at de har hatt negativ erfaring fra 

tidligere drift i Thorvald Meyersgate 89 i forhold til støy fra musikk og ventilasjon, opphoping av 

avfall, narkotikasalg i bakgården og forfall av gården.  

Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
• Bydel Grünerløkka er positiv til at eier ønsker å sette i stand Thorvald Meyers gate 89. 

• Bydelen er positiv til at tiltakshaver har en dialog med byantikvaren. 

• Alle leiligheter skal ha en stille side. For beboerne i Thorvald Meyers gate og Søndre gate 

er bakgården den stille siden. Etablering av servering på takterrasse vil trolig frata beboere 

som deler bakgård med Thorvald Meyers gate 89 en rolig side. Bydelen vil derfor ikke 

anbefale servering på takterrasse. 



2 

• Bydel Grünerløkka forutsetter at alle tekniske installasjoner, herunder vifte- og 

ventilasjonsanlegg og lyd- og musikkanlegg, tilfredsstiller gjeldende tekniske forskrifter. 

• Bydelen har erfaring med at naboer av serveringssteder opplever støy både fra gjester, 

musikk og ventilasjon som sjenerende. Bydelen ber derfor tiltakshaver tenke 

støyreduserende tiltak på alle områder. Bydelen ønsker også å gjøre oppmerksom på at 

matlukt fra ventilasjonen er noe mange naboer opplever som problematisk. 

• Bydelen forutsetter at vinduer fra serveringslokale mot bakgården ikke kan åpnes og at 

besøkende til restauranten ikke skal benytte bakgården. 

• Bydelen er noe skeptisk til servering i andre etasje, og mener det kun kan tillates dersom 

det er mulig å støyisolere godt mot naboene. 

• Bydel Grünerløkka forutsetter at tilgjengelighet for bevegelseshemmede ivaretas. 

• Som høringsinstans i bygge- og reguleringssaker ønsker Bydel Grünerløkka å vektlegge 

miljøhensyn. Bydelen viser til Bydel Grünerløkkas plan for reduksjon av klimagasser og 

anbefaler at det velges miljøvennlige løsninger både i valg av materialer, håndtering av 

avfall, valg av oppvarming og med tanke på fremtidig energibehov.  

Med disse punktene etterfulgt kan bydelen anbefale bruksendringen av Thorvald Meyers gate 89. 

Bydelen ønsker å gjøre oppmerksom på at denne uttalelsen er gjort på bakgrunn av tiltakshavers 

opplysninger og en nabomerknad. Uttalelsen må regnes som foreløpig.  



Fra: Tanja Vardund <tanja@vardund.no> 

Sendt: 26. september 2013 11:57 

Til: POSTMOTTAK BGA 

Kopi: Bjarne Samuelsen; pe@mesna.as 

Emne: Thorvald Meyers gate 89 

Vedlegg: 008 E-06 kjeller.pdf; 008 E-07 1-etg.pdf; 008 E-08 2-etg.pdf; 008 E-09 loft.pdf; 

008 E-10 snitt.pdf; 008 E-11 fasade.pdf; 008 E-12 fasade.pdf; 008 F-01 

beskrivelse.pdf 

 

Hei 

Vedlagt oversendes rammesøknadstegninger på Thorvald Meyersgate 89 (GNR 228 / BNR 526), samt 

følgebrev til Plan- og Bygningsetaten. 

Rammesøknaden ble sendt inn i juli, men er ikke behandlet i Plan- og Bygningsetaten. 

 

Thorvald Meyers gate 89 består av to eksisterende bygningskropper, og ligger på hjørnet Thorvald 

Meyers gate / Søndre gate nederst på Grünerløkka. 

 

Det søkes om bruksendring av 1. og 2. etasje til bevertning.  

Det skal etableres tapasrestaurant (�Escalon�) med åpningstider fra 12.00 til 24.00 (02.00 fredag og 

lørdag). 

Det etableres kjøkken i 1. etasje mot bakgård, og på loft etableres personalrom og kontor. 

 

Mot Thorvald Meyers gate søkes eksiterende trapp forlenget opp over tak for å etablere rømningsvei. 

Mot bakgård etableres nytt tilbygg, som erstatter dagens tilbygg. 

 

Det er ønske med en uttalelse fra Bydelen på prosjektert tiltak. 

Ta gjerne kontakt hvis noe skulle være uklart, eller ytterligere informasjon er ønskelig. 

 

 

Med hilsen 

______________________         

TANJA VARDUND 

sivilarkitekt 

 

Sommerrogata 17 

0255 Oslo 

mob 97 12 15 00 

 

www.arkitektvardund.no 

 



Index Dato Beskrivelse Sign Kontr.

BIM modell ArchiCAD 16 NOR    Filplassering: P:\JOBBER\0813 THORVALD MEYERSGATE 89\tegn\008 thorvald meyer.pln

M lestokk:

1:100
Dato:

04.07.13

Fase:

RAMMES!KNAD

Kontroll!prosjekt

Sign.: Kontroll:

Prosjekt:

THORVALD MEYERS GATE 89
0550 OSLO
BRUKSENDRING OG TILBYGG
GRN/228 BNR/526

Tiltakshaver:! Thorvald Meyers gate 89 AS
  Slemdalsveien 72

  0373 Oslo

Tegningsnr.:

A20-01

Tegning:

Nye forhold
Plan kjeller

Prosjekterende:

SOMMERROGATA 17
0255 OSLO
tel 97121500
tanja@vardund.no

VEDLEGG

tanja
vardund

N

Det tas forbehold om alle m"l.
Bygget m" kontrollm"les f#r detaljprosjektering

S
n
it
t 
A

S
n
it
t 
A

Snitt BSnitt B

!Fasade!S"r

!Fasade!Nord

!F
a
s
a
d
e
!V
e
s
t

!F
a
s
a
d
e
!"
s
t

1!Fasade!Nord

ik
ke

 u
tg

ra
vd

!LROM

10,6 m2

GANG

6,2 m2

GANG

13,2 m2

LAGER

10,7 m2
LAGER

12,6 m2

LAGER

13,9 m2

TEKNISK ROM

16,1 m2

TEKNISK ROM

14,1 m2

E-06



Index Dato Beskrivelse Sign Kontr.

BIM modell ArchiCAD 16 NOR    Filplassering: P:\JOBBER\0813 THORVALD MEYERSGATE 89\tegn\008 thorvald meyer.pln

M lestokk:

1:100
Dato:

04.07.13

Fase:

RAMMES!KNAD

Kontroll!prosjekt

Sign.: Kontroll:

Prosjekt:

THORVALD MEYERS GATE 89
0550 OSLO
BRUKSENDRING OG TILBYGG
GRN/228 BNR/526

Tiltakshaver:! Thorvald Meyers gate 89 AS
  Slemdalsveien 72

  0373 Oslo

Tegningsnr.:

A20-02

Tegning:

Nye forhold
Plan 1. Etasje

Prosjekterende:

SOMMERROGATA 17
0255 OSLO
tel 97121500
tanja@vardund.no

VEDLEGG

tanja
vardund

N

Det tas forbehold om alle m"l.
Bygget m" kontrollm"les f#r detaljprosjektering

 18 x 180 = 3 245

 18 x 192 = 3 450

S
n
it
t 
A

S
n
it
t 
A

Snitt BSnitt B

!Fasade!S"r

!Fasade!Nord

!F
a
s
a
d
e
!V
e
s
t

!F
a
s
a
d
e
!"
s
t

1!Fasade!Nord

2 430

4
 0

0
0

1
 1

7
6

2
 9

8
3

9
1
1

2
 5

0
0

5 606

854

inngang hc

utlevering

CA. 80 SITTEPLASSER

bar

AVFALL

matheis

s
y
k
k
e
lp

a
rk

e
ri
n
g
 (

8
 p

la
s
s
e
r)

PORTbakg"rd

KJ!KKEN

34,2 m2

OPPVASK

6,8 m2

WC

2,0 m2

RESTAURANT

102,5 m2

GANG

8,1 m2

KJ!L

5,3 m2

HWC

4,5 m2

TRAPP

7,8 m2

BK

2,4 m2

E-07



Index Dato Beskrivelse Sign Kontr.

BIM modell ArchiCAD 16 NOR    Filplassering: P:\JOBBER\0813 THORVALD MEYERSGATE 89\tegn\008 thorvald meyer.pln

M lestokk:

1:100
Dato:

04.07.13

Fase:

RAMMES!KNAD

Kontroll!prosjekt

Sign.: Kontroll:

Prosjekt:

THORVALD MEYERS GATE 89
0550 OSLO
BRUKSENDRING OG TILBYGG
GRN/228 BNR/526

Tiltakshaver:! Thorvald Meyers gate 89 AS
  Slemdalsveien 72

  0373 Oslo

Tegningsnr.:

A20-03

Tegning:

Nye forhold
Plan 2. Etasje

Prosjekterende:

SOMMERROGATA 17
0255 OSLO
tel 97121500
tanja@vardund.no

VEDLEGG

tanja
vardund

N

Det tas forbehold om alle m"l.
Bygget m" kontrollm"les f#r detaljprosjektering

 18 x 180 = 3 245

 18 x 192 = 3 450

 1
8 

x 
19

2 
= 

3 
45

0

 1
7
 x

 1
9
1
 =

 3
 2

4
5

S
n
itt

 A
S

n
itt

 A

Snitt BSnitt B

!Fasade!S"r

!Fasade!Nord

!F
a
s
a
d
e
!V
e
s
t

!F
a
s
a
d
e
!"
s
t

1!Fasade!Nord

CA. 70 SITTEPLASSER

$PENT NED

matheis

BRA
218,9 m2

RESTAURANT

27,1 m2

RESTAURANT

93,5 m2

OPPVASK

6,2 m2

ANRETNING

7,8 m2

GANG

7,2 m2

WC

12,5 m2

TRAPP

9,3 m2

E-08



Index Dato Beskrivelse Sign Kontr.

BIM modell ArchiCAD 16 NOR    Filplassering: P:\JOBBER\0813 THORVALD MEYERSGATE 89\tegn\008 thorvald meyer.pln

M lestokk:

1:100
Dato:

04.07.13

Fase:

RAMMES!KNAD

Kontroll!prosjekt

Sign.: Kontroll:

Prosjekt:

THORVALD MEYERS GATE 89
0550 OSLO
BRUKSENDRING OG TILBYGG
GRN/228 BNR/526

Tiltakshaver:! Thorvald Meyers gate 89 AS
  Slemdalsveien 72

  0373 Oslo

Tegningsnr.:

A20-04

Tegning:

Nye forhold
Plan loft

Prosjekterende:

SOMMERROGATA 17
0255 OSLO
tel 97121500
tanja@vardund.no

VEDLEGG

tanja
vardund

N

Det tas forbehold om alle m"l.
Bygget m" kontrollm"les f#r detaljprosjektering

 1
8
 x

 1
9
2
 =

 3
 4

5
0

 17 x 191 = 3 245

S
n
it
t 
A

S
n
it
t 
A

Snitt BSnitt B

!Fasade!S"r

!Fasade!Nord

!F
a
s
a
d
e
!V
e
s
t

!F
a
s
a
d
e
!"
s
t

1!Fasade!Nord

3 780

4
 0

4
0

780 780 780 780

7
8
0

780

1 000

2
 5

0
0

Vindu byttes til d#r

ri
s
t

M"lbart areal

M"lbart areal

WC/DU

5,3 m2

WC

3,5 m2VASK

4,2 m2

GARDEROBE

7,9 m2

KONTOR/PAUSE

50,3 m2

TAKTERRASSE

42,4 m2

TRAPP

9,1 m2

GARDEROBE

3,7 m2

E-09



Index Dato Beskrivelse Sign Kontr.

BIM modell ArchiCAD 16 NOR    Filplassering: P:\JOBBER\0813 THORVALD MEYERSGATE 89\tegn\008 thorvald meyer.pln

M lestokk:

1:100
Dato:

04.07.13

Fase:

RAMMES!KNAD

Kontroll!prosjekt

Sign.: Kontroll:

Prosjekt:

THORVALD MEYERS GATE 89
0550 OSLO
BRUKSENDRING OG TILBYGG
GRN/228 BNR/526

Tiltakshaver:! Thorvald Meyers gate 89 AS
  Slemdalsveien 72

  0373 Oslo

Tegningsnr.:

A30-01

Tegning:

Nye forhold
Snitt A og B

Prosjekterende:

SOMMERROGATA 17
0255 OSLO
tel 97121500
tanja@vardund.no

VEDLEGG

tanja
vardund

N

Det tas forbehold om alle m"l.
Bygget m" kontrollm"les f#r detaljprosjektering

2
 4

0
0

2
 2

0
0

3
 5

0
0

5 000

2
 8

0
0

3
 0

0
0

2
 9

5
0

+3,70
1. etasje

+3,70
1. etasje

+6,95
2. etasje

+6,95
2. etasje

+10,20
loft

+10,20
loft

+10,80
tak

+10,80
tak

600

1
 9

0
0

1
 8

0
5

2
 9

0
0

3
 0

5
0

600

m
"
lb

a
rt

 a
re

a
l

m
"
lb

a
rt

 a
re

a
l

BAKG$RD

GATE

+1,00
kjeller

+1,00
kjeller

+3,70
1. etasje

+3,70
1. etasje

+6,95
2. etasje

+6,95
2. etasje

+10,20
loft

+10,20
loft

+10,80
tak

+10,80
tak

Snitt B1:100

Snitt A1:100

E-10



Index Dato Beskrivelse Sign Kontr.

BIM modell ArchiCAD 16 NOR    Filplassering: P:\JOBBER\0813 THORVALD MEYERSGATE 89\tegn\008 thorvald meyer.pln

M lestokk:

1:100
Dato:

04.07.13

Fase:

RAMMES!KNAD

Kontroll!prosjekt

Sign.: Kontroll:

Prosjekt:

THORVALD MEYERS GATE 89
0550 OSLO
BRUKSENDRING OG TILBYGG
GRN/228 BNR/526

Tiltakshaver:! Thorvald Meyers gate 89 AS
  Slemdalsveien 72

  0373 Oslo

Tegningsnr.:

A40-01

Tegning:

Nye forhold
Fasade Nord og Vest

Prosjekterende:

SOMMERROGATA 17
0255 OSLO
tel 97121500
tanja@vardund.no

VEDLEGG

tanja
vardund

N

Det tas forbehold om alle m"l.
Bygget m" kontrollm"les f#r detaljprosjektering

NYTT P$BYGG

OMBYGGES

VEGG FORLENGES SOM
BRYSTNING

NYTT REKKVERK

1
 5

0
0

VINDU
ERSTATTES
AV D!R

Fasade Vest1:100

Fasade Nord1:100

Fasade nord gavl1:100

E-11



Index Dato Beskrivelse Sign Kontr.

BIM modell ArchiCAD 16 NOR    Filplassering: P:\JOBBER\0813 THORVALD MEYERSGATE 89\tegn\008 thorvald meyer.pln

M lestokk:

1:100
Dato:

04.07.13

Fase:

RAMMES!KNAD

Kontroll!prosjekt

Sign.: Kontroll:

Prosjekt:

THORVALD MEYERS GATE 89
0550 OSLO
BRUKSENDRING OG TILBYGG
GRN/228 BNR/526

Tiltakshaver:! Thorvald Meyers gate 89 AS
  Slemdalsveien 72

  0373 Oslo

Tegningsnr.:

A40-02

Tegning:

Nye forhold
Fasade S"r og !st

Prosjekterende:

SOMMERROGATA 17
0255 OSLO
tel 97121500
tanja@vardund.no

VEDLEGG

tanja
vardund

N

Det tas forbehold om alle m#l.
Bygget m# kontrollm#les f"r detaljprosjektering

NYTT P$BYGG NYTT REKKVERK

ARK BYGGES OM

Fasade "st1:100

Fasade S"r1:100

E-12



 

F
-0

1
 b

e
sk

ri
v
e
ls

e
 

1 
 

 
 

  tanja     

    
SIVILARKITEKT 

vardund    
    SOMMERROGATA 17 

0255 OSLO 
mob 97 12 15 00 

tanja@vardund.no 

 

 
 
 
Oslo 04.07.13 
 
 
BESKRIVELSEELSE         F-01 
 
 
RAMMESØKNAD  �  BRUKSENDRING � TILBYGG 
 
GNR 228. BNR 526. � THORVALD MEYERS GATE 89 � 0550 OSLO 
 
 
Generelt 
Thorvald Meyers gate 89 består av to eksisterende bygningskropper, og ligger på hjørnet 
Thorvald Meyers gate / Søndre gate nederst på Grünerløkka. 
Bebyggelsen mot Søndre gate (hjørnebygget) er i to etasjer samt loft og kjeller, og 
bebyggelsen mot Thorvald Meyers gate er i to etasjer uten kjeller. 
Bebyggelsen er regulert til spesialområde bevaring. 
Bygget har i senere tid vært brukt som butikk og kafé. 
 
 
Bruksendring 
Det søkes om bruksendring av 1. og 2. etasje til bevertning.  
Det skal etableres tapasrestaurant (�Escalon�) med åpningstider fra 12.00 til 24.00 (02.00 
fredag og lørdag). 
Det etableres kjøkken i 1. etasje mot bakgård, og på loft etableres personalrom og kontor. 
 
Det søkes etablert ny hovedtrapp mot Søndre gate, fra 1 etasje til loft. 
Mot Thorvald Meyers gate søkes eksiterende trapp forlenget opp over tak for å etablere 
rømningsvei. 
Deler av dekke mellom 1. etasje og 2. etasje ved hovedinngang søkes revet, for å gi en 
visuell forbindelse mellom de to etasjene. 
Det etableres et toalett tilpasset rullestol i 1. etasje. Resterende toaletter plasseres i 2. 
etasje. 
 
I 2. etasje er det i dag tre eksisterende vinduer mot bakgård fra publikumsarealet. For å 
redusere eventuell støy vil disse bli byttet ut med vinduer med vaktmestervrider, for å hindre 
at vinduene kan åpnes.. 
 
 
Tilbygg 
Tilbygg mot bakgård er eksisterende. Det har ikke vært mulig å finne tegninger eller annen 
dokumentasjon i Plan- og Bygningsetaten som viser at tilbyggene er omsøkt. Det søkes 
derfor om tillatelse til disse i denne byggesaken.  
Tilbyggene består i dag av et bygg i mur, og et i tre, med utvendig trapp til takterrasse. 
Det søkes om å fjerne utvendig trapp og takterrasse. Tilbygg i mur rehabiliteres, og tilbygg i 
tre mures opp for å gi bygningsmassen en helhet. Mellom de to tilbyggene etableres et 
lavere �mellombygg� som indikerer inngang og deler opp bygningsmassen for å gi 
tilbyggene nettere proporsjoner. 
Begge tilbygg blir noe høyere enn de er i dag, for å etablere isolasjon i tak etter forskrift. 
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Påbygg / tak 
På tak mot Thorvald Meyers gate står det i dag et aggregat, og det er etablert en 
skjermvegg mot bakgård og en gavl mot gate. Alt dette søkes fjernet og erstattet av nytt 
påbygg, og nye rekkverk/brystninger. 
Det er nødvendig å etablere rømningsvei for å tilfredsstille dagens krav til rømning. Det 
søkes derfor om å forlenge eksisterende trapp opp over tak. Samtidig vil avkast for 
ventilasjon integreres i det samme påbygget. 
Påbygget får samme bredde som tilbygget under. 
Mot bakgård vil deler av eksiterende yttervegg forlenges opp som brystning til takterrassen. 
For øvrig etableres transparente rekkverk i glass. Mot gate plasseres rekkverket 1 meter inn 
på taket, så det først er synlig 5 meter fra fasadeliv. 
 
Både tilbygg og påbygg er små, og underordner seg eksisterende bebyggelse. Påbygg og 
tilbygg etableres i samme materiale og samme farge for å etablere en helhet. Ny 
bebyggelse males i farge noe mørkere enn eksiterende bebyggelse, for å vise kontrast 
mellom nytt og gammelt. Byantikvarens informasjonsark om farger legges til grunn for 
fargevalg. 
 
 
Fasadeendring 
Det ble avholdt møte hos Byantikvaren 10.04.13, hvor fasadeendringer ble diskutert (se 
eget vedlegg). Med bakgrunn i dette møtet søkes det følgende: 
 

· Eksisterende karnapp mot Søndregate fjernes 
· Eksisterende ark på hjørne tilbakeføres, så det blir likt hjørne fra 1912 
· Samtlige vinduer byttes og får ny inndeling, og stedvis tilbakeføring (se fasader) 
· Det etableres nye takvinduer i takflate, som plasseres sentrisk over vinduer i fasade 
· Vindu i gavl erstattes av dør for rømning 

 
 
Parkering 
Det legges til rette for noe sykkelparkering i bakgård, hovedsakelig for personalet. 
Restaurantgjester vil i hovedsak ikke ha tilgang til bakgård for å hindre eventuelt støy. 
 
 
Andre myndigheter 
Det er ikke innhentet samtykke fra Bydelen eller Byantikvaren. Vi forutsetter at Plan- og 
bygningsetaten tar kontakt med Bydelen hvis mann finner det nødvendig, og at 
Byantikvaren varsles i samrådsmøte. 
 
Det sendes inn søknad til arbeidstilsynet parallelt med denne søknaden. 
 
 
Fravik TEK 10 
Det søkes om fravik fra TEK 10 for eksisterende byggverk (pbl § 31-2), da krav til 
ytterveggsisolasjon ikke tilfredsstilles. 
 
Bebyggelsen står på Byantikvarens gule liste, og etterisolering utvendig er derfor ikke mulig 
(ref. utvendige endringer). 
Etterisoleringen vil derfor gjøres i henhold til Byggforsks detaljblad 700.601 �Rehabilitering 
av gamle bygårder� hvor det anbefales: �Eventuell innvendig isolering utføres som en 
selvbærende isolert trevegg �. Det bør ikke brukes mer enn 50 - 75 mm isolasjon�. 
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  tanja     

    
SIVILARKITEKT 

vardund    

    SOMMERROGATA 17 
0255 OSLO 

mob 97 12 15 00 

tanja@vardund.no 

 

 
 
 
Oslo 04.07.13 
 
 
BESKRIVELSEELSE         F-01 
 
 
RAMMESØKNAD  –  BRUKSENDRING – TILBYGG 
 
GNR 228. BNR 526. – THORVALD MEYERS GATE 89 – 0550 OSLO 
 
 
Generelt 
Thorvald Meyers gate 89 består av to eksisterende bygningskropper, og ligger på hjørnet 
Thorvald Meyers gate / Søndre gate nederst på Grünerløkka. 
Bebyggelsen mot Søndre gate (hjørnebygget) er i to etasjer samt loft og kjeller, og 
bebyggelsen mot Thorvald Meyers gate er i to etasjer uten kjeller. 
Bebyggelsen er regulert til spesialområde bevaring. 
Bygget har i senere tid vært brukt som butikk og kafé. 
 
 
Bruksendring 
Det søkes om bruksendring av 1. og 2. etasje til bevertning.  
Det skal etableres tapasrestaurant (”Escalon”) med åpningstider fra 12.00 til 24.00 (02.00 
fredag og lørdag). 
Det etableres kjøkken i 1. etasje mot bakgård, og på loft etableres personalrom og kontor. 
 
Det søkes etablert ny hovedtrapp mot Søndre gate, fra 1 etasje til loft. 
Mot Thorvald Meyers gate søkes eksiterende trapp forlenget opp over tak for å etablere 
rømningsvei. 
Deler av dekke mellom 1. etasje og 2. etasje ved hovedinngang søkes revet, for å gi en 
visuell forbindelse mellom de to etasjene. 
Det etableres et toalett tilpasset rullestol i 1. etasje. Resterende toaletter plasseres i 2. 
etasje. 
 
I 2. etasje er det i dag tre eksisterende vinduer mot bakgård fra publikumsarealet. For å 
redusere eventuell støy vil disse bli byttet ut med vinduer med vaktmestervrider, for å hindre 
at vinduene kan åpnes.. 
 
 
Tilbygg 
Tilbygg mot bakgård er eksisterende. Det har ikke vært mulig å finne tegninger eller annen 
dokumentasjon i Plan- og Bygningsetaten som viser at tilbyggene er omsøkt. Det søkes 
derfor om tillatelse til disse i denne byggesaken.  
Tilbyggene består i dag av et bygg i mur, og et i tre, med utvendig trapp til takterrasse. 
Det søkes om å fjerne utvendig trapp og takterrasse. Tilbygg i mur rehabiliteres, og tilbygg i 
tre mures opp for å gi bygningsmassen en helhet. Mellom de to tilbyggene etableres et 
lavere ”mellombygg” som indikerer inngang og deler opp bygningsmassen for å gi 
tilbyggene nettere proporsjoner. 
Begge tilbygg blir noe høyere enn de er i dag, for å etablere isolasjon i tak etter forskrift. 
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Påbygg / tak 
På tak mot Thorvald Meyers gate står det i dag et aggregat, og det er etablert en 
skjermvegg mot bakgård og en gavl mot gate. Alt dette søkes fjernet og erstattet av nytt 
påbygg, og nye rekkverk/brystninger. 
Det er nødvendig å etablere rømningsvei for å tilfredsstille dagens krav til rømning. Det 
søkes derfor om å forlenge eksisterende trapp opp over tak. Samtidig vil avkast for 
ventilasjon integreres i det samme påbygget. 
Påbygget får samme bredde som tilbygget under. 
Mot bakgård vil deler av eksiterende yttervegg forlenges opp som brystning til takterrassen. 
For øvrig etableres transparente rekkverk i glass. Mot gate plasseres rekkverket 1 meter inn 
på taket, så det først er synlig 5 meter fra fasadeliv. 
 
Både tilbygg og påbygg er små, og underordner seg eksisterende bebyggelse. Påbygg og 
tilbygg etableres i samme materiale og samme farge for å etablere en helhet. Ny 
bebyggelse males i farge noe mørkere enn eksiterende bebyggelse, for å vise kontrast 
mellom nytt og gammelt. Byantikvarens informasjonsark om farger legges til grunn for 
fargevalg. 
 
 
Fasadeendring 
Det ble avholdt møte hos Byantikvaren 10.04.13, hvor fasadeendringer ble diskutert (se 
eget vedlegg). Med bakgrunn i dette møtet søkes det følgende: 
 

· Eksisterende karnapp mot Søndregate fjernes 

· Eksisterende ark på hjørne tilbakeføres, så det blir likt hjørne fra 1912 

· Samtlige vinduer byttes og får ny inndeling, og stedvis tilbakeføring (se fasader) 

· Det etableres nye takvinduer i takflate, som plasseres sentrisk over vinduer i fasade 

· Vindu i gavl erstattes av dør for rømning 
 
 
Parkering 
Det legges til rette for noe sykkelparkering i bakgård, hovedsakelig for personalet. 
Restaurantgjester vil i hovedsak ikke ha tilgang til bakgård for å hindre eventuelt støy. 
 
 
Andre myndigheter 
Det er ikke innhentet samtykke fra Bydelen eller Byantikvaren. Vi forutsetter at Plan- og 
bygningsetaten tar kontakt med Bydelen hvis mann finner det nødvendig, og at 
Byantikvaren varsles i samrådsmøte. 
 
Det sendes inn søknad til arbeidstilsynet parallelt med denne søknaden. 
 
 
Fravik TEK 10 
Det søkes om fravik fra TEK 10 for eksisterende byggverk (pbl § 31-2), da krav til 
ytterveggsisolasjon ikke tilfredsstilles. 
 
Bebyggelsen står på Byantikvarens gule liste, og etterisolering utvendig er derfor ikke mulig 
(ref. utvendige endringer). 
Etterisoleringen vil derfor gjøres i henhold til Byggforsks detaljblad 700.601 ”Rehabilitering 
av gamle bygårder” hvor det anbefales: ”Eventuell innvendig isolering utføres som en 
selvbærende isolert trevegg …. Det bør ikke brukes mer enn 50 - 75 mm isolasjon”. 
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S knaden!gjelder

Opplysninger gitt i s!knad eller vedlegg til s!knaden, herunder oppretting
eller endring av matrikkelenhet, vil bli registrert i matrikkelen.

Eiendom/Byggested

Kommune

Oslo
Gnr.

228
Bnr.

526
Adresse

Thorvald Meyers gate, 0550 OSLO

Tiltakets!art

S!knadstype

Rammetillatelse

Tiltakstype

Brannskille i bygg B"rekonstruksjoner i bygg V#trom i bygg Tilbygg med samlet areal mindre enn 50 m² P#bygg
Fasadeendring Bruksendring Nytt anlegg

N"ringsgruppekode

I Overnattings- og serveringsvirksomhet
Bygningstypekode

531

Tiltakshaver

Partstype

foretak
Navn

THORVALD MEYERS GATE 89 AS
Adresse

Slemdalsveien 72, 0373 OSLO
Organisasjonsnummer

911738759

Telefon

23627011
e-postadresse

bjarne@ulnica.no

Ansvarlig!s ker

Navn

siv ark TANJA VARDUND
Organisasjonsnummer

984699328
Adresse

Sommerrogata 17, 0255 OSLO
Kontaktperson

Tanja Vardund
Telefon

97121500

Mobiltelefon

97121500
e-postadresse

tanja@vardund.no

Varsling

Tiltaket krever nabovarsling
Det foreligger merknader fra naboer eller gjenboere

Antall

1

S!kers vurdering av merknader

Et nabovarsel, GNR 228 / BNR 520, er ikke avhentete, og kommet i retur.
Nabo i GNR 228 / BNR 256, har kommentert negative sider ved tidligere drift, samt d#rlig lydisolasjon mellom
oms!kt bygning og Leirfallsgata 11. Forskriftsmessige tiltak vil gj!res for # bedre lydproblematikken.
Hvis det skulle komme ytterligere kommentarer fra Leirfallsgata borettslag, vil disse ettersendes Plan- og
Bygningsetaten.

F lgebrev

Det s!kes om f!lgende:
- bruksendring til bevertning
- ombygging av eksisterende bebyggelse i bakg#rd
- p#bygg
- nye takvinduer i takflate
- bytting av eksisterende vinduer (ny sprosseinndeling)
- ark p# hj!rne mot gate bygges om
- takoppbygg mot S!ndregate fjernes
- gavl mot Thorvald Meyersgate fjernes
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Arbeidstilsynet

Tiltaket ber!rer eksisterende eller fremtidig arbeidsplasser. Samtykke fra Arbeidstilsynet m# foreligge f!r
igangsetting av tiltaket.

Dispensasjons knad

Plan-og!bygningsloven!Kapittel!19

Det s!kes dispensasjon fra bestemmelsene i:Plan- og bygningsloven med forskrifter, Komm. vedtekter til pbl
Begrunnelse for dispensasjon:
Se eget vedlegg Q-01

Fravik!fra!byggteknisk!forskrift

For!tiltak!etter!pbl!§!31-2

Det s!kes om fravik fra byggteknisk forskrift for eksisterende byggverk. Redegj!relse i eget vedlegges.

Arealdisponering

Planstatus!mv.

Type plan

Reguleringsplan
Navn p# plan

S-4629

Reguleringsform#l

Forretning/kontor/bevertning

Beregningsregel angitt i gjeldende plan

Annet

Tomtearealet

Byggeomr#de/grunneiendom 322,00 m²

- Ev. areal som trekkes fra iht. beregningsregler 0,00 m²

+ Ev. areal som legges til iht. beregningsregler 0,00 m²

= Beregnet tomteareal 322,00 m²

Bebyggelsen

Beregnet maksimalt byggeareal iht. plan 628,00 m²

Areal eksisterende bebyggelse 493,00 m²

- Areal som skal rives 0,00 m²

+ Areal ny bebyggelse 0,00 m²

+ Parkeringsareal 0,00 m²

= Sum areal 493,00 m²

Grad!av!utnytting

Beregnet grad av utnytting 493,00
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Bygningsopplysninger

m² BYA

Bolig Annet I alt Bolig Annet I alt

Antall bruksenheterm² BRA

Eksisterende 242,00 0,00 493,00 493,00 0 2 2

Ny 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0

$pne arealer/Enheter som
fjernes

0,00 0,00 0,00 0,00 0 1 1

Sum 242,00 0,00 493,00 493,00 0 1 1

Antall etasjer etter at tiltaket er gjennomf!rt: 3

Krav!til!byggegrunn

Flom

Ikke relevant

Andre!natur-!og!milj forhold!(pbl!§!28-1)

Ikke relevant

Tilknytning!til!veg!og!ledningsnett

Adkomst

Tiltaket gir ikke ny/endret atkomst.
Tomta har adkomst til kommunal veg som er opparbeidet og #pen for alminnelig ferdsel.Avkj!rselstillatelse er gitt.

Vannforsyning

Tomta er tilknyttet offentlig vannverk

Avl p

Tomta er tilknyttet offentlig avl!psanlegg
Ikke relevant

Overvann

Takvann/overvann f!res til avl!pssystem

L fteinnretninger

L fteinnretninger

Det er IKKE l!fteinnretninger som omfattes av TEK i bygningen
Det planlegges IKKE en slik innretning

Parter

Andre!myndigheter

Navn Oslo kommune Byantikvaren.
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Vedlegg

Vedleggstype Gruppe Beskrivelse av vedlegget Hvordan oversendes
vedlegget?

Gjenpart av nabovarsel C C-01 Vedlagt s!knaden

Nabomerknader C C-02 Vedlagt s!knaden

Situasjonsplan D D-01 Vedlagt s!knaden

Tegning eksisterende plan E E-01 kjeller Vedlagt s!knaden

Tegning eksisterende plan E E-02 1-etg Vedlagt s!knaden

Tegning eksisterende plan E E-03 2-etg Vedlagt s!knaden

Tegning eksisterende snitt E E-04 Vedlagt s!knaden

Tegning eksisterende fasade E E-05 Vedlagt s!knaden

Tegning ny plan E E-06 kjeller Vedlagt s!knaden

Tegning ny plan E E-07 1-etg Vedlagt s!knaden

Tegning ny plan E E-08 2-etg Vedlagt s!knaden

Tegning ny plan E E-09 loft Vedlagt s!knaden

Tegning ny snitt E E-10 Vedlagt s!knaden

Tegning ny fasade E E-11 Vedlagt s!knaden

Tegning ny fasade E E-12 Vedlagt s!knaden

Tegning ny fasade E E-13 illustrasjon Vedlagt s!knaden

Situasjonskart F D-02 Vedlagt s!knaden

Beskrivelse F F-01 Vedlagt s!knaden

Uttalelse fra offentlig myndighet I I-01 Vedlagt s!knaden

Annet Q Q-01 dispensasjonss!knad Vedlagt s!knaden

Foto Q Q-02 Vedlagt s!knaden
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Erkl"ring!og!signering

Ansvarlig s!ker bekrefter at hele tiltaket belegges med ansvar, og dekker kravene i henhold til plan- og
bygningsloven. En er kjent med reglene om straff og sanksjoner i pbl. Kap. 32 og at det kan medf!re reaksjoner
dersom det gis uriktige opplysninger

Ansvarlig!s ker

Ansvarlig s!ker bekrefter at tiltakshavers underskrift p#
en kopi av s!knaden kan dokumenteres.

Dato                         19.07.2013                      .

Signatur   S!knaden er elektronisk signert     .
                 siv ark TANJA VARDUND

Tiltakshaver

Dato                                                                 .

Signatur                                                           .

Gjentas med blokkbokstaver
.



Opplysninger gitt i nabovarsel
Sendes kommunen sammen med s!knaden (Gjenpart av nabovarsel)

Direktoratet for byggkvalitet ByggS!kID: 34773741 Utskriftstidsdato: 19.07.2013 Side 1 av 2

plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 § 21-3

Tiltak p" eiendommen

Kommune

Oslo

Gnr.

228

Bnr.

526

Adresse

Thorvald Meyers gate, 0550 OSLO

Eier/fester

THORVALD MEYERS GATE 89 AS

Det varsles herved om

S!knadstype

rammetillatelse

Tiltakstype

Brannskille i bygg B"rekonstruksjoner i bygg V#trom i bygg Tilbygg med samlet areal mindre enn 50 m² P#bygg
Fasadeendring Bruksendring Nytt anlegg

N"ringsgruppekode

I Overnattings- og serveringsvirksomhet

Bygningstypekode

531 Restaurantbygning, kafébygning

Dispensasjons!knad etter Plan-og bygningsloven Kapittel 19

Det s!kes dispensasjon fra bestemmelsene i:Plan- og bygningsloven med forskrifter, Komm. vedtekter til pbl
Begrunnelse for dispensasjon: Se eget vedlegg Q-01

Fravik fra byggteknisk forskrift for tiltak etter pbl § 31-2

Det s!kes om fravik fra byggteknisk forskrift for eksisterende byggverk. Redegj!relse i eget vedlegges.

Arealdisponering

Planstatus mv.

Gjeldende plan

Reguleringsplan

Navn p# plan

S-4629

Nabovarselet gjelder

Det s!kes om f!lgende:
- bruksendring til bevertning
- ombygging av eksisterende bebyggelse i bakg#rd
- p#bygg
- nye takvinduer i takflate
- bytting av eksisterende vinduer (ny sprosseinndeling)
- ark p# hj!rne mot gate bygges om
- takoppbygg mot S!ndregate fjernes
- gavl mot Thorvald Meyersgate fjernes

Sp!rsm"l og merknader vedr!rende nabovarsel

Ansvarlig s!ker

navn

siv ark TANJA VARDUND

Kontaktperson

navn

Tanja Vardund

e-postadresse

tanja@vardund.no

Telefon

97121500

Mobiltelefon

97121500



Opplysninger gitt i nabovarsel
Sendes kommunen sammen med s!knaden (Gjenpart av nabovarsel)

Direktoratet for byggkvalitet ByggS!kID: 34773741 Utskriftstidsdato: 19.07.2013 Side 2 av 2

Merknadene sendes:

Eventuelle merknader skal v"re mottatt innen 2 uker etter at dette varsel er sendt. Ansvarlig s!ker/tiltakshaver
skal sammen med s!knad sende innkomne merknader og redegj!re for eventuelle endringer.

Navn

siv ark TANJA VARDUND

Postadresse

Sommerrogata 17, 0255 OSLO

e-postadresse

tanja@vardund.no

Vedlegg

Vedleggstype Gruppe Beskrivelse av vedlegget

Situasjonsplan D D-01

Tegning ny snitt E E-10

Tegning ny fasade E E-11

Tegning ny fasade E E-12

Tegning ny fasade E E-13 illustrasjon

Annet Q Q-01 dispensasjonss!knad

Signering

Tilsvarende opplysninger med vedlegg er sendt i nabovarsel til ber!rte naboer og gjenboere.
Mottagere av nabovarsel fremg#r av kvittering for nabovarsel.

Ansvarlig s!ker

Dato                         19.07.2013                      .

Signatur   S!knaden er elektronisk signert     .
                 siv ark TANJA VARDUND



Tanja Vardund 

Sommerogata 17 

0255 Oslo 

 

         Oslo 18. juli 2013 

 

Nabovarsel gnr 228, bnr 526 � Thorvald Meyers gate 89 � foreløpige kommentarer 

fra Leirfallsgata borettslag  

Leirfallsgata beklager at nabovarselet er sendt midt i ferietida � med � i realiteten - kun 

8 dagers svarfrist. Nabovarselet ble sendt 5. juli og mottatt i posten 11. juli. På grunn av 

sommerferie har det vært umulig å samle et vedtaksdyktig styre.  

Thorvald Meyers gate 89 har Leirfallsgata borettslag (228/147) som nærmeste nabo og 

ligger midt mellom borettslagets to bygninger. Borettslaget blir dermed særlig berørt av 

eventuelle planer om nybygg, ombygging, dispensasjonssøknader osv.   

Som avtalt med ansvarlig søker, Tanja Vardund, vil Leirfallsgata borettslag ettersende 

sine kommentarer så snart styret har behandlet nabovarselet. Borettslagets 

kommentarer blir så ettersendt PBE av ansvarlig søker. 

Leirfallsgata borettslag har gjennom årene behandlet flere nabovarsel for Thorvald 

Meyers gate 89 fra tidligere eier med svært omfattende ombyggings- og riveplaner.  

Jfr eksempelvis borettslagets kommentarer av 22. juni 2009 og 3. november 2010: 

 http://web102881.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?fileid=2251918 

http://web102881.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?fileid=2880284 

 

Ett av borettslagets viktigste synspunkter har vært at nr 89 burde utbedres og 

vitaliseres innenfor nåværende rammer. Uten å forskuttere styrets synspunkter, vil jeg 

tro at styret vil se positivt på de nåværende planer om opprustning og utbedring.  

Borettslaget har tidligere støttet Byantikvarens forslag om at nr 89 reguleres til 

spesialområde med formål bevaring. Som den eldste murbygningen på Grünerløkka 

danner den et unikt og viktig element i innfallsporten til Grünerløkka.  

Tidligere eier har siden overtakelse i 1991, latt nr 89 forfalle. Gården trenger derfor å bli 

utbedret og pusset opp.  

Borettslaget har gjennom årene hatt svært dårlig erfaring med driften av nr 89, 

eksempelvis: ulovlig skjenking, ulovlig servering i bakgården, narkotikaomsetning i 

bakgården og utenfor bygården, støy fra ventilasjonsanlegg på taket, støy fra 



kompresjonsanlegg døgnet rundt, høy musikk hver eneste natt til kl 0330, oppbevaring 

av brannfarlig avfall i bakgården. 

Det kan nevnes at nr 89 er en dårlig lydisolert gård. Støy og musikk slår derfor lett 

gjennom inn mot våre to bygg. Det kan også nevnes at de fleste leilighetene i borettslaget 

har soverom som vender inn mot det felles gårdsrommet som nr 89 utgjør en del av. 

Borettslaget håper den nye eieren � i motsetning til tidligere eier av nr 89 - vil vise et 

større ansvar for driften av gården � og vil ta mer hensyn til naboene. 

 

 

Med vennlig hilsen 

for  

Leirfallsgata borettslag 

Torgeir Bie 

styreleder 

Leirfallsgata 11 

0550 Oslo 

mobil: 95 06 01 41 
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RAMMES!KNAD

Kontroll!prosjekt

Sign.: Kontroll:

Prosjekt:

THORVALD MEYERS GATE 89
0550 OSLO
BRUKSENDRING OG TILBYGG
GRN/228 BNR/526

Tiltakshaver:! Thorvald Meyers gate 89 AS
  Slemdalsveien 72

  0373 Oslo

Tegningsnr.:

A20-01

Tegning:

Nye forhold
Plan kjeller

Prosjekterende:
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0255 OSLO
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BYDEL: Grünerløkka BYDELSNR:

Utfylling av data er utført av: Telefon:

TERTIALSTATISTIKK FOR BYDELENE

2013
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Utskrift:  14:52    11.10.2013 Bydelsstatistikk pr. 3. tertial 2011



statistikk Side 2 av 34

 (navn og stillingsbetegnelse)

E-postadresse:
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FUNKSJONSOMRÅDE 1 - HELSE, SOSIAL OG NÆRMILJØ

Tabell 1 - 1  Bydelens endringer i tildelt 1) sosialhjelpsramme pr 31.08

I hele 
1000 

kroner

Overføring fra FO4 Økonomisk sosialhjelp til driftsrammen:  xxxxx

1. Overføring til Introduksjonsordningen (Kostra F275) 5 966

2. Overføring til Kvalifiseringsprogrammet (Kostra F276)

3. Overføring til aktive tiltak overfor klienter og styrkingstiltak i sosialtjenesten (drift Oslo Piloten) 1 477

4. Overføring til kjøp av plasser for rusmisbrukere i rehab.-/omsorgsinstitusjoner 

5. Overføring til andre driftsformål i bydelen

Sum overføringer fra økonomisk sosialhjelp til driftsrammen 7 443
Overføringer fra driftsrammen til økonomisk sosialhjelp 

Netto omdisponert sosialhjelpsmidler -7 443

1) Med tildelt sosialhjelpsramme forstås det beløpet bydelen ble tildelt over FO4 Økonomisk sosialhjelp gjennom Bystyrets budsjettvedtak 

VIKTIG! 
Gule felt inneholder formler eller kobling til andre celler.  IKKE skriv inn tall her. 

Kontroller likevel tallene for å sikre at formler ikke er blitt endret. 
 

Felt markert med "xxxxx" skal ikke fylles ut eller endres. Tallene registreres i fargeløse 
celler merket med 0. 

Tabeller med lysegrønt navnefelt inneholder spørsmål om data som er relatert til 
obligatoriske måltall vedtatt av bystyret. Jf. også måltalltabeller i "Grønt hefte". 

Det skal ikke settes inn nye rader  eller enkeltceller.  
En kan ikke slette rader eller enkeltceller. 

Utskrift:  14:52    11.10.2013 Bydelsstatistikk pr. 3. tertial 2011
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     for 2013 (jf DOK3 2013) og eventuelle seinere sentrale budsjettjusteringer foretatt gjennom Kommunaldirektørens sak.

BYDELENES KOMMENTARER OG SAMLEDE VURDERINGER
Spesielt skal kommenteres :
1. Avvik mellom helårsforbruk og disponibel budsjettramme for både ordinær drift og sosialhjelp (merinntekter/merutgifter

    og mindreinntekter/mindreutgifter) 

2. Har revisjoner av 2013-budsjettet medført vesentlige endringer i aktivitetsnivået siden førstegangsbehandling og vedtak av

    budsjettet i BU, og med de aktivitetsendringer som ble beskrevet der (jf. obligatorisk budsjettspesifikasjon)?

Kommentér ressursbruken sett i forhold til årets budsjett ut fra overnevnte punkter:

Utskrift:  14:52    11.10.2013 Bydelsstatistikk pr. 3. tertial 2011
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Tabell 1 - 3 - A - Bistand til 
kjøp/utbedring av bolig

Antall 
hittil i år

57

0

*Faktiske utbetalte lån - ikke forhåndstilsagn (innvilgede lån)

Antall 2. 
tertial

Antall 
hittil i år

Finansiering til kjøp av bolig 
gjennom Husbanken xxxx xxxx

 1. Antall mottatte søknader 133 358

 2. Antall behandlede søknader 129 295

 3.Herav antall behandlet innen 1 mnd.  1) 118 265

 4. Andel behandlet innen 1 mnd. 91,5% 89,8%

 5. Antall innvilgede søknader (tilsagn) 7 39

 6. Antall avslåtte søknader 122 256

Tildeling av kommunal bolig xxxx xxxx

 7. Antall mottatte søknader 159 321

 8. Antall behandlede søknader… 112 225

 9. Herav antall behandlet innen 3 mnd.  1) 106 214

 10. Andel behandlet innen 3 mnd. 94,6% 95,1%

 11. Antall innvilgelser av kommunal bolig 2)  3) 55 114

 12. Antall søknader som ble avslått  3) 57 111

 13. Antall effektuerte boligtildelinger  4) 46 75

 14.  - herav effektuert innen 6 md. 41 66

 15. Andel effektuert innen 6 mnd. 89,1% 88,0%

1)  Saksbehandlingstid skal regnes fra komplett søknad er mottatt til vedtak er fattet.

2)  Med innvilgelse forstås her tilsagn/positivt vedtak

3)  Inkluderer også innvilgelser/avslag på fornyelse

4) Fornyelse telles ikke med i effektuerte tildelinger

Antall husstander gitt finansiering til kjøp av bolig gjennom Husbanken - faktisk 

utbetalte lån*

Tabell 1-3 - B1 - Saksbehandlingstid - bistand til bolig 

Antall husstander gitt finansiering til utbedring av bolig gjennom Husbanken- 

faktisk utbetalte lån*

Antall personer hittil i år - etter oppholdslengde 1) Gjelder 
opphold både MED og UTEN kvalitetsavtale

Utskrift:  14:52    11.10.2013 Bydelsstatistikk pr. 3. tertial 2011
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 Tabell 1 - 4-A Oppholds- Oppholds- Oppholds- Oppholds- Totalt

 Perioden 01.01.-31.08.: lengde lengde lengde lengde

 Bruk av private døgnovernattingstilbud inntil fra 1 og fra 3 og 6 mnd
1 mnd inntil 3 

mnd
inntil 6 

mnd
eller 

lengre 
 Antall barn under 18 år i priv. døgnovernattingstilbud 10 0 0 0 10
 Antall voksne over 18 år i priv. døgnovernattingstilbud 47 10 1 0 58
Sum antall personer 57 10 1 0 68

1) Registrering av oppholdslengde skal ikke begrenses av årsskiftet.

     Eksempelvis skal et opphold som startet 05.12.2012 regnes fra dette tidspunktet.

     Ved opphold på ulike overnattingssteder, men i en sammenhengede periode, registreres hele perioden.

     Ved opphold i flere ikke sammenhengende perioder, registreres perioden av lengst varighet.

 Tabell 1 - 4-B
 Perioden 01.01.-31.08.:

 Antall barn under 18 år 9

 Antall voksne over 18 år 22

Sum antall personer 31

Kontrollformel: Husk å kommentere nedenfor

 Tabell 1 - 5 I steder I steder Antall
 Status pr. 31.08.: med uten personer
 Bruk av private døgnovernattingstilbud - antall som er i kvalitets- kvalitets-
  tilbudet pr. 31.08. avtale avtale

 Antall barn under 18 år i priv. døgnovernattingstilbud 0 0 0
 Antall voksne over 18 år i priv. døgnovernattingstilbud 1 0 1
Sum antall personer 1 0 1

Kontrollformel:

 tilbud UTEN kvalitetsavtale hittil i år
Antall 

personer

 Antall personer som har vært i døgnovernattings-

Utskrift:  14:52    11.10.2013 Bydelsstatistikk pr. 3. tertial 2011
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Antall personer i tilbudet (både med og uten kval.avtale) pr. 31.08. med opphold på 3 mnd eller mer 0

Til tabell 1-4/1-5:  Kommenter årsaken til at bydelen benytter steder uten kvalitetsavtale:
Steder uten avtale brukes når det ikke er plass i steder med avtale og bruker flyttes til steder med avtale så fort som mulig. Alle følges
tett opp selv om de ikke besøkes på døgnovernattingsstedet. Familier er prioritert.

Antall Antall Personer Personer Antall Antall Antall
 Tabell 1 - 6 personer personer i steder i steder personer personer med
 Bydelens oppfølging av personer i besøkt besøkt besøkt besøkt ikke ikke alter-
 private døgnovernattingstilbud   1) innen 14 d innen 14 d hvert hver besøkt besøkt native
Antall personer som er i tilbudet pr. 31.08. etter inn- etter inn- kvartal måned m/avtale u/avtale planer

flytting flytting m/avtale u/avtale 2)
m/avtale u/avtale

 Antall barn under 18 år i priv. døgnovernattingstilbud 0 0 0 0 0 0 0
 Antall voksne over 18 år i priv. døgnovernattingstilbud 0 0 0 0 1 0 1
Totalt 0 0 0 0 1 0 1

1) Jfr. Fellesskriv 7/2004 Sosialtjenestens formidling og betaling av døgnovernatting

2) Jfr. Fellesskriv 7/2004, pkt 3.2

 Tabell 1 - 7
Saksbehandlingstid for søknader om økonomisk sosialhjelp i perioden 01.01. - 31.08. 1)
(Bystyrets krav er 2 uker)

 < 2 uker
2 uker-2 
md.  2-4 md. 4- 6 md. 6-12 md. > 12 md.

Sum 
saker

Andel < 2 
uker

Antall saker beh. administrativt 7740 1473 17 2 0 0 9232 84%

1) Saksbehandlingstiden er å regne tiden fra dato søknad er levert til dato vedtak er fattet. 

 Tabell 1 - 8
Behandlingstid for klagesaker til Fylkesmannen i perioden 01.01. - 31.08.  1) 

 < 2 uker
2 uker-2 
md.  2-4 md. 4- 6 md. 6-12 md. > 12 md.

Sum 
saker

Andel < 2 
uker

 Antall saker 0 21 11 3 0 0 35 0%

 1) Med behandlingstid menes tiden fra klagen sendes fra klienten til bydelen og til bydelen sender 

     klagen videre til Fylkesmannen.

 Merknad til tabellene 1-7 og 1-8

Utskrift:  14:52    11.10.2013 Bydelsstatistikk pr. 3. tertial 2011
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 Tabellene tilsvarer bydelenes tilbakemelding til Fylkesmannen.

Tabell 1 - 9  -  Tilgjengelighet ved 
sosialtjenesten pr. 31.08.

  Ventetid: (angitt i antall dager)  xxxx

   -  for ordinær timeavtale: 5

   -  for timeavtale v/akutte behov: 0
   -  for nysøkere (mottak): 1

Ventetid oppgis i dager (en uke = 5 dager). Oppgi kun ett tall. Dersom f.eks. 1 - 3 dager, oppgi gjennomsnittet (2 dager).

Skriv kun tallet, ikke "d" eller "dager" bak.

Tabell 1-10-A1    Antall deltakere i Introduksjonsprogrammet 1) pr 31.08. 70

1) Omfatter ikke deltagere i permisjon

    En person regnes som deltaker i Introduksjonprogrammet dersom selve deltakelsen i programmet 

    har startet, selv om første utbetaling av introduksjonsstønaden ennå ikke har funnet sted. 

Tabell 1-10-A2    Antall deltakere i permisjon fra Introduksjonsprogrammet pr 31.08. 15

Tabell 1-10-B       Antall deltakere i Ny Sjanse 1) pr. 31.08. 11

1) Ikke alle bydeler har Ny Sjanse

Tabell 1-11-C Tiltaksbruk i 
sosialtjenesten:  Antall deltakere 
som er i tiltak pr 31.08.  

Deltakere 
i INTRO

Deltakere 
i             

Ny Sjanse

1 3

69 8

72

92

Mottakere av 
økonomisk 

sosialhjelp som ikke 
er deltakere i KVP, 

Intro eller Ny Sjanse 
men som er i 
aktivisering

Antall som kun har tiltak/aktiviteter i 

kommunal regi

Antall som kun har arbeidsmarkedstiltak i 

statlig regi  1)

Utskrift:  14:52    11.10.2013 Bydelsstatistikk pr. 3. tertial 2011
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0 0

SUM 70 11

5

169

Antall som har tiltak/aktiviteter både i statlig 

og kommunal regi (kombinasjon)

1) Med "regi" menes her den instans som betaler tiltakskostnaden. Med "statlig regi" menes tilfeller der det er Nav stat som over 

det statlige tiltaksbudsjettet betaler  tiltakskostnaden og eventuell livsoppholdsytelse knyttet til tiltaket, f eks i form av kjøp av 

tiltaksplass, tilskudd til ordinær arbeidsgiver og/eller individstønad - jf forskrift om arbeidsmarkedstiltak.

Utskrift:  14:52    11.10.2013 Bydelsstatistikk pr. 3. tertial 2011
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Antall

45

43

9

97

2)  Med aktivisering som omfatter arbeid menes her: tiltak som arbeidspraksis i ordinær virksomhet (uten individstønad),  

      arbeidspraksis i kommunal arbeidstreningsgruppe og språkopplæring med arbeidspraksis, samt jobbklubb/jobbsøking.

Tabell 1-11-F

Resultat for deltakere som 
avsluttet Introduksjonsprogram i 
perioden 01.01.-31.08.   1) Antall

Ordinært arbeid med og uten lønnstilskudd 9

Utdanning 6

Over til kvalifiseringsprogrammet 1

Andre arbeidsmarkedstiltak i statlig regi 2) 0

Midlertidig inntektssikring 3) 0

Varig inntektssikring (uførepensjon) 0

Sosialhjelp som hovedinntektskilde 2

Annet (inkludert ukjent og forsvunnet) 0

Sum 18

Flyttet til annen bydel 1

Aktivisering som ikke omfatter arbeid, men som omfatter 

språkopplæring.

Aktivisering gjennom andre kommunale kurs eller tiltak 

som verken omfatter arbeid eller språkopplæring.

Sum

Tabell 1-11-D

Aktivisering i KOMMUNALE tiltak av mottakere av 
økonomisk sosialhjelp som ikke er deltakere i KVP, 
Intro eller Ny Sjanse. Antall mottakere som pr 31.08. 
er aktivisert. 1)

Aktivisering som omfatter arbeid 
2)

 - eventuelt samtidig 

med språkopplæring.

1)  En mottaker kan kun plasseres i en aktivseringskategori
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Flyttet ut av kommunen 0

Sum 1

1)  Dersom flere kategorier er aktuelle for en deltaker (f eks arbeid og utdanning), registreres den kategorien som utgjør hovedtyngden.

2)  Jf forskrift om arbeidsmarkedstiltak

3)  F eks arbeidsavklaringspenger(AAP) og overgangsstønad

Tabell 1-11-G
Resultat for deltakere som 
avsluttet Ny Sjanse i perioden 
01.01.-31.08.    1) Antall

Ordinært arbeid med og uten lønnstilskudd 1

Utdanning 0

Over til kvalifiseringsprogrammet 0

Andre arbeidsmarkedstiltak i statlig regi 2) 1

Midlertidig inntektssikring 3) 1

Varig inntektssikring (uførepensjon) 0

Sosialhjelp som hovedinntektskilde 1

Annet (inkludert ukjent og forsvunnet) 0

Sum 4

Flyttet til annen bydel 0

Flyttet ut av kommunen 0

Sum 0

1)  Dersom flere kategorier er aktuelle for en deltaker (f eks arbeid og utdanning), registreres den kategorien som utgjør hovedtyngden.

2)  Jf forskrift om arbeidsmarkedstiltak

3)  F eks arbeidsavklaringspenger(AAP) og overgangsstønad
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Tabell 1-11-H
Resultat for mottakere av 
sosialhjelp (ikke deltakere i KVP, 
Intro og Ny Sjanse) som avsluttet 
kommunale tiltak i perioden 
01.01.-31.08.   1) Antall

Ordinært arbeid med og uten lønnstilskudd 8

Utdanning 7

Over til kvalifiseringsprogrammet 12

Andre arbeidsmarkedstiltak i statlig regi 2) 23

Midlertidig inntektssikring 3) 11

Varig inntektssikring (uførepensjon) 0

Sosialhjelp som hovedinntektskilde 28

Annet (inkludert ukjent og forsvunnet) 16

Sum 105

Flyttet til annen bydel 11

Flyttet ut av kommunen 1

Sum 12

1)  Dersom flere kategorier er aktuelle for en deltaker (f eks arbeid og utdanning), registreres den kategorien som utgjør hovedtyngden.

2)  Jf forskrift om arbeidsmarkedstiltak

3)  F eks arbeidsavklaringspenger(AAP) og overgangsstønad

  
  Tabell 1 - 11 - I Antall
  Antall personer som har eller har hatt et institusjonstilbud Antall  pr.
  innen russektoren i 2013  1) hittil 31.08.
  i år 2)

 I  rehabiliterings- og omsorgsinstitusjon      3) 126 57

 I statlig behandlingsinstitusjon 0 0

  Antall personer som har fått ett eller flere tilbud     4) 126 Sum 57
Kontrollformel 126  

Kontrollformel

 1)  Her skal det føres opp antall personer som har fått behandlingsplass og/eller rehabiliterings -og omsorgstilbud gjennom

      bydelen i 2013.  Dersom en person har hatt mer enn ett opphold i den enkelte kategori, skal vedkommende 

      kun telles en gang i denne kategorien. Dersom en person har benyttet et institusjonstilbud 

      i mer enn en av kategoriene i løpet av perioden, skal vedkommende tas med på hver av de aktuelle linjene.

2)  Antall personer som har et tilbud den 31.08. En person kan bare ha ett tilbud på en gitt dato. Tallet må være likt eller lavere 
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 enn tilsvarende tall under "Antall hittil i år".

3)  Gjelder kommunale og private institusjoner som er administrert av Velferdsetaten (jf. etatens "Tiltakskatalog").

4)  Det er ikke summen av tiltakene den enkelte klient har fått som skal føres opp her, men antall personer som har benyttet 

     ett eller flere tilbud. Må være lik eller mindre enn summen av antall personer i de to kategoriene.
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Antall 
klienter 

pr. 31.08.

1. Antall klienter/brukere som har fått utarbeidet IP (sum av A og B- fylles ut automatisk) 159
 A) - herav barn (0 -18 år) 39

 B) - herav voksne (( B= sum av pkt. a-d nedenfor- fylles ut automatisk): 120
  -  a) - herav med overvekt av rusproblemer 13

  -  b) - herav med LAR-behandling (legemiddelassistert rehabilitering) 7

  -  c) - herav med overvekt av psykiske lidelser 81

  -  d) - herav med utviklingshemming 19

  -  e) - annet 0

2. Av alle med utarbeidet IP - hvor mange er 67 år eller eldre ? 0

3. Av alle med utarbeidet IP - hvor mange er KVP-deltakere med IP iht Lov om sosiale tjenester i NAV §33 ? 0

4. Antall klienter/brukere der IP ikke er ferdig utarbeidet 3

5. Antall klienter/brukere som har søkt om å få utarbeidet IP, men som har fåtrt avslag 0

6. Antall klienter/brukere som har takket nei til å få IP 11

Kommenter eventuelt tabell 1-15 nedenfor:

Tabell 1-11-I Bydelen har ikke oversikt over hvor mange som er i statlig behandlingsinstitusjon. Det er mange med henvisningsrett,

spørsmålet kan evt rettes til spesialisthelsetjenesten.

Tabell 1-15 Alle deltakere i KVP har egen plan for KVP/ kvalifiseringsløpet

Tabell 1-15 Bruk av Individuell Plan (IP) pr. 31.08. - For klienter 
med behov for langvarige og koordinerte tjenester   1)

 1)  Retten til å få utarbeidet/plikten til å utarbeide en individuell plan er hjemlet i Lov om sosiale tjenester i NAV § 28 og 33, Pasientrettighetsloven § 2-

5, Arbeids- og velferdsforvaltningsloven § 15, Helse- og omsorgstjensteloven § 7-1, Spesialisthelsetjenesteloven § 2-5 og Psykisk helsevernloven § 4-1.

Utskrift:  14:52    11.10.2013 Bydelsstatistikk pr. 3. tertial 2011



statistikk Side 15 av 34

FUNKSJONSOMRÅDE 2 A - BARNEHAGER

Sum

42
494

11,76

Tabell 2A- 1 - J 
Informasjonsskjema fra 
barnehage/foresatte til skole  
2013

Antall 

skolestart

ere i 

bydelens 

barnehag

er

Antall 

skjema 

barnehage

ne sendte 

til aktuelle 

skoler 

Andel 
(%)

Antall barn 481 319 66%
ref. Oslostandard for sammenheng og samarbeid mellom barnehage og skole

Avviket skyldes i stor grad mangleden rapportering fra de private barnehagen

FUNKSJONSOMRÅDE 2 B - OPPVEKST

BARNEVERN
Rapporter tas direkte ut fra datavarehus.

Gjennomsnittlig størrelse på vedtak i timer pr. uke

Antall barn fra bydelen med vedtak om direkte hjelp pr. 31.08.

Antall timer hjelp pr. uke totalt blant bydelens barn pr. 31.08.

Tabell 2A - 1 - C - Direkte spesialpedagogisk hjelp til 
førskolebarn etter opplæringsloven § 5-7
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FUNKSJONSOMRÅDE 3 - PLEIE OG OMSORG

Om institusjoner og boliger knyttet til pleie og omsorg for eldre og funksjonshemmede 
 
Lovhjemlede boliger (institusjoner) 
Sykehjem eller boform for heldøgns omsorg og pleie (hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven). 
Helseinstitusjon som skal gi beboeren nødvendig behandling og pleie ved opphold av lengre varighet og/eller 
korttidsopphold, innrettet på en eller flere av følgende oppgaver: 
  a) medisinsk rehabilitering med sikte på tilbakeføring til hjemmet 
  b) avlastning 
  c) permanent opphold 
  d) spesielt tilrettelagt opphold for funksjonshemmede 
  e) skjermet boenhet for senil demente 
  f) selvstendig boenhet for barn / ungdom 
  g) dagopphold 
  h) nattopphold 
  i) terminalpleie 
 
I tilknytning til oppholdet skal det være organisert legetjenesteste, fysioterapitjeneste og sykepleiertjeneste i 
samarbeid med andre deler av den kommunale helse- og sosialtjenesten.  
Helsetilsynet i Oslo fører tilsyn. 
 
Bolig med heldøgns omsorgstjeneste, hjemlet i sosialtjenesteloven:  
>  Aldershjem 
> Bolig for barn og unge under 18 år som bor utenfor foreldrehjemmet som følge av behov for særlig omsorg  
> Privat forpleining (brukes i begrenset grad) 
 
Tilbudet omfatter både bolig og omsorgstjenester. Omsorgstjenesten skal være tilgjengelig hele døgnet. Ut over 
dette er det ingen definerte oppgaver og heller ikke spesifiserte krav til personell, utstyr eller bygningsmessig 
utforming. Fylkesmannen fører tilsyn. 
 
Definisjoner på ulike botilbud for eldre og funksjonshemmede: 
 
Uhjemlede boliger  er boliger som ikke hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven. 

 
Omsorgsboliger: Boliger som fyller Husbankens krav til utforming for å få tilskudd til denne typen bolig. 
(Enkeltleiligheter kan i enkelte tilfeller hjemles i lov om sosiale tjenester eller lov om helsetjenester i kommunene, 
og vil da bli karakterisert som sykehjem eller bolig med heldøgns omsorg og pleie). 
 
Tilrettelagte boliger: Omsorgsboliger og andre boliger som er fysisk tilpasset orienterings- og 
bevegelseshemmede. Den er tilrettelagt slik at beboerne skal kunne motta heldøgns omsorg og pleie ved behov. 
 
Trygdeboliger/serviceboliger: Boliger som tilbys trygdede personer som har dårlig bostandard. Boligene er ofte 
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Trygdeboliger/serviceboliger: Boliger som tilbys trygdede personer som har dårlig bostandard. Boligene er ofte 
ikke spesielt tilrettelagte for funksjonshemmede, annet enn at de har heis. De fleste trygdeboligene i Oslo er små 
(ett- eller toroms). Dette er et botilbud som er på vei ut. 
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  Tabell 3 - 1 - B         

 Antall beboere i institusjon 
som bydelen betaler for 1)  pr  
31.08. - etter kjønn og alder  0-17 år 18-49 år 50-66 år 67-74 år 75-79 år 80-84 år 85-89 år 90 år + SUM

Menn 4 10 14 20 10 10 9 10 87
Kvinner 0 6 18 15 18 34 36 83 210
Sum egne beboere 4 16 32 35 28 44 45 93 297

Herav: xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

  -   i sykehjem 0 2 21 30 27 41 43 92 256
  -   i aldershjem 0 0 1 2 1 2 0 1 7
 - i boform m/ heldøgns oms. og 

pleie 0 13 10 3 0 1 0 0 27

 - i barneboliger/avlastningsboliger 4 1 0 0 0 0 0 0 5
Kontrollsum 4 16 32 35 28 44 43 93 295

Herav: xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

 - med vedtak om korttidsopphold   

2) 0 1 4 6 2 6 2 4 25
 - i skjermet plass for demente 0 0 2 8 4 11 8 11 44
Sum 0 1 6 14 6 17 10 15 69

1) Beboere i plasser som forvaltes av Sykehjemsetaten (SYE) innenbys og utenbys, i plasser som drives av bydelen selv

   samt plasser utenbys som bydeler kjøper direkte.

Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 2. tertial 2013 fra Gerica. Oppdatert 31.08.2013

    Gjelder institusjoner som er hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven.

2) Alle typer korttidsopphold

Kontrollformel Sjekk samsvar med Sum egne beboere og kontrollsummen

9,8%

     Regnes ut automatisk når tab. 3-1-B er fylt ut.

17,2%

     Regnes ut automatisk når tab. 3-1-B er fylt ut.

Tabell 3 - 1 - D1
Beboere i utenbys sykehjem pr. 31.08.     1)     2) Komm. Langtids Korttids- Sum
Skriv inn sykehjemmets navn (én rad pr. sykehjem): nr. opphold opphold beboere

Plasser kjøpt utenbys i regi av SYE:  xxxx xxxx xxxx xxxx

Villa Skaar 0226 4 0 4

Andel beboere i korttidsplasser i sykehjem som bydelen betaler for, i forhold til samlet antall beboere i sykehjem

Andel beboere i skjermede enheter som bydelen betaler for, i forhold til samlet antall beboere i sykehjem

Antall pasienter
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Søster Ninas 0532 1 0 1

Fagertun sykehjem 0534 2 0 2

0

0

0

 Sum beboere i utenbys plasser i regi av SYE: 7 0 7

Plasser kjøpt utenbys i regi av bydelen selv: xxxx xxxx xxxx xxxx

0

0

0

0

0

0

0

  Sum beboere i utenbys plasser i regi av bydelen selv: 0 0 0
  Sum beboere i utenbys sykehjem     3) 7 0 7

Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 2. tertial 2013 fra Gerica. Oppdatert 31.08.2013

 1)  Kun plasser med sykehjemsstandard skal registreres i denne tabellen. Sett inn flere rader ved behov. Sjekk sumformel!
 2) Hvis for eksempel plasser i utlandet er kjøpt via en annen kommune i Norge, redegjør under kommentarer nedenfor.

 3) Beboere i disse plassene skal være inkludert i tabell 3-1-B

 Kommentarer:
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Tabell 3 - 1 - D2
Beboere i øvrige plasser som bydelen kjøper  -  pr. 31.08.    1) Komm.-/ Sum

bydelsnr. beboere

Skriv inn institusjonens navn (én rad pr. inst.):  2) xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

Delekant 0626 2

Fløvik 0119 3

Grøstad 0626 2

Hvalheim 0612 2

Kopperud 0626 1

Nøstret 0612 11

Røysumtunet 0534 1

Skui 0626 1

Solstad 0612 3

Tamburhaugen 0612 1

  Sum beboere i plasser som bydelen kjøper direkte 27

Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 2. tertial 2013 fra Gerica. Oppdatert 31.08.2013

 1) Gjelder institusjonsplasser som ikke har sykehjemsstandard. Både plasser utenbys og eventuelt plasser innenbys.

 2) Institusjoner hvor det kan kreves vederlag for opphold i institusjon etter vederlagsforskriften

      Kommentarer:

Tabell 3 - 2 - A
Antall personer som venter på fast plass i 
sykehjem pr. 31.08.      1)

 
Angi hvor lenge personene har Sum
ventet på < 1 md. 1-2 md. 2-3md. 3-4md. 4-6 md. 6-12 md. >12 md. personer
fast plass i sykehjem (1-30d) (31-60d) (61-90d) (91-120d) (121-180d) (181-365d) (> 366 d)

Antall personer som venter på xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
sykehjemsplass:   xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
 a) I eget hjem 2) 0 1 0 0 0 0 0 1
 b) I andre typer institusjoner 

(aldershjem, sykehus med mer) 0 0 0 0 0 0 0 0
 c) Korttidsplasser   3) 0 0 0 xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 0
Sum ant. personer som venter på plass 0 1 0 0 0 0 0 1

Tidsintervall
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Antall personer som bor i 
sykehjem, men som iht. til fritt 
sykehjemsvalg venter på plass i 
et annet bestemt sykehjem 3 2 4 0 0 0 0 9

Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 2. tertial 2013 fra Gerica. Oppdatert 31.08.2013

Gjennomsnittlig ventetid i dager for fast plass i sykehjem (alle kategorier ventestatus).  4) 45

1) Sykehjem som er hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven der det kan kreves vederlag for opphold i institusjon.

2) Også personer som etter eget ønske venter hjemme på plass ved et bestemt sykehjem medregnes her.

4) Beregnes som gjennomsnitt i de enkelte grupper, dvs. < 1 md.=15 dager, 1-2 md.= 45 dager osv., > 12 md.=365 dager

Antall 
dager

Saksbehandlingstid for søknad om institusjonsplass     2) 5,9

- Herav saksbehandlingstid for søknad om langtidsopphold i sykehjem 15,9

- Herav saksbehandlingstid for søknad om tidsbegresenset opphold i sykehjem 3,6

- Herav saksbehandlingstid for søknad om plass i aldershjem 6,3

- Herav saksbehandlingstid for søknad om plass i andre boform med heldøgns omsorg og pleie 23,0

Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 2. tertial 2013 fra Gerica. Oppdatert 31.08.2013

  1) Gjennomsnittlig saksbehandlingstid hittil i år.

  2) Gjelder institusjoner som er hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven.

 Tabell 3-2-B Saksbehandlingstider i pleie- og omsorgstjenesten - 
hittil i år - Institusjonstjenester        1)

3) KOSTRA-def.: "Innleggelse i institusjon med formål rehabilitering/avlastning. Tidsbegrenset opphold der vedtak og 

innskriving tilsier at oppholdet har begrenset varighet (inntil 3 måneder). Samme person kan ha mer enn ett korttidsopphold"

Utskrift:  14:52    11.10.2013 Bydelsstatistikk pr. 3. tertial 2011



statistikk Side 22 av 34

Utskrift:  14:52    11.10.2013 Bydelsstatistikk pr. 3. tertial 2011



statistikk Side 23 av 34

  Tabell  3 - 3 - B
 Gjennomsnittlig antall liggedøgn i sykehjem for beboere som Lang- Kort-
har avsluttet sitt opphold hittil i år tids- tids-

opphold opphold

Antall beboere som har avsluttet opphold i sykehjem hittil i år 54 182

Antall avsluttede opphold (korttids) hittil i år 1) xxxxxx 245

Antall liggedøgn totalt for alle beboere som har avsluttet sitt opphold i år 2) 35861 4930

Gjennomsnittlig antall liggedøgn per beboer 2) 664 20

Gjennomsnittlig antall liggedøgn per opphold (korttid) 1) 2) xxxxxx 27

Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 2. tertial 2013 fra Gerica. Oppdatert 31.08.2013

1) Gjelder kun for korttidsopphold

2) Rapporten teller bakover til førstegangsinnleggelsesdatoen på opphold som er påbegynt også før perioden.  Dvs at rapporten viser

gjennomsnittlig lengde for sykehjemsopphold som er avsluttet hittil i år.

Merk: Det er bare opphold som er avsluttet i perioden 01.01.2013 - 31.08.2013 som kommer med i rapporten . Hvis sak/tjeneste revurderes, 

eller hvis brukeren har flyttet mellom ulike institusjoner (har flere tjester knyttet til samme sak), og tjenestene er sammenhengende,

regnes det som et  opphold.

  Tabell  3 - 3 - C

Kjøp fra 
SYE

Kjøp fra 
andre 

innenbys/u
tenbys

Drevet av 
bydelen 

selv

Antall Antall Antall

(Kostrafunksjon 253 - institusjonstjenester)

liggedøgn 
hittil i år

liggedøgn 
hittil i år

liggedøgn 
hittil i år SUM

a) Tidsbegrenset opphold i sykehjem xxx xxx xxx xxx

Korttidsopphold (eksklusive korttidsopphold for rehabilitering) 3801 0 0 3801

Korttidsopphold for rehabilitering 1870 0 0 1870

Opphold i plass for for lindrende behandling 16 0 0 16

b) Opphold i sykehjem xxx xxx xxx xxx

Langtidsopphold - ordinært 40043 0 0 40043 * 295 liggedøgn

Langtidsopphold -  skjermet enhet for demens 10644 0 0 10644 langtid på korttid

Langtidsopphold -  forsterket  (psykiatri, rus) 1309 0 0 1309

Langtidsopphold forsterket - annet 1390 0 0 1390

Langtidsopphold -  spesial (særskilt inngåtte kontrakter om enkeltkjøp) 0 0 0 0

Opphold i MRSA avdeling 0 0 0 0

langtidsopphold -rus 1127 0 0 1127

c) Opphold i aldershjem og andre boformer med heldøgns pleie xxx xxx xxx xxx

Opphold i andre boformer med heldøgns omsorg (og evt. pleie) 0 6697 0 6697

Langtidsopphold i aldershjem 1656 182 0 1838

Antall liggedøgn totalt i syke- og aldershjem fordelt på type opphold 1)
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Opphold i barne og avlastningsbolig 0 1393 0 1393

Sum 61856 8272 0 70128

Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 2. tertial 2013 fra Gerica. Oppdatert 31.08.2013

1) Opphold i sykehjem, aldershjem og andre boformer med heldøgns omsorg (og evt pleie) som er hjemlet i 

helse- og omsorgstjenesteloven, dvs. boformer der det kan kreves vederlag for opphold i institusjon. 

Opphold i barneboliger og avlastningsboliger skal med.
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Internkontroll i sosial- og helsetjenesten
Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenestene med ikrafttredelse 1. juli 2003, jf. Forskrift om kvalitet i 

pleie- og omsorgstjenestene, pålegger kommunene å ha skriftlige og dokumenterte rutiner for å sikre kvalitet i tjenesten.

Har bydelen  etablert et skriftlig og dokumenterbart system for
 internkontroll i sosial- og helsetjenesten? Ja/Nei Ja

Når ble bydelens internkontrollsystem  for sosial- og helsetjenesten sist revidert (skriv slik: 04/13)? Mnd/år 9/11

Kommentar:

Det ble utført kvalitetsrevisjon av bestillerenheten og hjemmetjenesten i regi av Helseetaten i bydelen i mars 2013.
Kommentar:

HJEMMETJENESTER OG BOLIGER

  Tabell 3 - 5A - Antall personer 
som mottar hjemmetjenester pr. 

31.08.    1)

Mottaker
e av 

BARE 
hjemme-
syke-pleie

Mot-
takere av 

BARE 
praktisk 
bistand

Mot-
takere av 
BEGGE 
tjenester

SUM mot-
takere 

Herav 

antall mot-

takere med 

private 

tjeneste-

ytere

 Antall mottakere 0-49 år 165 68 44 277 16

 Antall mottakere 50-66 år 99 88 76 263 15

 Antall mottakere 67-79 år 31 114 46 191 11

 Antall mottakere  80-84 år 8 48 29 85 3

 Antall mottakere  85-89 år 14 60 36 110 12

 Antall mottakere ≥ 90 år 11 49 44 104 2

 SUM - alle aldersgrupper 328 427 275 1030 59
 Sum mottakere ≥ 80 år 33 157 109 299 17

Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 2. tertial 2013 fra Gerica. Oppdatert 31.08.2013

 1.  Inkl. mottakere som bor i trygde-/serviceboliger, tilrettelagt boliger og bofellesskap

   I henhold til loven er praktisk bistand definert som hjemmehjelp, husmorvikar og annen hjelpe-

   virksomhet i hjemmet, herunder miljøarbeid, opplæring i dagliglivets gjøremål, boveiledning og brukerstyrt personelig assistent m.v.
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  Tabell 3 - 5B - Antall 
vedtakstimer og antall utførte 

timer i hjemmetjenesten

Antall 
vedtaksti

mer hittil i 
år

Antall 
utførte  

vedtaksti
mer hittil 

i år

Herav 

antall  

utført av 

private 

leverandør

er

Antall timer praktisk bistand 105986 27966 1144

- herav antall timer praktisk bistand til daglige gjøremål, egenomsorg og personlig stell 1) 23411 18945 1144

- herav antall timer praktisk bistand - opplæring i daglige gjøremål 2) 72975 9021 0

- herav antall timer praktisk bistand - BPA 3) 33170 0 0

Antall timer hjemmesykepleie 4) 70348 57262 1665

15877 10602 0

SUM antall timer hittil i år for hjemmetjenesten 5) ved utgangen av måneden fordelt på: 176334 85228 2809

Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 2. tertial 2013 fra Gerica. Oppdatert 31.08.2013

1) Praktisk bistand - vedtak fattet etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2, 6b

2) Praktisk bistand - opplæring: daglige gjøremål. (Formålet 

med praktisk bistand - opplæring er å gjøre den enkelte mest mulig selvstendig i dagliglivet, dvs. opplæring i husarbeid og 

matstell, personlig hygiene, påkledning og i forbindelse med måltider) Omfatter også boveiledning.

3) Brukerstyrt personlig assistent. Vedtak fattet etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2, 6a. Skal 

registreres uavhengig av hvem som har arbeidsgiveransvaret (kommunen, tjenestemottager eller andelslag for 

BPA (brukerstyrt personlig assistent) eks. Uloba).

4) Hjemmesykepleie (jfr. lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav a.

Hjemmesykepleie skal også omfatte tjenester innenfor benevnelsen psykisk helsearbeid.

  Tabell 3 - 6 SUM
  Antall innbyggere  1),  og andel mottakere av hjemmetjenester < 67 år 67-79 år  80-89 år ≥ 90 år  80 år +
  < 67 år, 67-79 år, 80 år-89 år, ≥ 90 år , pr. 31.08.

  Antall innbyggere i bydelen    1) 47958 1587 574 247 821
  Andel mottakere av hjemmetjenester   2) 1% 12% 34% 42% 36,4%

 1)  Antall innbyggere i bydelen basert på befolkningsstatistikk pr. 1.1.2013. For aldersgruppen 67-79 år og 80-89 år, og 90 år +,

      er det korrigert for sykehjemsbeboere (grunnlagsdata benyttes i kriteriesystemet). For aldersgruppen < 67 år 

      er slik korreksjon ikke foretatt. (Inngår ikke i kriteriesystemet. Antall beboere i andre bydelers sykehjem i denne aldersgruppen er lavt)

      Benytt tall fra tabellen som er lagt ved på egen arkfane; "Befolkning pr. 1.1.2013"

 2)  Tallet regnes ut automatisk, og viser forholdet mellom antall mottakere av hjemmetjenester < 67 år, 67-79 år og 80 - 89 år, og ≥ 90 år

      og antall innbyggere i bydelen i samme aldersgruppe. 

- herav antall timer hjemmesykepleie innenfor kategorien psykisk helsearbeid/utført av 

psykiatriske sykepleiere eller andre
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Antall 
dager

Saksbehandlingstid for søknad om praktisk bistand 15,0

Saksbehandlingstid for søknad om hjemmesykepleie 8,6

Iverksettingstid for vedtak om  praktisk bistand       2) 11,0

Iverksettingstid for vedtak om hjemmesykepleie 2,0

Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 2. tertial 2013 fra Gerica. Oppdatert 31.08.2013

  1) Gjennomsnittlig saksbehandlingstid hittil i år   (Fra søknad er mottatt til vedtak er fattet)

  2) Med fritt brukervalg for leverandør av hjemmetjenester vil også private leverandører ha ansvar for iverksettingstid for vedtak 

 om hjemmetjenester. Bydelene vil likevel ha et oppfølgingsansvar for iverksettelse av vedtakene, i tillegg til å ha ansvaret for  

 iverksettingstid der kommunen ved bydelen er leverandør.

Kvalitetsmåling i hjemmetjenesten

Brukerundersøkelse  - total tilfredshet med hjemmesykepleie Andel fornøyde *) brukere i % 93%

Angi tidspunkt for når måling ble gjennomført (skriv slik: 04/13 ): Mnd/år nov 2012

Brukerundersøkelse  - total tilfredshet med praktisk bistand Andel fornøyde *) brukere i % 87%

Angi tidspunkt for når måling ble gjennomført (skriv slik: 04/13 ): Mnd/år nov 2012

*)Angi summen av prosentverdiene for score 3 og 4 som representerer brukernes svar på spørsmål om total tilfredshet med hhv 

hjemmesykepleie og praktisk bistand.

Kommentarer til brukertilfredshet i hjemmesykepleie og praktisk bistand:

Kvalitetsrevisjon i hjemmetjenesten
Er det gjennomført kvalitetsrevisjon i hjemmetjenesten i løpet av året? Ja/Nei Ja

Har kvalitetsrevisjonen avdekket større avvik? Ja/Nei Nei

Kommentarer:

Det ble gitt en merknad

 Tabell 3-7 - Saksbehandlingstider i pleie- og 
omsorgstjenesten - hittil i år  - Hjemmetjenester       1)
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  Tabell 3 - 8 - A Antall Antall
personer vedtaks- 

timer
Dagopphold  - gericatjenesten dagrehabilitering 1) 14 754

Dagsenter/dagtilbud 2) 127 46425

Herav gericatjeneste Dagsenter 111 31545

Herav gericatjeneste Dagsenter for fysisk funksjonshemmede 7 5065

Herav gericatjeneste Dagtilbud for psykisk utviklingshemmende 9 9815

Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 2. tertial 2013 fra Gerica. Oppdatert 31.08.2013

1) Opphold med pleie og rehabilitering  (vedtak etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester)

2) Dagsenter/ dagtilbud (vedtak etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester eller uhjemlet vedtak)

Lavterskeltilbud/ åpne kommunale tilbud der personer kan komme og gå uten avtale skal ikke registeres. 

Kommentarer:

BOLIGER FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE

  Tabell 3 - 9 - Beboere med 
vedtak om bolig til pleie- og 

omsorgsformål - etter kjønn og 
alder, pr. 31.08.    1)

Antall 
beboere 
0-17 år

Antall 
beboere 
18-49 år

Antall 
beboere 
50-66 år

Antall 
beboere 
67-74 år

Antall 
beboere 
75-79 år

Antall 
beboere 80-

84 år

Antall 
beboere 
85-89 år

Antall 
beboere 
90 år +

SUM 
antall 

beboere

Menn xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
Eldre 0 1 4 10 6 11 5 2 39

Fysisk funksjonshemmede 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Utviklingshemmede 0 2 5 0 0 0 0 0 7

Personer med psykiske lidelser 0 22 13 0 0 0 0 0 35

 SUM menn 0 25 22 10 6 11 5 2 81

Kvinner xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
Eldre 0 0 8 21 11 7 20 20 87

Fysisk funksjonshemmede 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Utviklingshemmede 0 4 1 0 0 0 0 0 5

Personer med psykiske lidelser 0 13 11 0 0 0 0 0 24

 SUM kvinner 0 17 20 21 11 7 20 20 116
 SUM menn + kvinner 0 42 42 31 17 18 25 22 197
- herav beboere med omsorg+ bolig 

2) xxx xxx 8 25 13 13 19 17 95

Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 2. tertial 2013 fra Gerica. Oppdatert 31.08.2013

Antall personer som har hatt dagsenter/dagopphold/dagtilbud og totalt 
antall vedtakstimer hittil i år, fordelt på type tjeneste
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1) Med bolig til bolig- og omsorgsformål menes kommunalt eide eller disponerte boliger (boenheter) for eldre, funksjonshemmede, 

utviklingshemmede og personer med psykiske lidelser

skal ikke registreres her, men i tabell 3-1-B
NB ! Boform i institusjon som er hjemlet (som det kan kreves vederlag for) etter helse- og omsorgstjenesteloven

2) Boliger innenfor omsorg+ konseptet, dvs. minimum 50 samlokaliserte boliger med heldøgns vakttjeneste, aktivitetssenter og 

middagsservering syv dager i uken. (Byrådssak 243/09 Omsorgs + organisering og innhold, byrådssak 174/10 Forskrift om tildeling av bolig 

i omsorg+ i Oslo kommune)

Utskrift:  14:52    11.10.2013 Bydelsstatistikk pr. 3. tertial 2011



statistikk Side 30 av 34

FUNKSJONSOMRÅDE 4 - ØKONOMISK SOSIALHJELP

Gj.snitt Gj.snitt Akkumulert
antall antall antall

Tabell 4 -2  med utbet. med utbet. klienter 
Aktive klienter med utbetalt økonomisk sosialhjelp (bidrag og lån) 1) pr måned pr måned med utbet.

i 2. tert. hittil i år hittil i år
2) 3) 4)

  Antall klienter med økonomisk sosialhjelp 768 782 1721

  som fordeler seg slik: xxxxx xxxxx xxxxx

  - herav klienter 18-24 år, flyktninger 13 15 16

  - herav klienter 18-24 år,  øvrige 78 72 213

  - herav klienter 25 år og eldre, flyktninger 19 27 33

  - herav klienter 25 år og eldre, øvrige 658 668 1459

  Kontrollsum  (alle herav) 768 782 1721

Kontrollformel:
1) Aktive klienter = det antallet som i løpet av en måned har fått anvist økonomisk sosialhjelp i OSKAR - tilsvarende månedsrapporteringen til EST.

2) Alle tall skal regnes pr. mnd. Månedstallene summeres og deles på 4.

3) Sumtallet for hittil i år deles med: 8

4) Akkumulert antall klienter = antallet individer med anvist økonomisk sosialhjelp en eller flere ganger hittil i år.

Gj.snitt 
pr måned 
i 2. tert.   

2)

Gj.snitt 
hittil i år  

3)

  Brutto utbetalt pr. klient m/øk. støtte - pr. md. 11 941 11 757

1) Brutto utbetaling pr klient = anvist økonomisk sosialhjelp i OSKAR - tilsvarende månedsrapporteringen til EST.

2) Alle tall skal regnes pr. mnd. Månedstallene summeres og deles på 4.

3) Summen for hittil i år deles med: 8

Ref. OSKAR-melding

1) AGRESSO-tall

Tabell 4 - 3A - Brutto utbetaling 1) pr. klient pr. måned (bidrag og lån)
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MÅLTALL OG PROGNOSER

                                           

 

FUNKSJONSOMRÅDE 1
HELSE, SOSIAL OG NÆRMILJØ

Andel 
hittil i år

Prognose 
for hele 

året

Vedtatt 
måltall 
for i år

Avvik 
prognose - 

måltall

Andel søknad om finansiering til kjøp av bolig behandlet innen 1 mnd. 91% 80% 80% 0%
Andel søknad om kommunal bolig behandlet innen 3 mnd. 95% 95% 95% 0%
Andel innvilget kommunal bolig effektuert innen 6 mnd. 89% 80% 80% 0%

Kommentar til prognosen:

 Tabell P - 1-5
Antall som 

hittil i 
 Perioden 01.01.-31.08. og årsprognose: år

 Bruk av døgnovernattingstilbud uten har vært 

Tabell  P - 1 - 3 - B    Saksbehandlingstid  - bistand til bolig 

I gule felter er det innlagt formler eller verdier som er overført fra andre tabeller.  Det skal 
ikke legges inn tall her.      

                                          

De etterfølgende tabeller omfatter obligatoriske måltall som det skal rapporteres 
på.   

 
Prognoser for årsresultatet skal være reelle. 

 
Dersom årsprognosen medfører avvik i forhold til de måltall som  bydelsutvalget 

har vedtatt sammen med  årsbudsjett (fordelingen av dok. 3 -rammen),  må dette 
kommenteres under respektive tabell. 
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kvalitetsavtale    1) på steder 
UTEN 

kvalitets-
avtale

Prognose  
for hele      
året 

  Vedtatt     
måltall  
for i år

Avvik 
prognose - 

måltall

 Antall barn under 18 år i døgnovernatting uten kval.avtale 9 10 0 10
 Antall voksne over 18 år i døgnovernatting uten kval.avtale 22 40 0 40
Sum antall personer 31 50 0 50

1) Bystyrets mål er null. Kontrollformel:    

Kommentar til prognosen:
Steder uten avtale blir benyttet når det ikke er plass i steder med avtale. Brukerne flyttes til steder med avtale så fort som mulig, dersom
de ikke allerede har fått annet tilbud. Prognosen bygger på forutsetningen at det også ut året vil være mangel på bolig med avtale.

 Tabell P - 1-6
 Perioden 01.01.-31.08. og årsprognose: Prognose Vedtatt Avvik
 Ant. personer med oppholdslengde i døgnovernating på 3 måneder eller lengre - for hele måltall prognose
 gjelder både med og uten kval.avtale   1)   2) Antall året for i år - måltall
 Ant. personer 1 1 0 1

1) Jf tabell 1-4 - døgnovernatting etter oppholdslengde  Kontrollformel:    

2) Bystyrets mål er null.

Kommentar til prognosen:
En person har bodd i døgnovernatting i mer enn 3 mnd. Han bor ikke lenger i døgnovernatting.
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FUNKSJONSOMRÅDE 2B - OPPVEKST
Barnevern

  Tabell P-2-3
Undersøkelsessaker, barn og unge Resultat Prognose Måltall Avvik
under tiltak og fosterhjemsoppfølging hittil for for prognose-  

i år året i år måltall

Andel avsluttede undersøkelser 

innen 3 mnd. 2) 98,5% 99% 100% -1%

Antall gjennomførte tilsynsbesøk pr 

fosterbarn under 18 år hvor Oslo 

har tilsynsansvaret 1) xxx 3,6           4,0            -0,4          

Antall gjennomførte 

oppfølgingsbesøk pr fosterbarn 1) xxx 4              4               -           
Andel barn i hjelpetiltak med 

gyldig tiltaksplan  3) 99,6% 100% 100% xxx

1) Resultat rapporteres kun pr 31.12. Prognose rapporteres hvert tertial.

2) Andel avsluttede undersøkelser innen 3 mnd. – dette tallet skal bydelene hente fra Datavarehuset, rapport FAM4101

3) Andel barn i hjelpetiltak med gyldig tiltaksplan pr periodeslutt – dette skal bydelene hente fra Datavarehuset, rapport FAM7201

Kommentar til prognosen:

FUNKSJONSOMRÅDE 4
ØKONOMISK SOSIALHJELP

Resultat
  Tabell P-4-2 hittil Prognose
  Gj.snittlig antall klienter/utbetaling pr. md. i år for året
   i perioden 1)  2)

  Gj.snittlig antall aktive klienter med øk. støtte, pr. md. i perioden 768 800

  - herav klienter 18-24 år, flyktninger 13 6

Tilsynsbesøk der Oslo har tilsynsansvaret: Avviket skyldes sykdom og ventetid ved skifte av tilsynsfører. 

Antall oppfølgingsbesøk: Vil være gjennomført ved årets slutt. 

 Antall barn i i hjelpetiltak med gyldig tiltaksplan: Avviket skyldes  at dette arbeidet var planlagt gjort i en 

periode med store IKT-problemer lokalt og sentralt i Oslo kommune. Barneverntjenesten har oversikt 

over hvilke barn det gjelder, og vil rette dette så rask det lar seg gjøre. 
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  - herav klienter 18-24 år,  øvrige 78 74

  - herav klienter 25 år og eldre, flyktninger 19 25

  - herav klienter 25 år og eldre, øvrige 658 695

  Gj.snittlig bto. utbetalt pr. klient m/øk. støtte pr. md. i perioden 11 941 12300

1) Tallene her overføres automatisk fra tabell 4-2 og 4-3. Sjekk samsvar!
2) Gjennomsnitt pr. md. for hele året under ett.

Kommentarer til tabell P-4-2:

Utskrift:  14:52    11.10.2013 Bydelsstatistikk pr. 3. tertial 2011



Oslo kommune
Bydel Grünerløkka

Bydelsadministrasjonen

   

Bydel Grünerløkka  Postadresse: Telefon:  02 180 

Bydelsadministrasjonen  Postboks 2128 Grünerløkka Telefaks: 23 42 26 01 
http://www.bga.oslo.kommune  0505 Oslo 

  e-post: postmottak@bga.oslo.kommune.no 

Saksframlegg BUK 
sak 39/13 

Arkivsak: 201301681

Arkivkode:

Saksbeh: Gro Borgersrud  

  

Saksgang Møtedato 
Byutviklingskomiteen 14.10.2013   

SAK 39/13 OPPSTARTSMØTE THORVALD MEYERS GATE 66/ 68
Saksnr. 201301681 

Forslagsstiller: Hille Melbye arkitekter AS for Torshov Eiendom AS

Sammendrag: 
Tiltakshaver ønsker å rive Thorvald Meyers gate 66, og bygge et nybygg i 7 etasjer på denne 

tomta og nabotomta. Eiendommene har felles avkjørsel med Thorvald Meyers gate 70. 

Tiltakshaver ønsker bevertning i 1. etasje og uteservering på egen tomt mot Schous plass og på 

Schous plass mellom Thorvald Meyers gate 66 og biblioteket. 

Bydelen ønsker å gjøre forslagsstiller og Plan- og bygningsetaten oppmerksom på at det nylig er 

vedtatt en ny plan for Schous plass. Et eventuelt nytt serveringssted langs plassen vil trolig føre til 

nytt bevegelsesmønster og ny bruk av parken. Tiltakshaver må ta høyde for at plassgrunnen i 

tilfelle må tilpasses dette og at dette må kostes av tiltakshaver. Plassen er ikke regulert til 

servering. 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Bydel Grünerløkka ønsker å gi følgende tilbakemelding til oppstartsmøtet om Thorvald Meyers 

gate 66/ 68: 

• Plan for ny Schous plass er nylig vedtatt. Plassen er ikke regulert til bevertning. Dersom 

tiltakshaver ønsker servering på plassen, mellom Thorvald Meyers gate 66 og biblioteket 

krever dette en reguleringsendring. 

• Schous plass er ikke planlagt for at det skal være serveringssted i Thorvald Meyers gate 

66/ 68. Dersom tiltakshaver ønsker servering mot plassen vil dette trolig endre bruken av 

plassen. Utbygger må dersom de ønsker servering på tomta legge inn tilpasning av Schous 

plass og kostnader for oppgradering og tilpasning av plassen. Planlegging må skje i 

samarbeid med kommunen.  

• Alle boliger skal ha en stille side, og denne siden må ligge mot Schous Plass. Etablering av 

et serveringssted her kan derfor være problematisk. Beboere i Thorvald Meyers gate 70 er 

plaget av støy ved dagens situasjon. 

• Bygget bør forholde seg til høydene og linjene i dagens bebyggelse.  



 Oslo kommune 
 Plan- og bygningsetaten 

  
 

 

    

Plan- og bygningsetaten 

 

Boks 364 Sentrum 

0102 Oslo 

 

Besøksadresse: 

Vahls gate 1, 0187 Oslo 

 

 

Sentralbord: 02 180 

Kundesenteret: 23 49 10 00 

Telefaks: 23 49 10 01  

 

Bankgiro: 1315.01.01357 

Org.nr.: 971 040 823 MVA

www.pbe.oslo.kommune.no E-post: postmottak@pbe.oslo.kommune.no  

 

                                                

 

 

 

 

 

 

  Dato: 19.09.2013 

Deres ref:  Vår ref (saksnr): 201312378-3

Oppgis alltid ved henvendelse 

Saksbeh:  Arkivkode: 512.1 

 

 

BESTILLING AV OPPSTARTSMØTE - VIDERESENDING  - THORVALD 

MEYERS GATE 68 
. 

 

 

Vi orienterer om mottatt bestilling av oppstartsmøte. Saken er registrert hos oss med saksnummer 

201312378.   

 

Send melding til Plan- og bygningsetaten hvis dere har spesifikke og konkrete innspill til oppstartsmøtet. 

Alle berørte parter blir varslet om oppstart av planarbeidet etter oppstartsmøtet. 

 

Vi ber om at bydelsadministrasjonen videreformidler informasjonen til barnas representant i bydelen. 

 

Følg fremdriften på Saksinnsyn:  

http://terra2.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn / (intranett)  

http://www.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn / (internett)  

 

Plan- og bygningsetaten oppfordrer alle til å kommunisere elektronisk med etaten via etatens e-

postadresse: Postmottak@pbe.oslo.kommune.no. Vennligst oppgi saksnummer ved henvendelse til 

etaten.  

 

 

PLAN- OG BYGNINGSETATEN 

Dokumentsenteret 

Stab 

 

 

 

Likelydende brev sendt til: 

Byantikvaren, Postboks 2094 Grünerløkka, 0505 OSLO, postmottak@bya.oslo.kommune.no 

Bymiljøetaten, Postboks 9336 Grønland, 0135 OSLO, postmottak@bym.oslo.kommune.no 

Bydel Grünerløkka, Postboks 2129 Grünerløkka, 0505 OSLO, postmottak@bga.oslo.kommune.no 

Se adresseliste 
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Plan- og bygningsetaten Postadr:

Boks 364 Sentrum

0102 Oslo

Telefonnummer

E-post:

23 49 10 00

postmottak@pbe.oslo.kommune.no

Skjemakode:

PBE002 ver: 1.0

Referansenummer:

PBE002-NTZZ

Bestilling av oppstartsmøte

Innsendingsdato:18.09.2013 12:48

Innlogging

ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker

Innlogget hos ID-porten

som

TRINE HELLE

Ansvarlige

Fagkyndig

Firma HILLE MELBYE ARKITEKTER AS

Organisasjonsnummer 929655478

Adresse Hausmanns gate 16

Postnummer 0182

Poststed Oslo

Telefonnummer 23327218

E-post (kvittering

sendes hit)

trine.helle@hmark.no

Gjenta e-post trine.helle@hmark.no

Kontaktperson

for prosjektet hos

fagkyndig

Trine Helle

Forslagsstiller/tiltakshaver

Firma Torshov Eiendom AS

Organisasjonsnummer 993946346

Adresse postboks 412 Sentrum
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Postnummer 0103

Poststed Oslo

Telefonnummer 95733756

E-post (kvittering

sendes hit)

martin.helse@torshoveiendom.no

Kontaktperson

for prosjektet hos

forslagsstiller

Martin Hesle

Innledende informasjon om forslaget

Eiendomsopplysninger

Gårdsnummer 228

Bruksnummer 509

Adresse/Stedsnavn Thorvald Meyers gate 68

Eiers navn Torshov Eiendom AS

Eiendomsopplysninger

Gårdsnummer 228

Bruksnummer 507

Adresse/Stedsnavn Thorvald Meyers gate 66

Eiers navn Torshov Eiendom AS

Bydel Bydel Grünerløkka

Bakgrunn for og

hensikt med prosjektet.

Eiendommene ønskes utviklet til boligformål med utadrettet virksomhet i 1. etasje. TM

gate 66 ønskes revet for å gi plass til flere boliger og utnytte 1. etasje til bevertning. TM

gate 60 ønskes bebygget med forretning i 1. etasje og boliger over. Det er ønskelig med

høyere utnyttelse av eiendommen og en annen leilighetsfordeling.

Er det særlige spørsmål

dere ønsker å få

avklart?

Plassering, høyde, utnyttelse, leilighetsfordeling
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Karttjeneste

Vedlegg

Oslokart.pdf

Oslokart.pdf

Planstatus og rammebetingelser

Overordnede planer og føringer *

Hvilke overordnede

planer gjelder for

planområdet, hvilke

føringer gir de, og i

hvilken grad følger

prosjektet opp disse

føringene?

KDP 13 Indre Oslo

Gjeldende regulering *

S-4545 Byggeområde for bolig, bevertning:

maks BRA=1400m2

maks mønehøyde k=29,1 

maks ges.høyde mot gate k=25,1

maks ges.høyde mot gårdsrom k=26,7

leilighetsfordeling 50% 3-roms min. 62-64m2 og 50% 4-roms min. 73-75m2

Gjennomgående leiligheter

13 parkeringsplasser

Felles avkjørsel, felles uteareal

S-2963 Byggeområde for boliger:

4 etasjer + innredet loft

Biloppstilling etter norm

Forretning i 1. etasje

Eksisterende miljøsituasjon

(naturmangfold,

samferdsel, støy,

trafikk)

Felles avkjørsel er avklart

Støy fra trafikk Thorvald Meyers gate må hensyntas
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Eksisterende bebyggelse og bruk *

TM gate 68 er ubebygget

TM gate 66 er bebygget med gammel murgård i 3 etasjer+loft

Enkel stedsanalyse

(erstatt gjerne med

enkel stedsanalyse som

lastes opp, se eksempel)

Området er preget av kvartalsbebyggelse i 2-7 etasjer, bestående av eldre og nyere

murbygninger med varierende gesimshøyder. De eldste bygningene har høye etasjer,

slik at en 3 etasjes bygning  kan ha gesimshøyde tilsvarende en nyere 4. etasjes bygning.

Bebyggelsen nord og øst for Schous plass består hovedsaklig av bygninger i 5-6 etasjer

med tilbaketrukket ekstra etasje, mens det langs TM gate er bygninger i 2-4 etasjer. Det

ligger et 6 etasjes bygg i Nordre gate nær krysset med TM gate. 

Kvartalsstrukturen løser seg opp på Schous plass ved at kvartalet består hovedsaklig

av parkområde med frittliggende bygninger; Deichmanske bibliotek fra 1914 samt

2 enkeltstående murbygninger fra perioden 1870-1900. Nordsiden av TM gate 70

består av en 1-etasjes sidebygning mot gaten. Ny bebyggelse på eiendommene TM

gate 66+68 blir således å oppfattes som frittstående i forhold både til TM gate 70 og til

Deichmanske bibliotek. 

De varierende høydene rundt kvartalet og oppløsningen av kvartalsstrukturen gir rom

for en høyere og friere utførelse av nybygg på eiendommen. 

Gavlen på TM gate 66 ligger mot en plass hvor Deichmanske også vender sin sidegavl

ut. Plassen er godt synlig, når man kommer sørover langs TM gate og danner et viktig

element i byrommet. Plassen er samtidig inngangen til parken på Schous plass, har

holdeplass for trikken og er et knutepunkt for myke trafikanter. Plassen er således viktig

i bybildet og legger tilrette for aktiviteter og utforming utover det "vanlige". Utforming

av gavlen på nybygg i TM gate 66 har muligheter til å gi karakter og utadrettet aktivitet

til plassen.

Illustrasjoner til stedsanalyse

Vedlegg

Enkel stedsanalyse.pdf

Fotografier eksisterende situasjon.pdf

Forslagets hovedgrep

Beskrivelse av hovedgrep

Hvordan er forslaget

tenkt løst? Presenter

TM gate 66 og 68 får en samlet bebyggelse i 6 etasjer + loftsetasje. Den skrå

takflaten følger uttrykket i omkringliggende bebyggelse, men skjæres over og danner
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skissen av byplangrepet

(se forklaring nedenfor)

kort med fokus på

det overordnede:

Formål, disponering

av tomta (atkomster,

utearealer og plassering

av bygningsmasse og

anlegg)

avgrensning for takterrassen. Det er foreslått balkonger mot gaten i vest og parken i øst,

da balkonger anses som et vesentlig positivt tilskudd til boliger. Noen større vinduer

mot plassen i nord skal skape variasjon i fasaden. Vi ønsker å bearbeide fasaden mot

plassen videre, da vi mener at denne kan gi rom for et spesielt uttrykk.

1. etasje består av inngang til boligene samt arealer for bevertning og forretninger. Det

ønskes mulighet for uteservering på torget mellom TM 66 og Deichmanske bibliotek, da

dette anses å gi positiv aktivitet til området.

Det foreslås 12 stk leiligheter 35-50 m2, 12 stk leiligheter 50-70 m2 og 15 stk

leiligheter 70+ m2, totalt 39 leiligheter.

2 eller 3 kjelleretasjer siker nødvendig plass til parkering og bodareal.

Krav til p-plasser etter norm er 28 bilplasser og 72 sykkelplasser.

MUA=20% tilsvarer 445 m2. Uteareal er  ca. 300m2  i bakgård og ca. 300 m2 på

takterrasse.

Skisse av byplangrep og prinsippsnitt

Vedlegg

Situasjonsplan.pdf

Arealplan 1 etasje.pdf

Arealplan 3 etasje.pdf

Arealplan 4 etasje.pdf

Arealplan overkjeller.pdf

Arealplan underkjeller.pdf

Snitt.pdf

3D perspektiv small.pdf

Fakta om forslaget

Arealstørrelse

Planområdet totalt: 940m²

Arealbruk og foreslåtte

formål

Byggeområde for bolig, forretning og bevertning
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Uteoppholdsareal (for

skoler, barnehager,

sykehjem og boliger)

MUA=min. 20%

Utnyttelse Grunnflate ca 500 m2 BRA i 7 etasjer. Totalt ca 3500 m2 BRA.

Forretning ca 450 m2 BRA. Boliger utgjør ca 85% av BRA.

Kjellere kommer i tillegg.

Høyde Gj.snitt kote rundt bygget er k=12,7.

Gesimshøyde mot gate ca. 18 m, tilsv. k=30,7

Mønehøyde (skrå takkant mot takterrasse) ca 3,2 m over gesims tilsv. k=33,9

Takoppbygg for trapp ca 1,7 m tilsv. k= 35,6 og heis ca 3 m over mønehøyde tilsv.

k=36,9

Trafikk og parkering Parkering skjer etter kommunens norm i 2-3 parkeringskjellere. Det planlegges bilheis.

Avkjørsel blir i tråd med godkjent regulering.

Videre prosess

Redegjør for om

prosjektet kan

utløse krav om

konsekvensutredning

Nei

Medvirkning i videre

prosess

Det legges ikke opp til medvirkning utover det som kreves i loven. Forhåndsuttalelser

vil vise om det er problemstillinger som må tas opp med kommunale etater.

Hvilke

hovedutfordringer har

forslaget?

Høyde og utnyttelse som går utover gjeldende reguleringsplaner. Fasade nordgavl mot

plass.
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Thorvald Meyers gate 66 og 68:  Flyfoto av eksisterende situasjon 

 

 

Foto 1

Foto 3

Foto 5

Foto 6

Foto 2

Foto 4



Thorvald Meyers gate 66 og 68 Fotografier av eksisterende situasjon 

 

1. Gavlen på Thorvald Meyers gate 66 med Freia veggmaleri sett fra nord i krysset med Nordre 

gate. Deichmanns bibliotek til venstre.  

 

 

 

 

2. Plassen mellom Thorvald Meyers gate 66 (med veggmaleri) og Deichmanns bibliotek. 

 

  



3. Thorvald Meyers gate 70 (grønn) sett fra syd. Gavlen på nr. 66 med vinduer (hvit) ses bak. 

 

 

 

4. Thorvald Meyersgate 70 og 66. Vinduene i sydgavl på 66 står i eiendomsgrensen. 

 



5. Thorvald Meyers gate 70 (grønn) og 66 (hvit) og Deichmanns bibliotek sett fra øst gjennom parken. 

 

 

 

6. Thorvald Meyers gate 70 (grønn),  66 (hvit) og Deichmann sett fra øst. 

 

 



Takterrasse

UtearealUteservering

Uteservering
utenfor
eiendom

Balkonger

Dato:Mål:PROSaksnr. Rev.Tegn.nr.KPRTittel:

WWW.HMARK.NO     +47  23 32 72 00

 1 : 500

G:\4693 Torshov Eiendom\4693-01 Thorvald Meyersgate 66 68\A5 Hovedtegning - Revit\TM 66-68 SENTRALFIL-Alt 8.rvt

A1 0116.09.13Checker4693 T. Meyers gate 66+68   Situasjonsplan TH



23.0 m²

Rømning kjeller

539.4 m²

Parkering

21.0 m²

Teknisk

37.7 m²

Atkomst boliger

12.5 m²

Teknisk

165.7 m²

Disponibelt

18.4 m²

Bilheis

20 P-plasser

Fordrøyningsbasseng
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55.6 m²

Sykler

37.1 m²

Atkomst boliger

13.1 m²

Teknisk

10 P-plasser

Rampe

332.0 m²

Parkering

18.9 m²

Bilheis

102.0 m²

Teknisk

Fordrøyningsbasseng

193.1 m²

Boder

36.8 m²

Rømning kjeller
Tomtegrense

HCP

HCP
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1
1
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12
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S
c

66 68 70A

123.7 m²

Kafe - Restaurant

295.3 m²

Næringslokale

48.3 m²

Atkomst boliger

10.0 m²

Rømning boliger

Tomtegrense

40.0 m²

Uteservering

278.1 m²

Uteareal boliger

11.8 m²

Rømning kjeller

Atkomst P-kjeller

Uteservering
Heis
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35.5 m²

Type A-Utleiedel

35.5 m²

Type A-Utleiedel
59.0 m²

Type D

35.5 m²

Type A-Utleiedel

55.0 m²

Type C

35.5 m²

Type A - Hoveddel

35.5 m²

Type A - Hoveddel

35.5 m²

Type A - Hoveddel

43.3 m²

Type B

Heis
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71.0 m²

Type A

71.0 m²

Type A

55.0 m²

Type C

43.3 m²

Type B

59.0 m²

Type D

71.0 m²

Type A

Rømnings-
trapp

Heis
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Bakgård

Kjørerampe
U1 kjelleretasje

U2 kjelleretasje

1. etg.

2. etg.

3. etg.

4. etg.

5. etg.

Takterrassse

Fortau TM gt.

1
7
9
0
0

3
3
0
0

3
0
0
0

6. etg.

7. etg.

Heis

Trappehus

Servering

Leilighet

Leilighet

Leilighet

Leilighet

Leilighet

Leilighet

Parkering

ParkeringBoder
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