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Saker til behandling 

6/14 Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget 24. mars 2014 

 
Arkivsak-dok. 14/00025-5 

Arkivkode.  027.9  

Saksbehandler Berit Nilsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Arbeidsutvalget 05.05.2014 6/14 

 

 

Saksframstilling: 
Vedlagt følger protokollen fra møte i Arbeidsutvalget 24. mars 2014 til godkjenning. 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsutvalget godkjenner protokollen fra møte 24. mars 2014. 

 

Vedlegg:  

Protokoll 
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7/14 Landingsveien 14 - bestilling av oppstartsmøte 

 
Arkivsak-dok. 12/00014-11 

Arkivkode.  512  

Saksbehandler Berit Nilsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Arbeidsutvalget 05.05.2014 7/14 

2 Bydelsutvalget 22.05.2014  

 

 

Saksframstilling: 
Planforslaget omfatter etableringen to leilighetsbygg i 4 etasjer med formål bolig over  

eksisterende sokkel, parkeringshus i tre etasjer videreføres. Det skal også opparbeides ny 

avkjøring sammen med et utomhusanlegg. Til sammen utgjør tiltaket da syv etasjer sett  

fra Landingsveien og fire etasjer sett fra eksisterende blokkbebyggelse mot vest.  

 

I forhold til tidligere innspill i denne reguleringssaken ønskes bla. spesiell fokus på følgende 

konsekvenser av eventuelle nybygg; høyder/volum, innsyn/utsyn, sol- og skyggevirkning mot 

felles uteoppholdsareal og mot omgivelsene samt støy fra Landingsveien og som refleks fra 

nybygg. 

 

Hensikten med planforslaget er å videreføre eksisterende bebyggelsesstruktur på 

Hovseter med to separate nye bygningsvolumer på eksisterende parkeringslokk. 

Det dannes da et grønt plassrom med mulig adkomst fra eksisterende internveier på 

Hovseter og avkjøring. 

 

Prosjektets styrke ligger i utsikten mot øst over byen og mot Holmenkollåsen – for alle 

etasjer, som kompenserer for noe dårlige solforhold på ettermiddagen. Deler av eksisterende 

parkeringsanlegg under boligene skal bygges om og utvides under ny bebyggelse for å 

muliggjøre både boliger, boder og parkering. Parkeringsanleggets fasader blir fornyet, 

integrert med boligfasaden og henvender seg mer aktivt mot Landingsveien. Eksisterende 

avkjøring skal opparbeides forskriftsmessig. Felles veitrase opp til øvre deler av 

parkeringsanlegg og Hovseterhjemmet skal legges om noe nærmere Landingsveien Det skal 

tilstrebes at borettslaget kollektivt ikke skal miste for mye utsikt og at barnas barnehage får 

sol om morgenen. Tomtens beliggenhet og karakter muliggjør en spennende arkitektur som 

aksentuerer de flotte kvalitetene området faktisk har. 

 

Vestre Aker bydelsutvalg behandlet i møte 30.08.2012, sak 115/14 Kunngjøring om offentlig 

ettersyn- forslag til detaljregulering – Landingsveien 14 og fattet følgende vedtak: 

 

“Bydel Vestre Aker støtter Plan- og bygningsetaten uttalelse der etaten mener boligprosjektet 

er for høyt og dominerende og har store mangler hva gjelder bokvalitet og utearealer. 

Vestre Aker bydelsutvalg anbefaler ikke planforslaget på bakgrunn av dette.” 

 

Frist for innspill er 06.05.2014 
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Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Vestre Aker bydelsutvalg har ingen konkrete innspill til oppstartmøte. 

 

 

 

Jan Olsen Nytveit 

bydelsdirektør 

 

Vedlegg:  

Brev fra PBE av 15.04.2014 med saksdokumenter 
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8/14 Hovseterveien 70 - 72 Søknad om rammetillatelse for uttalelse 

 
Arkivsak-dok. 12/01370-17 

Arkivkode.  512.0  

Saksbehandler Berit Nilsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Arbeidsutvalget 05.05.2014 8/14 

2 Bydelsutvalget 22.05.2014  

 

 

Saksframstilling: 
Bydelen mottok 25.04.2014 brev fra Plan- og bygningsetaten vedrørende søknad om 

rammetillatelse for gnr. 31, bnr 334 – Hovseterveien 70-72. 

 

Søknaden gjelder utvidelse av eksisterende dagligvarebutikk og tre underliggende 

parkeringsplan. Utvidelsen medfører ca. 450 m² BTA i 4 plan. Utbyggingen planlegges i 

sammenheng med pågående reguleringssak for bygging av en 6 etasjers boligblokk på 

Hovseterveien 72 og det nye taket på butikken planlegges for å kunne tjene som uteareal for 

de nye boligene. Varelevering til butikken blir som tidligere på nedsiden mot Hovseterveien. 

 

Gjeldende plangrunnlag for eiendommen: 

Eiendommen er regulert til byggeområde for bolig med tilhørende anlegg (Felt B) gjennom 

regulerings- og bebyggelsesplan S-1733, vedtatt 03.01.1972 Kart og bestemmelser for 

Hovseter sier ingenting om utnyttelse, slik at PBL´s bestemmelser blir gjeldende. PBE anser 

tiltaket å være i tråd med formålet i reguleringsplanen. 

 

Tiltaket vil ligge lenger fra enn 15 meter fra midt regulert vei og er således ikke avhengig av 

dispensasjon. Bymiljøetaten vil bli varslet særskilt. Det er også gjennomført en brannteknisk 

vurdering av konsulent. Tiltaket ble nabovarslet 11.02.14, og ingen kommentarer fra naboer 

pr. dato. 

 

Frist for uttalelse fra bydelen er 9. mai 2014. 

 

Vestre Aker bydelsutvalg behandlet i møte 27.02.2014, sak 29/14 Hovseterveien 70-72 

Kunngjøring om oppstart av detaljregulering og fattet følgende vedtak: 

 

Høyre mener at bydelsutvalgets tidligere uttalelse er helt riktig, og fastholder den. Høyre vil 

derfor sterkt motsette oss den foreslåtte utbyggingen. En av konsekvensene ved slik 

utbygging vil også medføre at Torvet, som er en meget uheldig blanding av skolegård for 

Hovseter skole og fellesareal for alle beboerne, vil bli helt innestengt på alle kanter og delvis 

skyggelagt, spesielt er dette uheldig ved skolens inngangsparti, ref. blant andre 

Analyseplansje 5 av 9.  

 

Høyre vil også påpeke at nabohuset, Hovseterveien 68, er en blokk med bare spesialtilpassete 

leiligheter for funksjonshemmede der mange av beboerne har begrensete muligheter for å 

ferdes ute i naturen, og enhver forringelse av deres utsikt og lysforhold vil være meget mer 

negativt enn for de fleste andre. 
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Den eneste utbygging Høyre kan vurdere som akseptabel er forslaget til byggetrinn 1, se 

Analyseplansje 4 av 9, da den vil ha begrenset påvirkning på naboers lysforhold.”  

 

Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet slutter seg til Høyres innspill. 

 

Innspill fra Venstre: 

 

Venstre er for bygging i eksisterende område og absolutt innenfor 500 m fra T-bane.  Vi synes 

det foreslåtte bygget er greit hva gjelder volum, men muligens 1 etasje for høyt. Dette for å 

ivareta morgensol om morgenen sommertid for de i de nederste etasjene. Bygget passer inn i 

allerede eksisterende bebyggelse. Dette er for øvrig meget sentralt på Hovseter og kan derfor 

forsvare høyre "sentrumsutnyttelse". 

  

Løsningen med svalgang trukket vekk fra vegglivet er god, det skaper mer privacy, men har 

som ulempe at det er lite lys ned langs en slik fasade. 

 

Utearealet oppå butikktaket er ikke særlig attraktivt hvis det ikke legges stor vekt på 

landskapsarkitekturen. Den underliggende konstruksjonen må gjøres så sterk at den kan bære 

store arealer med tilstrekkelig tykt jordlag til å ha noen større trær. 

Venstre mener at denne tomt er egnet for boliger, men ønsker et begrenset volum. Ref vår 

stillingtagen ved forrige korsvei. 

 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Høyre mener at bydelsutvalgets tidligere uttalelse er helt riktig, og fastholder den. Høyre vil 

derfor sterkt motsette oss den foreslåtte utbyggingen. En av konsekvensene ved slik 

utbygging vil også medføre at Torvet, som er en meget uheldig blanding av skolegård for 

Hovseter skole og fellesareal for alle beboerne, vil bli helt innestengt på alle kanter og delvis 

skyggelagt, spesielt er dette uheldig ved skolens inngangsparti, ref. blant andre 

Analyseplansje 5 av 9.  

 

Høyre vil også påpeke at nabohuset, Hovseterveien 68, er en blokk med bare spesialtilpassete 

leiligheter for funksjonshemmede der mange av beboerne har begrensete muligheter for å 

ferdes ute i naturen, og enhver forringelse av deres utsikt og lysforhold vil være meget mer 

negativt enn for de fleste andre. 

 

Den eneste utbygging Høyre kan vurdere som akseptabel er forslaget til byggetrinn 1, se 

Analyseplansje 4 av 9, da den vil ha begrenset påvirkning på naboers lysforhold.”  

 

Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet slutter seg til Høyres innspill. 

 

Innspill fra Venstre: 

 

Venstre er for bygging i eksisterende område og absolutt innenfor 500 m fra T-bane.  Vi synes 

det foreslåtte bygget er greit hva gjelder volum, men muligens 1 etasje for høyt. Dette for å 

ivareta morgensol om morgenen sommertid for de i de nederste etasjene. Bygget passer inn i 

allerede eksisterende bebyggelse. Dette er for øvrig meget sentralt på Hovseter og kan derfor 

forsvare høyre "sentrumsutnyttelse". 
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Løsningen med svalgang trukket vekk fra vegglivet er god, det skaper mer privacy, men har 

som ulempe at det er lite lys ned langs en slik fasade. 

 

Utearealet oppå butikktaket er ikke særlig attraktivt hvis det ikke legges stor vekt på 

landskapsarkitekturen. Den underliggende konstruksjonen må gjøres så sterk at den kan bære 

store arealer med tilstrekkelig tykt jordlag til å ha noen større trær. 

Venstre mener at denne tomt er egnet for boliger, men ønsker et begrenset volum. Ref vår 

stillingtagen ved forrige korsvei. 

Vestre Aker bydelsutvalg  

 

 

 

Jan Olsen Nytveit 

Bydelsdirektør 

 

Vedlegg:  

Brev fra Plan- og bygningsetaten av 25.04.2014 

 

Saksdokumenter 
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9/14 Vassfaret og Gaupefaret, Slemdal. Forslag til detaljregulering - 

Begrenset høring 

 
Arkivsak-dok. 13/00399-14 

Arkivkode.  513.0  

Saksbehandler Berit Nilsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Arbeidsutvalget 05.05.2014 9/14 

2 Bydelsutvalget 22.05.2014  

 

 

Saksframstilling: 
Ovennevnte planforslag lå ute til offentlig ettersyn i perioden 13.01.2014 til 24.02.2014. På 

bakgrunn av bemerkninger fra Byantiktvaren foreslås endringer i planforslagets 

bestemmelser, Det justerte forslaget sendes derfor på høring til de som berøres direkte av 

endringene. 

 

Endring i planforslaget 

Byantikvaren foreslår mindre endringer i reguleringsbestemmelsene. Endringene går ut på at 

det ikke skal settes i verk tiltak eller bruksendringer knyttet til utomhusområder eller 

veianlegg, som kan forandre områdets karakter, samt at det ikke skal settes inn takvinduer 

eller gjøres endringer på balkongene. 

 

Byantikvarens begrunnelse for endringene 

Byantikvaren ser det som svært positivt at veiene nå er innlemmet i planområdet. Det bes om 

at det tas inn en bestemmelse i tilknytning til disse. Videre bes det om at «konstruksjoner» tas 

inn for å sikre bevaring av bl.a. tørkestativ, som også er tidstypiske og viktige elementer.  

 

En at årsakene til at området ble valgt ut for regulering til hensynssone bevaring, var at det 

fremdeles har de opprinnelige støpte og forseggjorte balkongene og urørte takflater - det 

finnes svært få slike helhetlige blokkbebyggelser der disse elementene er urørt. Balkongene er 

et svært viktig design-element og en helt avgjørende del as bebyggelsens arkitekturuttrykk. 

Balkongene er gitt varierende bredde og utforming avhengig av hvor de er plassert på fasaden. 

Balkongene har varierende fargesetting fra blokk til blokk. Balkongene kan i dette tilfellet 

ikke skiftes ut, uten viktige verneverdier går tapt. Balkongenes bredder kan heller ikke endres, 

uten at fasadeuttrykkets verneverdi svekkes. Disse elementene er i dette tilfellet nettopp en av 

de kvalitetene som det er viktigst å bevare. 

 

Takflatene er svært slake og lite egnet for utbygging. Byantikvaren anser at takflatene i dette 

tilfellet er vesentlig for opplevelsen av en autentisk situasjon og viktig å bevare. Etablering av 

takvinduer vil etter vår vurdering svekke opplevelsen av autentiske 1950-talls blokker - som 

vi i dette tilfellet forsøker å bevare. I utbyggingene fra denne tiden forøvrig er langt det meste 

for lengst endret og utbygget. Byantikvaren ser det som en sjelden sjanse å få til en mer 

komplett bevaring her. 

 

Plan- og bygningsetatens vurdering 
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Byantikvaren ønsker å bevare alt som det er, dvs. blokkbebyggelsen med balkonger (også de 

som er innglasset), garasjer, uteareal, tørkestativ, veier osv. Reguleringsbestemmelsene, som 

foreslått av Byantikvaren, legger dermed ikke opp til noen mulighet for modernisering. 

 

Balkongene kan ikke skiftes ut eller utvides, men bevares slik de er. Plan- og bygningsetaten 

anser at eksisterende balkonger er tilfredsstillende. Beboerne har i tillegg tilgang på uteareal 

på terreng rundt bebyggelsen, samt nærhet til offentlig grøntareal Ved reparasjoner og 

vedlikehold av balkongene må det innhentes uttalelse fra Byantikvaren. 

 

Videre blir det ikke anledning til å sette inn takvinduer. Takvinduer ville vært nødvendig ved 

en eventuell fremtidig loftsutbygging. Området har en variert sammensetning av 

ledighetsstørrelser, med vekt på 3- roms og 4-roms leiligheter. Området for øvrig er preget av 

eneboliger. Loftsutbygging er mest aktuelt i bysentrum der det er mange små leiligheter. Plan- 

og bygningsetaten anser ikke at det er et stort behov for loftsutbygging i denne 

blokkbebyggelsen. 

 

Plan- og bygningsetaten kan anbefale føringene fra Byantikvaren, og har innarbeidet disse i 

reguleringsbestemmelsene. Det er kun gjort justeringer i bestemmelsene. Kart og lanforslaget 

for øvrig er uendret. Eventuelle bemerkninger til endringen Høringen gjelder bare endringen 

og vi ber om at eventuelle uttalelser omhandler disse. Tidligere innkomne 

bemerkninger til forslaget vil følge forslaget til politisk behandling. 

 

Frist for eventuelle bemerkninger er 02.05.2014. 

 

Vestre Aker bydelsutvalg fattet i møte 27.02.2014, sak 11/14 følgende vedtak som vil 

følge forslaget til videre behandling i Bytyret: 

“Vestre Aker bydelsutvalg støtter forslag til detaljregulering med reguleringsbestemmelser for 

Vassfaret og Gaupefaret, Slemdal, som omreguleres fra boliger med tilhørende anlegg til 

 

- Bebyggelse og anlegg - boligbebyggelse 

- Kombinert bebyggelse og anlegg - bolig/forretning 

- Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur - kjøreveg 

- Hensynssone - bevaring kulturmiljø H570 

 

som foreslått av Plan- og bygningsetaten, vist på kart merket Plan- og bygningsetaten, kartnr. 

ABPN-201302172, datert 03.12.2013.” 

 

 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Vestre Aker bydelsutvalg støtter Byantikvarens forslag til mindre endringer i 

reguleringsbestemmelsene som gjelder Vassfaret og Gaupefaret. 

 

 

Jan Olsen Nytveit 

bydelsdirektør 

 

Vedlegg:  

Brev fra Plan og bygningsetaten av 15.04.2014 med vedlegg 

 








BYDEL VESTRE AKER


Oslo kommune liaffing".1






Plan- og bygningsetaten Sakagrav4






Dok.nr4o






Saksbrh4 Arkre.






Kopk






Se adresselists


Dam 1594 2914


Oeres ref Var re11945no 201405250-2 Salobah 41.151.4Ala 512 1


01191115.11fM5 ed hemendelsr


BESTILLING AV OPPSTARTSMØTE - VIDERESENDING -
LANDINGSVEIEN 14


V i orienterer øm mottan betail ling a) oppstartsmote. Saken er registrert hos oss med saksnummer


201405250.


Send melding til Plan- og bygningsetaten hs is dere har spcsifikke og konkrete innspill til oppstartsrnolitt.


Innspillene må were monan senest tre uker efier utsendelse av denne orienteringen. Alle berone paricr blir


varslet om oppstan av planarbeidet eiter oppstansmotet.


Vi bcr øm at bydelsadministrasjonen viderefonnidler informasjonen til barnas representant i bydelen.


Folg fremdriflen på Saksinnsyn:


hilo://terra2.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsvn / (intranert)


hltp://www.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsvn / (internett)


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


postadresse. Postmollak(a obe.oslo.kommune.no. Vennligst oppgi saksnummer ved henvendelse til


etalen.


PLAN- OG BYGNINGSETATEN


Dokumentsenteret


Avdeling 2


Likelydende brev sendt fil:


Byantikvaren. Postboks 2094 Granerlokka, 0505 OSLO, postmonak@bya.uslo.kommune.no


Bymiljoetaten. Postboks 9336 Gronland. 0135 OSLO, postmottakarbymoslo.kommune.no


Bydel Vestre Aker. Sorkedalsveien 150 R. 0754 OSLO, postmottak(a b‘amslo.kommune no


• Phin- 11515Anasetalen liesoksalreere Seniralbord 112 1110 Ranigeo 1115 01 01157






Vahls gate I. 0187 0519 Kwaleragera 23 49 10110 Org nr 9111191421NIV


• ":


Ile45 164 Sannan
910211slo 99A rhe oslo LIMILLIC ho


Telefala 21 49 11101


E-past prAftrattak ci pbe 0-10 ILIC1111= nn• •:.












Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten


Bestilling as oppstartsmøte


Skjemakode:


PBE002 ver, 1.0


Referansenummer:


PBE002-SQZZ


Bestilling as oppstartsmote


Innsendingsdato:11.04 2014 15:35


Innlogging


ID-porten-innlogging haretar kraset om underskrift den som søker.


Innloggei hos ID-ponen KAI ROBERT GUNDERSEN


Ansvarlige


Fagkyndig


Firma Make Arkitekter AS


Organisasjonsnummer 981923901


Adresse Maridalsveien 10


Postnummer 0178


Poststed Oslo


Telefonnummer 22993340


E-post (kvittering kaga make.no


sendes hii)


Gjenta e-post kaigmakc.no


Kontaktperson Kai Gundersen


for prosjektel hos


fagkyndig


Forslagsstiller/tikakshaver


Firma Landingsveien 14 AS


Organisasjonsnummer 998990289


Adresse Postboks 485,


Pk114102-XOLL Side I av 5


•
•• :•••


Plao - og b>gniogsnalen Po.lask. Telefonnummer 23 49 10 00


Boks 364 Sommen E-posi poornounk 12 phe o.lo kommune no


0102 Oslo







Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten


Bestilling av oppstartsmote


Postnummcr 1373


Poststed Asker


Telefonnummer 66 79 99 00


E-post (ks itterine SteinarSkuia Profietno


sendes ho)


Kontaktperson Steinar Skul


for prosjektet hos


forslausstiller


Innledende informasjon om forslaget


Eiendornsoppbsninger


Gårdsnummer 31


Bruksnummer 335


Adresse Stedsnasn Landingss cien 14


Eiers na%n llosscter parkenng AS


Bydel Bydel Vestre Aker


Bakgrunn for og Planforslaget omfatter etableringen to leilighetsbygg i 4 etasjer med formål holig, over
hensikt med prosjektet, eksisterende sokkel parkeringshus i tre etasjer viderefores. Det skal også opparbeides ny


avkjoring sammen med et utomhusanlegg. Til sammen utgjor ultaket da syv elasjer sett


fra Landingsveien og fire etasjer sett fra eksisterende blokkbehyggelse mot vest.


Er det særlige sporsmal I forhold til tidligere mnspill i denne reguleringssaken onskes bla. spesiell fokus på


dere onsker å Fa folgende konsekvenser av eventuelle nybygg hoyder volum. innsyn, utsyn. sol-


avklan? og skyggevirkning mot felles uleoppholdsareal og mot omgivelsenc samt stoy fra


Landingsvcien og som rcficks fra nybygg.


Karttjeneste


edlegg


Oslokartgdf


Plfilm2-SQZL Side 2 a 5


00Plan- og h gaingselalen Poscadr Telefonnurnmer 23 49 10
BoL. 364 Semrum T-posT pedmonak a p44 odo Lommune no


0102 Odo







Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten


Bestilling av oppstartsmote


Planstatus og rammebetingelser


Overordnede planer og foringer *


Hvilke overordnede


planer gjelder for


planornrådet. hvtlke


foringer gir de. og i


hvilken grad folger


prosjektet opp disse


foringenc?


Statlige planretningslinjer for Klima- og encrgiplanlegging_


Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser


(RPR)


Rikspolitiske retningslinjer for samordno arcal - og transponplanlegging (RPR).


T-5,93 Arcal og transponplanlegging_


Oslo kommuneplan 2008. mot 2025_


KP 2009 Arealdel


Kommunedelplan for Grontsu-ukturen.


Byokologisk program 2002-2014.


Oslo kommuneplan 2008_


Gjeldende regulering *


S- 1733. 03.01_1972. Endrei regulerings og bebyggelsesplan for I len scterområdet.


Byggeområde for boliger mcd tiLhorende anlege. Felt B.


S- 1616, 29.01_1970, Reguleringsplan for Hol,setcrområdet_


Gjelder kun byggegrcnse mot Landingsveien.


Eksisterende miljosituasjon


(naturmangfold, Da tomten cr bebygget med parkeringshus utcn gront tak, og en felles avkjoring cr


samferdscl, støy, natunnangfoldet begrenset.


trafikk) Elsisterende avkjoring er ikke tilfredsstillende og Landingsveien er registren som gul


sone mcd rod randsonc_


Eksisterende bebyggelse og bruk *


Parkeringshus i 3 -etasjer med innkjoring noe høyere over galenivå Landingsveien.


Enkel stedsanalyse


(crstatt gjerne med


enkel stcdsanalyse som


lastes opp. se eksempel)


Planområdct liggcr i randsonen av ct karakteristisk 70- talls blokkbebyggelse, som


utgjor Hot seter, med linjestruktur Inordost sorsesik Denne strukturen preges av lave


og hoyc blokker, samt rekkchus og eneboliger i parkmessige omgfielser. Interngater


leder til felles plasser mcllom blokkene. Mot øst for Landingsvcien cr dct realfivt nylig


ferdigstilt ct rekkehusprosjekt i hvit funkis stil i 3-4 etg_ med underliggende parkcring,


som ligger i ci dalfore.
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Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten


Bestilling av oppstartsmote


Mostrasjoner til stedsanal  se


edlegg


Pcrspektivskisse.pdf


jj Områdeanalysepdf


Fonlagets hovedgrep


Beskrivelse v. hovedgrep


Hvordan er forslaget


tenkt lost? Presenter


skissen av byplangrcpct


(se forklaring nedenfor)


kort med fokus på


det overordnede:


Formål, disponcring


av tonna (atkomsicr,


utearcaler og plasscring


av bygningsmasse og


anlegg)


Hensikten mcd planforslagct er å vidercfore eksisterende bgbyggelsesstruktur på


Hovseter medio separale nye bygningsvolumcr på eksisterende parkcringslokk.


Det dannes da et gront plassrom mcd mulig adkomst fra cksisterende interrnmer på


IIo seier og at kjoring.


Prosjektets styrke ligger i uisikten mot øst ovcr byen og mot Homenkollasen - for


alle etasjer. som kompenscrer for noe darlige solforhold på mermiddagen. Deler av


eksisterende parkeringsanlegg under boligene skal byggcs om og utt ides under ny


bebyggelsc for å muliggjore både både boliger, bodcr og parkcring. ParkeringsanIcggets


fasader blir fornyci, integrert mcd boligfasaden og henvender seg mer aktivt mot


Landingsvcien. Eksisterende avkjoring skal opparbeides forskriftsmessig. Felles


veitrase opp til o re deler parkeringsanlegg og Flovseterhjemmet skal leggcs om noc


nærmere Landingsveien Det skal tilstrcbes at borettslaget kollektivet ikke skal misie


for myc utsikt og at barnas barnehage for sol om morgenen. Tomtens beliggenhet


og karakter muliggjor en spennende arkitektur som aksentuerer de fione kvalitetene


området faktisk har.


Skisse av byplangrep og prinsippsnitt


Vedlegg


Bcbyggelsesstrukturpdf


Fakta om forslaget


Arealstorrelse


Planornrådet totalt:


Arcalbruk og foreslåtte


formal


5500m2


4500 bolig og ca. 6500 parkering boder (rehab ombygging).
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Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten


Bestilling av oppstartsmete


Uteoppholdsareffi (for


skolcr, bamehager.


sykehjcm og boliger)


lilnyttelse


50m2 pr. enhet


BYA = 30%


BRA = 4500


Høyde


Tralikk og parkering


Boligbebyggelse i 4 etasjer over parkeringsanlegg i 3 etasjer (over Landingsveien).


Prosjektet videretbrer cksisterende avkjøring og trafikkforhold, men avkjøringen


opparbeides forskrifismessig.


Videre prosess


Redegjør for om


prosjektet kan


utløse krav om


konsekvensutredning


Mcdvirknine i videre


prosess


I I v i Ike


hovedutfordfinger har


forslager?


Konsekvensffiredning ffiløses ikke.


Standard prosedyrer følecs, men det skal leggcs opp cii nær dialog med


Barnas barnehage. Borettslaget Kollektivet og Voksenåsen borettslag.


HovedutFordringene ligger i konsekvenser av volum og skygger for omgivelsene - både


eksisterende og nye forhold, og håndtering støy fra gatc


i utformingen av planløsninger.
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PBE-201302172-37 - Begrenset høring - Vassfaret og Gaupefaret
postrnottak@pbe.oslo.kommune.no [postmottak@pbe.oslo.kommune.no]


Sendt 15. april 2014 13:27


111: Posbnorrak Byantikvaren; BVA-Postinottak


Vedlegg: 1_Begrenset_horing_31.pd((2 MB); 2_Endrecle_besternmelseri11-1.pOr (8 kB) ; 3_Mankartitolfenthg_e-1.pdf (3
MB)


Vedlaav følger brev fra Plan- og bygningsetaten. Brevev skal bevraktes sorr
ez originalt dokumenz. Papirdokumenv vil fkke blf evtersendv.


Yed vennifg hi1sen
Oslo kommune
Plan- og bygningsesaven


Vedlegg:
1 Begrenset høring.pdf (Hoveddokument)
2 Endrede besvemmelser t11 begrenser høring.pdf (Vedlegg)
3:Plankart til offentlig eztersyn.pdf (Vedlegg)


http://webmail.oslo.kommune.no/owafiae=ltem&t=IPM.Note&id—RgAAAABKI9FK... 16.04.2014







Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten


Grunneiere


Bydel Vestre Aker


Byantikt aren


1/331 15 04 2014


Der2a rat ar ral rrarkanr) 201102172-37 Sakatch NIana Skaren ArldatbnIc 512
Oppti alltid •ed hensendelse


VASSFARET OG GAUPEFARET, SLEMDAL
FORSLAG TIL DETALIREGULERING - BEGRENSET HØRING


Ovennesnte planforslag lå ute til offentlig ettersyn i perioden 13.01.2014 til 24.02.2014. På bakgrunn
bemerkninger fra Byantikt aren foreslas endringer i planforslagetk bestemmelser, Det jukterte


forslagei sendes derfor på horing til de som berores direkte at endringene.


Endring i planforslaget 



Byantikvaren foreslår mindre endringer 1reguleringsbeswmtnelsene. Endringene går ut på at det ikke skal


settes i verk tiltak eller bruksendringer knyttet til utomhusområder eller seianlegg, som kan forandre
onmadets karakter, samt at det ikke skal settes inn takt induer eller gjores endringer på balkongene_


Byantikvarens begrunnelse Mr endringene 



Byantikvaren ser det som svært positivt at eiene nå er innlemmet i planområdet. Det bes om at det tas inn
en bestenimelse i tilknsining til disse_ Videre bes det om at -konstruksjoneC tas inn for å sikre bevarine as
bl.a. torkeNtatis. solfi også er tidstypiske og iktige elementer.


En at arsakene til at omradet ble salgt ut for regulering 111 hens> nssone bes aring. sar at det fremdeles har


de opprinnelige stopte og forsegeione balkongene og urorte takflater - det finnes sszen fa slike helhetlige
blokkbebyeszelser der disse elementene er unort. Balkongene er ei ssæn iktie desum-element cie en helt


asgjorende del as bebyggelsens arkitekturuttnfl_ Balkongene er ein varierende bredde oe utforming
ashengig n ht or de er plassen pa fasaden. Balkoneene har sanerende fareesetting fra blokk til blokk.
Balkongene kan i dene tilfellet ikke skiftes ut_ uten iktige serneserdier går tapa Balkoneenes bredder
kan heller ikke endres, uten at fasadeunrykkets vemmerdi ssekkes. Disse elementene er i dene tilfellet


nettopp en at de kt alitetene som det er siktigst å betare.


Takfiatene er sywn slake og lite egnet for utbygging. Byantikvaren anser at takflatene i dette tilfellet er


vesentlie for opplevelsen av en autentisk situasjon og iktig å bevare. Etablering as takvinduer sil ener år
vurdering alekke opplevelsen av autentiske 1950-talls blokker - som vi i dette tilfellet forsoker å bmare. I
utbyggingene fra denne tiden forovrig er langt det meste for lengst endret og utbygget. Bsantikvaren ser
det som en sjelden sjanse å fa til en mer komplen bevaring her.


•••••:.
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Plan- op bvpninPavt_ pwderin,


Byandkvaren ønsker å bevare alt som det er, dvs. blokkbebyggelsen med balkonger (også de som er


innglasset), garasjer, uteareal, tørkestativ, vcier osv. Reguleringsbesternmelsene, som foreslått av


Byantikvaren, legger dermed ikke opp til noen mulighet for modernisering.


Balkongene kan ikke skiftes ut eller utvides, men bevares slik de er. Plan- og bygningsetaten anser at


eksisterende balkonger er tilfredssfillende. Beboerne har i tillegg tilgang på utcareal på terreng rundt


bebyggelsen, samt nærhet til offentlig grøntareal Ved reparasjoner og vedlikehold av balkongene må del


innhentes uttalelse fra Byandkvaren.


Videre blir det ikke anledning til å sette inn takvinduer. Takvinduer ville vært nødvendig ved en eventuell


fremtidig loftsutbygging. Området har en variert sammensetning av ledighetsstørrelser, med vekt på 3-


roms og 4-roms leiligheter. Området for øvrig er preget av eneboliger. Loftsutbygging er mest aktuelt i


bysentrum der det er mange små leffigheter. Plan- og bygningsetaten anser ikke at det er et stort behov for
loftsutbygging i denne blokkbehyggelsen.


Plan- og bygningsetaten kan anbefale føringene fra Byantikvaren, og har innarbeidet disse i


reguleringsbestemmelsene. Del er kun gjon justeringer i bestemmelsene. Kart og planforslaget for øvrig er
uendret.


Eventuelle bemerkninger til endringen
Høringen gjelder bare endringen og vi ber om at eventuelle uttalelser omhandler disse. Tidligere innkomne


bemerkninger til forslaget vil følge forslaget til politisk behandling.


Eventuelle bemerkninger til endringene må være Plan- og bygningsetaten i hende senest 02.05.2014.


Ved henvendelse til Plan- og bygningsetaten om denne aktuelle saken her vi om at saksnummeret oppgis


som referanse. All henvendelse med e-post går gjennom vårt sentrale c-posunottak, og saksnummeret


emnefeltel forenkler fordelingen av innkommet e-post.


PLAN- OG BYGNINGSETATEN


Avdeling for hyggeprosjekter


Plan


Dette dokumentet er elelaronisk godkjent 15.04.2014 av:


Maria Skåren - Saksbehandler
Karen Marie Glad Visnes - avdelingsdirekier


Vedlegg:


Plankan


Reguleringsbestemmelser







5.2 REGULERINGSBESTEMMELSER
FOR VASSFARET OG GAUPEFARET
Gnr. 33, bro. 1271 - 1283, 2107 - 210}1


§I A\ grensrung
Det regulerte området er vist på plankart ABPN-20I 302172 og datert 03_12 2011


§ 2 Formal
Bebyggelse og anlegg
- Boligbebyggelse


Kombinert bebyggelse og anlegg
- Bolig/Forretning


Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
- Kjøreveg


Ilensynssone
- Bevaring ktrItunniljo 11570


§ 3 Flensynssone
Eksisterende bygninger og konstruksjoner tillates ikke revet, Fjernet, flyttet, til- eller
pabygger Bygningenes cksterior skal bevares.


På utomhusområder og veganlegg tillates ikke tiltak eller bruksendringer som kan forandre
områdets karakter. Nyc friustående bygningsvolum tillates ikke.


Ved restaurering eller reparasjon av eksterioret skal opprinnelige eldre nnaterialer on
elementer. som for eksempel vinducr, dører. kledning, taktekking og balkonger bevares med
sin opprinnelige plasseritur


Der kerdifulle eldre elementer er tapt skal upprinnclig uttrykk oe kvalitet mcd hensyn til
utforming. materialbruk, larger og utforelse viderefores. Eksisterende elementer tillates ikke
ret.ct, Bernet eller endret med mindrc fravær av vemeverdier kan dokumenteres.


I nllëller der eksterioret har blitt endret i forhold til originan uttrykk kan det føres tilbake til
opprinnelig / eldre utførelse i tråd med dokumentasjon og kulturminnefaglig anbefaling


For det gis tillatelse til endringer av eksterlør eller utcområder, skal dct foreligge unalelse fra
Byantikvaren.


Dersom bevaringsverdig bebyggelse må rives på grunn a brann eller annen uopprettelig
skade, tillates det oppført bebyggelse med samme plasserina, dimensjoner og hoyder


§ 4 Avkjørsel
Avkjørsler skal være som vist med piler på plankartet.


Kjøreveg skal være offentlig.


Felles kjøreveg ska I være felles for gnr 33, bnr. 475, 1271, 1272, 2298, 2299 og 2475 samt
sencre utskilte parseller av gnr. 33, bnr. 1272. Felles avIgørsel reguleres i cn bredde på 4
meter


§-5 Sury
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Møteprotokoll 


2/14  


 


 


 


Møte: 


 


Arbeidsutvalget 


Møtested: Sørkedalsveien 150 A. Møterom Bogstad, 3 etg. 


Møtetid: 24.03.2014 kl. 18:00 


Sekretariat: 23 47 60 64 


 


 


 


 


Møteleder: Elin Horn Galtung (H) 


  


Tilstede:  Lars Asbjørn Hanssen (H) 


Arild Gjervan (H) 


Carl Lindblad (A) 


Terje Bjøro (V) 


Arne Eugen Boysen (F)  


  


Forfall:  


  


Som vara møtte:   


  


I tillegg møtte: Jan Olsen Nytveit, bydelsdirektør 


Jane Steenbuch (H) 


Ingrid Nyhus (H) 


  


Møtesekretær: Berit Nilsen 


  


Åpen halvtime 


Petter Neslein, Pecunia AS, Jon Støre, Støre Arkitekter A/S, Tone Lindheim, Bjørbekk & 


Lindheim AS og Anton Bakken, Norsam AS presenterte byggeprosjektet for Grimelundsveien 


2 – 6. 


 


Lorentz Kielland, arkitekt, presenterte detaljplan for Vinderentorget. 


 


Amund Vik, Spor Arkitekter og Lars Windfeldt tok ordet til sak 53/14, Sørkedalsveien 150 og 


del av 148 – Oppstart av detaljregulering med konsekvensutredning og planprogram til 


offentlig ettersyn. 
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Godkjenning av innkalling 


Innkallingen ble godkjent uten merknader. 


Godkjenning av sakskart 


Sakskartet ble godkjent uten merknader. 


Gjennomgang av sakskartet til bydelsutvalgets møte 10. april 2014 


Sakskartet ble gjennomgått og sakene fordelt til komiteene. 


 


Det tilkom fire nye saker til sakskartet: 


 


Sak 67/14 Trafikksituasjonen i Holmenveien. 


Sak 68/14 Opphøyd fotgjengerovergang ved Vinderen seniorsenter. 


Sak 69/14 Brev til Byrådet og Bystyret angående Byrådssak 228/13, «Bademeldingen» og 


manglende administrativ oppfølging. 


Sak 70/14. Klage på fra PBE gitt Rammetillatelse med vilkår for bygging av 7-er bane på 


baksiden av FO. Orienteringssak da klagefristen går ut 9.4.2014. 


 


Eventuelt 


Carl Lindblad (A) tok opp trafikkproblemene ved Rema 1000 butikken i Arnebråtveien. 


Arne Eugen Boysen (F) etterspurte status på arbeidet med Sikksakkstien 


Elin Horn Galtung (H) informerte som følger: 


 Det er viktig at driftsstyrene på grunnskolene i bydelen engasjerer seg i forhold til å 


kunne få svømmeundervisning på Røa bad for elevene. Leder av BUK har kontaktet 


dem med informasjon om saken, for mange av driftsstyrene har hatt saken på 


agendaen flere ganger, og bare ventet på informasjon fra sentralt hold. 


 Ny sak fra AU i BU om brev til Byrådet og Bystyret om manglende administrativ 


oppfølging av Bystyremelding nr. 2/2013, Byrådssak 228/13: «Strategi for et bedre 


bade- og svømmetilbud i Oslo – for folkehelse og trivsel», den såkalte 


«Bademeldingen». Saken ligger fremdeles til behandling i Kultur- og 


utdanningskomiteen, tentativ ferdigbehandlet i komiteens møte 2.4.2014 


 Mulighet for felles flerbrukshall for skolen på Storebrandtomten og Ready på 


Gressbanetomten, møte med aktuelle byråder 7.4.2014. 


 Fossum utbyggingen i stor skala kan ha sterk negativ påvirkning av omgivelsene for 


Bogstad Gård, som Riksantikvaren nå utarbeider fredningsforslag for. Dette jobbes det 


med fra Sørkedalen Vel m.fl. 


 I arbeidet med Åmot bro i Sørkedalen overholdes ikke fristene slik de ble presentert av 


Bymiljøetaten til beboerne. Har bedt dem informere beboerne om det da det var lovet 


lokal medvirkning i prosjektet, som skulle vært ferdig 1.4.2014. 


 PBE har gitt Rammetillatelse med visse krav for 7-er bane bak FO bygget. Det vil bli 


inngitt klage på denne fra BU og samarbeidspartnere i saken da den er i strid med 


Bystyrets vedtak om at det er bydelens behov som skal bestemme banens størrelse. 


Klagefristen er 9. april, så saken må bli en informasjonssak til BU. 


Saker til behandling - Vedtak fattet av Arbeidsutvalget 
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Saker til behandling - Vedtak fattet av Arbeidsutvalget 


 


5/14 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget 3. februar 2014 


 
Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Arbeidsutvalget 24.03.2014 5/14 


 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 


 


Arbeidsutvalget godkjenner protokollen fra møte 3. februar 2014. 


 


Møtebehandling 


 


 


Votering 


Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 


 


Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 24.03.2014 og fattet følgende vedtak 


Arbeidsutvalget godkjenner protokollen fra møte 3. februar 2014. 


 


 


 


 


Oslo, 24.03.2014 


 


 


 


Elin Horn Galtung (H) 


leder 








Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten


Bvdel Vestre Aker
Serkedalsveien 150B
0754 OSLO


BYDEL VESTRE AKER
Dat • l å0 I1 %


Saksansv.:


. nr.:i i


Saksbelu Aiv: .5 ‘


Kopk






lIato 25 04 3114


Due• refVre ref 1takaul 3)14041271-7


Offieb atid sed Irendthe
Salabeth landa knslaankenAlluvkada 511


BREV - HOVSETERVEIEN 70 - 72
OVERSENDELSE AV SAK FOR UTTALELSE


Vi orienterer om soknad til tibak mottatt den 28.03.2014.
Saken er regisnert hos oss med saksnr. 201404329.


Vedlagt folger soknad om rammelillatelse for utvidelse av furrelningsbygg og garasjeanlegg i HufTsveien
70-72.


Plan- og bygningsetaten ber om en uttalelse innen 9.5 -2014


PLAN- OH BYGNINGSETATEN
Avdeling for byggeprosjekter
Plan


Delte dokumentet er elektronisk godkjent 25.04.2014 av:


Linda Krisriansen - Saksbehandler


• rinnt 011.5111~1alen Besokstdresse


Vahla nak: 1. 0187 Oslo


Saltralhord02 1110Rankmro 1115 01 01157


kuntknantra21 49 10 00Org nr 971 040 1121MVA
•


fluks 104 Sannot






Telarakr23 49 10 01
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