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Medlemmer/varamedlemmer av Bydelsutvalget. 
 
 
DET INNKALLES TIL MØTE I FROGNER BYDELSUTVALG 
 
 
TIRSDAG 26. AUGUST 2014 KL 18.00 
 
I SOMMERROGT. 1,  
 
Åpen halvtime  
Opprop 
Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 
                                                                                                                                                                                                           

DAGSORDEN:                                                                                                                                  15.8. 22.8. 26.8                                                        
SAK 197/14 Protokoll fra bydelsutvalgets møte 1.7.14 X   
 198/14 Protokoll fra miljø- og byutviklingskomiteen (MIBU) 19.8.14  X  
 199/14 Protokoll fra helse-, unge-, sosial-, og kulturkomiteen (HUSK) 

19.8.14 
 X  

 200/14 Referat fra arbeidsutvalget 12.8.14 X   
 201/14 Protokoll fra bydelsutvalgets møte 12.8.14  X   
 202/14 Referat fra seniorrådet 19.8.14  X  
 203/14 Referat fra råd for funksjonshemmede 18.8.14  X  
 204/14 Protokoll fra AMU 19.8.14  X  
 205/14 Protokoll fra MBU 19.8.14  X  
 206/14 Referat fra ungdomsrådet 20.8.14  X  
 
Miljø- og byutviklingskomiteen: 
SAK 207/14 Forslag til ny sykkelstrategi for Oslo kommune 2015-2025 

Høring 
X   

 208/14 Sykkelrute E18 Drammensveien 
Parsell Munkedamsveien – Rådhusplassen 
Forslag til detaljregulering 
Begrenset høring 

X   

 209/14 Brynjulf Bulls plass 2 
Nytt Nasjonalmuseum på Vestbanen 
Overbygning over del av veirampe E-18  
Anmodning om uttalelse 

X   

 210/14 Middelthuns gate 17, gnr 215, bnr 228, 226 
Kunngjøring om offentlig ettersyn 16.06.2014 – 11.08.2014 
Detaljregulering 
 
Utrykt vedlegg 

X   

 211/14 Huitfeldts gate 15, gnr 209, bnr 105 
Kunngjøring om offentlig ettersyn 

X   



2 

Detaljregulering 
 212/14 Huk aveny 35, gnr 2, bnr 631 

Bestilling av oppstartmøte, videresendt bydelen 
X   

 213/14 Gyldenløves gate 15, gnr 213, bnr 143 
Planoppstart detaljreguleringsplan 

X   

 214/14 Bygdøynesveien 15, gnr. 2, bnr. 101 
Kunngjøring om oppstart av detaljregulering 

X   

 215/14 Holmens gate 2, gnr 209, bnr 439 
Byggesak til uttalelse 

X   

 216/14 Forslag om hump i Sporveisgata ved den Tyske skole X   
 217/14 Glomma vannregion 

Høringsinnspill til forvaltningsplan med tiltaksprogram 
X   

 218/14 Forenklinger og endringer i forskrift om byggesak  
Innspill til høring 

X   

 219/14 Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter Plan- og 
bygningsloven 
Innspill til høring 

X   

 220/14 Forslag til endringer i byggteknisk forskrift – TEK 10 
Innspill til høring 

X   

 221/14 Uranienborg skole 
Eventuell plassering av midlertidig paviljong på Nordahl 
Rolfsens plass 
 

X   

 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen:  
SAK 222/14 Økonomirapport pr juli 2014 – status for innsparingstiltak vedtatt 

01.07.2014 og økonomisk status med aktivitetstall pr 31.07.2014 
X   

 223/14 Årshjul – budsjettoppfølging m.v. X   
 224/14 Bydelsutvalgets uttalelse til KRV vedrørende Sykehjemsetaten X   
 225/14 Komitestruktur / oppgaver HUSK  X  
 226/14 Regulering av tigging i Oslo kommunes politidistrikt  

Høring 
X   

  
 
Saker til behandling:     
SAK 227/14 Søknad om fritak for verv til bydelsutvalget, AU, MIBU og 

driftsstyret ved Majorstuen skole (H) 
X   

 228/14 Søknad om fritak for verv til bydelsutvalget (V) X   
 229/14 Endringer i Arbeiderpartiets representanter i råd og utvalg X   
 230/14 Endringer i Fremskrittspartiets representanter i råd og utvalg X   
 231/14 Endringer i Høyres representanter i råd og utvalg X   
 232/14 Endringer i Venstres representanter i råd og utvalg X   
 233/14 Endringer i Sosialistisk Venstrepartis representanter i råd og 

utvalg 
X   

 234/14 Bydelsutvalget inviteres til å utnevne en observatør med vara til 
ISU Frogner 

X   

 
Orienteringssaker: 
SAK 235/14 Briskeby Kafé Oslo As, Briskebyveien 70 – eierskifte X   
 236/14 Lime Frogner, Frognerveien 42 – ny salgsbevilling X   
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 237/14 Vérité, Stranden 1 – Aker Brygge – ny bevilling X   
 238/14 Druen, Stranden 1 – utvidelse av bevilling X   
 239/14 Ayamara, Parkveien 64 – ny bevilling X   
 240/14 Monkey Bar, Henrik Ibsens gate 60 – ny bevilling X   
 241/14 Stranden 5, Stranden 5 – ny bevilling X   
 242/14 Brukervalg praktisk bistand – juli  X  
 243/14 Brukervalg hjemmesykepleie – juli  X  
 244/14 Anmodning om forvaltningsrevisjon – foreløpig svar fra KRV X   
 245/14 Boligbehovskartlegging 2014 – rapport X   
 246/14 Endringer i forskrift om tildeling av kommunal bolig - høring X   
 247/14 Bruken av økonomiske boligvirkemidler 2013 X   
 248/14 Rapport fra landsomfattende tilsyn 2014 med barneverntjenesten 

i bydel Frogner 
X   

 249/14 Tilsynsrapport Majorstuetunet Bo- og Behandlingssenter 
19.5.2014 – svar fra SYE 

X   

 250/14 Tilsynsrapport Fagerborghjemmet / Norabakken 27.5.2014 – svar 
fra SYE 

X   

 251/14 Opplæring, årshjul høst 2014 – tilsynsutvalgene X   
 252/14 Rapport fra landsomfattende tilsyn med KVP i 2013 X   
 253/14 Henvendelse til SYE fra tilsynsutvalg 1 vedrørende 

bygningsmessige forhold ved Fagerborghjemmet 
X   

 254/14 Bading på Tjuvholmen – oppslag i media juli 2014  X   
 
X – når sakspapirene vil være tilgjengelig på www.bfr.oslo.kommune.no/politikk  
 
Eventuelt 
 
Vel møtt! 
 
 
Oslo, 15. august 2014 

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

 

 
 
 
 
TIL SAKSKARTET – BYDELSUTVALGETS MØTE 26.8.2014 
 
 
 
 
Tillegg til sakskartet                                                                                                                  15.8 22.8 26.8 

SAK 255/14 BAROTTO, PARKVEIEN 80 – NY BEVILLING   X  

SAK 256/14 DET NYE IL MORO AS, HEGDEHAUGSVEIEN 36 – NY 
BEVILLING INNE OG UTE  

 X  

SAK 257/14 FELIX KONFERANSESENTER, BRYGGETORGET 3 – 
EIERSKIFTE  

 X  

SAK 258/14 MØTEPLAN 2014 – REVIDERT  X  

TIL SAK 
222/14 

ØKONOMISAK – SVAR TIL HØYRE FRA 
ADMINISTRASJONEN 

  X 

TIL SAK 
223/14 

FORSLAG TIL ÅRSHJUL FRA HØYRE OG VENSTRE  X  

TIL SAK 
251/14 

OPPLÆRING, ÅRSHJUL HØST 2014 – 
TILSYNSUTVALGENE 

  X 

 
 
Vennlig hilsen 
 
 
 
Wenche Ørstavik 
bydelsdirektør 
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Til bydelsutvalgets medlemmer og vara 
 

 

 
 
 
 
TIL SAKSKARTET – BYDELSUTVALGETS MØTE 26.8.2014 
 
 
 
 
Tillegg til sakskartet                                                                                                                  15.8 22.8 26.8 

SAK 259/14 STØTTE SENIORRÅDETS FORSLAG TIL 
SENIORPRISER 2014 – KATEGORI 1 

  X 

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

     PROTOKOLL 
 
 
FRA MØTE I FROGNER BYDELSUTVALGS MØTE  
TIRSDAG 1. JULI 2014 
 
Sommerrogt. 1, kl 18:00 
 
 
Til stede:  Høyre: Bjarne Ødegaard 

Ulf Hordvik 
  Carl-Henrik Bastiansen 
  Beate Brovig Auke 
  Hans Magnus Borge 
  Sverre Lorentzen 
  Elenor W. Holter 
  Bård Standal  
   
 Arbeiderpartiet: Egil Heinert 
  Ole Jacob Kjendlie  
  Rudolph Brynn 
   
 Fremskrittspartiet: Hans Høegh Henrichsen 
   
 Venstre: Anne-Lise Bergenheim 
  Natasza P. Sandbu 
   
 SV:  
 
Forfall: Elisabet Parmeggiani, Tjeran Vinje, Emil Aas Stoltenberg, Gunn von Krogh og Erna 
Kahlbom 
 
 
Fra administrasjonen:  Bydelsdirektør  Wenche Ørstavik 
    Avd direktør   Olaf Varslot 
    Avd direktør   Anne-Ma Moe-Christensen 
    Avd direktør   Heidi Damengen 
 
 
     
Møtet ble ledet av:  Bjarne Ødegaard (H) 
BU-sekretær/ref.:  Kåre Sagmo-Søvde 
 
Møtet ble satt med 14 representanter m/møtende vararepresentanter. 
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ÅPEN HALVTIME:  
- 

 
ENDRING AV DAGSORDEN:  
 
Sak 179/14 Budsjettjustering juni 2014 og økonomiprognose med aktivitetstall pr. mai 2014 
ble enstemmig vedtatt å behandles før sak 178/14.  
 
Tilleggssaker: 
 
Sak 193/14 – Alfred, Brynjulf Bulls plass 1 – utvidelse av areal (inne) 
O-sak 194/14 - Oslo kommune deler ut 3 seniorpriser i september 
 
 
 
INHABILITET: ingen meldte 
 
 
 
SAK 191/14 
 

PROTOKOLL FRA BYDELSUTVALGETS MØTE 25.6.14 
 
VEDTAK:  
Protokollen ble godkjent. 
 
 
Merknad fra H:  
Sak 179/14 Budsjettjustering juni 2014 og økonomiprognose med 
aktivitetstall pr. mai 2014: teksten i Forslag til vedtak med 
protokolltilførsel fra H og V pkt. 9 vedr. Omsorgs + er falt ut mens pkt. 
10 og 11 er lik. Dette gjelder også tilsvarende tekst under punktet Etter 
dette er BUs vedtak følgende.  
Sak 189/14 Søknad om fritak for verv til bydelsutvalget, AU og HUSK 
Frogner (H): i sakens forslag til vedtak er ordet «vara» falt ut fra 
betegnelsen «varamedlem». Det presiseres at Ulf Hordvik rykker opp 
som fast medlem i AU og at Høyre p.t. ikke har noe nytt varamedlem til 
AU. Videre presiseres det at Bård Standal ble valgt som nytt varamedlem 
til HUSK.  
 
 
Merknad fra V:  
Sak 179/14 Budsjettjustering juni 2014 og økonomiprognose med 
aktivitetstall pr. mai 2014: side 7 er teksten «og V» falt ut under 
voteringens tekst «Forslag til vedtak fra H og V ble vedtatt med 13 
stemmer for (8H, 2V, 3A) og 2 stemmer mot (1F,1SV)».  
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Saker til behandling: 
  
SAK 178/14 
 
 

DELEGASJON AV BYDELSUTVALGETS MYNDIGHET 
SOMMER 2014 
 
Forslag til vedtak: 
BUs myndighet delegeres til administrasjonen sommer 2014 iht. 
Reglementet for bydelene § 2-3. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A) 
 
 

SAK 179/14 
 

BUDSJETTJUSTERING JUNI 2014 OG ØKONOMIPROGNOSE 
MED AKTIVITETSTALL PR. MAI 2014 
 
Forslag til vedtak: 
1. Bydelsutvalget vedtar nye reelle innsparingstiltak, stillingsreduksjoner 
og øvrige budsjettjusteringer som foreslått i denne saken. 
 
2. Bydelsutvalget ber om å få fremlagt en statusrapport på møtet i august 
som viser status for alle tiltakene som vedtas i denne saken 
 
 
Forslag til vedtak fra H og V:  
 
Vedtak nummer 1 – innsparinger i Bydelens budsjett 
 
Bydelens økonomi tilsier inndekningsbehov for 2014 på 16,8 MNOK. På 
bakgrunn av bydelens svekkede økonomi og i tråd med de 
prioriteringsanvisninger som ble gitt administrasjonen på forrige møte 
vedtar Bydelsutvalget å gjøre innsparinger i budsjettet tilsvarende forslag 
fra administrasjonen i tabell 2 i saksunderlaget med følgende justeringer: 
 

1. Inndekninger i tillegg til Administrasjonens forslag 
a. Justering for post 100 fellestjenester økes med 2 MNOK fra 

2 591 – 4 591. Nytt budsjettall for posten er 77 923 
2. Foreslåtte inndekninger som ikke gjennomføres 

a. Innsparing 2.1 HUSK                        a bortfaller med 100 000 
b. Innsparing 2.6 barnehager -               b bortfaller med 500 000 
c. Innsparing 2.12 ungdomstjenesten -  b bortfaller med 500 000 
d. Innsparing 2.9 Hjemmesykepleie       a bortfaller med 300 000 

 
Til sammen Innebærer dette en styrking av budsjettet med 600 000. 
 
Bydelsutvalget pålegger videre administrasjonen å komme tilbake til 
Bydelsutvalget på møtet i august hvor også de resultatenheter uten 
innsparingstiltak gjennomgås særskilt med sikte på å finne ytterligere 
innsparingspotensial på opptil 4 MNOK for å ha en beredskap mot 
eventuelle fortsatte prognoseavvik. Det presiseres at prinsippene 
Bydelsutvalget la til grunn om minste brukerinnvirkning og prioritering 
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av barn og unge skal legges til grunn.  
 
Vedtak nummer 2: Økonomisk styring og kontroll i Frogner bydel 
 

(1) Bydelsutvalget er ikke tilfreds med den administrative 
økonomistyringen i Frogner Bydel. Bydelsutvalget forventer en 
betydelig kvalitetsheving både i den løpende 
økonomioppfølgingen og i saksunderlag til Bydelsutvalget. 

(2) Bydelsutvalget er bekymret for om hvorvidt økonomistyringen slik 
den i dag utføres er i tråd med Oslo kommunes reglement. 

(3) På denne bakgrunn vedtar Bydelsutvalget at et brev med følgende 
tekst skal sendes kommunerevisjonen i Oslo: 

”Anmodning om forvaltningsrevisjon 

Bydelsutvalget i Frogner Bydel har på møte 1. Juli vedtatt å be 
om en forvaltningsrevisjon av bydelens økonomirutiner.  
 
Bakgrunnen for vedtaket er at Bydelsutvalget ved gjentatte 
anledninger og over lengre tid har fått seg forelagt så dårlig 
økonomisk styringsinformasjon at Bydelsutvalget med den 
styringsinformasjon det blir forelagt ikke ser seg i stand til å 
kunne utføre de tilsynsoppgaver reglement for bydelene 
pålegger utvalget. Det er Bydelsutvalgets oppfatning at 
administrasjonen i bydelen ikke klarer å gi betryggende 
forklaringer på avvik mellom utviklingen av ressursbruk, 
tjenesteproduksjon eller anvendelse av lover og overordnede 
retningslinjer i forhold til forutsetningene definert av bystyret 
eller lovgiveren. Bydelsutvalget kan ikke se at det er gjort 
forbedringer etter kommunerevisjonens rapport 17/2009 som i 
tilstrekkelig grad reparerer de svakheter som der ble påpekt.” 

(4) Bydelsutvalget ber seg forelagt en ny sak i august hvor oppfølging 
av den økonomiske situasjonen er tema og hvor status på de 
vedtatte innsparinger gjennomgås. 

(5) På bakgrunn av den oppståtte situasjon vil Bydelsutvalget på møtet 
i august behandle sak om komiteenes sammensetning og struktur 
med sikte på å styrke den politiske oppfølgingen av 
økonomistyringen i bydelen. 

 
 
A: Stemmeforklaring 

(1) Bydelsutvalget har ved flere anledninger påpekt at 
Administrasjonens rapportering til Bydelsutvalget ikke holder 
tilfredsstillende kvalitet. Det følger av reglement for bydelene § 5-
1 at bydelsutvalget i sin tilsynsfunksjon når det behandler 
rapporter skal ”gi en beskrivelse av ressursbruk og status for 
tjenesteproduksjon, samt en vurdering av utviklingen i bydelens 
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ressursbruk og tjenester i forhold til målene og overordnede 
retningslinjer”. Det materiale som ble fremlagt BU i forrige møte 
var av så dårlig kvalitet at BU ikke på forsvarlig vis kunne 
behandle saken.  

(2) Ved dette møtet har Administrasjonen fremlagt underlag som gjør 
det mulig å treffe vedtak. Bydelsutvalget forventer en betydelig 
kvalitetsheving i det materiale som fremlegges på Bydelsutvalgets 
møte i august og fremover. Så lenge komitestrukturen er som i dag 
forventes det også at all økonomirapportering fremlegges til 
behandling i HUSK-komitéen en uke før BU-møte hver måned for 
å sikre tilstrekkelig kontroll og oppfølging. 

(3) I rapport 17/2009 har kommunerevisjonen anbefalt en serie 
forbedringer i økonomistyring for Frogner bydel. Både 
administrasjonen og BU hadde bemerkninger til 
Kommunerevisjonens metodikk. Det ble likevel meldt om at tiltak 
i tråd med anbefalinger var gjennomført. Disse medlemmer kan 
ikke se at tilstrekkelige forbedringer i økonomistyring er 
gjennomført etter denne rapporten og vil derfor at 
administrasjonen fremlegger sak til bydelsutvalget som redegjør 
for hvordan anbefalingene er fulgt opp samt at det tas initiativ til 
en ny gjennomgang av økonomistyring i Frogner Bydel fra 
kommunerevisjonen, hvor økonomistyring revideres generelt og 
gjennomførte tiltak fra forrige revisjon revideres spesielt. 

 
 
 
Strykningsforslag fra A:  
Forslag til vedtak fra H og V Vedtak nummer 1 pkt. 2 a. 
Innsparingsområde 2.1 HUSK - a bortfaller med 100 000 strykes.  
 
Tilleggsforslag til Forslag til vedtak fra H og V fra A:  
Vedtak nummer 1: nytt punkt 2 e: Innsparing 2.3 NAV kommune  - a. 
bortfaller med 500 000 
 
Forslag til alternativt Vedtak nummer 2 fra A:  
Bydelsutvalget tar sterk selvkritikk for manglende oppfølging rundt den 
økonomiske situasjonen i bydel Frogner. Bydelsutvalget skal på første 
møte i august diskutere tiltak for å bedre den administrative 
økonomistyringen i bydelen.  
 
Forslag til vedtak fra F:  

1. Administrasjonens forslag til innsparinger vedtas modifisert med 
de endringer som foreslått av H og V.  

2. I august gjennomføres en kritisk gjennomgang som gjelder så vel 
bydelsutvalget og dets medlemmer som bydelsadministrasjonen. 
Samtidig legges frem forslag til konkrete tiltak for å sikre at 
samarbeidet mellom BU og administrasjonen bringes til å fungere 
optimalt.  
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Forslag til vedtak fra F falt mot 1 stemme for (1 F) og 13 stemmer 
mot (8H, 2V, 3A) 
 
Forslag til vedtak fra H og V Vedtak nummer 1 innledning og punkt 
1 a. ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A) 
 
Forslag til vedtak fra H og V Vedtak nummer 1 punkt 2 a. ble vedtatt 
med 10 stemmer for (8H, 2V) og 4 stemmer mot (1F, 3A) 
 
Forslag til vedtak fra H og V Vedtak nummer 1 punkt 2 b. ble 
enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A) 
 
Forslag til vedtak fra H og V Vedtak nummer 1 punkt 2 c. ble 
enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A) 
 
Forslag til vedtak fra H og V Vedtak nummer 1 punkt 2 d. ble 
enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A) 
 
Tilleggsforslag til Vedtak nummer 1 nytt punkt 2 e. fra A falt mot 4 
stemmer for (1F, 3A) og 10 stemmer mot (8H, 2V) 
 
Forslag til vedtak fra H og V Vedtak nummer 1 sluttekst ble 
enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A) 
 
Forslag til vedtak fra H og V Vedtak nummer 2 ble vedtatt med 10 
stemmer for (8H, 2V) og 4 stemmer mot (1F, 3A) som støttet forslag 
til Forslag til alternativt Vedtak nummer 2 fra A 
 
 
Etter dette er BUs vedtak:  
 
Vedtak nummer 1 – innsparinger i Bydelens budsjett 
 
Bydelens økonomi tilsier inndekningsbehov for 2014 på 16,8 MNOK. På 
bakgrunn av bydelens svekkede økonomi og i tråd med de 
prioriteringsanvisninger som ble gitt administrasjonen på forrige møte 
vedtar Bydelsutvalget å gjøre innsparinger i budsjettet tilsvarende forslag 
fra administrasjonen i tabell 2 i saksunderlaget med følgende justeringer: 
 

1. Inndekninger i tillegg til Administrasjonens forslag 
b. Justering for post 100 fellestjenester økes med 2 MNOK fra 

2 591 – 4 591. Nytt budsjettall for posten er 77 923 
2. Foreslåtte inndekninger som ikke gjennomføres 

e. Innsparing 2.1 HUSK                        a bortfaller med 100 000 
f. Innsparing 2.6 barnehager -               b bortfaller med 500 000 
g. Innsparing 2.12 ungdomstjenesten -  b bortfaller med 500 000 
h. Innsparing 2.9 Hjemmesykepleie       a bortfaller med 300 000 

 
Til sammen Innebærer dette en styrking av budsjettet med 600 000. 
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Bydelsutvalget pålegger videre administrasjonen å komme tilbake til 
Bydelsutvalget på møtet i august hvor også de resultatenheter uten 
innsparingstiltak gjennomgås særskilt med sikte på å finne ytterligere 
innsparingspotensial på opptil 4 MNOK for å ha en beredskap mot 
eventuelle fortsatte prognoseavvik. Det presiseres at prinsippene 
Bydelsutvalget la til grunn om minste brukerinnvirkning og prioritering 
av barn og unge skal legges til grunn.  
 
Vedtak nummer 2: Økonomisk styring og kontroll i Frogner bydel 
 

(1) Bydelsutvalget er ikke tilfreds med den administrative 
økonomistyringen i Frogner Bydel. Bydelsutvalget forventer en 
betydelig kvalitetsheving både i den løpende 
økonomioppfølgingen og i saksunderlag til Bydelsutvalget. 

(2) Bydelsutvalget er bekymret for om hvorvidt økonomistyringen slik 
den i dag utføres er i tråd med Oslo kommunes reglement. 

(3) På denne bakgrunn vedtar Bydelsutvalget at et brev med følgende 
tekst skal sendes kommunerevisjonen i Oslo: 

”Anmodning om forvaltningsrevisjon 

Bydelsutvalget i Frogner Bydel har på møte 1. Juli vedtatt å be 
om en forvaltningsrevisjon av bydelens økonomirutiner.  
 
Bakgrunnen for vedtaket er at Bydelsutvalget ved gjentatte 
anledninger og over lengre tid har fått seg forelagt så dårlig 
økonomisk styringsinformasjon at Bydelsutvalget med den 
styringsinformasjon det blir forelagt ikke ser seg i stand til å 
kunne utføre de tilsynsoppgaver reglement for bydelene 
pålegger utvalget. Det er Bydelsutvalgets oppfatning at 
administrasjonen i bydelen ikke klarer å gi betryggende 
forklaringer på avvik mellom utviklingen av ressursbruk, 
tjenesteproduksjon eller anvendelse av lover og overordnede 
retningslinjer i forhold til forutsetningene definert av bystyret 
eller lovgiveren. Bydelsutvalget kan ikke se at det er gjort 
forbedringer etter kommunerevisjonens rapport 17/2009 som i 
tilstrekkelig grad reparerer de svakheter som der ble påpekt.” 

(4) Bydelsutvalget ber seg forelagt en ny sak i august hvor oppfølging 
av den økonomiske situasjonen er tema og hvor status på de 
vedtatte innsparinger gjennomgås. 

(5) På bakgrunn av den oppståtte situasjon vil Bydelsutvalget på møtet 
i august behandle sak om komiteenes sammensetning og struktur 
med sikte på å styrke den politiske oppfølgingen av 
økonomistyringen i bydelen. 
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A: Stemmeforklaring 

(1) Bydelsutvalget har ved flere anledninger påpekt at 
Administrasjonens rapportering til Bydelsutvalget ikke holder 
tilfredsstillende kvalitet. Det følger av reglement for bydelene § 5-
1 at bydelsutvalget i sin tilsynsfunksjon når det behandler 
rapporter skal ”gi en beskrivelse av ressursbruk og status for 
tjenesteproduksjon, samt en vurdering av utviklingen i bydelens 
ressursbruk og tjenester i forhold til målene og overordnede 
retningslinjer”. Det materiale som ble fremlagt BU i forrige møte 
var av så dårlig kvalitet at BU ikke på forsvarlig vis kunne 
behandle saken.  

(2) Ved dette møtet har Administrasjonen fremlagt underlag som gjør 
det mulig å treffe vedtak. Bydelsutvalget forventer en betydelig 
kvalitetsheving i det materiale som fremlegges på Bydelsutvalgets 
møte i august og fremover. Så lenge komitestrukturen er som i dag 
forventes det også at all økonomirapportering fremlegges til 
behandling i HUSK-komitéen en uke før BU-møte hver måned for 
å sikre tilstrekkelig kontroll og oppfølging. 

(3) I rapport 17/2009 har kommunerevisjonen anbefalt en serie 
forbedringer i økonomistyring for Frogner bydel. Både 
administrasjonen og BU hadde bemerkninger til 
Kommunerevisjonens metodikk. Det ble likevel meldt om at tiltak 
i tråd med anbefalinger var gjennomført. Disse medlemmer kan 
ikke se at tilstrekkelige forbedringer i økonomistyring er 
gjennomført etter denne rapporten og vil derfor at 
administrasjonen fremlegger sak til bydelsutvalget som redegjør 
for hvordan anbefalingene er fulgt opp samt at det tas initiativ til 
en ny gjennomgang av økonomistyring i Frogner Bydel fra 
kommunerevisjonen, hvor økonomistyring revideres generelt og 
gjennomførte tiltak fra forrige revisjon revideres spesielt. 

 
 
Merknad fra V:  
Forslag til vedtak fra H og V Vedtak nummer 1 punkt 2 c. Innsparing 
2.12 ungdomstjenesten – b bortfaller med 500 000 er Hamna Fritidsklubb.  
 
 
Protokolltilførsel fra F:  
FrP‘s medlem av Frogner BU er av den oppfatning at Bydelsutvalget og 
bydelens administrasjon - og i særdeleshet Bydelsutvalgets leder i 
samarbeid med bydelsdirektøren - har oppfylt sine plikter fullt ut når det 
gjelder kontroll og oppfølgning av Bydelens økonomi. Senest ble dette 
demonstrert ved den budsjettjustering som ble besluttet i april 2014, en 
justering som skulle sikre at økonomien igjen kom i balanse etter at et 
merforbruk i årets første måneder var konstatert.  Noen uker etter at 
balansen således var gjenopprettet, inntreffer totalt uforutsebare hendelser 
som klart vil medføre et nytt, betydelig merforbruk, men hvor bydelen 
ikke kan unngå disse merutgifter uten at norsk lov brytes. Det er ingen 
grunn til å tvile på at Bydelsutvalgets medlemmer og administrasjonen har 
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evner og kapasitet til å kunne mestre en ny, ytterligere budsjettjustering. 
En anmodning til Rådhuset om forvaltningsrevisjon eller forsterket 
oppfølgning av bydelens økonomi synes på denne bakgrunn å være 
meningsløs. 
 
 
Merknad fra Administrasjonen:  
 
Forvaltningsrevisjon 
 
Administrasjonen ønsker å nyansere vårt syn på oppfølging av 
Kommunerevisjonens Rapport 17/2009. 
 
Vi har undersøkt på nytt i hvilken grad vi har oppfylt anbefalingene i 
rapporten. Kommentarer følger under:  
 
Det er en kontinuerlig prosess å utvikle bydelens budsjettforslag med 
hensyn til fremstillingsmåte. Vi mener å ha på plass systemer som sikrer 
at vi ivaretar de formkrav som byrådet stiller til budsjettoppsett. Vi er 
også opptatt av å utvikle lesbarheten i tråd med de forventninger som BU 
presenterer. 
Vi synes fortsatt å ha et forbedringsområde knyttet til avsetning og 
inndekking av forventet merforbruk i november når budsjettforslaget 
fremlegges. Dette fordi endelig regnskapsresultat ikke foreligger før i 
januar. 
 
Administrasjonen har et ansvar for å foreslå tiltak for å hindre merforbruk. 
Det utarbeides økonomirapporter med risikovurderinger til BU månedlig.  
 
I år og tidligere har administrasjonen beskrevet risiko i alle prognoser i et 
eget risikooppsett. Det er beskrevet hvilke tiltak som iverksettes 
fortløpende på alle risikoområdene. 
 
Etter 4 måneders drift ble BU varslet om nødvendigheten av ytterligere 
innsparingstiltak. 
 
Vi har utviklet (siden 2009) en periodiseringspraksis som bygger på 
anordningsprinsippet. Dette kan etter vårt syn videreutvikles. 
 
Vi rapporterer på KOSTRA-nivå til BU, og har gjort det siden 2004, og 
sakene legges på nett. 
 
Vi behandler tertialrapporter i tillegg til månedlige økonomirapporter 
hvert år. 
 
Økonomistyring og økonomisk kontroll: 
 
Bydelen har hatt følgende økonomisk resultat fra 2009 og fremover: 
 
Når det gjelder økonomistyring henvises til de økonomiske resultatene 
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som i 2009 var et overskudd (mindreforbruk) på 5.910 mill. kr. I 2010 var 
overskuddet 3.773 mill. kr. og i 2011 var overskuddet 11.840 mill. kr. I 
2012 var overskuddet 5.820 mill.kr. Først i 2013 er det oppstått et 
underskudd  (merforbruk) på –5.757 mill. kr.  
 
Økonomisk resultat siste 5 år:   
 
2009 + 5 910 
2010 + 3 773 
2011 + 11 840 
2012 + 5 820 
2013 - 5 757 

 
 
 

SAK 192/14 
 

ENDRINGER I HØYRES REPRESENTANTER I RÅD OG 
UTVALG   
 
Forslag til vedtak: 
Fritak 
Bydelsutvalget fritar Karin T. Espeland og Mette Kongshem for deres 
verv i Tilsynsutvalget for hjemmetjenester.  
 
Bydelsutvalget fritar Elisabeth Holm Oraug for hennes verv som leder av 
Tilsynsutvalg II Frognerhjemmet og Uranienborghjemmet, samt hennes 
verv som nestleder av Rådet for funksjonshemmede. 
 
Oppnevnelser 
Bydelsutvalget oppnevner Elin Festøy som leder av Tilsynsutvalget for 
hjemmetjenester. 
 
Bydelsutvalget oppnevner Lene Haug som medlem av Tilsynsutvalget for 
hjemmetjenester. 
 
Bydelsutvalget oppnevner Live Lindseth som leder av Tilsynsutvalg II 
Frognerhjemmet og Uranienborghjemmet. 
 
Bydelsutvalget oppnevner Sara Glent som nestleder av Rådet for 
funksjonshemmede. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A) 
 
 

 
Tilleggssaker: 
SAK 193/14 
 

ALFRED, BRYNJULF BULLS PLASS 1 – UTVIDELSE AV AREAL  (INNE) 
 
Forslag til vedtak: 
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Stiftelsen Norsk Fredssenter gis serverings- og 
skjenkebevilling for utvidet areal ved Alfred, Brynjulf Bulls plass 1.  
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Eiendommen, Brynjulf Bulls plass 1 ligger i indre sentrum. Åpningstider reguleres 
av egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A) 
 
 
 

O-SAK 194/14 
 

OSLO KOMMUNE DELER UT 3 SENIORPRISER I SEPTEMBER 
 
Saken ble tatt til orientering 

 
 
 
 
Eventuelt 
 
 
Møtet ble hevet kl.: 19.50 
 
 
 
 
Protokollen godkjent. 
 
Oslo, 2. juli 2014 
 

 

 
Bjarne Ødegaard (H)        
bydelsutvalgets leder       Kåre Sagmo-Søvde 
         bydelsutvalgets sekretær 
 



 

 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Frogner 

 Bydelsadministrasjonen 
 

  

 

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

 
 

 

 

Møteprotokoll 
 
 
 
Tilstede: Ulf Hordvik (H), Bjarne Ødegaard (H), Sverre Lorentzen (H), Mette Langfeldt 

Sinding (H), Elenor W Holter (H), Mette Kongshem (H), Gunn von Krogh (A), 
Anne-Lise Bergenheim (V), Jan Tank-Nielsen (F), Karin Beate Theodorsen (SV) 

Fravær: Elisabet Parmeggiani (H), Beate Brovig Auke (H), Emil Aas Stoltenberg (A) 
Møtegruppe: Miljø- og byutviklingskomiteen 
Møtested:  Sommerrogata 1, 5. etasje 
Møtetid: 19.08.2014 kl 18.00 
Referent.: Inger Almqvist 
Telefon: 23 42 49 32, mobil 416 200 76 
 
 
 

Protokoll fra møte i Miljø- og byutviklingskomiteen 19.08.2014 
 
 
Orientering vedrørende Beboerparkering fra Bymiljøetaten v/prosjektleder Geir Hjelle ble utsatt til 
senere møtetidspunkt. 
 
Prosjektleder Ola Skar, RUTER med konsulent Anja Fagereng, SWECO informerte om arbeid 
med reguleringsplan for trikk over Tinkern som vil inngå i Statens vegvesens planforslag for E18 
Filipstad. Ola Skar fortalte videre at Ruter planlegger et beboermøte for å orientere om planene. 
Møtet vil være i samlingssalen på Ruseløkka skole 09.09.2014 kl 18 – 20. 
 
 
Åpen halvtime 
Anders Teigen Gregersen, Veidekke og Sverre Olsen, LOF arkitekter informerte om planforslag 
for Middelthunsgate 17-19 fra OBOS/Veidekke, Mibu-sak 95/14, BU-sak 210/14 
 
Følgende hadde ordet til planforslag for Middelthunsgate 17-19 fra OBOS/Veidekke, Mibu-sak 
95/14, BU-sak 210/14: 

• Siv Bergem, FAU Majorstuen skole 
• Marianne Mette Stensberg, rektor Majorstuen skole 
• Daniel Strand, Sameiet Maries gate 12 
• Eli Sletten, Maries gate 12 
• Sigmund Skeie, Middelthuns gate 21B 
• Kari Feirim 

 
 
Protokoll fra møte i Miljø- og byutviklingskomiteen 10.06.2014 ble godkjent 
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Sak 92/14 
BU-sak 
207/14 
 

Forslag til ny sykkelstrategi for Oslo kommune 2015 - 2025 
Høring 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget ønsker å gi kommentarer til Forslag til ny sykkelstrategi som har 
vært på høring i juni 2014.  
 
Bydelsutvalget mener strategidokumentet kommer med mange gode forslag, og 
anser det er viktig med en rask implementering av byovergripende finmasket 
sykkelnett, slik at nye byggeprosjekter kan forberedes for tilknytning til nettet.  
 
Bydelsutvalget mener at sykkelnettet bør inngå som en del i KPL 2030, og at det 
må utarbeides en langtidsplan for finansiering av utbygging og drift. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
 
 

Sak 93/14 
BU-sak 
208/14 
 

Sykkelrute E18 Drammensveien 
Parsell Munkedamsveien – Rådhusplassen 
Forslag til detaljregulering 
Begrenset høring 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget er oversendt begrenset høring av Sykkelrute E18 Drammensveien, 
parsell Munkedamsveien – Rådhusplassen. 
 
Bydelen viser til tidligere uttalelse vedrørende samme sak nr 47/13, 26.02.2013. 
Vedtak følger vedlagt. 
 
Bydelsutvalget mener alle alternativene har sine fordeler og ulemper, og vil peke 
på noen momenter som bør ivaretas i den fremtidige løsningen. 
 
Bydelsutvalget mener fortauet foran hovedinngangen for bussturistene bør gi 
rikelig og trafikkskjermet plass for de besøkende – det vil være å foretrekke at 
plantefeltet kommer nærmest fortau. Det kan ikke anbefales å blande fotgjengere 
og syklister foran hovedinngangen, selv med foreslått fartsdempende belegning. 
Et viktig moment er at fortausarealet skal ha UU-utforming.  
 
Bydelsutvalget oppfatter at det ville være en fordel at turistbussene kan stoppe på 
samme side som museet, slik det er foreslått i alternativ 3, men mener allikevel at 
alternativ 2 er det alternativ som gir den totalt sett beste løsningen.  
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
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Sak 94/14 
BU-sak 
209/14 
 

Brynjulf Bulls plass 2 
Nytt Nasjonalmuseum på Vestbanen 
Overbygning over del av veirampe E-18  
Anmodning om uttalelse 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget er anmodet om å gi en uttalelse til søknad om rammetillatelse for 
utvidelse av lokk over ramper fra/til E18 i forbindelse med utbygging av nytt 
Nasjonalmuseum. 
 
Bydelsutvalget går inn for de omsøkte dispensasjoner.  
Bydelsutvalget ber om at gjerdehøyde over tunnelåpningen vurderes nøye i 
forhold til sikkerhet. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
 

Sak 95/14 
BU-sak 
210/14 
 

Middelthuns gate 17, gnr 215, bnr 228, 226 
Kunngjøring om offentlig ettersyn 16.06.2014 – 11.08.2014 
Detaljregulering 
 
Utrykt vedlegg 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget har følgende bemerkninger til forslag til detaljregulering for 
eiendommen Middelthuns gate 15 og 17, gnr 215 bnr 226 og 228 samt del av 
215/56, 231, 382: 
 
Bydelsutvalget viser til tidligere vedtak i samme sak: sak 345/13 – 19.11.2013. 
Vedtak vedlegges. 
 
Bydelsutvalget støtter omregulering av området til bolig, næring og barnehage, 
og går inn for detaljregulering alternativ III. 
  
Bydelsutvalget mener at bebyggelse på Fonteneplassen bør unngås, siden den er 
regulert til samlingsplass/torg, og inngår i kommuneplanens mål om bevaring og 
videreutvikling av eksisterende grøntstruktur og møteplasser.  
 
Bydelsutvalget forutsetter at eksisterende juridiske bindinger (også av 
privatrettslig karakter) i gjeldende regulering, f eks krav til gangveier og 
snuplass, videreføres i den foreslåtte bebyggelsen, samt at eksisterende registrerte 
trær blir ivaretatt. 
 
Bydelsutvalget er opptatt av at uteareal til eksisterende barnehage sikres, samt at 
ny barnehage med gode utearealer innpasses i den aktuelle bebyggelsen. 
 
Forslag til justering av avsnitt fire fra Karin Beate Theodorsen (SV): 
Første leddsetning utgår og erstattes med Bydelsutvalget går mot at 
Fonteneplassen bebygges. 
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Forslag til nytt avsnitt fra Ulf Hordvik (H): 
Ved utbygging og renovasjon av Majorstuen skole ble det lagt til grunn at skolen 
kunne benytte Fonteneplassen for å kompensere for manglende uteareal. Skolens 
elevtall er siden økt til 960 elever og det er også kommet signaler om at elevtallet 
skal økes ytterligere. 
 
Forslag til vedtak med justering av avsnitt 4 fra Karin Beate Theodorsen 
(SV) og nytt avsnitt fra Ulf Hordvik (H) ble vedtatt mot 1 stemme (1F). 
 
VEDTAK: 
Bydelsutvalget har følgende bemerkninger til forslag til detaljregulering for 
eiendommen Middelthuns gate 15 og 17, gnr 215 bnr 226 og 228 samt del av 
215/56, 231, 382: 
 
Bydelsutvalget viser til tidligere vedtak i samme sak: sak 345/13 – 19.11.2013. 
Vedtak vedlegges. 
 
Bydelsutvalget støtter omregulering av området til bolig, næring og barnehage, 
og går inn for detaljregulering alternativ III. 
  
Bydelsutvalget går mot at Fonteneplassen bebygges, siden den er regulert til 
samlingsplass/torg, og inngår i kommuneplanens mål om bevaring og 
videreutvikling av eksisterende grøntstruktur og møteplasser.  
 
Ved utbygging og renovasjon av Majorstuen skole ble det lagt til grunn at skolen 
kunne benytte Fonteneplassen for å kompensere for manglende uteareal. Skolens 
elevtall er siden økt til 960 elever og det er også kommet signaler om at elevtallet 
skal økes ytterligere. 
 
Bydelsutvalget forutsetter at eksisterende juridiske bindinger (også av 
privatrettslig karakter) i gjeldende regulering, f eks krav til gangveier og 
snuplass, videreføres i den foreslåtte bebyggelsen, samt at eksisterende registrerte 
trær blir ivaretatt. 
 
Bydelsutvalget er opptatt av at uteareal til eksisterende barnehage sikres, samt at 
ny barnehage med gode utearealer innpasses i den aktuelle bebyggelsen. 
 
 

Sak 96/14 
BU-sak 
211/14 
 

Huitfeldts gate 15, gnr 209, bnr 105 
Kunngjøring om offentlig ettersyn 
Detaljregulering 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget har til uttalelse offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering for 
Huitfeldtsgate 15, gnr 209, bnr 105. Forslaget tar sikte på å legge til rette for et 
boligbygg i 7 etasjer pluss tilbaketrukket overetasje, med mulighet for 
strøksrelevant næringsdrift på bakkeplan mot gaten og økt utnyttelse.  
 
Bydelsutvalget viser til tidligere uttalelse for samme eiendom, sak 223/13, 
27.08.2013, ved varsel om oppstart av planarbeidet, og opprettholder dette 
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vedtak: 
 
Bydelsutvalget går inn for at eksisterende reguleringsformål, byggeområde for 
bolig med sosiale felles- og servicefunksjoner videreføres. 
 
Bydelsutvalget mener det er viktig å opprettholde kvaliteten i det ”homogene og 
velbevarte bygningsmiljø” som er beskrevet i Riksantikvarens NB!-register, og 
anbefaler at foreslåtte byggehøyder reduseres slik både Byantikvar og Plan- og 
bygningsetaten anbefaler. 
 
Bydelsutvalget anbefaler at § 6 i gjeldende regulering (30% 2-roms leiligheter, 
70% 3-roms eller større leiligheter med hovedvekt på 4-roms) videreføres, og kan 
opplyse om at det er en stor andel små boliger i eksisterende bebyggelse i 
bydelen. Bydelsutvalget ønsker at det legges til rette for at flere barnefamilier kan 
bo sentralt i bydelen.  
 
Bydelsutvalget ønsker at det ved nybygg anlegges nye parkeringsplasser 
minimum i henhold til parkeringsnormen. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
 

Sak 97/14 
BU-sak 
212/14 
 

Huk aveny 35, gnr 2, bnr 631 
Bestilling av oppstartmøte, videresendt bydelen 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget er oversendt bestilling av oppstartmøte for eiendommen Huk 
aveny 35, gnr 2, bnr 282/631, (Vikingskipsmuseet) til uttalelse. 
 
Bydelen viser til tidligere uttalelse vedrørende midlertidig laboratoriebygning på 
samme eiendom, sak 366/13, 10.12.2013. Vedtak følger vedlagt. 
 
Bydelsutvalget er positivt innstilt til det foreslåtte tiltaket som legger til rette for 
at Vikingskipssamlingene sikres for fremtiden, men er skeptisk til størrelsen på 
den foreslåtte utbyggingen – ca fire ganger større enn eksisterende bygningsareal. 
 
Bydelsutvalget forutsetter at de vurderinger som tidligere er foretatt av 
Riksantikvar og Byantikvar i forbindelse med plassering, størrelse og utforming 
av midlertidige lokaler samme sted blir hensyntatt også vedrørende forslag til ny 
bebyggelse.  
 
Bydelsutvalget mener trafikk- og adkomstforhold samt parkeringsbehov bør 
studeres grundig, da trafikksituasjonen på Bygdøy, spesielt i turistsesongen er 
meget anstrengt, og veinettet på Bygdøy generelt og rundt Vikingskipene spesielt 
er sterkt trafikkbelastet. 
 
Bydelsutvalget kan orientere om at Bygdøy Kapellvei er Bygdøys viktigste 
skolevei, den må derfor søkes unngått som anleggsvei. Tiltakshaver forutsettes i 
byggeperioden å sørge for tilstrekkelig oppstillingsplass for anleggsmaskiner og 
leverandører på egen grunn. 
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Forslag til tillegg avsnitt 4 fra Bjarne Ødegaard (H): 
Det må ved utforming tas hensyn til Folkemuseet og boligbebyggelsen rundt. 
 
Forslag til vedtak med tillegg fra Bjarne Ødegaard (H) ble enstemmig 
vedtatt 
 
VEDTAK: 
Bydelsutvalget er oversendt bestilling av oppstartmøte for eiendommen Huk 
aveny 35, gnr 2, bnr 282/631, (Vikingskipsmuseet) til uttalelse. 
 
Bydelen viser til tidligere uttalelse vedrørende midlertidig laboratoriebygning på 
samme eiendom, sak 366/13, 10.12.2013. Vedtak følger vedlagt. 
 
Bydelsutvalget er positivt innstilt til det foreslåtte tiltaket som legger til rette for 
at Vikingskipssamlingene sikres for fremtiden, men er skeptisk til størrelsen på 
den foreslåtte utbyggingen – ca fire ganger større enn eksisterende bygningsareal. 
 
Bydelsutvalget forutsetter at de vurderinger som tidligere er foretatt av 
Riksantikvar og Byantikvar i forbindelse med plassering, størrelse og utforming 
av midlertidige lokaler samme sted blir hensyntatt også vedrørende forslag til ny 
bebyggelse. Det må ved utforming tas hensyn til Folkemuseet og 
boligbebyggelsen rundt 
 
Bydelsutvalget mener trafikk- og adkomstforhold samt parkeringsbehov bør 
studeres grundig, da trafikksituasjonen på Bygdøy, spesielt i turistsesongen er 
meget anstrengt, og veinettet på Bygdøy generelt og rundt Vikingskipene spesielt 
er sterkt trafikkbelastet. 
 
Bydelsutvalget kan orientere om at Bygdøy Kapellvei er Bygdøys viktigste 
skolevei, den må derfor søkes unngått som anleggsvei. Tiltakshaver forutsettes i 
byggeperioden å sørge for tilstrekkelig oppstillingsplass for anleggsmaskiner og 
leverandører på egen grunn. 
 
 

Sak 98/14 
BU-sak 
213/14 
 

Gyldenløves gate 15, gnr 213, bnr 143  
Oppstart detaljreguleringsplan 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget ønsker å gi kommentarer til varslet oppstart av arbeid med 
detaljreguleringsplan for eiendommen Gyldenløves gate 15, gnr 213, bnr143. 
 
Bydelsutvalget vil innledningsvis vise til tidligere vedtak i Bydelsutvalg Frogner i 
samme sak, BU-møte 31.03.04, 16.11.05 og 27.05.08 hvor bydelsutvalget støttet 
Byantikvarens forslag om bevaring, samt 24.02.09, da bydelsutvalget åpnet for 
bygging av barnehage på eiendommen, og sak 217/09 – 25.08.2009, hvor 
bydelsutvalget anbefalte en forsiktig utbygging av eiendommen, samt sak 343/13 
– 19.11.2013, hvor bydelsutvalget går inn for forslag til deling av eiendommen 
mellom formål bebyggelse – bolig og spesialområde park. Vedtak følger vedlagt. 
 
Bydelsutvalget har lenge arbeidet for å etablere enda et parkareal i den tette 
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bydelen, som har stort behov for dette og er opptatt av at eksisterende 
verneverdig grønnstruktur bevares. 
 
Bydelsutvalget mener at det fremlagte alternativet med en boligutbygging i 
nordre del av eiendommen med frittliggende boligbebyggelse i maks 3 1/2 etasje 
synes å ivareta hensynet til den bevaringsverdige biologiske mangfolden, 
herunder spesielt blodbøk og hengeask.  
 
Bydelsutvalget mener derfor at det foreslåtte alternativ kan aksepteres forutsatt at 
området for spesialområde/park blir godt beskyttet under byggefasen og at det 
som beskrevet i forslaget blir avsatt til parkområde/hageanlegg for allmenn 
benyttelse. Bydelsutvalget anbefaler at dette nedfelles i 
reguleringsbestemmelsene. 
 
Forslag til nytt avsnitt 4 og 5 fra Karin Beate Theodorsen (SV): 
Bydelsutvalget mener fortsatt at det fremlagte alternativet med en boligbygging i 
nordre del av eiendommen ikke ivaretar hensynet til områdets egenart. 
 
Bydelsutvalget viser til tidligere vedtak i denne saken, samt Byantikvarens 
forslag om bevaring. Dette verdifulle området må i sin helhet avsettes til 
spesialområde bevaring/park for allmenn benyttelse. 
 
Forslag til nytt avsnitt samt tillegg i avsnitt 4 og 5 fra Sverre Lorentzen (H): 
Bydelsutvalget viser til vedtak i sak 343/13 – 19.11.2013: Boligdelen bør 
innrettes med adkomst direkte fra fortau langs Schives gate, ikke over 
parkområdet. 
Av sakspapirene fremgår at man likevel har til hensikt å ha gangadkomst over 
parkområdet. Se bland annet diverse illustrasjoner. Bydelsutvalget anser dette 
som uønsket privatisering som vesentlig reduserer parkområdets kvaliteter for 
allmenn benyttelse. 
 
Bydelsutvalget anbefaler at forslag til reguleringsbestemmelser for alternativ II 
§4 Spesialområde – bevaring (park) 2.  avsnitt, 1. setning endres fra Det skal 
etableres gangadkomst til tilstøtende boligområde nord for spesialområdet til Det 
skal ikke etableres gangadkomst til tilstøtende boligområde nord for 
spesialområdet.  
Videre anbefales 2. avsnitt 2. setning strøket (Gangadkomsten skal utformes i 
samsvar med godkjent utomhusplan, ref §9). 
I tillegg anbefales §9, siste avsnitt, 1. setning strøket (Uteområdet mot gatene skal 
opparbeides til forhage/park etter de samme prinsipper som øvrige forhager i 
Gyldenløves gate). 
 
I første setning avsnitt 4 og 5 tilføyes for øvrig etter Bydelsutvalget mener. 
 
Forslag til nytt avsnitt 4 og 5 fra Karin Beate Theodorsen (SV) falt mot 2 
stemmer (1SV, 1A) 
 
Forslag til vedtak fra administrasjonen ble satt opp mot forslag til vedtak med 
endringer fra Sverre Lorentzen (H). 
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Forslag til vedtak fra administrasjonen falt mot 1 stemme (1F) 
 
Forslag til vedtak med endringer fra Sverre Lorentzen (H) ble vedtatt mot 1 
stemme (1F) 
 
VEDTAK: 
Bydelsutvalget ønsker å gi kommentarer til varslet oppstart av arbeid med 
detaljreguleringsplan for eiendommen Gyldenløves gate 15, gnr 213, bnr143. 
 
Bydelsutvalget vil innledningsvis vise til tidligere vedtak i Bydelsutvalg Frogner i 
samme sak, BU-møte 31.03.04, 16.11.05 og 27.05.08 hvor bydelsutvalget støttet 
Byantikvarens forslag om bevaring, samt 24.02.09, da bydelsutvalget åpnet for 
bygging av barnehage på eiendommen, og sak 217/09 – 25.08.2009, hvor 
bydelsutvalget anbefalte en forsiktig utbygging av eiendommen, samt sak 343/13 
– 19.11.2013, hvor bydelsutvalget går inn for forslag til deling av eiendommen 
mellom formål bebyggelse – bolig og spesialområde park. Vedtak følger vedlagt. 
 
Bydelsutvalget har lenge arbeidet for å etablere enda et parkareal i den tette 
bydelen, som har stort behov for dette og er opptatt av at eksisterende 
verneverdig grønnstruktur bevares. 
 
Bydelsutvalget viser til vedtak i sak 343/13 – 19.11.2013: Boligdelen bør 
innrettes med adkomst direkte fra fortau langs Schives gate, ikke over 
parkområdet. 
Av sakspapirene fremgår at man likevel har til hensikt å ha gangadkomst over 
parkområdet. Se blant annet diverse illustrasjoner. Bydelsutvalget anser dette som 
uønsket privatisering som vesentlig reduserer parkområdets kvaliteter for allmenn 
benyttelse. 
 
Bydelsutvalget anbefaler at forslag til reguleringsbestemmelser for alternativ II 
§4 Spesialområde – bevaring (park) 2.  avsnitt, 1. setning endres fra Det skal 
etableres gangadkomst til tilstøtende boligområde nord for spesialområdet til Det 
skal ikke etableres gangadkomst til tilstøtende boligområde nord for 
spesialområdet.  
Videre anbefales 2. avsnitt 2. setning strøket (Gangadkomsten skal utformes i 
samsvar med godkjent utomhusplan, ref § 9). 
I tillegg anbefales § 9, siste avsnitt, 1. setning strøket (Uteområdet mot gatene 
skal opparbeides til forhage/park etter de samme prinsipper som øvrige forhager i 
Gyldenløves gate). 
 
Bydelsutvalget mener for øvrig at det fremlagte alternativet med en 
boligutbygging i nordre del av eiendommen med frittliggende boligbebyggelse i 
maks 3 1/2 etasje synes å ivareta hensynet til den bevaringsverdige biologiske 
mangfolden, herunder spesielt blodbøk og hengeask.  
 
Bydelsutvalget mener for øvrig at det foreslåtte alternativ kan aksepteres forutsatt 
at området for spesialområde/park blir godt beskyttet under byggefasen og at det 
som beskrevet i forslaget blir avsatt til parkområde/hageanlegg for allmenn 
benyttelse. Bydelsutvalget anbefaler at dette nedfelles i 
reguleringsbestemmelsene. 
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 Bygdøynesveien 15, gnr 2, bnr 101  
Kunngjøring om oppstart av detaljregulering 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget har mottatt kunngjøring om oppstart av detaljregulering for 
Bygdøynesveien 15, gnr 2, bnr 101. 
  
Bydelsutvalget har tidligere gitt innspill til oppstartmøte (sak 150/14, vedlagt).  
 
Bydelsutvalget ber om at eksisterende vegetasjon på området blir vurdert i 
forhold til eventuelt verneverdig naturmangfold, før endelig plassering av 
bebyggelse og innkjøring til underjordisk garasjeanlegg. 
  
Bydelsutvalget forutsetter at det blir lagt til rette for felles lekeplass i området. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
 

Sak 100/14 
BU-sak 
215/14 
 
 

Holmens gate 2, gnr 209, bnr 439 
Byggesak til uttalelse 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget har til uttalelse søknad om tillatelse til etablering av uteservering i 
Holmens gate 2, gnr 209, bnr 439. Tillatelse er avhengig av dispensasjon fra 
gjeldende regulering. 
 
Bydelsutvalget går inn for søknaden om dispensasjon fra gjeldende 
reguleringsformål, forutsatt at Byantikvarens tilbakemeldinger etterkommes. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
 

Sak 101/14 
BU-sak 
216/14 
 

Forslag om hump i Sporveisgata ved den Tyske skole 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget har fra Bymiljøetaten mottatt forespørsel om uttalelse til forslag 
av ny hump i Sporveisgata like øst for krysset med Bogstadveien ved Den Tyske 
skole. 
 
Bydelsutvalget er positivt innstilt til tiltak som kan øke sikkerheten for skoleveien 
til de barna som sogner til Den Tyske skolen, og går inn for det foreslåtte tiltaket. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
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Sak 102/14 
BU-sak 
217/14 
 

Glomma vannregion 
Høringsinnspill til forvaltningsplan med tiltakspro gram 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget tar høringsutkast til forvaltningsplan med tiltaksprogram for 
vannregion Glomma til orientering. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
 

Sak 103/14 
BU-sak 
218/14 
 

Forenklinger og endringer i forskrift om byggesak 
Innspill til Høring 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget er invitert til å gi innspill til Forslag til forenklinger og endringer i 
forskrift om byggesak, ift Oslo kommunes høringsuttalelse. 
 
Bydelsutvalget vil peke på at i den tette bybebyggelsen i indre Oslo kan 
oppheving av søknadsplikt for enkelte tiltak, reduksjon av avstandskrav for 
enkelte tiltak og forenklinger i reglene om nabovarsling i mange tilfeller vise seg 
å være en ulempe. 
 
Bydelsutvalget anbefaler at det ved forslag til nye tidsfrister for behandling av 
plan- og byggesaker beregnes nødvendig tid for den lokale politiske behandlingen 
i bydelene.  
 
Forslag til endring i avsnitt 2. første setning (kursivert) fra Karin Beate 
Theodorsen (SV) og Bjarne Ødegaard (H): 
Bydelsutvalget vil peke på at i den tette bybebyggelsen i indre Oslo, med mange 
bevaringsverdige bygninger og områder, 
 
Forslag til vedtak med endring i avsnitt 2. første setning fra Karin Beate 
Theodorsen (SV) og Bjarne Ødegaard (H) ble enstemmig vedtatt 
 
VEDTAK: 
Bydelsutvalget er invitert til å gi innspill til Forslag til forenklinger og endringer i 
forskrift om byggesak, ift Oslo kommunes høringsuttalelse. 
 
Bydelsutvalget vil peke på at i den tette bybebyggelsen i indre Oslo, med mange 
bevaringsverdige bygninger og områder, kan oppheving av søknadsplikt for 
enkelte tiltak, reduksjon av avstandskrav for enkelte tiltak og forenklinger i 
reglene om nabovarsling i mange tilfeller vise seg å være en ulempe. 
 
Bydelsutvalget anbefaler at det ved forslag til nye tidsfrister for behandling av 
plan- og byggesaker beregnes nødvendig tid for den lokale politiske behandlingen 
i bydelene.  
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Sak 104/14 
BU-sak 
219/14 
 

Forslag til forskrift om konsekvensutredninger for planer etter Plan- og 
bygningsloven 
Innspill til høring 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget er invitert til å gi innspill til Forslag til forskrift om 
konsekvensutredninger for planer etter Plan- og bygningsloven – ift Oslo 
kommunes høringsuttalelse. 
 
Bydelsutvalget tar høringsutkastet til orientering.  
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
 

Sak 105/14 
BU-sak 
220/14 

Forslag til endringer i byggteknisk forskrift – TEK  10 
Innspill til høring 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget er invitert til å gi innspill til Forslag til endringer i byggteknisk 
forskrift – TEK 10 – ift Oslo kommunes høringsuttalelse. 
 
Bydelsutvalget er skeptisk til foreslåtte reduksjoner av tilgjengelighetskrav i og til 
bolig og krav om universell utforming av felles uteareal i større boligområder. 
 
Bydelsutvalget mener det bør være et mål at den økende eldrebefolkningen skal 
kunne tilbys boliger som fyller nødvendige tilgjengelighetskrav, og ser ikke at 
forslaget til endringer virker i denne retning..  
 
Forslag til vedtak fra Ulf Hordvik (H): 
Bydelsutvalget er invitert til å gi innspill til Forslag til forenklinger og endringer i 
forskrift om byggesak, ift Oslo kommunes høringsuttalelse. 
 
Bydelsutvalget støtter forslag til endringer i byggteknisk forskrift – TEK 10, med 
unntak av punkt 2 (Fjerning av krav om universell utforming av felles uteareal for 
større boligområder). 
 
Bydelsutvalget avventer med å gi støtte til punkt 3 (Redusert krav til 
stigningsforhold for gangadkomst til bolig) i påvente av ytterligere utredninger. 
I forhold til endring av tilgjengelighetskrav i boenhet, punkt 1, støtter 
bydelsutvalget alternativ 1a. 
 
Administrasjonens forslag til vedtak ble satt opp mot forslag til vedtak fra Ulf 
Hordvik (H). 
 
Administrasjonens forslag til vedtak falt mot 1 stemme (1SV) 
 
Forslag til vedtak fra Ulf Hordvik (H) ble vedtatt mot 2 stemmer (1F, 1SV) 
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Sak 106/14 
BU-sak 
221/14 
 

Uranienborg skole 
Eventuell plassering av midlertidig paviljong på Nordahl Rolfsens plass 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget har følgende tilbakemelding på forespørsel om bruk av kommunal 
park Nordahl Rolfsen til midlertidig paviljong for Uranienborg skole i 
byggeperiode, maksimalt 2 år: 
 
Bydelsutvalget mener arealet kan brukes slik som forespurt i maks 2 år og 
forutsetter at det inngås ordinær leieavtale med bydelen.  
 
Bydelsutvalget mener alternativene 2 og 3, som enklest synes å åpne for intern 
kommunikasjon mellom de ulike bygningene på skolen, er å foretrekke. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
 
 
 

Orienteringssaker: 
Orienteringssaker og utrykte vedlegg ligger på bydelens nettside: 
www.bydel-frogner.oslo.kommune.no/politikk som vedlegg til innkallingen. 
 
 
Sak 107/14 
 

Invitasjon til Bydelsforum torsdag 04.09.2014 
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 108/14 
14/437 

Rammetillatelse – Skovveien 3 
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 109/14 
14/82 

Innspill ny reguleringssak nybygg Uranienborg skole samt Uranienborg 
skoles bygningsmasse og skolegård gnr/bnr 213/9 
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 110/14 
14/670-1,2 

Søknad om tillatelse til mudring utenfor eiendom i Admiral Børresens vei 
Avslag og klage på avslag 
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 111/14 
14/589 

Fylkesmannens forventninger til kommunal planlegging i 2014, kommunens 
ansvar og viktige overordnede hensyn 
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 112/14 
14/596 

Har kommunen bestemt seg for at Huk friområde ikke lenger skal være et 
rekreasjonsområde? 
Saken ble tatt til orientering 

Sak 113/14 
13/236 

Navnsetting av gate eller plass etter Willy Brandt 
Innbyggerinitiativ 
Bystyresak 181/14 
Saken ble tatt til orientering 
 



13 

Sak 114/14 
14/598 

Om kommunens ansvar for veiledning og vurderinger av aktsomhetsplikten 
for utvalgte naturtyper 
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 115/14 
 
 

Informasjon om graving i Oscars gate, og Ruseløkkveien 3-5 
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 116/14 
 
 

SV krever at badebyråden griper inn, Aftenposten 23.06.2014 
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 117/14 
 
 

Svømmebassenget på Ruseløkka skole, dittOslo 19.06.2014 
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 118/14 
 
 

Frognervassdraget – møte torsdag 18. september kl 18 
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak /11914 
 
 

Kontaktutvalget for velforeninger i Oslo 
Nyhetsbrev 
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 120/14 
 
 

Protokoll fra byrådets møte 26.06, 12.06, 10.06.2014 
Saken ble tatt til orientering 
 

 
Eventuelt:  

• Street Basket som nå bygges på Huk. Det ønskes informasjon om prosessen ift krav om 
melding. 

• Skateanlegg Frognerkilen. Det ønskes informasjon om prosessen ift krav om melding. 
• Deltaker i referansegruppe for Plan for sykkelveinettet i Oslo. Ulf Hordvik (H), Jan Tank-

Nielsen (F) samt Einar Kjerschow (V) meldes på som referansegruppedeltakere. 
• Bydelsforum – møtedeltakerne ble oppfordret til å melde seg på. 
• Det ble varslet om mulig innspill fra V og H til Sykkelstrategi for Oslo kommune 2015 – 

2025, sak BU 207/14. 
• Badeforhold på Tjuvholmen ønskes satt opp på sakskartet til neste møte. 
• Komiteen ønsker å bidra til effektivisering og kostnadsreduksjon ved å overføre største 

delen av innkallingen til nettbasert utgave. Innkalling for september blir en prøveklut. 
 

 
 
Møtet ble hevet kl. 21:00 
 
 
 

      
 
Ulf Hordvik (H)       Inger Almqvist 
leder          sekretær 



 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Frogner 

  Bydelsadministrasjonen 
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Besøksadresse: Postboks 2400 Solli Telefaks: 23 42 49 01 Org. nr. 874 778 702 
Sommerrogata 1, inngang 0201 Oslo   
Henrik Ibsens gate E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no  
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Protokoll 
 
Tilstede: Carl- Henrik Bastiansen H leder, Tjeran Vinje H, Hans Magnus Borge H , Ole 

Jacob Kjendlie A,  Frode Ersfjord SV, Rudolph Brynn A, Kristoffer E. Andenæs 
F, Nina Stanghov Ulstein H, Lene Sundfær H, Vivian E. Gotaas H, Jan Mesicek V 
 
 

Forfall:  Natasza P. Sandbu V 
  
  
Møtegruppe: Helse- unge- sosial og kultur HUSK 
Møtested: Sommerrogaten 1, 5. etg. 
Møtetid: Tirsdag 19. august 2014 kl. 17:30 
Saksbeh.: Anne-Ma Moe-Christensen 
Telefon: 23 42 49 09 el 95 23 54 63 
  

Næringsetaten var invitert til å redegjøre for BUs rolle som høringsinstans i 
serverings- og skjenkesaker. De var representert ved Astrid Haga og Milla Dokka 

Åpen halvtime:  
 
Beboer Jan Erik Midtbø henstilte til politikerne at de endret hadde forskrift om 
åpningstider for serverings- og skjenkesteder i bydel Frogner. Han pekte på de 
lange åpningstider i Frognerveien/ Skovveien som gir nattlig støy for beboerne i 
området. 

 
Sak 76/14 Godkjenning av referat, innkalling og dagsorden. 

Godkjent 
 

Sak 77/14 Økonomirapport pr juli 2014 – status for innsparingstiltak vedtatt 1.07.2014 og 
økonomisk status med aktivitetstall pr 31.7.2014.  

BU sak 222/14 
Forslag til vedtak: 
 Bydelsutvalget vedtar Økonomirapport pr juli 2014 – status for innsparingstiltak 
vedtatt 1.7.2014 og økonomisk status med aktivitetstall pr 31.7.2014. 
Merknad fra H: 
Økonomirapporten fremlagt i august var av bedre kvalitet enn tidligere og gjør det 
mulig å analysere den økonomiske situasjonen i større grad enn tidligere. 
Analysene viser det er mulig å fremstille bydelens oppgaver og økonomi på en 
oversiktlig måte, noe som på sikt kan forbedre analyser også på andre områder. 

  
Det er spesielt viktig å følge opp de tiltak som fremstilles for å komme i balanse. 
Det er fremdeles ikke fremlagt et budsjett som går i balanse da noen av tiltakene 
ikke vil få effekt.  
Høyre ønsker ytterligere skriftlig dokumentasjon på: 
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Status på arbeidet med å gå i balanse, særlig med å utrede de to MNOK vi vedtok 
skulle kuttes i 100 Fellestjenester 
Flere av tiltakene har høy risiko, men legges til grunn at skal gi planlagte kutt. Vi 
ønsker derfor en risikoanalyse som beskriver hvorfor man anser at disse tiltakene 
kan gjennomføres og gi planlagte kutt, på tross av sin høye risiko.  
Spesielt effektivitetsgevinster/reduksjon av stillinger/vikarer i utøverleddet viser 
seg å være bør med i denne analysen, og vi ønsker at dette konkret informeres om 
på BU-møtet i August. 
Vi ønsker en tilsvarende rapport, som har blitt levert for august, månedlig ut året for 
å kunne følge opp tiltakene i HUSK og BU. 
Alle økonomirapporter skal fremlegges sammen med sakspapirene fredag før 
komitemøte og behandles av HUSK-møtet i forkant av BU. 
Alle økonomirapporter, inklusiv risikorapport, skal være lett å finne igjen på 
bydelens nettsider. Dette gjelder også alle økonomirapporter og risikovurderinger 
de siste 10 måneder. Vi ber administrasjonen snarest finne en teknisk og 
brukervennlig løsning som gjør dette mulig. 
Tidligere økonomirapporter har gitt annen informasjon og prognoser enn det som 
har kommet frem i rapporten for august. Vi ber derfor om en rapport som redegjør 
for de feil og endringer som tidligere har kommet i økonomirapportene, og hvorfor 
disse ikke er like gjeldende i dag. Rapporten må også inneholde en vurdering på 
hva som gjør at den nye informasjonen og de nye prognosene som viser merforbruk 
på andre felt enn tidligere rapporter, og hvorfor dette ikke har vært mulig å 
rapportere/avdekke tidligere.  

 
Merknad fra SV: 
SV er mot innsparingstiltakene som Bydelsutvalget vedtok 01.07.2014. 
Bystyreflertallets urealistiske budsjettrammer for bydelene i Oslo er hovedårsaken 
til de økonomiske problemene som har rammet Bydel Frogner. SV ønsker at 
Bydelsutvalget klart og tydelig sier i fra til Bystyret at budsjettrammene slik de er i 
dag er uakseptable for en forsvarlig styring av bydelen og de lovpålagte oppgavene 
som følger. 
SV vil påpeke at Bydelslederen i Frogner er fra Høyre, og at partiet også har rent 
flertall i bydelen. Derav følger det at med en ansvarlig styring burde man oppdaget 
bydelens økonomiske problemer langt tidligere, og også ha reagert overfor 
Bystyret. 
 
Protokolltilførsel fra A: 
 Dersom reduksjonen ikke går ut over brukerne kan vi akseptere innsparingen av et 
budsjett som var for dårlig planlagt fra byrådet i utgangspunktet, men beklager at 
noe av innsparingene skjer ved å benytte tjenester av firmaer som ikke har de 
samme lønns- og pensjonsbetingelser som de kommunale. 
 
Protokolltilførslel fra F: 
1. Bakgrunn: Bydel Frogner har underskudds dekning på budsjett, og må  
 dekke inn dette underskuddet ved kutt foreslått av  
bydelsadministrasjonen. Spørsmål: Vurderer Bydelsdirektøren at de  
 foreslåtte kutt rammer de lovpålagte oppgaver bydelen er satt til å  
utføre? Og videre mener Bydelsdirektøren at det er ett problem at  
budsjettet til bydelen blir vedtatt av bystyret, samtidig som ansvaret  
 for utføring ligger hos Bydelen? 
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2. Bakgrunn: Bydel Frogner skal legge om økonomibehandling ved at også  
HUSK får disse sakene under behandling. Spørsmål: Har Bydelene i Oslo  
 lagt opp til lik rapportering slik at tallmaterialet gitt av Frogner  
 Bydel kan sammenliknes med tallmaterialet gitt av andre bydeler? 
 

 
Sak 78/14 Årshjul – budsjettoppfølging m.v. 
BU sak 223/14 
  Forslag til vedtak: 
  Bydelsutvalget vedtar forslaget til årshjul strategi – budsjettoppfølging 2014. 
  Saken ble utsatt mot 3 stemmer (2A 1SV) 

Merknad fra SV: 
SV finner det beklagelig at komitéens flertall, med Høyre, velger å trekke saken fra 
behandling i HUSK-komitéen. Budsjettoppfølgingen er en viktig sak, som bør gis 
mulighet til oppfølging i god tid før Bydelsutvalgets møte. At saken fjernes fra 
sakskartet (etter at Dagsorden er satt) er heller ikke i tråd med vedtaket i Sak 80/14, 
som sier at «HUSK vil heretter få økonomisaker til behandling». 

 
 
Sak 79/14 Bydelsutvalgets uttalelse til KRV vedrørende sykehjemsetaten 
BU sak 224/14 
   

Arbeidsgruppens forslag til vedtak foreligger ikke. Saken utsettes til 
behandling i BU. 
 

Sak 80/14 Komitestruktur/ oppgaver HUSK 
BU sak 225/14 
  Forslag til vedtak: 

HUSK vil heretter få økonomisaker til forberedende behandling, før beslutning i 
BU. 
Enstemmig tiltrådt. 
 

Sak 81/14 Regulering av tigging i Oslo kommunes politidistrikt – høring 
BU sak 226/ 
                        Forslag fra V: 

Bydel Frogner er negativ til all regulering og ethvert forbud mot tigging. Ethvert 
menneske skal ha rett til å be andre borgere om hjelp.  
Forslaget falt mot 7 stemmer (6H og 1 F) 
 
Forslag fra H: 
Alternativ 1, Forbud mot tigging, ble anbefalt mot 4 stemmer (1 V, 1 SV, 2 A)
   
Merknad fra V: 
Kommentar til forslaget fra F: 
Kriminalisering løser ikke tigging, som er et sosialt problem. Det eksisterer i dag et 
lovverk mot kriminelle handlinger. Forslaget må derfor avvises. 
  
Kommentar til forlaget fra A: 
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Å regulere tigging på denne måten vil skape store praktiske problemer for politi og 
ordensmakt. Tigging vil flyttes fra ett område til et annet, og dermed måtte 
håndheves. Dette vil bety unødvendig og lite effektiv bruk av fellesskapets 
ressurser. 
Venstre avviser på denne bakgrunn både forlaget fra F og forslaget fra A. 
 
  
   
Orienteringssaker: 

Sak 82/14       Brukervalg praktisk bistand - juli 
BU sak 242/14 

Tatt til orientering 
 

Sak 83/14      Brukervalg hjemmesykepleie – juli 
BU sak 243/14 

Tatt til orientering 
 

Sak 84/14       Anmodning om forvaltningsrevisjon – foreløpig svar fra kommunerevisjonen 
BU sak 244/14 

Tatt til orientering 
 

Sak 85/14       Boligbehovkartlegging 2014 – rapport 
BU sak 245/14 

Tatt til orientering 
 

Sak 86/14       Bruken av økonomiske boligvirkemidler 2013 
BU sak 247/14 

Tatt til orientering 
 

Sak 87/14 Rapport fra landsomfattende tilsyn 2014 med barneverntjenesten i bydel Frogner 
BU sak 248/14 

Merknad fra SV: 
 SV registrerer at Fylkesmannens tilsyn med barnevernets oppfølging av barn i 
fosterhjem har funnet en rekke avvik, og er bekymret for bydelens videre 
oppfølging av disse. Slik den økonomiske situasjonen er i bydelen, frykter SV at 
blant annet avvik som går på oppfølgingsbesøk ut over minimumsantallet kan settes 
i sammenheng med innsparingstiltakene som nå rammer bydelen. SV ber om at 
administrasjonen klargjør om barnevernstjenesten kan forvente flere 
avviksmeldinger, gitt den økonomiske situasjonen og innsparingstiltakene som 
Bydelsutvalget har vedtatt. 
 

Sak 88/14       Tilsynsrapport Majorstutunet Bo- og Behandlingssenter 19.5.2014 – svar fra SYE 
BU sak 248/14 
Tatt til orientering 
 
Sak 89/14Tilsynsrapport Fagerborghjemmet/ Norabakken 27.5.2014 – svar fra SYE 
BU sak 250/14 
Tatt til orientering 
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Sak 90/14 Opplæring, årshjul høst 2014 – tilsynsutvalgene 
BU sak 251/14 

Tatt til orientering  
HUSK ønsker en evaluering av opplæringen. 
   

Sak 91/14 Henvendelse til SYE fra tilsynsutvalg 1 vedrørende bygningsmessige forhold ved 
Fagerborghjemmet 

BU sak 253/14 
  Tatt til orientering 
 
Sak 92/14 
BU sak 235/14 Briskeby Kafé Oslo As, Briskebyveien 70 – eierskifte 
                        Tatt til orientering    
Sak 93/14 
BU sak 236/14 Lime Frogner, Frognerveien 42 – ny salgsbevilling 
Sak 94/14        Tatt til orientering 
  
BU sak 237/14 Vérité, Stranden 1 – Aker Brygge – ny bevilling 
                         Tatt til orientering   
Sak 95/14 
BU sak 238/14 Druen, Stranden 1 – utvidelse av bevilling 
                         Tatt til orientering  
Sak 96/14 
BU sak 239/14 Ayamara, Parkveien 64 – ny bevilling 
                         Tatt til orientering  
Sak 97/14 
BU sak 240/14 Monkey Bar, Henrik Ibsens gate 60 – ny bevilling 
                         Tatt til orientering  
Sak 98/14 
BU sak 241/14 Stranden 5, Stranden 5 – ny bevilling 
                         Tatt til orientering 
 
Sak 99/14 Bading på Tjuvholmen – oppslag i media 2014 
BU sak 254/14 
  Tatt til orientering 
 
Til behandling: 
Sak 100/14 Barotto, Parkveien 80 – ny bevilling 
BU sak 255/14 

Forslag til vedtak: 
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Barotto AS gis serverings- og skjenkebevilling 
ved Barotto, Parkveien 80.  

| Eiendommen, Parkveien 80 ligger i et boligområde. Åpningstider reguleres av egen 
forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  
Tiltrådt mot 2 stemmer (1A, 1 SV) 

 
Sak 101/14 Det nye Il Moro AS, Hegdehaugsveien 36 – ny bevilling inne og ute 
BU sak 256/14 
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Forslag til vedtak: 
 Frogner bydelsutvalg anbefaler at Det Nye Il Moro AS gis serverings- og 
skjenkebevilling ved Det Nye Il Moro AS, Hegdehaugsveien 36.  
Eiendommen, Hegdehaugsveien 36 ligger i en hovedferdselsåre i bydelen. 
Åpningstider reguleres av egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  

  Tiltrådt mot 2 stemmer (1A, 1 SV) 
 
Sak 102/14 Felix konferansesenter, Bryggetorget 3 – eierskifte 
BU sak 257/14 

Forslag til vedtak: 
 Frogner bydelsutvalg anbefaler at Food Republic AS gis serverings- og 
skjenkebevilling ved Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3.  
Eiendommen, Bryggetorget 3 ligger i sentrum. Åpningstider reguleres av egen 
forskrift som forvaltes av Næringsetaten 
Enstemmig tiltrådt 
 
 

Carl-Henrik Bastiansen 
leder 
 
   
 



 

 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Frogner 

 Bydelsadministrasjonen 
 

  

  

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

 
 

Møtereferat 

 
Tilstede: Bjarne Ødegaard (H), Ulf Hordvik (H), Carl-Henrik Bastiansen (H), Ole Jacob 

Kjendlie (A), og Anne-Lise Bergenheim (V) 
Observatører: Hans Høeg Henrichsen (F),  

Forfall: Elisabet Parmeggiani (H), Erna Kahlbom (SV) 
Fra adm.: Wenche Ørstavik, Olaf Varslot, Anne-Ma Moe-Christensen, Heidi Damengen 
 
Møtegruppe: 

 
Arbeidsutvalget 

Møtested: Sommerrogt. 1 
Møtetid:  Tirsdag 12. august 2014 kl. 16.30 
Referent.: W. Ø. 
Telefon:  
Neste møte:  Tirsdag 9. september 2014 kl. 16.30 
 
Åpen halvtime:  
 
Saker til behandling på delegert myndighet:  

• Søknad om fritak for verv til bydelsutvalget, AU, MIBU og driftsstyret ved Majorstuen 
skole (A) 

• Støtte til forslag om seniorprisen til institusjonssjef Arnulf Myklebust 
 
SAKER TIL BU (Komité er markert):  
MIBU / BU Forslag til ny sykkelstrategi for Oslo kommune 
MIBU / BU Sykkelrute E18 Drammensveien 

Parsell Munkedamsveien – Rådhusplassen 
Forslag til detaljregulering 
Begrenset høring 

MIBU / BU Brynjulf Bulls plass 2 
Nytt Nasjonalmuseum på Vestbanen 
Overbygning over del av veirampe E-18  
Anmodning om uttalelse 

MIBU / BU Middelthuns gate 17, gnr 215, bnr 228, 226 
Kunngjøring om offentlig ettersyn 16.06.2014 – 11.08.2014 
Detaljregulering 
 
Utrykt vedlegg 

MIBU / BU Huitfeldts gate 15, gnr 209, bnr 105 
Kunngjøring om offentlig ettersyn 
Detaljregulering 

MIBU / BU Huk aveny 35, gnr 2, bnr 631 
Bestilling av oppstartmøte, videresendt bydelen 

MIBU / BU Gyldenløves gate 15, gnr 213, bnr 143 
Planoppstart detaljreguleringsplan 

MIBU / BU Bygdøynesveien 15, gnr. 2, bnr. 101 
Kunngjøring om oppstart av detaljregulering 
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MIBU / BU Holmens gate 2, gnr 209, bnr 439 
Byggesak til uttalelse 

MIBU / BU Ny plassering av bomstasjon i Sørkedalsveien 
MIBU / BU Forslag om hump i Sporveisgata ved den Tyske skole 
MIBU / BU Glomma vannregion 

Høringsinnspill til forvaltningsplan med tiltaksprogram 
MIBU / BU Forenklinger og endringer i forskrift om byggesak  

Innspill til høring 
MIBU / BU Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter Plan- og 

bygningsloven 
Innspill til høring 

MIBU / BU Forslag til endringer i byggteknisk forskrift  
Innspill til høring 

HUSK / BU Økonomirapport pr juli 2014 – status for innsparingstiltak vedtatt 
01.07.2014 og økonomisk status med aktivitetstall pr 31.07.2014 

HUSK / BU Årshjul – budsjettoppfølging m.v.  
HUSK / BU Bydelsutvalgets uttalelse til KRV vedrørende Sykehjemsetaten 
HUSK / BU  Komitestruktur / oppgaver HUSK 
BU  Søknad om fritak for verv til bydelsutvalget, AU, MIBU og driftsstyret ved 

Majorstuen skole (H) 
BU Søknad om fritak for verv til bydelsutvalget (V) 
BU Endringer i Arbeiderpartiets representanter i råd og utvalg 
BU Endringer i Fremskrittspartiets representanter i råd og utvalg 
BU  Endringer i Høyres representanter i råd og utvalg 
BU  Endringer i Venstres representanter i råd og utvalg 
BU  Endringer i Sosialistisk Venstrepartis representanter i råd og utvalg 
BU  Bydelsutvalget inviteres til å utnevne en observatør med vara til ISU 

Frogner 
O-SAK BU Briskeby Kafé Oslo As, Briskebyveien 70 – eierskifte  
O-SAK BU Lime Frogner, Frognerveien 42 – ny salgsbevilling  
O-SAK BU Vérité, Stranden 1 – Aker Brygge – ny bevilling  
O-SAK BU Druen, Stranden 1 – utvidelse av bevilling 
O-SAK BU Ayamara, Parkveien 64 – ny bevilling 
O-SAK BU Monkey Bar, Henrik Ibsens gate 60 – ny bevilling 
O-SAK BU Stranden 5, Stranden 5 – ny bevilling 
O-SAK BU Brukervalg praktisk bistand – juli 
O-SAK BU Brukervalg hjemmesykepleie – juli 
O-SAK BU  / 
HUSK 

Anmodning om forvaltningsrevisjon – foreløpig svar fra KRV 

O-SAK BU  / 
HUSK 

Boligbehovskartlegging 2014 - rapport 

O-SAK BU  / 
HUSK 

Bruken av økonomiske boligvirkemidler 2013 

O-SAK BU  / 
HUSK 

Rapport fra landsomfattende tilsyn 2014 med barneverntjenesten i bydel 
Frogner 

O-SAK BU / 
HUSK 

Tilsynsrapport Majorstuetunet Bo- og Behandlingssenter 19.5.2014 – svar 
fra SYE 

O-SAK BU / 
HUSK 

Tilsynsrapport Fagerborghjemmet / Norabakken 27.5.2014 – svar fra SYE 
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O-SAK BU / 
HUSK 

Opplæring, årshjul høst 2014 - tilsynsutvalgene 

O-SAK BU / 
HUSK 

Rapport fra landsomfattende tilsyn med KVP i 2013 

O-SAK BU / 
HUSK 

Henvendelse til SYE fra tilsynsutvalg 1 vedrørende bygningsmessige 
forhold ved Fagerborghjemmet 

SAKER TIL INFO/DRØFTING: 
- Leder av MIBU orienterte om at to store saker vil bli presentert forut for MIBU møtet 

19.8. Presentasjonen vil foregå mellom kl. 18 og kl. 19 ved Ruter/Sweco vedr. planer for 
trikk over Tinkern og BYM vedr. beboerparkering. Interesserte er velkomne.  

 
 
 
Oslo, 15. august 2014 
 
 
 
Bjarne Ødegaard (H) 
Bydelsutvalgets leder 
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Frogner bydelsutvalg 
Postboks 2400 Solli 
0201 Oslo 
 

     PROTOKOLL 
 
FRA ARBEIDSUTVALGETS MØTE 12. AUGUST 2014  
Sommerrogt. 1,  
 
Til stede:  Høyre: Bjarne Ødegaard 
  Ulf Hordvik  
  Carl-Henrik Bastiansen (tilstede fra sak 

196/14) 
   
 Arbeiderpartiet Ole Jacob Kjendlie (tilstede fra sak 

196/14) 
   
 Venstre Anne-Lise Bergenheim 
Forfall: Elisabet Parmeggiani (H) og Egil Heinert (A) 
 
Fra administrasjonen:  Bydelsdirektør  Wenche Ørstavik 
    Avd. direktør   Olaf Varslot 
    Avd. direktør   Anne-Ma Moe-Christensen 
    Avd. direktør   Heidi Damengen 
     
 
Møtet ble ledet av:  Bjarne Ødegaard (H) 
 
Innkalling og dagsorden enstemmig godkjent. 
 
INHABILITET: ingen meldte 
 
SAK 195/14 
 
 

SØKNAD OM FRITAK FOR VERV TIL BYDELSUTVALGET, 
AU, MIBU OG DRIFTSSTYRET VED MAJORSTUEN SKOLE (A) 
 
Forslag til vedtak:  
Bydelsutvalget innvilger fritak for resten av inneværende valgperiode for 
Egil Heinert grunnet flytting. Ole Jacob Kjendlie rykker opp som fast 
medlem av BU og settes inn som fast medlem av AU. Emil Aas 
Stoltenberg rykker opp som fast medlem av MIBU.  
 
Arbeiderpartiet foreslår Janne Marie Log som nytt varamedlem i miljø- 
og byutviklingskomiteen (MIBU). 
 
Arbeiderpartiet foreslår Ole Jacob Kjendlie som nytt varamedlem til 
driftsstyret ved Majorstuen skole.  
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (2H, 1V) 
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SAK 196/14 
 
 

STØTTE TIL FORSLAG OM SENIORPRISEN TIL 
INSTITUSJONSSJEF ARNULF MYKLEBUST 
 
Forslag til vedtak fra H:  
Bydelsutvalget vil foreslå Arnulf Myklebust, institusjonssjef ved 
Frognerhjemmet, til seniorprisen 2014 
 
Begrunnelse:  
Arnulf Myklebust er en av Oslos mest respekterte og avholdte 
institusjonsledere (Frogner menighets hjem) som nylig fikk kongens 
fortjenestemedalje for sitt samfunnsengasjement. Han er en enestående 
leder av Frogner Menighetshjem og har alltid fremholt at dette er deres 
hjem, her skal beboerne ha det godt. For videre begrunnelse vises det til 
artikkel om tildeling av kongens fortjenestemedalje 
 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (3H, 1V, 1A) 
 
 

 
Protokollen godkjent. 
 
Oslo, 14. august 2014 
 
 
 
Bjarne Ødegaard (H) 
Bydelsutvalgets leder 



 

 

  
 Oslo kommune 
 Bydelsutvalg Frogner 

  
 

  

 

 

    
Bydel Frogner Postadresse: Telefon:  23 42 49 00 Bankkonto: 1315.01.00032 
Besøksadresse: Postboks 2400 Solli Telefaks: 23 42 49 01 Org. nr. 874 778 702 
Sommerrogaten 1, inngang 0201 Oslo   
Henrik Ibsens gate E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no  

 

 

 

BU-sak  195/14 
 
 
 
Møtedato: 12.8.14 - Arbeidsutvalget på delegert myndighet 
 
 
SØKNAD OM FRITAK FOR VERV TIL BYDELSUTVALGET, AU, M IBU OG 
DRIFTSSTYRET VED MAJORSTUEN SKOLE (A) 
 
Bydel Frogner har mottatt søknad om fritak for verv som representant til bydelsutvalget Frogner 
for valgperioden 2011-2015 fra Egil Heinert, som er valgt inn i som representant for partiet 
Arbeiderpartiet. Det søkes om fritak grunnet flytting.  
 
Kommunal- og regionaldepartementet har 3.1.2003, med hjemmel i kommunelovens § 12 nr. 7, 
fastsatt forskrift om direkte valg til kommunedelsutvalg. Direkte valg til bydelsutvalg 2007 skal 
gjennomføres i hht. ovennevnte forskrift og valglovens bestemmelser om kommunestyrevalg så 
langt de passer, jfr. Forskriftens § 8. 
 
Utgangspunktet er at den som er valgt til et kommunalt folkevalgt organ har plikt til å gjøre 
tjeneste i vervet gjennom hele valgperioden. Med hjemmel i kommunelovens § 15 nr. 2 kan 
bystyret, eller i dette tilfellet det direkte valgte bydelsutvalget, likevel frita, for et kortere tidsrom 
eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan 
skjøtte sine plikter i vervet. Adgangen til å bli fritatt fra vervet forutsetter en personlig søknad. 
 
Imidlertid er det slik at representanter i bydelsutvalget må ha sin folkeregisterregisterte bosted i 
bydelen, jfr kommunelovens § 15 nr. 1. I den perioden en valgt representant ikke har sitt 
folkeregisterregistrert bosted i bydelen, er ikke vedkommende valgbar til bydelsutvalget. 
 
På denne bakgrunn anses at Egil Heinert må tre ut av sitt verv i bydelsutvalget. Begrunnelsen for 
dette er at han har meldt flytting til Folkeregistret ut av bydel Frogner med virkning fra og med 1. 
august 2014. 
 
Vedkommende sitter i tillegg som medlem av arbeidsutvalget og miljø- og byutviklingskomiteen, 
samt som varamedlem av driftsstyret ved Majorstuen skole, og trer også ut her. Ole Jacob 
Kjendlie rykker opp som fast medlem av BU og foreslås som fast medlem av AU. Emil Aas 
Stoltenberg rykker opp som fast medlem av MIBU. Arbeiderpartiet bes om å komme med forslag 
til nye varamedlemmer til MIBU og til driftsstyret ved Majorstuen skole. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget innvilger fritak for resten av inneværende valgperiode for Egil Heinert. Ole Jacob 
Kjendlie rykker opp som fast medlem av BU og som settes inn som fast medlem av AU. Emil Aas 
Stoltenberg rykker opp som fast medlem av MIBU.  
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Arbeiderpartiet foreslår ………………… som nytt varamedlem i miljø- og byutviklingskomiteen. 
 
Arbeiderpartiet foreslår …………………som nytt varamedlem til driftsstyret ved Majorstuen 
skole.  
 



 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Frogner 

  Seniorrådet 
 

  

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

 
 

 

 

Møtereferat 
 

 
Tilstede: Hans Høegh Henrichsen, leder 

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

For øvrig møtte: Elenor W. Holter  
Forfall: Rannveig Dahl  
Møtegruppe: Seniorrådet 
Møtested: Frognersalen, Sommerrogt. 1  
Møtetid: Tirsdag 19. august 2014 kl. 10.00 
Referent.: Brynhild Vestad 
Telefon: 23 42 49 08 
Neste møte: Tirsdag 16. september 2014 kl. 10.00 

  
 
 

 
Sak 58/14 Godkjenning av innkalling og dagsorden samt referat fra siste møte 
  Godkjent   
 
Sak 59/14 ”Bydelsdirektørens 10 minutter” 

Bydelsdirektøren presenterte økonomisak 63/14, og svarte på spørsmål knyttet til 
bydelens økonomi. Medieoppslag knyttet til at enkelte bydeler ikke gjør vedtak 
knyttet til handling av dagligvarer ble diskutert. Seniorrådet kom med tanker på 
løsninger til hvordan dette kunne løses i fremtiden.  
 

Sak 51/14 Svindel av eldre – tiltak i Storbritannia 
 I tråd med vedtak fra sist møte, presenterte leder forslag til uttalelse. Forslaget fikk 

enstemmig tilslutning og vil videresendes bydelsutvalget. Uttalelsen er vedlagt 
referatet.  
 

Sak 60/14 Sakspapirer til Seniorrådets møte – forslag til ny rutine 
 Forslag til overgang til samme rutine som for komiteer og øvrige råd ble enstemmig 

vedtatt. Medlemmer som ønsker gjennomgåelse av hvordan sakspapir kan finnes og  
leses på nett, kan ta kontakt med sekretær. 
 

Sak 61/14 Invitasjon til markering av FNs internasjonale eldredag 1. oktober 
Seniorrådet ønsker også i år å delta på markering av eldredagen. Sekretæren 
bestiller 12 invitasjoner til Seniorrådet og formidler disse til medlemmene.  
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Sak 62/14 Kandidater til Oslo kommunes seniorpriser 2014 – ny frist 22. august  
Seniorrådet slutter seg enstemmig til bydelsutvalgets forslag til at seniorprisen 
tildeles Arnulf Myklebust, mangeårig daglig leder av Frognerhjemmet I tillegg 
fremmer et enstemmig Seniorråd ”Prosjekt besøksvenn” som kandidat innenfor 
kategori 1: Hjemmetjenesten, eldresentre/andre tiltak for eldre. Nominasjonen er 
vedlagt referat.  
 

Sak 63/14 Økonomirapport per juli 2014 – status for innsparingstiltak vedtatt 01.07.14 
og økonomisk status med aktivitetstall per 31.07.2014   
Saken ble presentert og utførlig gjennomgått av bydelsdirektøren, og tatt til 
orientering.  

 
Sak 64/14 Tilsynsrapport MABO 18.05.14 – svar fra SYE  

Seniorrådet merker seg spesielt det positive og dekkende i tilbakemeldingen fra 
SYE. 
 

Sak 65/14 Tilsynsrapport Fagerborghjemmet / Norabakken 27.05.14 – svar fra SYE   
Tatt til orientering. Forhold ved Fagerborghjemmet ble videre diskutert under sak 
66/14.  
 

Sak 66/14 Henvendelse fra tilsynsutvalg 1 vedrørende bygningsmessige forhold ved 
Fagerborghjemmet   

 Seniorrådet er godt fornøyd med at Tilsynsutvalget og Bydelsadministrasjonen har 
tatt grep i denne saken, og ser med forventning frem til responsen.  
 

Sak 67/14  Opplæring årshjul høst 2014 – tilsynsutvalgene  
Saken ble utsatt i påvente av sakspapirene.  
 

Sak 68/14 Bydelsutvalgets uttalelse til Kommunerevisjonen vedrørende sykehjemsetaten 
Uttalelsen var ennå ikke klar da Seniorrådet holdt møtet, men det ble orientert om at 
partiene hadde nedsatt gode representanter i arbeidsgruppen. Seniorrådets felles 
uttalelse sammen med vestlige bydelseldreråd er formidlet til arbeidsgruppen.  
 

Sak 69/14 Forslag til endring av byggteknisk forskrift  
Seniorrådet er skeptisk til fjerning av krav om universell utforming av felles 
uteareal for større boligområder og for redusert krav til stigningsforhold for 
gangadkomst til bolig, men støtter øvrige forslag til endring i byggeteknisk 
forskrift.  

……… 
 

Det ble stilt spørsmål i møtet om hvor lang tid det tar å få trygghetsalarm.  
 Anne Hovde ved Bestillerkontoret opplyste følgende:  
 
Ved hastesaker, som ved utskrivning fra sykehus, gis det tidvis en hastemelding til 
leverandør, SOS International. Da vil alarmen kunne være på plass innen en uke. 
Ellers kan det ta en måned, i noen tilfeller to. Dette styres av den private 
leverandør, SOS International. Leverandør må ha et sett nøkler til leiligheten og det 
bør være analog linje på plass for å kunne iverksette ordningen. Hvor bruker ikke 
har fasttelefonlinje, må GSM-systemet testes ut.  
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Pris: Husstander med samlet skattbar nettoinntekt før særfradrag over 255 735 (over 
3G) betaler månedssats på 216 kroner for trygghetsalarm.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Møtet hevet kl. 12.20 

 
 
 

       
    
       
Hans Høegh Henrichsen      Brynhild Vestad 
leder          sekretær 
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I MØTE 19. AUGUST 2014 i VEDTOK SENIORRÅDET ENSTEMMIG FØLGENDE 
 

FOR VIDERESENDING TIL BYDELSUTVALGET: 
 
 
 

VÅRE ELDRE ER EN UTSATT GRUPPE VED OVERFALL, RAN, VOLD, SVINDEL OG BEDRAGERI 
 

Generelt er eldre mer utsatt enn andre både ved voldelig og økonomisk kriminalitet. Med 

alderen er de fysiske krefter og deres motstandskraft redusert. Vi ser over den senere tid at det 

er et økende antall av grove overfall av eldre forsvarsløse. Gjennomgående er eldre også et 

lettere bytte for tyver og svindlere, der mange forbrytere nettopp har spesialisert seg på eldre.  

 

Parallelt med de fysiske skader som påføres ved et overfall, eller de økonomiske tap ved tyveri og 

svindel, har man samtidig den psykologiske virkning som blir sterkere jo eldre offeret er. Uansett 

om offeret fysisk helt eller delvis kommer seg, vil her den psykologiske virkning være langvarig og 

sterkt bidra til en svekket livskvalitet som igjen lett vil føre til en forkortelse av livet.  

 

I Storbritannia har «The Sentencing Council» (et organ under den britiske domstolsordning) i mai 

i år sent ut nye retningslinjer til landets dommere i saker som gjelder svindel og bedrageri 

overfor eldre. Her er gjeldende maksimumsstraffer firedoblet med virkning fra 1. oktober 2014. 

Forskning som “The Sentencing Council” har gjennomført, viser at «selv om tapet for den eldre 

bare måtte være et mindre beløp, så kan dette ha en ødeleggende virkning på offeret, med 

personer som lider følelsesmessig og psykologisk, og som mister evnen til å ta seg av sitt eget liv»   

 

Ved å ta kriminalitet mot eldre så alvorlig, sender man et kraftig signal om at beskyttelse av våre 

eldre, både materielt, fysisk og når det gjelder deres livskvalitet, er en prioritert oppgave. Dette 

er en sak som vi i Norge også bør ta alvorlig. 
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Forslag til kandidat til seniorpris   
Kategori: 1- Hjemmetjenesten/eldresentre/andre tiltak for eldre:  
 
 
Prosjekt besøksvenn:  
Seniorrådet foreslår ”Prosjekt besøksvenn” som kandidat til årets Seniorpris, kategori 1- 2014.  
 
Begrunnelse:  
Prosjektet retter seg mot en målgruppe det tradisjonelt har vært vanskelig å nå:  
Hjemmeboende med kognitiv svikt som av ulike årsaker ikke kan benytte seg av ellers gode tilbud 
gruppetilbud på seniorsenter eller demenssenter.  
 
Per dags dato har prosjektet 12 aktive relasjoner. 3 nye relasjoner er under forberedelser i august 
måned. Brukerne er i aldersgruppen 68 til 95 år.  
 
Prosjekt besøksvenn prøver å skreddersy et best mulig program for den enkelte bruker. For å få til 
dette hjelper det å få kjennskap til personens interesser og yrkesbakgrunn – og gjøre kobling mot 
en besøksvenn som vi tror passer best mulig både med hensyn til interesser og personlighet. For å 
imøtekomme dette rekrutterer vi som besøksvenner både pensjonister og studenter. For noen kan 
liten forskjell i alder være viktig, mens for andre kan det å møte en student innenfor samme fagfelt 
som man selv har jobbet innenfor, være positivt. Brukeren får en fast person som besøksvenn som 
regelmessig kommer på besøk på det tidspunktet som passer best for brukeren. Samværet skjer 2-3 
ganger per uke, 2-3 timer per gang. Erindring står i sentrum under samværet. Dette kan både være 
gjennom samtaler, det å lage mat sammen, synge, se på bilder og å gå tur og oppsøke kjente 
trakter, gjerne til et seniorsenter  – og på den måten også få fysisk aktivitet.  
 
Prosjektet vil samarbeide med museumsprosjektet ”Møte med minner” –  et demensvennlig 
museumstilbud, hvor en liten gruppe besøksvenner og brukere vil gjøre museumsbesøk i høst.  
 
Vi ser at personer med kognitiv svikt har stort utbytte av én fast person som regelmessig kommer 
på besøk, og hvor man kan bygge en tillitsfull relasjon over tid.  
 
Det gjør godt å se at hverdagen blir meningsfull, at den gir glede og bidrar til å opprettholde 
selvfølelse og til å vedlikeholde ferdigheter for brukeren. Pårørende har også uttrykket også stor 
takknemlighet over avlastningen prosjektet gir. 
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Møtereferat 
 

 
Tilstede: Rudolph Brynn (A), Bjørn Hansen (NHF), Sara Glent (H), Erika Birke (FFO), 

Ellinor Bergrud (NBF) 
Forfall: Unni Brodin FFO, Berit Schjefstad (FFO), Trond Tvedt (FND) 
Møtegruppe: Råd for funksjonshemmede 
Møtested: Sommerogaten 1 
Møtetid: Mandag 18. august 2014 kl. 16:00 
Referent.: A-M Moe-Christensen 
 
Neste møte: 

 
Mandag 15. september 

 
 

Åpen halvtime. Nytt medlem, Sara Glent, ble ønsket velkommen. 
 

45/14  Godkjenning av referat, innkalling og dagsorden 
 
46/14 Brynjulf Bulls plass 2, Nytt Nasjonalmuseum på Vestbanen. 
BU sak  Overbygning over del av veirampe E-18 – anmodning om uttalelse. 

Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget er anmodet om å gi en uttalelse til søknad om rammetillatelse for 
utvidelse av lokk over ramper fra/til E18 i forbindelse med utbygging av nytt 
Nasjonalmuseum. 

 
Bydelsutvalget går inn for de omsøkte dispensasjoner.  

 
Bydelsutvalget ber om at gjerdehøyde over tunnelåpningen vurderes nøye i forhold 
til sikkerhet. 

  Rådets forslag: 
  Rådet ber om at universell utforming ivaretas på fellesarealet. 
  Enstemmig tiltrådt. 
 
47/14 Huitfeldts gate 15. Kunngjøring om offentlig ettersyn – detaljregulering. 
BU sak 
 Forslag til vedtak: 

Bydelsutvalget har til uttalelse offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering for 
Huitfeldtsgate 15, gnr 209, bnr 105. Forslaget tar sikte på å legge til rette for et 
boligbygg i 7 etasjer pluss tilbaketrukket overetasje, med mulighet for 
strøksrelevant næringsdrift på bakkeplan mot gaten og økt utnyttelse.  

 
Bydelsutvalget viser til tidligere uttalelse for samme eiendom, sak 223/13, 
27.08.2013, ved varsel om oppstart av planarbeidet, og opprettholder dette vedtak: 

 
Bydelsutvalget går inn for at eksisterende reguleringsformål, byggeområde for 
bolig med sosiale felles- og servicefunksjoner videreføres. 
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Bydelsutvalget mener det er viktig å opprettholde kvaliteten i det ”homogene og 
velbevarte bygningsmiljø” som er beskrevet i Riksantikvarens NB!-register, og 
anbefaler at foreslåtte byggehøyder reduseres slik både Byantikvar og Plan- og 
bygningsetaten anbefaler. 

 
Bydelsutvalget anbefaler at § 6 i gjeldende regulering (30% 2-roms leiligheter, 70% 
3-roms eller større leiligheter med hovedvekt på 4-roms) videreføres, og kan 
opplyse om at det er en stor andel små boliger i eksisterende bebyggelse i bydelen. 
Bydelsutvalget ønsker at det legges til rette for at flere barnefamilier kan bo sentralt 
i bydelen.  

 
Bydelsutvalget ønsker at det ved nybygg anlegges nye parkeringsplasser minimum i 
henhold til parkeringsnormen. 

 
Bydelsutvalget ber om at krav om tilrettelegging for barns lek på dekke over 1. 
etasje samt på eventuell felles takterrasse medtas i reguleringsbestemmelsene.  

 Rådets forslag: 
Rådet ber om at krav i teknisk forskrift til plan- og bygningsloven overholdes når 
det gjelder universell utforming. 
Enstemmig tiltrådt. 

 
48/14 Gyldenløves gate 15. Planoppstart detaljreguleringsplan. 
BU sak 

 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget ønsker å gi kommentarer til varslet oppstart av arbeid med 
detaljreguleringsplan for eiendommen Gyldenløves gate 15, gnr 213, bnr143. 

 
Bydelsutvalget vil innledningsvis vise til tidligere vedtak i Bydelsutvalg Frogner i 
samme sak, BU-møte 31.03.04, 16.11.05 og 27.05.08 hvor bydelsutvalget støttet 
Byantikvarens forslag om bevaring, samt 24.02.09, da bydelsutvalget åpnet for 
bygging av barnehage på eiendommen, og sak 217/09 – 25.08.2009, hvor 
bydelsutvalget anbefalte en forsiktig utbygging av eiendommen, samt sak 343/13 – 
19.11.2013, hvor bydelsutvalget går inn for forslag til deling av eiendommen 
mellom formål bebyggelse – bolig og spesialområde park. Vedtak følger vedlagt. 

 
Bydelsutvalget har lenge arbeidet for å etablere enda et parkareal i den tette 
bydelen, som har stort behov for dette og er opptatt av at eksisterende verneverdig 
grønnstruktur bevares. 

 
Bydelsutvalget mener at det fremlagte alternativet med en boligutbygging i nordre 
del av eiendommen med frittliggende boligbebyggelse i maks 3 1/2 etasje synes å 
ivareta hensynet til den bevaringsverdige biologiske mangfoldet, herunder spesielt 
blodbøk og hengeask.  

 
Bydelsutvalget mener derfor at det foreslåtte alternativ kan aksepteres forutsatt at 
området for spesialområde/park blir godt beskyttet under byggefasen og at det som 
beskrevet i forslaget blir avsatt til parkområde/hageanlegg for allmenn benyttelse. 
Bydelsutvalget anbefaler at dette nedfelles i reguleringsbestemmelsene. 
Rådets forslag: 
 Rådets støtter administrasjonens forslag til vedtak men vil understreke at gjeldende 
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krav til grøntområde/ fellesarealer når det gjelder universell utforming. 
Enstemmig tiltrådt. 
 

49/14 Bygdøynesveien 15. Kunngjøring om oppstart av detaljregulering. 
BU sak 
  Forslag til vedtak: 

Bydelsutvalget har mottatt kunngjøring om oppstart av detaljregulering for 
Bygdøynesveien 15, gnr 2, bnr 101. 

  
Bydelsutvalget har tidligere gitt innspill til oppstartmøte (sak 150/14, vedlagt).  

 
Bydelsutvalget ber om at eksisterende vegetasjon på området blir vurdert i forhold 
til eventuelt verneverdig naturmangfold, før endelig plassering av bebyggelse og 
innkjøring til underjordisk garasjeanlegg. 

  
Bydelsutvalget forutsetter at det blir lagt til rette for felles lekeplass i området. 

 Rådets forslag: 
Råd for funksjonshemmede ønsker at tiltakshaver følger krav til universell 
utforming i plan- og bygningsloven og gjeldende norsk standard NS 11005 og NS 
11001-2. 
 

50/14 Holmens gate 2. Byggesak til uttalelse. 
BU sak 
  Forslag til vedtak: 

Bydelsutvalget har til uttalelse søknad om tillatelse til etablering av uteservering i 
Holmens gate 2, gnr 209, bnr 439. Tillatelse er avhengig av dispensasjon fra 
gjeldende regulering. 

 
Bydelsutvalget går inn for søknaden om dispensasjon fra gjeldende 
reguleringsformål, forutsatt at Byantikvarens tilbakemeldinger etterkommes. 

  Rådets forslag: 
Til orientering; ønsker at tilgjengelighetskrav overholdes. 
Enstemmig vedtatt. 

 
51/14 Forskrift om endring i byggteknisk forskrift. Innspill til høring. 
BU sak Rådets forslag: 

Se høringssvar vedlagt referatet. 
  
52/14 Referat fra aktuelle møter: 

1. R. Brynn orienterte fra møte i brukerutvalg NAV. 
2. R. Brynn og B. Hansen orienterte om DU 2014-konferansen. 
3. O. Storsletten orienterte om planleggingsmøte til Hjelpemiddelmessen 15.-15. 
oktober. 
 

53/14 Referat fra sentralt råd. 
Det har ikke vært møte i sentralt råd. AU forbereder diverse saker. 

 
54/14 Aktuelle saker fra medlemmene. 

E. Bergrud tok opp bekymringen om fremkommeligheten i Bogstadveien. 
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Eventuelt: 
Orientering om bydelens økonomiske situasjon. 
Rådet ser med bekymring på nedskjæringer i hjemmetjenesten. 
 
Uranienborg skole – nybygg. 
Rådet forutsetter at forskrift om universell utforming følges. 

 
 B.Hansen informerte om Oslo Innovation Week. 

 
O. Skogsletten informerte om at organisasjonene har utarbeidet en felles uttalelse til 
forslag om ny TT- forskrift. Se vedlegg. 

 
 
Rudolph Brynn 
leder 
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Høringsuttalelse fra Rådet for funksjonshemmede, bydel Frogner, 

vedrørende Byggteknisk forskrift, TEK 10 Forslag til endringer i 

tekniske krav til byggverk av 2010-03-26 nr 489 

 

Oslo, 2014-08-18 

 
Rådet for funksjonshemmede i Oslo kommune bydel Frogner, viser til Kommunal- og 
moderniseringsdepartementets høringsforslag av 2014-06-08 om forenkling av 
byggetekniske krav i Byggteknisk forskrift, TEK 10. Rådet noterer seg at 
Departementets forslag kun berører kravene i forskriften som er knyttet til universell 
utforming, ikke krav til miljø og energi.  

Departementets forslag til endringer 

I Departementets høringsnotat foreslås det enten unntak fra tilgjengelighetskrav for 
inntil 50 prosent av boenheter på 50 m2 BRA eller mindre i en bygning, eller at krav til 
snusirkel reduseres fra 1,5 m til 1,4 m og skal gjelde i kun ett rom av hver funksjon; 
fjerning av krav om universell utforming av felles uteareal for større boligområder; 
redusert krav til stigningsforhold for gangatkomst til bolig; redusert krav til 
åpningskraft for dør; skjerpet krav til sikkerhetsglass i vindu og andre glassfelt; endret 
krav til utgang fra branncelle i risikoklasse 4, samt enkelte redaksjonelle endringer.  
 
Endringene foreslås med ikrafttredelse 1. januar 2015. 

Rådets kommentarer 

Rådet for funksjonshemmede i bydel Frogner følgende generelle kommentarer og 
spesifikke kommentarer til Departementets forslag:  

Generelle kommentarer 

Rådet for funksjonshemmede i bydel Frogner er bekymret over at kun de punkter 
som berører krav til tilgjengelighet og universell utforming i TEK 10 skal revideres og i 
realiteten betydelig svekkes. Det har i lengre tid vært drevet en kampanje fra visse 
aktører i boligmarkedet som ensidig har fokusert på kravene til tilgjengelighet som en 
hovedårsak til at boligprisene i dagens marked stiger, slik at mange ekskluderes fra å 
delta, spesielt unge. Med forslaget til endringer som nå er på høring virker det som 
om Departementet støtter disse argumentene, selv om det er tilbakevist fra eksperter 
og andre aktører i byggenæringen at krav til universell utforming er urimelig 
fordyrende.  Det som er kostnadsdrivende er andre faktorer som tomtepriser, 
infrastruktur mv. 
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I dag er det kun mellom 7 og 10 % av dagens boliger som har besøkstilgjengelighet 
(det foreligger ikke statistikk over universelt utformede boliger) - mens nye boliger 
utgjør rundt 1 prosent av boligmassen (NOVA m.fl.). Med andre ord er det et stort 
behov for universell utforming av boliger. Den demografiske utviklingen i Norge og 
andre land viser at det i nær fremtid blir et voksende behov for universelt utformede 
boliger. Svenske tall beregner at i løpet av en boligs gjennomsnittlige livsløp som 
beregnes til 80 år, er det mer enn 80 % sjanse at personer med nedsatt bevegelighet 
vil bo der, enten det handler om gravide, eldre, personer som har brukket bena eller 
funksjonshemmede. Alle trenger tilgjengelige boliger.  

Fokuset på bevegelseshemmede (spesielt rullestolbrukere) i deler av byggenæringen 
og deres talsmenn er derfor et sidespor i diskusjonen om krav til boliger. 

Rådet støtter målsettingen om «å gjøre det enklere og rimeligere å komme seg inn i 
boligmarkedet og eie sin egen bolig» men er av den klare oppfatning at en svekkelse 
av dagens krav til universell utforming er feil strategi. I stedet mener Rådet at staten 
bør gjøre tiltak for å styrke innovasjonskompetanse, planleggingskompetanse og 
kompetanse i utviklingsarbeid i byggenæringen slik at det skapes et miljø for nye 
ideer som sikrer alle likeverdig tilgang til boligmarkedet.  

Kostnader knyttet til universell utforming av nye boliger utgjør kun 2-3 prosent av de 
totale byggekostnader for nye boliger (jfr. dokumentasjon fra NIBR, Skanska, Sintef, 
sveitsiske undersøkelser, o.a.) - dersom korrekt planlegging og løsning er foretatt av 
bygningsnæringen.  

Det er også viktig at kostnader knyttet til tilgjengelighetskrav må settes opp mot 
samfunnsmessig gevinst: Med universelt utformede boliger kan flere fortsette å bo i 
egen bolig fremfor å flytte på en institusjon.  

Rådets merknader til de konkrete forslag 

Rådet har følgende merknader til de enkelte endringsforslagene:  

• Krav om tilgjengelig boenhet § 12-2 første ledd: Det foreslås at «Det er 
tilstrekkelig at inntil 50 prosent av boenheter på maksimalt 50 m² BRA med ett 
eller to rom for varig opphold i bygning, oppfyller kravene».  

o Rådets kommentar : Rådet er av den oppfatning at forslaget om 50 % 
unntak for boliger på 50 m2 BRA eller mindre i en bygning vil bidra 
sterkt til en dårlig bostandard og levevilkår for de gruppene som 
nettopp vil dominere beboermassen i slike boliger, som 
minstepensjonister, enslige og ungdom, for ikke å snakke om personer 
med nedsatt funksjonsevne.   
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•  
Krav til rom og annet oppholdsareal 12-7 annet ledd: Det foreslås at «For rom 
med samme funksjon er det tilstrekkelig at minst ett har snuareal med 
diameter på minimum 1,4 m. Rom skal utformes slik at rullestolbruker kan 
betjene nødvendige funksjoner på en tilfredsstillende måte».  

o Rådets kommentar: Rådet ønsker at krav om snusirkel/friplass fortsatt 
skal være på 1,5 m. Forslag til endring avvises. 

•  
Entre og garderobe §12-8 første ledd: Det foreslås at «(1) Entre/inngang i 
tilgjengelig boenhet skal ha fri passasje utenfor møbleringssone og plass til 
snusirkel med diameter 1,4 m for rullestol utenfor dørens slagradius».  

o Rådets kommentar: Rådet ønsker at snusirkel/friplass fortsatt skal ha 
1,5 m i diameter. Forslag til endring avvises. 

•  
Bad og toalett § 12-9 første ledd og bokstav a. Det foreslås at: «(1) Boenhet 
skal ha minst ett bad og toalett der følgende skal være oppfylt: 

o a) Størrelse og planløsning skal være slik at det er fri gulvplass til en 
snusirkel med diameter på minimum 1,4 m foran toalett, minimum 0,9 
m fri gulvplass på den ene siden av toalettet og minimum 0,2 m på den 
andre siden. Det skal være fri passasjebredde på 0,9 m fram til fri plass 
ved siden av toalett».  

o Rådets kommentar: Rådet ønsker at gjeldende bestemmelse 
beholdes, ikke minst for å sikre at beboere skal kunne benytte toalettet 
– alle kan ikke benytte toalettet fra samme side. Forslag til endring 
avvises. 

•  
Balkong og terrasse § 12-11 tredje ledd og bokstav a og b. Det foreslås at: 
«(3)For bygning med krav til tilgjengelig boenhet og byggverk med krav om 
universell utforming skal følgende være oppfylt: 

o b) I byggverk med krav om universell utforming skal balkong, terrasse 
og uteplass ha fri gulvplass for rullestol som gir plass til snusirkel med 
diameter 1,5 m utenfor dørens slagradius. 

o c) I bygning med krav om tilgjengelig boenhet skal minst en balkong, 
terrasse og uteplass ha fri gulvplass for rullestol som gir plass til 
snusirkel med diameter 1,4 m utenfor dørens slagradius».  

o Rådets kommentar: Rådet ønsker at gjeldende bestemmelse 
beholdes. Forslag til endring avvises. 

•  
Dør, port mv. § 12-15 fjerde ledd. Det foreslås at «4) I bygning med krav om 
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tilgjengelig boenhet gjelder første til tredje ledd, med unntak av tredje ledd 
bokstav a. Tredje ledd bokstav e gjelder bare for inngangsdør, dør til balkong 
og terrasse og for dør til rom med krav om tilgjengelighet».   

o Rådets kommentar: Rådet kan ikke forstå at en beboer ikke skal 
kunne ha tilgang til alle rom i boligen. Forslag til endring avvises.  

•  
Uteareal med krav om universell utforming § 8-2 første ledd og bokstav b. Det 
foreslås at: «(1) Følgende uteareal skal være universelt utformet slik det 
følger av bestemmelser i forskriften: 

o a) uteareal for allmennheten 
o b) uteareal for boligbygning med krav om heis 
o c) uteareal for byggverk for publikum 
o d) uteareal for arbeidsbygning» 
o Rådets kommentar: Rådet ønsker føyet til nytt punkt b) felles uteareal 

for større boligområde (slik formulering i dagens regelverk er). Dette 
fordi også boligbygninger som er tilgjengelige, selv om de ikke har krav 
om heis, trenger universell utforming av utearealet for at alle beboere 
skal ha likeverdig tilgang til felles uteareal. 

•  
Gangatkomst til byggverk. § 8-6 første ledd. Det foreslås at: «§8-6 
Gangatkomst til byggverk: 

o (1) Gangatkomst til bygning med boenhet skal være trinnfri og ikke ha 
større stigning enn 1:15. For kortere strekning inntil 3,0 m kan stigning 
være maksimum 1:12. For hver 0,6 m høydeforskjell skal det være 
hvileplan med lengde minimum 1,5 m. Dersom terrenget er for bratt til 
at kravet om stigningsforhold kan oppnås, gjelder ikke kravet om 
trinnfrihet og stigning til bygning med boenhet uten krav om heis.» 

o Rådets kommentar: Rådet går i mot en endring fra 1:20 til 1:15 og 
ønsker at opprinnelig krav beholdes. Forslag til endring avvises. 

•  
Rampe § 12-18 annet ledd. Det foreslås at: «(2) Rampe skal ha jevnt og 
sklisikkert dekke og stigning maksimum 1:20. For strekning under 3,0 m kan 
stigningen være maksimum 1:12. For hver 0,6 m høydeforskjell skal det være 
et horisontalt hvileplan med lengde minimum 1,5 m. Rampe tilknyttet bygning 
med boenhet skal ha stigning maksimum 1:15».  

o Rådets kommentar : Rådet er for tillegget men ønsker stigning på 
maksimum 1:20 på rampe tilknyttet bygning med boenhet.  
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• Dør, port mv. § 12-15 tredje ledd og bokstav b. Det foreslås at: «(3) I byggverk 
med krav om universell utforming gjelder i tillegg til første og annet ledd 
følgende: 

o b)Dør som er beregnet for manuell åpning skal kunne åpnes med 
åpningskraft på maksimum 30 N. Kravet gjelder for dører til og i 
hovedatkomst og hovedrømningsvei. 

o (4) I bygning med krav om tilgjengelig boenhet gjelder første til tredje 
ledd, med unntak av tredje ledd bokstav a. Kravet om åpningskraft på 
maksimum 30 N gjelder for dører i alle atkomst- og rømningsveier». 

o Rådets kommentar : Rådet ønsker at kravet er maksimum 20 N for 
dører til og i hovedatkomst og hovedrømningsvei og for dører i alle 
atkomst og rømningsveier. Det foreslåtte kravet vil etter Rådets mening 
være et hinder for likeverdig tilgang, ikke minst for eldre. 
 

• Rekkverk § 12-17 annet og tredje ledd. Det foreslås at: «(2) For rekkverk i 
trapper og ramper skal følgende minst være oppfylt: 

o a) Høyde på rekkverk skal være minimum 0,9 m. Dette omfatter også 
rekkverk på repos og hvileplan. 

o b) Håndlist skal være i høyde 0,9 m over gulv/trinn. 
o (3) Høyde på rekkverk ved balkonger, tribuner, passasjer og lignende 

skal være minimum 1,0 m. Der nivåforskjellen er mer enn 10,0 m, skal 
rekkverk ha en høyde på minimum 1,2 m». 

Rådets kommentar : Rådet avviser forslaget. Rådet finner det underlig at 
Departementets forslag bryter med norsk standard; Norsk Standard NS 
11001-2 Pkt. 10.2.2 har i dag som krav at i felles trapper i boliger skal det 
være montert håndlister i to høyder på begge sider i trappeløpet, og disse 
skal monteres i høyder på henholdsvis 700 mm og 900 mm. Rådet ønsker at 
dagens krav opprettholdes.  

Konklusjon 

Rådet for funksjonshemmede i bydel Frogner er av den klare oppfatning at det 
mangler faktagrunnlag for påstanden om at det er kravene til universell utforming i 
dagens bestemmelser som er årsak til de høye prisene på boligmarkedet, og at det 
derfor skulle være behov for omfattende endringer i byggteknisk forskrift.  

Rådet for funksjonshemmede i bydel Frogner konkluderer derfor med at dagens 
lovgivning må opprettholdes.  
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Ved å endre dagens regelverk vil svært mange bli utestengt fra likeverdig tilgang til 
boligmarkedet og til å få et veltilpasset hjem. 

Med hilsen 

Rådet for funksjonshemmede i bydel Frogner 

 

 

Rudolph Brynn 

Leder 



Referansegruppa for TT prosjektet. v 
v/ Leder Jens Helgebostad 
 

Oslo 18.8.2014 
 
 
 
 
 
Fremtidig transporttjeneste (TT) i Oslo kommune – n otat om utkast til ny TT forskrift. 
 
Vi viser til utkastet til ny forskrift for TT i Oslo kommune. Organisasjonene i referansegruppen 
(Norges Blindeforbund Oslo, Norges Handikapforbund Oslo, FFO Oslo, Oslo fylkeslag av 
Norsk Forbund for utviklingshemmede og Handikappede barns foreldreforening Oslo) er 
glade for at forskriften nå revideres. Vi setter bl.a. stor pris på at reglene om fast sjåfør-
gruppe på faste reiser formaliseres i forskriften. Forslaget har imidlertid noen svakheter og 
forbedringspunkter. I tråd med intensjonene i Stortingsmelding 25 og  uttalelser fra Helse- og 
Omsorgsdepartementet skal TT-ordningen ”gjøre forflytningshemmede mer mobile, og 
således transportmessig mer likestilt den øvrige befolkningen”. På enkelte punkter er 
forslaget med på å opprettholde og forsterke forskjellene mellom TT-brukere og andre 
kollektivreisende. Vi vil påpeke at det er god samfunnsøkonomi i å sikre sterkere arbeids- og 
samfunnsdeltagelse fra funksjonshemmede. Derfor er en fleksibel og god TT-ordning viktig. 
Organisasjonene er også opptatt av at vi får en forskrift som legger til rette for en mindre 
byråkratisk – og dermed mindre kostnadskrevende TT-ordning, samtidig som det er behov 
for å sikre riktig bruk 
 
I det følgende vil vi påpeke de viktigste endringene som må gjøres i forslaget. Under 
Organisasjonenes forslag er våre tillegg understreket. 
 

§ 1. Formål  

Kommunens forslag: 

Forskriften skal bidra til at personer med forflytningsvansker, som ikke kan nytte annen 
kollektivtransport, skal ha et alternativt transporttilbud.  

Tilbudet om tilrettelagt transport utgjør en del av det kollektive transporttilbudet i kommunen, 
og innebærer at samkjøring med andre må påregnes. 

 

Organisasjonenes forslag: 

Forskriften skal bidra til at personer med forflytningsvansker, som ikke kan nytte annen 
kollektivtransport, skal ha et alternativt transporttilbud.  

Tilbudet om tilrettelagt transport utgjør en del av det kollektive transporttilbudet i kommunen, 
og innebærer at en viss samkjøring med andre må påregnes. 

 
Begrunnelse: Det er viktig at TT-brukere har muligheter til å komme seg til arbeid, sosiale og 
samfunnsmessige aktiviteter like raskt og rettidig som om de hadde brukt ordinær 
kollektivtransport. Vi har tidligere sett eksempler på at for stort fokus på samkjøring gir 
uholdbare reisetider og arbeidsforhold. Eksempler som kan nevnes er en time Bislett – 
Regjeringskvartalet og tre timer mellom Rosenhoff og Ullern. Det er viktig at samkjøring 
fortsatt er underordnet fremkommelighet. 
 



 
 
§ 3. Vilkår for reiserett 
 
Kommunens forslag: 
Søkere under 6 år kan innvilges reiserett til spesialbarnehage og avlastning med TT, dersom 
øvrige vilkår i første ledd er oppfylt. 
 
Organisasjonenes forslag: 
Søkere under 6 år kan innvilges reiserett med TT til spesialbarnehage/barnehage og 
avlastning/ BPA /aktiviteter med støttekontakt, dersom øvrige vilkår i første ledd er oppfylt. 
 
Begrunnelse:  
Forskning viser at det er viktig for senere samfunnsdeltagelse at funksjonshemmede barn 
allerede i barnehage og skole integreres i vanlig skole/barnehage. Da er det avgjørende at 
spesialbarnehagene ikke blir det eneste alternativet det er mulig å komme seg fram til. 
 
Når brukerstyrt personlig assistanse (BPA) blir rettighetsfestet fra 1.1.2015, kan man også 
erstatte støttekontakt og avlastning. For mange foreldre med sterkt funksjonshemmede barn 
er det vanskelig nok å finne egnede assistenter, avlastning og støttekontakter. Ved å velge 
vår formulering vil man unngå at de i tillegg må sikre at assistent/avlaster/ støttekontakt også 
må ha sertifikat. 

§ 3. Søknaden 
Kommunens  forslag: 
(3. ledd) Søkere etter §8 tredje ledd og §9 må dokumentere reisebehovet, herunder at disse 
ikke dekkes av andre transportordninger. 
 
Organisasjonenes forslag: 
(3. ledd) Søkere etter §9 må dokumentere reisebehovet, herunder at disse ikke dekkes av 
andre transportordninger. 
 
Begrunnelse:  
Ingen andre kollektivreisende må søke flere uker på forhånd om å få kjøpe en billett over 
bygrensen for å besøke en ny venn, kjæreste, eller delta i kollokviegrupper med nye 
studiekollegaer. Det er igjen viktig å beholde intensjonen om mest mulig likebehandling av 
TT-reisende og andre kollektivreisende.  Vi ser imidlertid behovet for å ha kontroll med 
kostnadene for reiser over bygrensen. Vi mener dette kan løses ved å si at utgangspunktet 
er at 1/3 av reisene kan brukes over bygrensen. Er behovet større må brukeren gi en 
begrunnet søknad. Vi tror dette også vil redusere presset på rask saksbehandling, når TT-
brukere får nye venner, kjærester etc i nabokommunene.  

§ 5. Reiserettens varighet 

Kommunens forslag: 

(1.ledd) Reiserett med TT gis vanligvis for to år. Reiserett kan gis for inntil fem år dersom TT-
brukeren dokumenterer at den nedsatte funksjonsevnen har en varighet på fem år eller mer. 
For barn under 6 år kan det unntaksvis innvilges reiserett for en kortere periode enn to år. 

 

Organisasjonenes forslag: 



(1. ledd) Reiserett med TT gis vanligvis for to år. Reiserett kan gis for inntil ti år dersom TT-
brukeren dokumenterer at den nedsatte funksjonsevnen har en varighet på ti år eller mer. 
For barn under 6 år kan det unntaksvis innvilges reiserett for en kortere periode enn to år. 

 
Begrunnelse: 
Mange TT-brukere har en medfødt, eller ervervet funksjonsnedsettelse som er permanent. 
Både for bydel, kommune og bruker er det da hensiktsmessig å slippe stadige søknader. 
 

§ 7. Tildeling av fritidsreiser  
Kommunens forslag: 
TT-brukere over 6 år får en årlig kvote med fritidsreiser som fastsettes av bystyret i den 
årlige budsjettbehandlingen. Kvoten fastsettes etter følgende gruppeinndeling: 

a) spesialbilbrukere over 6 år 
b) blinde eller synshemmete brukere over 6 år 
c) personbilbrukere mellom 6 og 67 år 
d) øvrige personbilbrukere over 67 år  

Kvoten kan fordeles utover året, for eksempel kvartalsvis. Det er ikke mulig å overføre 
restkvote fra en periode til en annen. 

I særskilte tilfeller kan TT-brukere etter søknad innvilges tilleggsreiser utover tildelt kvote. TT-
brukere som har stønad til motorkjøretøy etter folketrygdloven innvilges ikke tilleggsreiser. 

 
Organisasjonenes forslag: 
TT-brukere får en årlig kvote med fritidsreiser som fastsettes av bystyret i den årlige 
budsjettbehandlingen. Kvoten fastsettes etter følgende gruppeinndeling: 

a) Rullestolbrukere med helt eller delvis behov for spesialbil 
b) blinde eller svaksynte brukere 
c) personbilbrukere over 67 år 
d) øvrige personbilbrukere 

Kvoten gis for ett år av gangen. Det er ikke mulig å overføre restkvote fra en periode til en 
annen. 

TT-brukere kan etter søknad innvilges tilleggsreiser utover tildelt kvote. TT-brukere som har 
stønad til motorkjøretøy etter folketrygdloven innvilges ikke tilleggsreiser. 

 
Begrunnelse:  
(a): Når det nå igjen er teknisk mulig å åpne for at rullestolbrukere kan alternere mellom 
spesialbil og personbil, er det naturlig å samle alle rullestolbrukere i en gruppe. I søknaden 
bør det bes om at brukeren definerer fordelingen av spesialbil og personbil.  
(a-c): Vi ønsker å fjerne nedre aldersgrense på 6 år. Se begrunnelse under § 3.  
(b): Synshemmede er en samlebetegnelse for blinde og svaksynte 
(c-d): I dag reduseres antall reiser til under det halve når ”gående” TT-brukere runder 67 år. 
Når mennesker avslutter sin yrkesaktivitet er det lite sannsynlig at de samtidig vil halvere sin 
sosiale og samfunnsmessige deltagelse. Det er i så fall et tap for både samfunnet og den 
enkelte. Organisasjonene har forståelse for at man trenger noen år på å få denne gruppen 
opp på samme nivå som de hadde før pensjonsalder, men foreslår at dette  skal være fullført 
til 2019. 
(2. ledd): Kollektivreisende flest har ikke nødvendigvis samme reisemønster og reiseantall i 
alle årets måneder. Det gjelder også TT-brukere. Det er lettere å kunne komme seg fram 
med hvit stokk, rullator, rullestol etc når  fortauene ikke er glatte og ubrøytede. Kanskje deltar 
man på kurs om høsten, men ikke om våren. Det må være like selvsagt at mennesker med 



nedsatt funksjonsevne kan råde over sin egen fritid , som at andre kan det. Derfor  mener vi 
det gir svært dårlige signaler å forhåndsbestemme at TT-brukere skal ha like mange reiser 
hvert tertial, kvartal, eller måned. Som andre må de få bestemme dette selv. 
 
(3. ledd): Ordlyden i forslaget tyder på at kommunen ønsker seg en kraftig innskjerping i 
mulighetene til å få tilleggsreiser. Organisasjonene opplever at det allerede i dag er vanskelig 
nok å få tilleggsreiser og ønsker derfor en formulering som tilsvarer dagens forskrift. 
 

§ 8. Bruksområde fritidsreiser 
Kommunens forslag: 

TT-brukere kan benytte fritidsreiser til: 

a) fritidsreiser innenfor Oslo kommunes grenser 
b) Ahus ved sykebesøk 
c) Oslo lufthavn Gardermoen ved egen flyreise 

Ved reiser til Oslo lufthavn Gardermoen er det anledning til å ha med en medhjelper og egne 
barn, så fremt det er plass i biltypen TT-brukeren er innvilget reiserett med.  

Dersom sterke helse- eller sosialmessige grunner tilsier det, og det foreligger et særskilt 
reisebehov, kan TT-brukere unntaksvis innvilges rett til å benytte et bestemt antall 
fritidsreiser til en på forhånd angitt adresse i kommunene Bærum, Lørenskog, Nittedal og 
Oppegård. 

Fritidsreiser kan ikke benyttes til reiser som skal dekkes av andre transportordninger, 
herunder reiser som dekkes av lov om pasient- og brukerrettigheter. Tilsvarende gjelder 
dersom kommunen tilbyr annen transport. 

 
Organisasjonenes forslag: 

TT-brukere kan benytte fritidsreiser til: 

a) fritidsreiser innenfor Oslo kommunes grenser 
b) Ahus ved sykebesøk 
c) Oslo lufthavn Gardermoen ved egen flyreise 
d) fritidsreiser fra Oslo til de nærmeste Akershuskommunene: Bærum, Nesodden, 

Oppegård, Skedsmo, Lørenskog og Nittedal 

Ved reiser til Oslo lufthavn Gardermoen er det anledning til å ha med en medhjelper og egne 
barn, så fremt det er plass i biltypen TT-brukeren er innvilget reiserett med.  

Inntil 1/3 av fritidsreisene kan benyttes til reiser til nabokommuner som angitt under d). Det 
kan søkes om å utvide denne andelen. 

Fritidsreiser kan ikke benyttes til reiser som skal dekkes av andre transportordninger, 
herunder reiser som dekkes av lov om pasient- og brukerrettigheter.  

 
Begrunnelse: 
3. ledd er en kraftig innsnevring av bystyrets svært positive vedtak fra 25.9.2013. 
Organisasjonene ser også at det er nødvendig å innsnevre området til den nærmeste delen 
av Akershus, i alle fall til man oppnår mer erfaring med ordningen. Skedsmo er her tatt med 
fordi Høyskolen i Oslo og Akershus har undervisningslokaler, med tilhørende student-
aktiviteter både her og i Oslo. Vi er imidlertid svært skeptiske til en ordning der det skal 
forhåndsregistreres og –godkjennes hvem i disse kommunene man skal kunne reise til. Det 
må f.eks være mulig for en ung TT-bruker å kunne dra på besøk til nye venner, en ny 
kjæreste, delta i kollokvier og studentsamlinger uten at kommunen har adressen registrert på 



forhånd. Bystyrets sa i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2014: «I påvente av en slik 
sak (dvs ny forskrift vedtatt – vår presisering) gis bydelene i .særskilte tilfelle adgang til helt 
unntaksvis å praktisere dette der sterke helse- eller sosialmessíge grunner tilsier dette». Vi 
oppfatter at den sterke innskrenkingen bare skal gjelde til ny forskrift er vedtatt og iverksatt, 
og ber derfor om at første del av 3. ledd strykes. 

(4. ledd): Siste setning strykes fordi første setning er uttømmende. 

§ 9. Faste reiser  

Kommunens forslag: 

TT-brukere kan benytte faste reiser til følgende kommunale tjenester: 

a) spesialbarnehage 
b) aktivitetsskole (SFO/AKS) 
c) videregående skole 
d) voksenopplæring 
e) dagtilbud som benyttes som alternativ til arbeid, når TT-brukeren har vedtak om 

dette 
f) avlastning og støttekontakt, når TT-brukeren har vedtak om dette 

TT kan ikke benyttes til faste reiser i første ledd dersom de dekkes av andre 
transportordninger, eller kommunen tilbyr annen transport. 

TT kan benyttes til arbeidsrettet utdanning og lønnet arbeid, såfremt dette ikke dekkes av 
andre transportordninger, herunder stønad til arbeids- og utdanningsreiser fra NAV. 
Faste reiser kan benyttes i Oslo kommune, eller til og fra kommuner i Akershus. 
 
Organisasjonenes forslag: 

Første setning endres til: TT-brukere kan benytte faste reiser til følgende tjenester: 

 
Begrunnelse:  
Om disse tjenestene drives av Oslo kommune, ideelle organisasjoner eller private bør ikke 
spille noen rolle. Det finnes i dag svært vellykkede dagsentra i regi av brukerorganisasjoner. 
Et godt eksempel er Blindeforbundets dagsenter/seniorsenter som har vellykkede resultater 
på synsrehabilitering, og opplæring.  Også funksjonshemmede barn går på private skoler, 
med tilhørende AKS/SFO. Det vil være urimelig om reisen ikke dekkes også i slike tilfeller 
 

§ 11. Bestilling av reiser  

Kommunens forslag: 

TT-brukere har ansvar for å følge fastsatte bestillingsregler. Det kan stilles krav til at reiser 
skal forhåndsbestilles. Det kan avtales reisetidspunkt som fraviker fra TT-brukerens bestilling 
for å tilpasse samkjøring. 

Hentetidspunkt kan avvike med +/- 15 minutter fra avtalt hentetidspunkt. TT-brukerens tid i 
bilen skal normalt ikke overstige en time. 

Bestilte reiser som ikke skal benyttes, skal umiddelbart avbestilles. Normalt vil reiser som 
ikke avbestilles belastes TT-brukeren. Gebyret utgjør 1/350 av folketrygdens grunnbeløp (G). 
Det kan ved gjentakende manglende avbestilling treffes tiltak overfor TT-brukere etter § 14. 

En TT-bruker kan ikke bestille reise fra transportør som vedkommende er i familie med. TT-
brukere som eier transportmiddelet, kan selv ikke benytte dette til egne TT-reiser. 



 
Organisasjonenes forslag: 

TT-brukere har ansvar for å følge fastsatte bestillingsregler. Det kan stilles krav til at reiser 
skal forhåndsbestilles. Det kan avtales reisetidspunkt som fraviker fra TT-brukerens bestilling 
med +/- 5 min for å tilpasse samkjøring. Fritidsreiser kan bestilles direkte hos transportør. 

Hentetidspunkt kan avvike med +/- 10 minutter fra avtalt hentetidspunkt. TT-brukerens tid i 
bilen skal normalt ikke overstige en time, og samkjøring skal ikke medføre mer enn maks 20 
minutter ekstra tid i bilen. 

Det innføres en reisegaranti etter 30 minutters forsinkelse i forhold til bestilt tidspunkt. 

Bestilte reiser som ikke skal benyttes, skal umiddelbart avbestilles. Normalt vil reiser som 
ikke avbestilles belastes TT-brukeren. Gebyret utgjør 1/350 av folketrygdens grunnbeløp (G). 
Det kan ved gjentakende manglende avbestilling treffes tiltak overfor TT-brukere etter § 14. 

En TT-bruker kan som hovedregel ikke bestille reise fra transportør som vedkommende er i 
familie med. Der særskilte grunner taler for det, kan det likevel gjøres om bydelen etter 
søknad har gitt sin aksept. TT-brukere som eier transportmiddelet, kan selv ikke benytte 
dette til egne TT-reiser. 

 
Begrunnelse: 
(1 og 2. ledd) Funksjonshemmede har, som alle andre, behov for å komme fram til riktig tid. 
Med en mulighet til å endre tidspunktet med 5 minutter, avvikende hentetid på 15 minutter og 
20 minutter ekstra tid i bil pga samkjøring, er TT-brukeren allerede 40 minutter forsinket til 
jobb, videregående skole, bisettelse, konsert etc. Hadde dette vært en kollektivreise med 
Ruter, hadde reisegarantien vært utløst etter halve tiden! 
 
Den reviderte forskriften er ment å skulle inkludere dagens praksis. Den ubyråkratiske og 
billigere løsningen med at bruker selv kan bestille fritidsreiser hos transportør er derfor viktig 
å få med. 
 
Samkjøring av faste reiser er noen ganger praktisk. Det er imidlertid fortsatt viktig at TT-
brukeren kommer fram i tide. Derfor må det settes grenser for hvor mye reisetiden kan 
forlenges pga samkjøring. 
 
Første ledd kan også oppfattes som en åpning for tradisjonell bestillingstransport. Denne gir 
liten fleksibilitet og fungerer ikke for brukere med stort behov. Man kommer ikke ut når man 
ønsker/trenger det, og det kan ta svært lang tid å komme til ønsket sted. Dersom man 
spontant bestemmer seg for å besøke kjæresten, eller skal rekke et arrangement, en 
tannlegetime eller følge barna dine på svømmetrening, fungerer ikke bestillingstransporten. 
Funksjonshemmede som ønsker å leve aktive liv er avhengige av den samme fleksibiliteten 
når det gjelder transportløsninger som alle andre, for å få hverdagen til å gå opp. 
 
(Nytt 3. ledd): I tråd med bystyrets tidligere vedtak bør en reisegaranti inkluderes i forskriften. 
 
(Kommunens 3.ledd): Det er ikke urimelig om brukere som ikke avbestiller  TT-reiser de har 
bestilt belastes med et gebyr. Vi vil imidlertid minne om at  det finnes utallige historier der 
brukeren har stått klar, bilen ikke har dukket opp og turen likevel er registrert som en bomtur. 
Før man kan innføre bøtelegging, må vi ha noenlunde sikkerhet for at det ikke lenger 
opereres med falske bomturer.  
 
(siste ledd): Organisasjonene er i prinsippet helt enig med opprinnelig tekst. Likevel ser vi at 
det finnes noen svært få tilfeller der det finnes det er behov for ekstra trygghet hos brukeren 
og det er en eller flere sjåfører i familien. I slike tilfeller mener vi det må være mulig å gjøre 
unntak, men bare om dette er forhåndsgodkjent fra bydelen eller velferdsetaten. 



§ 13. Øvrige bestemmelser  
Kommunens forslag: 
(3. ledd) TT-brukere som ikke kan reise på egenhånd, kan ta med en medhjelper gratis. 
Medhjelperen kan ikke selv være TT-bruker. For reiser til Gardermoen gjelder bestemmelsen 
i §8 andre ledd. 
 
Organisasjonenes forslag: 
(3. ledd) TT-brukere som ikke kan reise på egenhånd, kan ta med en medhjelper gratis. 
Medhjelperen kan ikke selv være TT-bruker. Barn som reiser fra AKS/SFO kan i tillegg ta 
med 1-2 venner, evt flere om det er mulig i forhold til bilens kapasitet. Dette må være bestilt 
en dag i forveien. For reiser til Gardermoen gjelder bestemmelsen i §8 andre ledd. 
 
Begrunnelse: 
Da NOVA-rapporten ”Langt igjen?”, som omhandler inkludering i skole og arbeid for barn 
med fysiske funksjonshemminger, ble lagt fram i vår, ble det påpekt at den manglende 
muligheten til å ta med en venn hjem fra skole/AKS var  en medvirkende årsak til at disse 
elevene var langt dårligere sosialt integrert på fritiden enn andre barn. 

§ 16. Myndighet  
Kommunens forslag: 
(2.ledd): Byrådet kan gi instruks til  forskriften) 
 
Kommentar: 
Punktet er nytt i TT-forskriften. Organisasjonene mener at en samferdselsløsning som har så 
stor betydning for funksjonshemmedes arbeids- og samfunnsdeltagelse må underlegges 
politisk kontroll fra Bystyret. 
 
 
Organisasjonene regner med at dette notatet vedlegges referatet fra møtet som en del av 
den videre saksgangen. 
 
 
 
NHF Oslo Norges Blindeforbund Oslo 
Magnhild Sørbotten Terje Olsen 
Regionleder Fylkesleder 
(sign) (sign) 
 
FFO Oslo Oslo fylkeslag av NFU 
Cristina Dagestad Helena Wilberg  
Fylkesleder (sign) 
(sign) 
 
 
HBF Oslo  
Gunn E. Myhren   
(sign) 
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Protokoll 
      

 
Til: Medlemmer og varamedlemmer av AMU 
Møtegruppe: AMU 
Møtested: Frognersalen, Sommerrogt. 1, 5 etg. 
Møtetid: Tirsdag 19. august 2014 kl. 14.00 
Til stede fra 
arbeidstaker:  

Caroline T. Jenssen (HVO), Terje Wollmann (Fagforbundet), Hilde Jahnsen 
(FO), Runa Gomo (NSF) og Anna-Lena Gulbrandsen (Utdanningsforbundet)  

Til stede fra 
arbeidsgiver: 

Wenche Ørstavik, Anne-Ma Moe-Christensen, Turid Hagen og Kåre Sagmo-
Søvde  

BHT: Therese Løsvlett (BHT) 
Forfall: Olaf Varslot og Heidi Damengen 
Bytte av 
representasjon: 

 

Observatør: Poul-Herman Bülow (Akademikerforbundet) 
Øvrig møtte:  
Telefon: 23 42 49 11 
Neste møte: Tirsdag 16. september 2014 kl. 14.00 
  
 
Sak 26/14 Aml § 7-2 Arbeidsmiljøutvalgets oppgaver 

Temaet vil bli drøftet mer konkret i oktobermøtet. 
 Tatt til orientering 
 
 
Sak 27/14 Protokoll fra AMUs møte tirsdag 10. juni 2014 
  Godkjent 
   

     
Sak 28/14 Økonomirapport pr juli 2014 – status for innsparingstiltak vedtatt 01.07.2014 

og økonomisk status med aktivitetstall pr 31.07.2014 
 
 
Protokolltilførsel fra arbeidstakerorganisasjonene  
BU-sak 222/14 blir tatt til orientering av utvalget. Det er ikke mulighet til å ta 
stilling til saken, da innholdet ikke innebærer konsekvensanalyse for arbeidsmiljøet.  

 
Organisasjonene ønsker å henvise til tidligere protokolltilførsler angående den 
økonomiske situasjonen i bydelen.  

 
 
Sak 29/14  Sykefravær 
  Tatt til orientering.  
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O-sak 30/14 Arbeidstøy og garderobe i hjemmetjenesten – vedtak om pålegg 
Tatt til orientering 

 
 
 

Eventuelt 
- Kommentar til 14 F møtet fredag 15.8.14 fra Fagforbundet.  
- UNIOs organisasjoner Utdanningsforbundet og Akademikerforbundet omrokkerer sine 

plasser slik at Poul-Herman Bülow (Akademikerforbundet) blir fast representant og 
Anna Lena Guldbrandsen (Utdanningsforbundet) blir hans vara.  
 

 
 
 
 
 
 
Caroline T. Jenssen 
Hovedvernombud 
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Protokoll 
      

 
Til: Medlemmer og varamedlemmer av MBU 
Møtegruppe: MBU 
Møtested: Frognersalen, Sommerrogt. 1, 5 etg. 
Møtetid: Tirsdag 19. august 2014 kl. 14.00 
Til stede fra 
arbeidstaker:  

Terje Wollmann (Fagforbundet), Hilde Jahnsen (FO) Runa Gomo (NSF) og 
Anna-Lena Gulbrandsen (Utdanningsforbundet), 

Til stede fra 
arbeidsgiver: 

Wenche Ørstavik, Anne-Ma Moe-Christensen, Turid Hagen og Kåre Sagmo-
Søvde. 

Forfall: Joan Espaillat (Fagforbundet), Olaf Varslot, Heidi Damengen 
Bytte av 
representasjon: 

 

Observatør: Caroline T. Jenssen (HVO) og Poul-Herman Bülow (Akademikerforbundet) 
Øvrig møtte:  
Telefon: 23 42 49 11 
Neste møte: Tirsdag 16. september 2014 kl. 14.00 
  
 
 
Sak 13/14 Protokoll fra MBUs møte tirsdag 10. juni 2014 
  Godkjent 
 
 
Sak 14/14 Økonomirapport pr juli 2014 – status for innsparingstiltak vedtatt 01.07.2014 

og økonomisk status med aktivitetstall pr 31.07.2014 
   

 «Protokolltilførsel til MBU-sak  14 /14  
BU sak 222/2014 kan ikke behandles i MBU, da Organisasjonene ikke anser seg som tilstrekkelig 
involvert. Saken ble sendt ut med for kort tidsfrist 
Organisasjonene forventer at ledelsen prioriterer å ta hensyn til organisasjonenes innspill og 
synspunkter i behandlingen av fremtidige MBU-saker. 
Arbeidstakersiden ønsker å henvise til tidligere protokolltilførsler i forhold til økonomisituasjonen 
i bydelen.» 

 
 

Eventuelt 
- UNIOs organisasjoner Utdanningsforbundet og Akademikerforbundet omrokerer sine 

plasser slik at Poul-Herman Bülow (Akademikerforbundet) blir fast representant og Anna 
Lena Guldbrandsen (Utdanningsforbundet) blir hans vara.  
 

 
Anne-Ma Moe-Christensen 
avdelingsdirektør 
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  Ungdomsrådet 
 

  

UNGDOMSRÅDET    
Ungdomstjensten Bydel Frogner Postadresse: Telefon:  22 44 56 48  Bankkonto: 13150100032 
Besøksadresse: Postboks 2774 Solli  Org. nr. 874 778 702 
Cort Adelers gate 18, 0204 Oslo  0201 Oslo   

  

  

 

.           MØTEREFERAT 

Tilstede: 
Katarina Frostmann Eisenstein, Thomas Solem, Frithjof Bugge, Astrid Rose Hegnar(vara for 
Martinius Enzell Tangen), Andrine Ona Kindem, Isabel Espinoza – for Helene Spilde (sekretær) 

Forfall Haider Qureshi, Martinius Enzell Tangen, Oscar Andreas Norden, Nikolai Bjørn Akselvoll (vara ) 
Henrikke Vikøren Zachariassen (vara)  

Møtegruppe: Ungdomsrådet BFR 

Møtested: Ungdomstjenesten, 2.etasje Cort Adelers gate 18 

Møtetid: 16.00-18.00 

Referent.: Isabel Espinoza – for Helene Spilde 

Telefon: 22 44 56.48 

Neste møte: 18.09.14 

 

Møte i Ungdomsrådet  20.08.14  
 
Sak 40/14 : Godkjenning av innkalling og referat 

Ikke alle de oppmøtte har mottatt innkalling  

Referat godkjennes  

                      

Sak 41/14 : Orientering om økonomisak 222/2014 

Ungdomsrådet stiller seg positive til at administrasjonen ikke foreslår nye kutt i 

ungdomstjenesten eller helsestasjon for ungdom. Samtidig kan innsparingstiltak som foreslås - 

ramme eldre og andre trengende.    

 

Sak 42/14: Valg av nestleder  

Utsettes til neste møte da noen av kandidatene ikke var til stede 

 

Sak 43/14: Nye medlemmer  

Rådet mangler medlem og varamedlem fra Ruseløkka skole.  

Thomas Solem rykker opp fra vara for Fridtjof Bugge til medlem – varaplass står ledig, 

Majorstuen skole.   

Andrine Ona Kindem har byttet skole og endrer fra medlem for Ruseløkka skole til åpen plass.  

Fridtjof Bugge har byttet skole – avklaring om hvilken plass som fylles på neste møte   

 

Sak 44/14 UBUM saker  

Ingen saker  
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Sak 45/14 Eventuelt  

 

SUR :  

Ungdomsrådsleder minner om at SUR arrangerer åpne arbeidskvelder. Leder legger ut info om 

tider og datoer på nett.  

 

Nytt SUR møte tirsdag 26. august. Ungdomsrådsleder er forhindret fra å delta. Thomas Solem 

stiller som 2. vara. Møtet finner sted på Rådhuset og er fra kl.17.00-20.00.  
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BU-sak 207/14 
         Mibu-sak 92/13 
 
Møtedato: 19.08.2014 Miljø- og byutviklingskomiteen 
Møtedato: 26.08.2014 Bydelsutvalget 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORSLAG TIL NY SYKKELSTRATEGI FOR OSLO 2015 - 2025 
HØRING 
 
 
 
Det er etablert et Sykkelprosjekt i Oslo med mål om at Oslo skal bli en av Europas beste 
sykkelbyer. Den 3. juni 2014 ble forslag til sykkelstrategi lagt ut på høring, og i løpet av 
høringsperioden kom det inn 50 høringsuttalelser til Sykkelprosjektet.  
Strategiforslaget kan lastes ned fra sykkelprosjektets nettsider: www.sykkelioslo.no. 
Strategidokumentet er også tilgjengelig på bydelens nettsider: http://www.bydel-
frogner.oslo.kommune.no/getfile.php/bydel%20frogner%20%28BFR%29/Internett%20%28BFR
%29/Dokumenter/BU-dokumenter/Forslag%20sykkelstrategi.pdf.  
 
Sykkelprosjektets leder Rune Gjøs forteller at sluttdokumentet vil sendes over til Byrådsavdeling 
for miljø og samferdsel i løpet av uke 34. Byrådet vil så med utgangspunkt i sluttdokumentet og 
innkomne innspill fremme en egen sak for bystyret om ny sykkelstrategi. 
 
Forslaget til sykkelstrategi har som hovedmål at Oslos sykkelandel skal øke til minst 16%, og har 
følgende fire delmål: 

• Mål 1 – Oslo skal bli en sykkelby for alle 
• Mål 2 – Oslos sykkelnett skal være tilgjengelig, fremkommelig og av høy kvalitet 
• Mål 3 – Oslos sykkelinfrastruktur skal være trygg og sikker 
• Mål 4 – Syklistene tilfredshet med Oslo som sykkelby skal øke 

 
Hovedmålet at Oslo skal oppnå 16% sykkelandel innen 2025, er et ambisiøst mål, når 
utgangspunktet i dag er 8% for hverdagsreiser. 
Et sentralt mål for sykkelstrategien er å finne løsninger som gjør det tryggere og enklere for alle å 
ta i bruk sykkelen. Det er i dag få barn, unge og gamle som sykler i Oslo – trygghetaspektet er 
viktig.  
 
Våren 2014 ble det gjennomført en evaluering av Oslos tidligere sykkelstrategi. Dagens reisevaner 
og sykkelveinettet er analysert ned på bydelsnivå, og en viktig undersøkelse er kartleggingen av 
dem som ikke sykler, men som ønsker å sykle mer.  
Flere rapporter og undersøkelser, f eks Kartläggning av Oslos cykelnät og Kartläggning av 
Oslocyklisten, ligger også til grunn for strategidokumentet.  
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Sykkelnettet i Oslo er sammenlignet med nettet i 3 andre byer med høy sykkelandel: Amsterdam, 
København og Stockholm – og fremstår som det minst utviklede og mest grovmaskede nettet. 
I tillegg til høydeforskjeller er vinterveilag to problemfaktorer som slår negativt ut spesielt for året 
rundt-sykling i Oslo. Det kan være grunn til å velge en by med mer likartet topografi og klima for 
sammenligning. 
 
Det foreslås å skape et finmasket sykkelnett med høy Oslo-standard, samt å gjøre sykkel til en del 
i byutviklingen. Utviklingsprosjekter må dermed sørge for at det er tilrettelagt for sykkel og 
sykling internt i prosjektet, samtidig som prosjektet skal kunne kobles til et fremtidig 
byovergripende sykkelnett. Sykling på fortau som er et særtrekk i Norge og Island foreslås faset 
ut.  
 
En god sykkeltilgjengelighet spiller sammen med gode forhold for fotgjengere og kollektivtrafikk 
og legger grunnen for en kompakt by med attraktive bymiljøer, noe som kan gi store 
samfunnsmessige gevinster. 
 
Kostnad for samtlige foreslåtte tiltak i strategien er beregnet til 3 mrd. for hele planperioden fram 
til 2025.  
 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget ønsker å gi kommentarer til Forslag til ny sykkelstrategi som har vært på høring i 
juni 2014.  
 
Bydelsutvalget mener strategidokumentet kommer med mange gode forslag, og anser det er viktig 
med en rask implementering av byovergripende finmasket sykkelnett, slik at nye byggeprosjekter 
kan forberedes for tilknytning til nettet.  
 
Bydelsutvalget mener at sykkelnettet bør inngå som en del i KPL 2030, og at det må utarbeides en 
langtidsplan for finansiering av utbygging og drift. 
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BU-sak 208/14 
         Mibu-sak 93/14 
 
 
 
Møtedato: 19.08.2014 Miljø- og byutviklingskomiteen 
Møtedato: 26.08.2014 Bydelsutvalget 
 
 
 
SYKKELRUTE E18 DRAMMENSVEIEN 
PARSELL MUNKEDAMSVEIEN – RÅDHUSPLASSEN 
FORSLAG TIL DETALJREGULERING 
BEGRENSET HØRING 
 
 
 
Plan- og bygningsetaten har oversendt detaljregulering for sykkelrute E18 Drammensveien på 
begrenset høring. Saken er registrert med nummer 201002666 i etatens system Saksinnsyn med 
følgende adresse – http://www.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn  
På bakgrunn av innkomne bemerkninger ved offentlig ettersyn og påfølgende bearbeiding av 
saken foreslår forslagsstiller Statens vegvesen region øst(SvRø), samt Plan- og bygningsetaten 
(PBE) endringer i planforslaget.  
 
Det er utarbeidet 3 justerte alternativer som sendes på høring til de som berøres direkte av 
endringene. SvRø har utarbeidet alternativ 1, og PBE har utarbeidet alternativer 2 og 3. 
 
Forslag til endringer i planforslaget 
Alternativ 1 (SvRø), se tegning i PBEs høringsbrev, side 2: 
De to grøntrabattene i planforslaget fra offentlig ettersyn foreslås samlet til en bredere grøntrabatt 
som anlegges mellom kjøreveien og sykkelveien. Grøntrabatten foreslås 3,25 m bred, og beplantes 
med trær i plantekasser. Sykkelveien er adskilt fra fortauet med ikke-avvisende skrå kantstein. 
Bredden på fortauet foreslås økt med 0,75 m til ca 5,75 m (varierende bredder fra 4,8 – 6,2 m). 
Opparbeidelse av sykkelveien foreslås å opphøre tidligere, ved enden av museumsbygningen, og 
rampes opp til samme nivå som tilgrensende gangarealer. Parkering for turistbussene og 
varelevering opprettholdes på nordsiden av Dronning Mauds gate. Det legges opp til at 
museumsbesøkende som ankommer med turistbusser må krysse Dronning Mauds gate. 
 
Alternativ 2 (PBE), se tegning i PBEs høringsbrev, side 3: 
Forslaget er en variant av alternativ 1, men sykkelvei og grøntrabatt bytter plass. Sykkelveien 
anlegges nærmes kjørebanen og er adskilt fra kjørebanen med kantstein. Grøntrabatten med 
plantekasser for trær anlegges mellom sykkevei og fortau. Alle bredder er som i alternativ 1. 
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Alternativ 3 (PBE), se tegning i PBEs høringsbrev, side 4: 
Parkering for turistbusser flyttes til museumssiden/sørsiden av Dronning Mauds gate. På fortauet 
anlegges et av- og påstigingsfelt for busspassasjerer som er 2,5 m bredt. Grøntrabatten foreslås 2,5 
m bred. Den tilrettelagte sykkelveien foreslås å opphøre før museumsinngangen. For å øke 
aktsomheten til både syklister og fotgjengere som skal sambruk efortausarealet, kan det benyttes et 
gatebelegg med bremse- eller romleeffekt. 
En ny fotgjengerkryssing foreslås etablert ved museumsinngangen. Vareleveringslomme anlegges 
på nordsiden av Dronning Mauds gate. 
Endring i tverrsnittet innebærer at den regulerte sykkelveien anlegges ca 1 m nærmere 
Nasjonalmuseet. Planforslaget legger seg over den vedtatte reguleringsplanen for nasjonalmuseet 
på dette arealet, slik at planavgrensningen må justeres. 
 
Plan- og bygningsetaten registrerer at det er et ønske om å bedre forholdet for besøkende til 
museet som benytter gruppeinngangene i Dronning Mauds gate, samt å minimere eventuelle 
konflikter mellom syklister i hovedsykkelveitraseen og fotgjengere/museumsbesøkende.  
Samtidig skal hensikten med planen, som er å legge til rette for en av hovedrutene i 
hovedsykkelveinettet i Oslo på en trafikksikker, attraktiv og trygg måte ivaretas.  
 
Tidligere innkomne bemerkninger til forslaget vil følge forslaget til politisk behandling. 
 
Plan- og bygingsetaten ber om tilbakemelding vedrørende de tre alternativene senest 15. 
08.2014. Plan- og bygningsetaten er orientert om at saken ikke kan behandles i bydelen før i 
bydelsutvalgets møte 26.08.2014. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget er oversendt begrenset høring av Sykkelrute E18 Drammensveien, parsell 
Munkedamsveien – Rådhusplassen. 
 
Bydelen viser til tidligere uttalelse vedrørende samme sak nr 47/13, 26.02.2013. Vedtak følger 
vedlagt. 
 
Bydelsutvalget mener alle alternativene har sine fordeler og ulemper, og vil peke på noen 
momenter som bør ivaretas i den fremtidige løsningen. 
 
Bydelsutvalget mener fortauet foran hovedinngangen for bussturistene bør gi rikelig og 
trafikkskjermet plass for de besøkende – det vil være å foretrekke at plantefeltet kommer nærmest 
fortau. Det kan ikke anbefales å blande fotgjengere og syklister foran hovedinngangen, selv med 
foreslått fartsdempende belegning. Et viktig moment er at fortausarealet skal ha UU-utforming.  
 
Bydelsutvalget oppfatter at det ville være en fordel at turistbussene kan stoppe på samme side som 
museet, slik det er foreslått i alternativ 3, men mener allikevel at alternativ 2 er det alternativ som 
gir den totalt sett beste løsningen.  
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BU-sak 209/14 
         Mibu-sak 94/14 
 
 
 
Møtedato: 19.08.2014 Miljø- og byutviklingskomiteen 
Møtedato: 26.08.2014 Bydelsutvalget 
 
 
 
BRYNJULF BULLS PLASS 2, GNR 209, BNR 40 
ANMODNING OM UTTALELSE 
 
 
 
Plan- og bygningsetaten har oversendt byggesak med dispensasjoner fra gjeldende regulering til 
uttalelse.  
 
Firma Kleihues-Schuwerk Gesellschaft søker om rammetillatelse for utvidelse av lokk over 
ramper fra E18 på sjøsiden av krysset mellom Munkedamsveien og Dokkveien på vegne av 
Statsbygg øst i forbindelse med utbygging av nytt Nasjonalmuseum. 
 
Det søkes om fem dispensasjoner fra formål i gjeldende reguleringsplaner for å: 

• Tilrettelegge for beplantning på del av lokk 
• Tilrettelegge for sykkelvei med lineær trase i gangpassasje for kobling mot sykkeltrase i Dr 

Mauds gate og Statens vegvesens reguleringsplanforslag for sykkelvei 
• Opparbeide grøntområde langs del av veirampen 
• Opparbeide grøntområde og uteområde langs del av rampe på innsiden av sykkelvei 
• Tilrettelegge for sykkelvei i øvre del av Dokkveien  

 
Det foreligger en grundig beskrivelse av de omsøkte tiltak i utrykt vedlegg – nr F-09, og vedlagte 
tegninger gir et godt inntrykk av de omsøkte tiltakene som omfatter beplanting, sykkelvei, 
grøntareal mv.  
 
Utrykt vedlegg 
 
Plan- og bygningsetaten ber om tilbakemelding merket sak nummer 201407894 til 
postmottak@pbe.oslo.kommune.no samt direkte til saksbehandler 
erland.volden@pbe.oslo.kommune.no senest 01.09.2014. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget er anmodet om å gi en uttalelse til søknad om rammetillatelse for utvidelse av lokk 
over ramper fra/til E18 i forbindelse med utbygging av nytt Nasjonalmuseum. 
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Bydelsutvalget går inn for de omsøkte dispensasjoner.  
 
Bydelsutvalget ber om at gjerdehøyde over tunnelåpningen vurderes nøye i forhold til sikkerhet. 
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Møtedato: 19.08.2014 Miljø- og byutviklingskomiteen 
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MIDDELTHUNS GATE 17, GNR 215, BNR 226/228, DEL AV215/56, 231, 
382 
KUNNGJØRING OM OFFENTLIG ETTERSYN 16.06. – 11.08.2014 
DETALJREGULERING 
 
 
 
Plan- og bygningsetaten har 28.05.2014 vedtatt å legge ovennevnte planforslag ut til offentlig 
ettersyn og sende det på høring. 
 
L.O.F. Arkitekter AS er søker på vegne av forslagsstiller M 17 Utvikling AS, (OBOS Nye Hjem 
AS og Veidekke Eiendom AS).  
 
Planområdet var innledningsvis på ca 12900m2 og omfatter eksisterende kontorbygg i 
Middelthuns gate 17, eksisterende bygg i Middelthuns gate 15 og Fonteneplassen. I løpet av 
prosessen er planområdet utvidet til å omfatte totalt 14156 m2, med begrenset varsling til de 
nærmest berørte naboene. 
 
Gjeldende regulering:  
Middelthuns gate 15 omfattes av reguleringsplan S-2255, Byggeområde for bolig, U=1,0 – 1,5. 
Tillatt byggehøyde inntil 5 etasjer. Middelthuns gate 17 omfattes av reguleringsplan S-2607, 
byggeområde for kontor – spesialområde bevaring, U maks 1,75. 
Fonteneplassen er regulert til fellesområde (opphold, lek åpent for allmenheten) i S-3723. Det er 
sikret rett til uteareal for eksisterende barnehage med 350 m2 på Fonteneplassen samt rett til 
snumulighet for Middelthuns gate 15. Flere offentlige gangveier er regulert inn i området. 
 
Forslag til ny regulering: 
Planområdet foreslås regulert til bolig, forretning, barnehage, kontor, hotell og bevertning. 
Fabrikkgata foreslås regulert til gatetun og Fonteneplassen foreslås regulert til annet 
uteoppholdsareal (fellesareal, lek) med gang- og sykkelvei langs plassens nordvestlige kant og i 
forlengelsen av Maries gate.  
 
Hensikten med planen er transformasjon til boliger med næring i gateplan. Bebyggelsen plasseres 
i et kvartal, hvor dagens bebyggelse i Middelthuns gate 15 og 17 står, og i et høyhus på 



2 

Fonteneplassen. Forslagsstiller har utarbeidet to alternativer, der forskjellen er høyden på høyhuset 
og bygg C i kvartalet. I hovedalternativ I varierer høyder i kvartalet fra 6 – 12 etasjer og høyhuset 
planlegges med 22 etasjer. Totalt stipuleres 373 boliger. I alternativ II varierer høydene fra 6 – 14 
etasjer og høyhuset på Fonteneplassen, samt hele kvartalssiden mot Fonteneplassen blir 14 etasjer. 
Dette beregnes å gi totalt 372 boliger. BRA-areal over terreng er nesten identisk i de to 
alternativene – 40 500 m2 og 41 000m2. Uteoppholdsareal i disse to alternativene vil bli mindre 
enn foreslått i utearealnormen. 
 
Plan- og bygningsetaten stiller eget alternativ uten bebyggelse på Fonteneplassen, og med lavere 
bebyggelse i kvartalet. Dette alternativ III har et BRA-areal på 30869m2 og beregnet antall boliger 
blir 308.  
 
Alle alternativer forutsetter parkering under bakken etter den til enhver tid gjeldende 
parkeringsnorm. Det er medtatt sykkelparkering i alle alternativer. 
 
Alle alternativer foreslår å rive eksisterende bygningsmasse i Middelthuns gate 15 og 17 og 
erstatte den med ny bebyggelse som kan tilfredsstille dagens krav til bokvalitet, tilgjengelighet og 
tekniske forskrifter. 
 
Plan- og bygningsetaten anbefaler foreslåtte formål og organisering av bebyggelsen i et kvartal, 
men fraråder sterkt all bebyggelse på Fonteneplassen, som er regulert til fellesareal for 
omkringliggende bebyggelse og åpen for allmennheten. Etaten fraråder i tillegg de foreslåtte 
høydene i kvartalet.  
 
Etaten sammenfatter følgende forhold som førende for videre utvikling på planområdet:  

• Fonteneplassen som lokalt torg og møteplass og forlengelse av Majorstuen skole 
• Eksisterende gangforbindelser, f. eks. mellom Fonteneplassen og skolegården 
• Eksisterende grønnstruktur 
• Byggehøyder i området varierer fra 1 – 13 etasjer, hvor de dominerende høydene er 5 – 7 

etasjer 
 
Plan- og bygningsetaten anbefaler ikke planforslaget og stiller eget alternativ uten 
bebyggelse på Fonteneplassen og med lavere bebyggelse i kvartalet - alternativ III. 
 
Bymiljøetaten peker i sin forhåndsvurdering på en rekke miljømessige og trafikale forhold som 
må utredes/dokumenteres/ivaretas. Dette gjelder f eks støy, luftforurensning, gangtrafikk, 
grøntstruktur/bevaringsverdige trær, sol- og skyggeforhold samt krav til torg- og møteplasser.  
 
Byantikvaren fraråder foreslått riving av eksisterende bygning i Middelthuns gate 17, og peker på 
at også Middelthuns gate 15 har bevaringsverdi, selv om den ikke er så høy at antikvaren vil 
motsette seg riving. Byantikvaren anser at høyden for et eventuelt nybygg mot Frognerparken må 
holdes innenfor eksisterende høyder mot Middelthuns gate. Byantikvaren fraråder sterkt foreslått 
tårnbygning på Fonteneplassen. Byantikvaren har sendt saken til Riksantikvaren (RA) for 
vurdering, og RA har reist innsigelse til planens alternativ I (11.08.2014) fordi byggehøydene 
på inntil 22 etasjer er i strid med nasjonale kulturminneinteresser både når det gjelder 
silhuettvirkning i byens overordnete bylandskap og innvirkningen på nærliggende kulturminner av 
høy verdi. RA kommenterer også at de foreslåtte byggehøydene tar liten hensyn til Majorstuen 
skole og vil gi direkte innvirkning på opplevelsen av det bevaringsverdige skoleanlegget i miljøet. 
Den foreslåtte planen er her i konflikt med et kulturminne av regional verdi. RA støtter Plan- og 
bygningsetatens alternativ III på tross for at dette innebærer riving av bevaringsverdig bebyggelse. 
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RA vurderer bevaringsverdiene i denne bebyggelsen som svekket, og ønsker å bidra til positiv 
boligutvikling ved Majorstuen som er et viktig kollektivknutepunkt.  
 
Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning, bestillerenhet for barnehager vurderer at Bydel 
Frogner totalt sett har behov for nye barnehageplasser fra og med 2017, og behovet er sterkt 
økende utover i perioden.  
 
Plan- og bygningsetaten aksepterer en barnehage med 4 avdelinger, og peker på at barnehagen må 
plasseres slik at utearealet blir stort nok, av god kvalitet og godt skjermet for støy og forurensning. 
Etaten bemerker at barnehagen må plasseres innenfor planområdet, noe som ikke er nedfelt i 
forslag til reguleringsbestemmelser. 
 
Det foreligger et antall bemerkninger til forslaget fra Sameiet Colosseum Park Syd 1, Sameiet 
Kirkeveien 48, Sameiet Mariebo II, Sameiet Maries gate 12, Middelthuns gate 19, Middelthuns 
gate, Middelthuns gate 21B, samt FAU Majorstuen skole. Merknader fra naboer stiller seg kritiske 
mot en i hovedsak meget høy utnyttelse, bygging på Fonteneplassen, forslag om høyhus, 
forslagets utnyttelse mot Fonteneplassen på «Nordeatomten», dårligere trafikkforhold for hele 
området, solbelysning for Majorstuen skole, forringet bokvalitet for naboene (solbelysning og 
utsyn), mulige setningsskader, m.v. 
 
Eventuelle bemerkninger til planforslaget merkes sak 201306201, og sendes Plan- og 
bygningsetaten, postmottak@pbe.oslo.kommune.no, samt direkte til saksbehandler 
marthe.stiansen@pbe.oslo.kommune.no før 11.08.2014. Plan- og bygningsetaten har gitt 
utvidet frist til 29.08.2014. 
 
 
Utrykt vedlegg: ROS-analyse 
   Alt 1 og 2 sol- og skyggestudier 
   Alt 3 sol- og skyggestudier 
   Støyvurdering 
   Trafikkanalyse alt 1 og 2 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget har følgende bemerkninger til forslag til detaljregulering for eiendommen 
Middelthuns gate 15 og 17, gnr 215 bnr 226 og 228 samt del av 215/56, 231, 382: 
 
Bydelsutvalget viser til tidligere vedtak i samme sak: sak 345/13 – 19.11.2013. Vedtak vedlegges. 
 
Bydelsutvalget støtter omregulering av området til bolig, næring og barnehage, og går inn for 
detaljregulering alternativ III. 
 
Bydelsutvalget mener at bebyggelse på Fonteneplassen bør unngås, siden den er regulert til 
samlingsplass/torg, og inngår i kommuneplanens mål om bevaring og videreutvikling av 
eksisterende grøntstruktur og møteplasser.  
 
Bydelsutvalget forutsetter at eksisterende juridiske bindinger (også av privatrettslig karakter) i 
gjeldende regulering, f eks krav til gangveier og snuplass, videreføres i den foreslåtte bebyggelsen, 
samt at eksisterende registrerte trær blir ivaretatt. 
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Bydelsutvalget er opptatt av at uteareal til eksisterende barnehage sikres, samt at ny barnehage 
med gode utearealer innpasses i den aktuelle bebyggelsen. 
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Forord 
Risiko- og sårbarhetsanalysen utarbeides i forbindelse med detaljreguleringsplan for 
Middelthuns gate 15 og 17 i Oslo kommune. Sweco Norge AS utarbeider ROS analyse 
for L.O.F. arkitekter på oppdrag for M 17 Utvikling AS. 
 
Analysen fokuserer på hendelser som kan oppstå hvis tiltaket gjennomføres. Det er i 
denne analysen sett på hendelser som er spesielle for dette tiltaket. 
 
ROS-analysen er gjennomført av Erik Sivertsen. Kvalitetssikringen er foretatt av Øistein 
P. Hveding.  
 
 
Lysaker, 1. november 2013 
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1 INNLEDNING 
LOF arkitekter AS utarbeider på vegne av M17 Utvikling As et forslag til 
detaljreguleringsplan for Middelthunsgate 15 og 17, se forsiden og figur 1. I forbindelse 
med utarbeidelsen av detaljreguleringsplanen er Sweco engasjert for å utføre en ROS-
analyse. 

 

1.1 PLANOMRÅDET 

Planområdet ligger i Oslo kommune, bydel Frogner (se figur 1). 

 
Figur 1: Planavgrensning rammet inn med rødt, dagens situasjon. (Kartkilde: Finn.no 
http://kart.finn.no/) 

I planforslaget foreslås tomtene bebygget/utnyttet med inntil 40.000m² BTA, med en 
blanding mellom ulike reguleringsformål; bolig, forretning og offentlig eller privat 
tjenesteyting (barnehage). Planområdet er på ca 12 daa (se figur 2). 
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Figur 2: Illustrasjonsplan som viser mulig fremtidig situasjon (Illustrasjon utarbeidet av LOF 
arkitekter AS). 

1.2 PROBLEMBESKRIVELSE OG MÅLFORMULERING 
Etablering av de nye bygningene i M17 kan medføre forandringer i dagens risikobilde i 
planområdet. 
 
Formålet med denne rapporten er: 

• Å identifisere uønskede hendelser ved realisert planforslag og et risikobilde over 
forekomst av de uønskede hendelsene. 

• At risikoeier M17 Utvikling AS får bedre forståelse av risikoforholdene ved tiltaket 
og kan dermed tilrettelegge for drift der hensyn til risiko er ivaretatt. 

• Å stille sikkerhet i fokus på en systematisk måte.  
• Å identifisere tiltak som kan redusere risikoen for Middelthunsgate 15 og 17 

(gnr.215 bnr. 228 og 215/226) og de nærmeste omgivelsene. 
 
1.3 AVGRENSINGER OG AKSEPTKRITERIUM 
Analysen er en kvalitativ grovanalyse og er støttet med tall der det har vært mulig. 
Analysen inneholder ikke risikovurderinger av mulig terror, trusler og sabotasje. Tiltaket 
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(slik kjent situasjon er pr. november 2013) vil ikke inneholde elementer som er spesielt 
utsatt for slike hendelser. 
 
Ulykker kan føre til skade på mennesker, tap av materielle verdier og/eller omdømme. I 
denne analysen er utfallet avgrenset ved at det er sett på hendelser som kan føre til 
ulykker med skade på og/eller tap av menneskeliv. 
 
Enhver aktivitet som utøves, har en viss innebygget risiko. Tilsvarende gjelder for 
opphold på ethvert sted til enhver tid. Det betyr at mennesker og samfunn må akseptere 
en viss risiko.  
 
Følgende akseptkriterium benyttes i denne analysen: «Risikonivået for Middelthuns gate 
15 og 17 skal ikke være høyere enn det som er akseptert for tilsvarende tiltak i Norge». 
 
Det skal utarbeides egne rapporter for trafikk, luft og støy.  
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2 METODE 
2.1 RISIKOANALYSE 
Risiko beskrives ofte slik: 

Risiko = Sannsynlighet X Konsekvens 
 
For å kunne beskrive risikoen for en hendelse må man kartlegge mulige årsaker og 
dermed sannsynligheter for hendelsen, samt se på hvilke konsekvenser hendelsen kan 
lede til. Vi bruker følgende modell til å beskrive en kjede av årsaker som kan føre til en 
uønsket hendelse, som igjen leder til mulige konsekvenser: 
 

 
Figur 3: Hendelsesforløp fra trussel, via uønsket hendelse, til eventuell ulykke. 

 
Til venstre har vi årsakskjeden. Denne viser trusler som via årsakskjeder kan bli til 
uønsket hendelse (UH). Barrierer og sikkerhetssystemer kan redusere eller hindre en slik 
utvikling. Til høyre har vi konsekvenskjeden. Denne viser nye trusler som kan forsterke 
utviklingen fra uønsket hendelse til fatal ulykke, samt nye barrierer og sikkerhetssystemer 
som reduserer eller hindrer en slik utvikling. 
 
Felles for de fleste hendelser er at det er en rekke faktorer som kan ha medvirket til den. 
Det er umulig å peke ut én bestemt av dem som avgjørende faktor. Hendelsene er et 
resultat av et sett av medvirkende årsaker, som til sammen er tilstrekkelig til å utløse den. 

 

UH 

Årsakskjede Konsekvenskjede 

 
Trusler 

 
Barrierer 

Tegnforklaring: 

 
UH: uønsket hendelse 
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Dess bedre barrierene eller sikkerhetssystemene er, dess mindre sannsynlig er det at en 
trussel utvikler seg til en uønsket hendelse eller videre til en fatal ulykke.  
 
Det kan være glidende overganger mellom uønskede hendelser og ulykker. I vår modell 
kan vi betrakte en bil som sklir av en glatt veg som en hendelse. Dersom verken personer 
eller materiell blir skadet kan vi betrakte dette som en uønsket hendelse, men ingen 
ulykke. Barrierene har forhindret en ulykke. I andre analyser kan en definere at selve 
utforkjøringen er en ulykke. Da er skadegraden i ulykken en del av forskjellige utfall. 
 

2.2 GJENNOMFØRING 
 
Analysen er gjennomført i følgende trinn: 

a. Gjennomgang av grunnlagsmateriale - Relevant dokumentasjon for analysen er 
gjennomgått.  
 

b. Fareidentifikasjon – På bakgrunn av tilgjengelig dokumentasjon og 
analysegruppens erfaring er ROS-analysen gjennomført med bruk av vedlegg 1: 
ROS sjekkliste. Plan- og bygningsetatens veileder er brukt. Der vi ikke har 
identifisert mulige farer eller uønskede hendelser, har vi ikke gått videre med 
spesifikke vurderinger. 
 
I de tilfellene der det er merknader til forhold som kan oppstå, er disse forfulgt 
videre i analysen. Disse kan oppsummeres til følgende hoved- og 
underkategorier: 
 Naturfare 

• Ustabile grunnforhold og setninger 
• Radon 

 
c. Risikogjennomgang – For hvert av hovedområdene, unntatt radon, er det gjort en 

identifisering av mulige uønskede hendelser. Radon er unntatt fordi det er 
vanskelig å kvantifisere sannsynlighet for at en uønsket hendelse skal inntreffe. 
 
Deretter er hver enkelt uønsket hendelse gjennomgått, og mulige årsaker og 
konsekvenser som hendelsene kan lede til, er blitt identifisert. 
 

d. Analyse og tiltaksforslag – På bakgrunn av risikogjennomgangen er det gitt 
forslag til tiltak som kan redusere sannsynligheten for eller konsekvensen av en 
hendelse. 
 

e. Rapportskriving – Analysearbeidet er dokumentert gjennom utarbeidelsen av 
denne risikoanalyserapporten. 
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3 SYSTEMBESKRIVELSE 
 
3.1 TILTAKENE 
Planforslaget legger til rette for å bygge ut flere bygninger på til sammen ca 40.000m² 
BTA, det skal anlegges en ny atkomst til et nytt underjordisk parkeringsanlegg, med 
kjøreatkomst fra Essendrops gate. Det skal etableres uteområder til opphold på tak og på 
bakkenivå (Se figur 2 og forsiden). Eksisterende område består av et kontorbygg der 
Nordea har hovedkontor og et bygg regulert til boligformål, hhv. Middelthuns gate 17 og 
15. På øvrige arealer er det en park nord for nr. 17 og uteområder til en barnehage. 
Sydøst for nr. 15 er det parkeringsplasser på asfaltert terreng. Planområdet ligger mellom 
Middelthuns gate og Majorstua skole. Det er vurdert flere tematiske forhold ved 
planområdet og det er utarbeidet separate rapporter for trafikk, støy og luft. 
 

 
Figur 4: Fotomontasje sett fra sydvest, fra Frogner stadion. Nybygg vises som hvite bygg 
midt på bildet og som høyhus bak (lllustrasjon fra LOF arkitekter AS). 
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Figur 5: Bilde fra enkel 3D-modell sett fra syd. Nye bygninger i hvitt (Illustrasjon fra LOF 
arkitekter AS). 

 

 

4 RESULTAT FRA ANALYSEN 
4.1 NATURFARE 
 
4.1.1 MASSEUTGLIDNING OG SETNINGER 
Dybde til berg varierer fra 6 til 16m for Middelthuns gate 15 og mellom 13 til 20 m for nr. 
17. Massene i planområdet består av leire og denne kan forventes å være bløt (se trykt 
vedlegg «Geoteknikk og forurensa grunn»). Det må forventes utfordrende grunnforhold i 
området. Fundamentering av de planlagte bygningene må sannsynligvis skje via peler til 
fjell. Arbeider i grunnen kan påvirke grunnvannstanden og det kan gi setningsskader på 
nærliggende bebyggelse.  
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Figur 6: Grunnforhold (NGUs løsmassekart, http://geo.ngu.no/kart/losmasse/) Planområdet 
er angitt med rød stiplet strek. 

 

http://geo.ngu.no/kart/losmasse/
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4.1.2 RADON 

Aktsomhetskartet til NGU viser at området er radonutsatt, nivået viser moderat 
aktsomhet. 

 
 
Figur 7 fra NGUs aktsomhetskart http://geo.ngu.no/kart/arealis/ (planområdet er angitt med 
blå strek). 

 
Planområdet består delvis av arealer utendørs. I følge Statens strålevern vil 
radonkonsentrasjonen utendørs normalt være lav, og helsefare oppstår først når gassen 
siver inn og oppkonsentreres i innemiljøet. For nye bygninger gjelder byggteknisk forskrift 
(TEK 10) § 13-5 Radon, og utfordringene med radon skal være ivaretatt.  

 

  

 

http://geo.ngu.no/kart/arealis/
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5 KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER 
5.1 KONKLUSJON 
Akseptkriteriet er bestemt til: ”Risikonivået for tiltaket (Middelthuns gate 17) skal ikke 
være høyere enn det som er akseptert for tilsvarende anlegg i Norge”. 
 
Analysegruppen vurderer at risikonivået ikke er høyere enn det som er akseptert for 
anlegg i Norge for temaene ”Naturfare, Virksomhetsfare og Forsynings- og 
beredskapsfare”. Se trykt vedlegg «sjekkliste ROS». 
 
Resultatene av analysen viser at dersom en tar tilstrekkelig hensyn til eventuelle farer 
som kan oppstå i eller som et resultat av utbyggingen vil ikke tiltaket representere høyere 
risiko for mennesker eller samfunn enn hva som er akseptert for tilsvarende anlegg.  
 
5.2 ANBEFALINGER 
 

 For å unngå masseutglidning og setninger må «Forskrift om utførelse av arbeid» 
følges. Se vurderinger i trykt vedlegg «Geoteknikk og forurensa grunn».  
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6 KILDER 
 

• Presentasjon for byutviklingskomiteen M 17 (LOF arkitekter AS, 2013) 

• Forskrift om tekniske krav til byggverk – (Byggteknisk forskrift, TEK 10) 
http://www.lovdata.no/ltavd1/filer/sf-20100326-0489.html  

• Løsmassekart på NGU (http://www.ngu.no/no/) 

• Miljødirektoratets nasjonale database over lokaliteter med forurenset grunn 
(http://grunn.klif.no/)  

• Miljødirektoratets nettløsning «Naturbase» 2013 
(http://geocortex.dirnat.no/silverlightviewer/?Viewer=Naturbase). 

• NGUs aktsomhetskart over radon (http://www.ngu.no/no/hm/Kart-og-data/Radon/ 
og http://geo.ngu.no/kart/arealis/) 

• Notat «Geoteknikk og forurensa grunn» (Sweco Norge AS, 2013). 

 

  

http://www.lovdata.no/ltavd1/filer/sf-20100326-0489.html
http://www.ngu.no/no/
http://grunn.klif.no/
http://geocortex.dirnat.no/silverlightviewer/?Viewer=Naturbase
http://www.ngu.no/no/hm/Kart-og-data/Radon/
http://geo.ngu.no/kart/arealis/
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7 VEDLEGG SJEKKLISTE ROS 
Faretype  ja nei  kommentarer 
 
1.  Naturfare 

   

a) Planområdet/Tiltaket kan være utsatt for 
eller medføre jord-, stein- eller fjellskred  

 X  

b) Planområdet/Tiltaket kan være utsatt for 
eller medføre masseutgliding (ustabile 
grunnforhold, kvikkleire) 

X  Se trykt vedlegg, notat bakerst I 
rapporten 

c) Planområdet/Tiltaket kan være utsatt for 
eller medføre flom/overvann/ 
flomskred/erosjon  

 X Jf; NVEs flomsonekart;  
http://www.nve.no/no/Flom-og-
skred/Farekartlegging/Flomsonekart/ 

d) Planområdet/Tiltaket kan være utsatt for 
stormflo (medregnet antatt høyere havnivå 
i 2100) 

 X  

e) Planområdet/Tiltaket kan være utsatt for 
radonstråling 

X  TEK 10, § 13-5 Radon 

f) Planområdet/Tiltaket kan være utsatt for 
annen naturfare 

 X  

 
2.  Virksomhetsfare  

   

a) Planområdet/Tiltaket kan være utsatt for 
eksplosjon i /akutt forurensning fra 
nærliggende virksomhet (herunder 
håndtering/ lagring/transport av farlige 
stoffer, terrormål etc)  

 X  

b) Planområdet/Tiltaket medfører risikoer 
omtalt under 2a for nærliggende arealbruk 

 X  

c) Planområdet/Tiltaket kan være utsatt for 
stråling fra høyspenningsanlegg 

 X  

d) Planområdet/Tiltaket kan være utsatt for 
fare fra skytebane eller område for militær 
virksomhet 

 X  

e) Planområdet/Tiltaket kan være utsatt 
for/skape annen virksomhetsfare 

 X  

 
3.  Forsynings- og beredskapsfare 

   

a) Planområdet/Tiltaket kan være utsatt for 
eller medføre svikt i kritiske 
samfunnstjenester knyttet til energi, vann- 
og avløp, renovasjon, tele, transport og 
beredskap/utrykning  

 X  

b) Annen forsynings– og beredskapsrisiko  X  
 

http://www.nve.no/no/Flom-og-skred/Farekartlegging/Flomsonekart/
http://www.nve.no/no/Flom-og-skred/Farekartlegging/Flomsonekart/
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OPPDRAG 
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OPPDRAGSLEDER 

Tore Sandbakk 

DATO 

04.10.2013 

OPPDRAGSNUMMER 

464801 

OPPRETTET AV 

Kjersti Marie Stensrud 

 

 

Middelthunsgate 15-17 ROS-analyse geoteknikk 

Eksisterende bebyggelse i Middelthunsgate 15-17 på Majorstua i Oslo er planlagt revet og 

erstattet med boligbebyggelse. Området ble utbygget i etterkant av anleggelsen av 

Holmenkollbanen i 1894. Elektrisk Bureau bygde sin nye fabrikk i Middelthuns gate 17 i 1896. 

Eksisterende bygg i Middelthuns gate 15 er oppført i 1938. Eldre flyfoto og gamle kart viser at 

det også har vært bebyggelse på tomta i alle fall i siden 1900. Vi har ingen informasjon som 

viser bruksområdet for denne bebyggelsen.   

Grunnforhold 

I kvartærgeologiske kart for området ligger tomtene i et område som er kjennetegnet av 

fyllmasser. Utenfor dette feltet er Majorstua/Frogner generelt kjennetegnet av tykke marine 

avsetninger med enkelte områder med forvitringsmateriale der dybdene til berg mindre. 

 

 

Figur 1: Kvartærgeologisk kart (www.ngu.no) 
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Det er innhentet nærmere informasjon om grunnforholdene fra Undergrunnskartverket i Oslo 

kommune. Informasjonen inkluderer tolkede bergdybder for alle registrerte grunnundersøkelser i 

området, samt nærmere informasjon om geotekniske parametre fra prøver gjort i kommunens 

egen regi. Utover dette gis det kontaktinformasjon for prøver tatt opp av andre aktører.  

Informasjonen fra Undergrunnskartverket viser at dybden til berg varierer fra ca. 6 m og opp mot 

16 m for Middelthuns gate 17 og mellom 13 m og 20 m for Middelthuns gate 15. 

Undergrunnskartverket gir også ut opplysninger om prøver tatt i egen regi. Resultater fra 

prøveserier både ved Middelthuns gate 15 og 17 viser at grunnforholdene består av leire, og at 

denne må forventes å være svært bløt. Noteby, nå Multiconsult, har gjort mange boringer i 

Middelthuns gate 17 i forbindelse med ombyggingen til lokaler for Kredittkassen/Nordea i siste 

halvdel av 1980-tallet. Undersøkelsene inkluderer flere prøveserier og en stor mengde 

vingeboringer. Begge disse er undersøkelser som i hovedsak benyttes i leire og ved bløte 

grunnforhold, der det er vesentlig å kjenne massene styrkeegenskaper og sensitivitet mot 

omrøring. Det må derfor forventes utfordrende grunnforhold i området.  

Geotekniske vurderinger 

Grunnforholdene i området ser ut til å være relativt dårlige. Bæreevnen må forventes å være 

lav, i tillegg til at bløte masser er svært setningsømfintlige. Det må legges til grunn at ny 

bebyggelse må pelefundamenteres til berg. I den forbindelse er det vesentlig å kartlegge 

massenes styrke- og deformasjonsegenskaper. Rapporter fra tidligere grunnundersøkelser i 

området bør hentes inn, og supplerende grunnundersøkelser må vurderes. 

Utglidninger i leire kan føre til alvorlige skader på personell og utstyr, i tillegg til å få betydelige 

konsekvenser for tilliggende infrastruktur og konstruksjoner. Det må forutsettes at etablering av 

kjellere eller andre installasjoner som krever krever utgraving under terreng innebærer avstiving 

med spunt. Graving i tørrskorpe eller fyllmasser kan gjøres åpent i henhold til Arbeidstilsynets 

retningslinjer, men det må påregnes tiltak i forbindelse med all graving som kommer ned i 

stedlig leire. Slike tiltak kan inkludere utarbeidelse av graveinstruks som regulerer for eksempel 

arbeidsrekkefølge og graveskråninger, avstivning med spunt eller ulike løsninger for 

stabilisering av grunnen. Tiltakene må vurderes og dimensjoneres av geotekniker.  

Dype utgravinger kan føre til grunnvannssenking over et stort område. Tomta ligger i et 

byområde med mye og tett bebyggelse fra ulike tidsepoker. Særlig eldre bygninger som må 

forventes å være direktefundamentert, vil være svært sårbare for setninger. Nødvendige tiltak 

for å minimere risikoen for, eller konsekvensen av, setninger er registrering av 

grunnvannstanden i området ved innhenting av informasjon eller nedsetting av 

poretrykksmålere, etablering av tett byggegrop, besiktigelse av eiendommer innenfor 

influensområdet, samt tett og hyppig oppfølging underveis i arbeidene. Som et minstemål må 

oppfølgingen inkludere hyppige setningsnivellement på nærliggende bebyggelse under kritiske 

arbeider.  
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Radon 

Utdrag fra radonkart (www.ngu.no) viser at tomta ligger innenfor et område markert med 

moderat aktsomhet. Det ligger en tunge med alunskifer noe lenger nord, der aktsomheten er 

markert som høy.  

 

Figur 2, Aktsomhetskart radon (www.ngu.no) 

Radon er en radioaktiv edelgass som dannes i berggrunnen ved nedbryting av uran. Statens 

strålevern har bestemt at radonnivåer skal holdes lavest mulig i alle bygg. Tiltak må iverksettes 

dersom nivået overstiger 100 Bq/m
3
.  

Leirmasser er tette og vil i liten grad transportere radongass til overflaten. Imidlertid er dybden til 

berg i enkelte områder på tomta såpass liten at man særlig ved etablering av kjeller vil kunne få 

inntrenging av radongass. Behov for tiltak mot radon bør derfor vurderes som en del av 

prosjekteringen.  
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Det er tre hovedgrupper tiltak mot radon i inneluft. Trykkredusering/ventilering av grunnen, 

tetting mot grunnen og ventilasjon. Byggteknisk forskrift, TEK 10, § 13-5 pålegger at bygninger 

beregnet for varig opphold enten skal ha radonsperre mot grunnen eller skal tilrettelegges for 

egnet tiltak i grunnen som kan aktiveres ved radonkonsentrasjoner over tiltaksgrensa, med 

mindre det kan dokumenteres at slike tiltak ikke er nødvendig. Etablering av ventilert kjeller der 

det ikke skal være varig opphold, som for eksempel parkeringskjeller, vil kunne tilfredsstille 

kravene for radoninntrengning etter TEK 10 uten ytterligere tiltak. Dette må vurderes som del av 

prosjekteringen.  

Forurenset grunn 

Det var vært fabrikkvirksomhet i Middelthuns gate 17 i nærmere 100 år. Det er sannsynlig at 

virksomheten medførte forurensninger i grunnen.  

Historiske flyfoto viser at ombyggingen fra de gamle fabrikklokalene og til nytt hovedkontor for 

Kredittkassen var  svært omfattende. Dersom byggene er etablert med kjeller er det sannsynlig 

at en betydelig mengde av eventuelle forurensede masser ble fjernet i forbindelse med denne 

ombyggingen. Det må imidlertid legges til grunn at fremdeles kan være forurensede masser på 

området. Ombyggingen ble i tillegg gjort før dagens regelverk ble innført, og det kan derfor ha 

blitt liggende eller tilbakefylt masser som har forurensningskonsentrasjoner over dagens 

grenseverdier. Oslo kommune stiller i tillegg krav om miljøtekniske undersøkelser for alle 

gravearbeider innenfor Ring 3. Slike undersøkelser må derfor påregnes.  

 

Med vennlig hilsen 

  

    

Kjersti Marie Stensrud 

Sivilingeniør geoteknikk 

 

Kontrollert:  

 

   

Marie Nokken    Elisabeth D Ayres 

Sivilingeniør geoteknikk   Miljørådgiver 
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SAMMENDRAG 

Sweco Norge AS har på oppdrag fra M17 Utvikling AS gjennomført støyberegninger av 
Middelthunsgate 15 og 17. Beregningene er gjort for vegtrafikkstøy og trikkestøy. De 
viktigste konklusjoner er oppsummert under. 

Lydforhold på utendørs oppholdsareal 
Uteoppholdsarealet på bakkeplan er under grenseverdi for store deler av det planlagte 
fellesarealet, kun mindre deler sørøst for Middelthuns gate 15 har støy over grenseverdi. 
Dette arealet kan få lydnivå under grenseverdi dersom man setter opp støyskjerm mellom 
Middelthuns gate 15 og Kirkeveien 40. Uteoppholdsarealer på taket av bygningene er også 
under grenseverdi. 

Dersom det blir balkonger i Middelthuns gate 17 bør det gjennomføres tiltak for å sikre gode 
lydforhold på de som vender mot Middelthuns gate eller er plassert slik at man har fri sikt til 
denne gaten. Hvilke tiltak som er nødvendig er avhengig av støynivå og bør utredes 
nærmere når endelig byggeplan foreligger. 

Barnehagen kan få tilfredsstillende uteareal dersom man setter opp støyskjerm mellom 
Middelthunsgate 15 og Kirkeveien 40. 

Lydnivå på fasader og lydnivå innendørs 
Tomten ligger i kort avstand fra et av Oslos største knutepunkt for kollektivtransport og må 
således kunne sies å ligge i et avviksområde der man kan lempe noe på anbefalingene som 
er gitt i T-1442. Følgende vurderinger av lydnivå innendørs og på fasader gjøres derfor: 

Høyhuset og den innerste mest skjermede bygningen har begge lydnivå fra vegtrafikkstøy 
som er under grenseverdi med unntak av den øverste etasjen i høyhuset som har lydnivå på 
55,1 dB Lden på fasaden mot nordøst, altså så vidt over grenseverdi. Alle boenheter her vil få 
gode lydforhold. 

For Middelthuns gate 15 er støy fra Middelthuns gate og krysset med Kirkeveien 
dominerende og høyeste lydnivå ut mot gaten er 69 dB Lden. Fasader som vender mot 
sørvest og sørøst og halve fasaden som vender mot nordvest har lydnivå som er så høye at 
lydisolerende vinduer er nødvendig for å oppnå tilfredsstillende lydnivå innendørs. Man bør 
her vurdere planløsningen nøye for å sikre at minst 50 % av rom med støyfølsomt 
bruksformål har tilgang til fasade utenfor rød støysone. 

For Middelthuns gate 17 er det støy fra Middelthuns gate som er dominerende støykilde og 
høyeste lydnivå er 69 dB Lden. Fasadene som vender ut mot Middelthuns gate samt fasader 
med direkte utsyn mot Middelthuns gate har lydnivå som er så høye at lydisolerende vinduer 
er nødvendig for å oppnå tilfredsstillende lydnivå innendørs. Også her bør planløsningen 
vurderes nøye for å sikre at minst 50 % av rom med støyfølsomt bruksformål har tilgang til 
fasade på stille side. 

Alle boenheter hvor ett eller flere rom til støyfølsom bruksformål kun har vinduer mot 
støyutsatt side må ha balansert mekanisk ventilasjon. Vinduer i soverom på støyutsatt side 
og som samtidig er soleksponert, bør ha utvendig solavskjerming. Behov for kjøling må også 
vurderes. 

For å sikre at valg av fasadeelementer gir gode lydforhold innendørs er det anbefalt å gjøre 
detaljerte innendørs støyberegninger der man setter lydkrav til vinduer og vegger. 

Maksimalstøynivå er ikke dimensjonerende for valg av fasadeelementer.  
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1 BAKGRUNN 

LOF Arkitekter AS har et reguleringsforslag under arbeid for Middelthuns gate 15 og 17 på 
oppdrag for M17 Utvikling AS. I forslaget ligger det inne cirka 29 000 m2 boliger, fordelt på 
350 boenheter. I forslaget ligger det også inne cirka 2 400 m2 handel og en barnehage med 
120 plasser. Sweco Norge AS er engasjert for å vurdere konsekvensene av en eventuell 
utbygging av Middelthuns gate 15 og 17. Følgende analyser er gjennomført:  

 Støyanalyse  

 Luftanalyse  

 Trafikkanalyse  

Denne rapporten dekker kun støyanalysen og skal dokumentere støyforhold for nytt planlagt 
bolig- og næringsbygg i Middelthuns gate 17 i Oslo.  Beregningene sammenlignes med 
gjeldende grenseverdier, og det gis forslag til eventuelt nødvendige avbøtende tiltak. 
Dominerende støykilde i området er vegtrafikkstøy. 
 

 
Figur 1: Situasjonskart som viser planlagte nye bygg i Middelthunsgate 17 og planlagte uteareal. 

  

FROGNER 
STADION 
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2 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER 

2.1 Miljøverndepartementets retningslinjer, T-1442 

Tabell 1 angir anbefalte støygrenser ved planlegging av ny virksomhet eller bebyggelse. 
Støygrensene er gitt av Miljøverndepartementets T-1442. Støyfølsomme bygninger er i 
denne sammenhengen definert som boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler 
og barnehager. 
 
Avvik fra disse anbefalingene kan være aktuelt i sentrumsområder og kollektivknutepunkter, 
men retningslinjen vektlegger i så fall følgende: 
 

I sentrumsområder i byer og tettsteder, spesielt rundt kollektivknutepunkter, er det aktuelt 
med høy arealutnyttelse av hensyn til samordnet areal- og transportplanlegging. Forutsatt at 
kommunen har angitt grensene for slike områder i kommuneplanens arealdel, kan det 
vurderes å tillate oppføring av ny bebyggelse med støyfølsomt bruksformål. I slike 
avviksområder bør kommunen minimum stille konkrete krav til ny bebyggelse med støyfølsomt 
bruksformål. Kravene bør nedfelles i planbestemmelsene slik at de blir juridisk bindende. 
 
Eksempler på krav: 

 Alle boenheter innenfor avvikssonen skal være gjennomgående og ha en stille side. 

 Minimum 50 % av antall rom til støyfølsom bruksformål i hver boenhet skal ha vindu mot 

stille side. Herunder skal minimum 1 soverom ligge mot stille side.  

 Støykrav for uteoppholdsarealer skal være tilfredsstilt. 

 Alle boenheter hvor ett eller flere rom til støyfølsom bruksformål kun har vinduer mot 

støyutsatt side må ha balansert mekanisk ventilasjon. 

 Vinduer i soverom på støyutsatt side og som samtidig er soleksponert, bør ha utvendig 

solavskjerming. Behov for kjøling må også vurderes. 
 
Grunnskoler og barnehager bør ikke etableres i rød støysone, heller ikke i avviksområder. 

 

Tabell 1: Anbefalte støygrenser ved bygging av nye boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger 
og barnehager. Alle tall oppgitt i dB, frittfeltverdier. 

Støykilde 
Støynivå på uteoppholdsareal og 
utenfor vinduer til rom med 
støyfølsom bruksformål [dB] 

Støynivå utenfor soverom, 
natt kl. 23 – 07 [dB] 

Veg 55 Lden 70 L5AF 

Bane 58 Lden 75 L5AF 

 
I utarbeidelse av støysonekart er det i T-1442 gitt kriterier for soneinndeling slik at støyen 
kan vises i gule og røde støysoner. Kriteriene for soneinndeling er vist i tabell 2. 
 

Tabell 2: Kriterier for soneinndeling. Alle tall er i dB, frittfeltverdier. 

Støykilde Gul sone Rød sone 

Utendørs 
støynivå 

Utendørs støynivå i 
nattperioden 
kl. 23 – 07 

Utendørs 
støynivå 

Utendørs støynivå i 
nattperioden 
kl. 23 – 07 

Vei Lden 55 dB L5AF 70 dB Lden 65 dB L5AF 85 dB 

Bane Lden 58 dB L5AF 75 dB Lden 68 dB L5AF 90 dB 
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2.2 Støyforskriften i Oslo - støy i anleggsfasen 

Retningslinjene for støy fra bygg- og anleggsvirksomhet er gitt av Bymiljøetaten i Oslo 
kommune. Bymiljøetaten skriver generelt om bygge- og anleggsvirksomhet: 
 
«Støy fra Bygge- og anleggsvirksomhet i Oslo er regulert i §§ 12, 14, 15 og 16 i Oslo bys 
Forskrift om begrensning av støy (Støyforskriften). Forskriften er hjemlet i Lov om 
helsetjenesten i kommunene, kapittel 4a Miljørettet helsevern). 
 
Lokalt i Oslo forvaltes støyforskriften av helsetjenesten i den bydelen der den støyende 
virksomheten foregår. Berører støyen flere bydeler, f.eks. at støykilden ligger i en bydel 
mens den støyutsatte bor i en annen, forvaltes den av Helse- og velferdsetaten som en 
byomfattende sak.» 
 
I tabell 3 er det gitt grenser for tillatt støy fra bygge- og anleggsvirksomhet i Oslo. 
 

Tabell 3: Grenser for tillatt støy – angitt i dBA – fra bygge- og anleggsvirksomhet i Oslo.
1)2)

 

Årstid 
Sommer 16/5-15/9 

Vinter 16/9-15/5 

Dag 
0600-1800 

Lekv 

Kveld 
1800-2200 

Lekv 

Natt 
2200-0600 

Lmaks 

Boliger3) 
Sommer 

Vinter 
70 
70 

65 
65 

Boliger3) 

Sykehus 
Sommer 

Vinter 
50 
55 

Forbud mot 
støyende 

virksomhet 

Skoler4) 
Sommer 

Vinter 
60 
65 

Ingen grense 

Kontorer 
Forretninger 
Industri 

Hele året 70 Ingen grense 
Kontorer 
Forretninger 
Industri 

1)
 Tabellen gjelder ikke impulsiv støy 

2) 
For kortvarige arbeider på DAG-tid gjøres følgende lempninger av de støygrenser som er satt over: 

 Ved arbeider som pågår kortere tid enn 1 uke, innrømmes et tillegg på 5 dB. 

 Ved arbeider som pågår kortere tid enn 2 timer pr. dag, innrømmes et tillegg på 5dB. 

 For KVELDS-tid og NATT-tid gis ingen lempninger for kortvarige arbeider. 
3)

 STILLE PERIODE mellom kl. 2300 - 0100 jfr. § 15. 
4)

 Ved skoler er det ingen restriksjoner i skoleferiene.  
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2.3 Lydnivå fra utendørs lydkilder i henhold til teknisk forskrift til plan og 
bygningsloven 

Kravene i byggteknisk forskrift, TEK10, anses som oppfylt når grenseverdiene i klasse C i 
NS 8175 er oppfylt. Aktuelle grenseverdier for innendørs lydnivå fra utendørs lydkilder finnes 
i tabell 4, tabell 5 og tabell 6 nedenfor.  

2.3.1 Boliger 

Tabell 4: Utdrag fra NS 8175, lydklasse C for boliger. Lydnivå fra tekniske installasjoner. 

Type brukerområde Målestørrelse Grenseverdi, klasse C 

I oppholds- og soverom fra utendørs lydkilder Lp,A,24h (dB) 30 

I soverom fra utendørs lydkilder Lp,AFmax (dB), 
natt kl 23-07 

45 

2.3.2 Barnehager 

Tabell 5: Utdrag fra NS 8175. Lydklasse C for barnehager og skolefritidsordninger i brukstid. Lydnivå 
fra utendørs kilder 

Type brukerområde Målestørrelse Grenseverdi, klasse C 

Lydnivå på uteoppholdsareal fra veg Ld (dB) 55 

Lydnivå på uteoppholdsareal fra bane Ld (dB) 58 

I oppholdsrom fra utendørs kilder Lp,A,T (dB) 32 

2.3.3 Kontorer 

Tabell 6: Utdrag fra NS 8175, lydklasse C for kontorer i brukstid. Innendørs lydnivå fra utendørs kilder. 

Type brukerområde Målestørrelse Grenseverdi, klasse C 

I kontor og møterom fra utendørs lydkilder Lp,A,T (dB) 35 
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2.4 Støy fra tekniske installasjoner 

Støy fra tekniske installasjoner har andre grenseverdier enn fra veg og bane. Her er det 
maksimalnivå som gjelder. Kravene til teknisk forskrift [4] anses som oppfylt når 
grenseverdiene i klasse C i NS 8175 [5] overholdes. Tabellene som følger angir 
grenseverdiene for aktuelle bygninger i området. 

2.4.1 Boliger 

Tabell 7: Utdrag fra NS 8175, lydklasse C for boliger. Lydnivå fra tekniske installasjoner. 

Type brukerområde Målestørrelse Grenseverdi, klasse C 

I oppholds- og soverom fra tekniske 
installasjoner i samme bygning eller i en annen 
bygning, samt kilder som drift og bruk av 
innendørs garasjeanlegg og felles 
parkeringsanlegg 

Lp,A,T (dB) 
 

Lp,AF,max (dB) 

30 
 

32 

I oppholds- og soverom fra tekniske 
installasjoner i nærings- og servicevirksomhet i 
samme bygning 

Lp,A,T (dB) 
 

Lp,AF,max (dB) 

25 
 

27 

2.4.2 Barnehager 

Tabell 8: Lydklasse C for barnehager og skolefritidsordninger (AKS, SFO) i brukstid. Innendørs lydnivå 
fra tekniske installasjoner. 

Type brukerområde Målestørrelse Grenseverdi, klasse C 

I oppholdsrom fra tekniske installasjoner i samme 
bygning eller i en annen bygning 

Lp,A,T (dB) 
 

Lp,AF,max (dB) 

30 
 

32 

Lydnivå på uteoppholdsareal og utenfor vindu fra 
tekniske installasjoner i samme bygning og i en 
annen bygning 

Lp,AF,max (dB) 40 

2.4.3 Kontorer 

Tabell 9: Utdrag fra NS 8175. Lydklasse C for kontorer i brukstid. Lydnivå fra tekniske installasjoner.  

Type brukerområde Målestørrelse Grenseverdi, klasse C 

I kontor fellesareal og møterom fra tekniske 
installasjoner i samme bygning eller i en annen 
bygning 

Lp,A,T (dB) 
 

Lp,AF,max (dB) 

33 
 

35 

I videokonferanserom Lp,A,T (dB) 
Lp,AF,max (dB) 

28 
30 

Lydnivå utenfor vindu fra tekniske installasjoner i 
samme bygning eller i en annen bygning 

Lp,AF,max (dB) 45 

2.4.4 Resepsjoner, henvendelsespunkter, foajeer, ventearealer og lignende 

Tabell 10: Utdrag fra NS 8175, lydklasser for resepsjoner, henvendelsespunkter, foajeer, ventearealer 
og lignende. Innendørs lydnivå fra tekniske installasjoner. 

Type brukerområde Målestørrelse Grenseverdi, klasse C 

Lydnivå i resepsjon og annet henvendelsespunkt, 
foajé, venteareal og inngangsparti og lignende 
fra tekniske installasjoner i samme bygning eller i 
annen bygning 

Lp,A,T (dB) 
 

Lp,AF,max (dB) 

30 
 

32 
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2.5 Støy fra idrett, barnehager, skole, caféer, restauranter og utesteder 

Støy fra barns aktivitet i barnehager og skoler eller fra idrettsarrangement kan være 
sjenerende for nærliggende nabobebyggelse. Det samme gjelder støy fra utesteder. Det 
finnes ingen norske retningslinjer som gir grenseverdier for denne typen støy, men det kan 
være aktuelt å trekke inn grenseverdier for andre støykilder som for eksempel vegtrafikkstøy. 
Plagegraden av denne type støy vil variere sterkt fra person til person. 

3 METODE OG BEREGNINGSGRUNNLAG 

3.1 Beregningsforutsetninger 

Det er benyttet digital terrengmodell og antatt markabsorpsjon α=1 (”myk mark") på terreng 
utenfor vei, og for bygninger er antatt absorpsjonsfaktor α=0,21 (gir et refleksjonstap på 
1 dB). Beregningene er utført ved bruk av Nordisk beregningsmetode for vegtrafikkstøy, med 
programmet CadnaA (versjon 4.3.143). 3. ordens refleksjoner1 er medregnet. Som grunnlag 
for støysonene er det beregnet immisjonspunkter med avstand 2x2 meter, høyde 2 meter 
over terreng. 

3.2 Trafikkdata 

Trafikkdata er hentet fra rapport «Trafikkvurdering» laget av Sweco 02.12.2013 og 
fremskrevet til år 2033 i henhold til Vegdirektoratets prognoser for trafikkvekst i Oslo. 
Trafikkfordeling over døgnet er antatt tilsvarende gruppe 2 i T-1442s veileder TA-2115 (veger 
i by og bynære områder) bortsett fra Fabrikkgata der man antar mindre trafikk på kveld og 
natten. Grunnlag for beregningene av vegtrafikkstøy er vist i Tabell 11 
 

Tabell 11: Trafikkdata som er benyttet i beregningene. Utfyllende informasjon er gitt i vedlegg A. 

Veg 

ÅDT 

2033 

Hastighet 

[km/t]] 

Tungtrafikkandel [%] 

2033 

Døgnfordeling [%] 

Dag – Kveld – Natt 

Kirkeveien 20200 50 10 

84 – 10 – 6 Middelthunsgate 16100 50 3 

Sørkedalsveien 18900 50 7 

Fabrikkgata 800 30 1 94 – 5 – 1 

 
Det er også gjennomført beregninger av støy fra trikk. Beregningene er basert på Ruters 
rutetider for trikk nummer 12 for perioden mandag til fredag med vanlig trafikk. Dataene er 
hentet fra ruter.no. Antall passeringer pr. døgn er gitt i Tabell 12. 
 

                                                
1
 n. ordens refleksjoner: Lydreflekser via n bygning(er) eller skjerm(er).  

 2. ordens 

lydrefleksjon 
1. ordens 

lydrefleksjon 

Direktelyd 

Veg 
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Tabell 12: Antall trikkepasseringer i løpet av en vanlig dag. 

 Dag (kl. 07-19) Kveld (kl. 19-23) Natt (kl. 23-07) 

Antall passeringer 144 25 18 

4 RESULTATER  

4.1 Vegtrafikkstøy 

4.1.1 Døgnveid ekvivalent lydnivå, Lden 

Figur 2 viser tallverdier for høyeste lydnivå Lden på fasade uavhengig av etasje, samt 
støysonekart for utearealet til Middelthunsgate 15 og 17. Store deler av uteoppholdsarealet 
vil få lydnivå under grenseverdi. Områder sørøst for Middelthunsgate 15 vil få lydnivå over 
grenseverdi. Det er sørøst og øst for Middelthunsgate 15 at barnehagen vil få sine utearealer 
og en del at dette utearealet vil da ha lydnivå over grenseverdi dersom man ikke har 
avbøtende tiltak. Barnehagens uteareal lengst fra Middelthunsgate får lydnivå under 
grenseverdi. Lydnivå for hver etasje er vist i vedlegg C. 
 

 
Figur 2: Støysonekart for Middelthunsgate 15 og 17. Uteoppholdsarealer er markert med grønt. Større 
versjon av figuren er vist i vedlegg B. 

4.1.2 Maksimale lydnivå, L5AF 

Maksimalt lydnivå fra vegtrafikk er utregnet til L5AF 85 dBA for Middelthunveien 17. Videre 
viser beregningene at Lden er dimensjonerende for valg av fasadeelementer. 
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4.1.3 Døgnveid ekvivalent lydnivå, Lden, med tiltak 

For å få større deler av lydnivå på barnehagens uteareal under grenseverdi kan man sette 
opp støyskjerm mellom Kirkeveien 40 og Middelthunsgate 15. Det er flere måter å utforme 
denne skjermen på, f. eks med sluse eller med dør, men den bør være minst 2,5 m høy og 
dekke hele "åpningen" mellom byggene. Et eksempel på støyskjerming er vist under i Figur 
3. 
 

 
Figur 3: Støysonekart for Middelthunsgate 15 og 17 med tiltak for uteareal til barnehage. Støyskjerm 
er vist med blå strek. Uteoppholdsarealer er markert med grønt. Større versjon av figuren er vist i 
vedlegg B. 

4.2 Støy fra trikk 

Beregninger av støy fra trikk viser at lydnivå er under grenseverdier gitt for støy fra bane. 

4.3 Øvrige støykilder 

I området rundt Middelthunsgate 15 og 17 ligger en barnehage, Majorstua skole, Frogner 
stadion, Frognerbadet og diverse restauranter, caféer og lignende. I tillegg er det planlagt 
næring og barnehage i de nederste etasjene i de nye byggene. Støy fra disse kildene er ikke 
regulert i lover, forskrifter eller retningslinjer, men noen vurderinger er likevel gjort for disse 
potensielle støykildene. 
 
Generelt vil veitrafikkstøy være en dominerende støykilde for uteoppholdsarealet til de nye 
byggene, men dersom man planlegger balkonger vendt mot Fabrikkgata eller bakgårdene og 
uteoppholdsområdene kan støykildene i tabellen under virke sjenerende for enkelte 
mennesker. Videre følger en vurdering av de ulike støykildene. 
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Støykilde Vurdering Avbøtende tiltak 

Frognerbadet På grunn av avstanden er det ikke ventet 
støynivåer som gir plage for Middelthunsgate 
15 og 17. 

Ikke nødvendig. 

Frogner 
stadion 

Beregninger gjort av støy fra Frogner stadion 
med typisk "stadionstøy" viser at støynivå fra 
stadion kan ved fullsatt publikum gi lydnivåer 
opptil 55 dBA på nærmeste fasade. Aktivitet på 
stadion er ventet å foregå hovedsakelig på 
dagtid da vegtrafikkstøy er dominerende i 
Middelthunsgate og aksept for støy generelt er 
høyere. Støy fra stadion regnes derfor å være 
ubetydelig i forhold til vegtrafikkstøy og i tillegg 
er det her snakk om kortere perioder med støy. 
 
Videre er utendørs musikkarrangementer 
regulert av Oslo kommune og det forventes at 
arrangører opprettholder de krav til lydnivå og 
tidsrom som arrangementene skal ha. 

Ikke nødvendig utover de 
tiltak som allerede er 
foreslått på grunn av støy 
fra vegtrafikk. 

Majorstua 
skole 

Beregninger er gjennomført med erfaringsdata 
på barn i aktivitet. Beregningene er gjort for en 
situasjon der alle elevene på skolen er aktive 
ute i friminuttene på skolen uteareal. 
Leiligheter i høyblokka som ligger vendt mot 
skolens uteareal må regne med at barn høres 
på dagtid i friminuttene. Beregningene viser 
støynivå under Lden 55 dB. Støyen er 
begrenset til dagtid, et tidspunkt man generelt 
har høyere aksept for støy. 

Ikke nødvendig. 

Restauranter/ 
utesteder 

Støy fra restauranter og uteplasser kan 
potensielt være en kilde til støyplager. Norsk 
standard 8175 skriver: "Diskoteker og 
dansesteder anbefales ikke plassert i samme 
bygning som boliger. For å oppnå tilstrekkelig 
lydisolasjon dersom slik plassering likevel 
velges, bør krav til lydnivå for musikkaktiviteter 
settes tilsvarende som for tekniske 
installasjoner og brukes som utgangspunkt for 
lydisolasjonskrav." Det anbefales også at man 
fra restauranter forsøker å ha ro etter kl. 23 
særlig dersom restaurantene har servering 
utendørs. 

Dersom restauranter eller 
utesteder planlegges 
under eller ved siden av 
boliger anbefales detaljerte 
beregninger for å fastsette 
lydisolasjonskrav. 

Eksisterende 
og ny 
barnehage 

Eksisterende uteområde for barnehage er ikke 
veldig stort og har ikke kapasitet til veldig 
mange barn. Dette begrenser støyen fra 
lekende barn i stor grad og støy fra 
eksisterende barnehage er ikke ventet å gi et 
problem for nye boliger. Barnehage i 1. etasje 
kan potensielt være en kilde til støy for de 
nærmeste leilighetene, men som for skolen er 
dette støy som er begrenset til dagtid og man 
har generelt høyere aksept for støy. 

Man kan vurdere noe 
strengere krav til 
lydisolasjon fra barnehage 
til boliger over. Utover det 
er det ikke nødvendig med 
tiltak. 
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Støykilde Vurdering Avbøtende tiltak 

Næring i 1. 
etasje 

På et tidlig stadium der det ikke er fastsatt 
hvilken type næring som skal inn i 1. etasje blir 
vurderingene bare generelle. Støy fra næring 
er sjeldent et problem med mindre det er 
snakk om spesielle typer næring. Er det for 
eksempel snakk om treningsstudioer kan det 
være svært viktig å gjøre avbøtende tiltak. Se 
ellers kommentarer for restauranter og 
utesteder. 

Generelt kan man 
forebygge støykonflikter 
dersom etasjeskiller er god 
nok til å kunne dempe støy 
fra alle typer næring. 
Detaljerte beregninger for 
bestemte typer næring er 
nødvendig for å bestemme 
konstruksjonsvalg i detalj. 
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5 KONKLUSJON 

5.1 Lydforhold på utendørs oppholdsareal 

Uteoppholdsarealet på bakkeplan er under grenseverdi for store deler av det planlagte 
fellesarealet, kun mindre deler har støy over grenseverdi sørøst for Middelthuns gate 15. På 
de to største uteoppholdsarealene er det til sammen ca. 4 mål som har lydnivå under 
grenseverdi. Det resterende arealet som har lydnivå over grenseverdi kan få lydnivå under 
grenseverdi dersom man setter opp støyskjerm mellom Middelthuns gate 15 og Kirkeveien 
40. Uteoppholdsarealer på taket av bygningene vil også få lydnivå under grenseverdi. 

Dersom det er planlagt balkonger i Middelthuns gate 17 bør det gjennomføres tiltak for å 
sikre gode lydforhold på disse dersom de vender mot Middelthuns gate eller er plassert slik 
at man har fri sikt til denne gaten. Hvilke tiltak som er nødvendig er avhengig av støynivå. 
Tiltak kan være alt fra støyskjerming på deler av balkong eller en fullstendig innglassing av 
balkongen. Dette bør utredes nærmere når endelige tegninger foreligger. 
 
Barnehagen har deler av utearealet som vil få støy over grenseverdi for støy fra vegtrafikk. 
Ved å sette opp støyskjerm mellom Middelthunsgate 15 og Kirkeveien 40 kan man få 
lydnivået under grenseverdi for mesteparten av arealet. Støyskjermen kan utformes på flere 
måter, for eksempel med sluse, men bør dekke hele "åpningen" mellom byggene. 

5.2 Lydnivå på fasader og lydnivå innendørs 

Tomten ligger i kort avstand fra et av Oslos største knutepunkt for kollektivtransport og må 
således kunne sies å ligge i et avviksområde der man kan lempe noe på anbefalingene som 
er gitt i T-1442. Følgende vurderinger av lydnivå innendørs og på fasader gjøres derfor: 

Høyhuset og den innerste mest skjermede bygningen har begge lydnivå fra vegtrafikkstøy 
som er under grenseverdi med unntak av den øverste etasjen i høyhuset som har lydnivå på 
55,1 dB Lden på fasaden mot nordøst, altså så vidt over grenseverdi. Alle boenheter her vil få 
gode lydforhold. 

For Middelthuns gate 15 er støy fra Middelthuns gate og krysset med Kirkeveien 
dominerende og høyeste lydnivå ut mot gaten er 69 dB Lden. Fasader som vender mot 
sørvest og sørøst og halve fasaden som vender mot nordvest har lydnivå som er så høye at 
lydisolerende vinduer er nødvendig for å oppnå tilfredsstillende lydnivå innendørs. Man bør 
her vurdere planløsningen nøye for å sikre at minst 50 % av rom med støyfølsomt 
bruksformål har tilgang til fasade utenfor rød støysone. Kapittel 11, "Vedlegg – eksempler" i 
veilederen til T-1442, TA-2115 har eksempler på planløsninger i støyutsatte områder. 

For Middelthuns gate 17 er det støy fra Middelthuns gate som er dominerende støykilde og 
høyeste lydnivå er 69 dB Lden. Fasadene som vender ut mot Middelthuns gate samt fasader 
med direkte utsyn mot Middelthuns gate har lydnivå som er så høye at lydisolerende vinduer 
er nødvendig for å oppnå tilfredsstillende lydnivå innendørs. Også her bør planløsningen 
vurderes nøye for å sikre at minst 50 % av rom med støyfølsomt bruksformål har tilgang til 
fasade på stille side. 

Alle boenheter hvor ett eller flere rom til støyfølsom bruksformål kun har vinduer mot 
støyutsatt side må ha balansert mekanisk ventilasjon. Vinduer i soverom på støyutsatt side 
og som samtidig er soleksponert, bør ha utvendig solavskjerming. Behov for kjøling må også 
vurderes. 

For å sikre at valg av fasadeelementer gir gode lydforhold innendørs er det anbefalt å gjøre 
detaljerte innendørs støyberegninger der man setter lydkrav til vinduer og vegger. 



 MIDDELTHUNS GATE 17 – STØYVURDERING  

SWECO Norge AS Side 16 av 41 

Maksimalstøynivå er ikke dimensjonerende for valg av fasadeelementer. 

5.3 Støy fra tekniske installasjoner 

Støy fra tekniske installasjoner bør tas hensyn til med tanke på plassering / utforming for å 
unngå sjenanse fra brukere og beboere i bygning eller nærliggende bygninger og / eller 
boliger. Grenseverdiene bør overholdes og eventuelle støykilder fra tekniske installasjoner 
bør kartlegges. 

5.4 Støy fra bygge- og anleggsvirksomhet 

Selv om området i hovedsak er dominert av støy fra vegtrafikk kan støy i anleggsfasen være 
til sjenanse for boliger og kontorer i og utenfor planområdet. Spesielt støyende prosesser er 
rivearbeid, stagboring, spunting / peling og brekking / pigging / vinkelsliping. Nattlig drift kan i 
enkelte tilfeller gi søvnforstyrrelser. Det anbefales at støygrensene overholdes. 

5.5 Støy fra næring 

For øvrige kilder forbundet med næring er det ikke behov for særskilte tiltak med mindre 
spesielt støyende næring er planlagt i ny bebyggelse. I så tilfelle er det anbefalt å gjøre 
detaljerte beregninger for å fastsette krav til lydisolasjon og trinnlyd for å sikre gode 
lydforhold til boliger. Det er ikke fastsatt grenseverdier for denne type støy, men øvrige 
grenseverdier presentert i denne rapporten kan være veiledende. 
 



 MIDDELTHUNS GATE 17 – STØYVURDERING  

SWECO Norge AS Side 3 av 41 

VEDLEGG A 
 
Trafikkmengder benyttet i beregning av vegtrafikkstøy. Se rapport «Trafikkvurdering» laget av Sweco Norge AS datert 02.12.2013 for en mer detaljert forklaring av trafikkvurderingene som er gjennomført. 
Trafikkmengdene i støyvurderingen er fremskrevet til 2033. 
 

 
  

Fremtidig situasjon - fremskrevet til år 2033

ÅDT

27400 9 %

ÅDT Tungtrafikk ÅDT Tungtrafikk

ÅDT Tungtrafikk 18900 7 %

19000 7 %

Sørkedalsveien

ÅDT Tungtrafikk

5900 6 %

ÅDT Tungtrafikk

Essendrops gate 20200 9,3 %

ÅDT Tungtrafikk ÅDT Tungtrafikk

5800 6 % Fabrikkgata 800 1 %

Middelthuns gate

16000 2,4 % 16100 2,4 % 16200 2,4 %

ÅDT Tungtrafikk ÅDT Tungtrafikk ÅDT Tungtrafikk

ÅDT Tungtrafikk

17600 9,3 %

Kirkeveien mot Ullevål

22000 40800

Kirkeveien mot Skøyen

Colosseum P-hus Middel-

thuns gate

15 og 17

18900 16200 28900
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Vedlegg B 
 
Støysonekart for Middelthuns gate 15 og 17. Høyeste lydnivå i dB Lden uavhengig av etasje er vist på fasade. 
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Støysonekart for Middelthunsgate 15 og 17 med tiltak for uteareal til barnehage. Støyskjerm er vist med blå strek. Uteoppholdsarealer er markert med grønt. 
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Vedlegg C 
 
Lydnivå i dB Lden for hver etasje er vist på fasade i de følgende figurer. 
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SAMMENDRAG 
 
Planforslaget 
LOF Arkitekter AS arbeider på oppdrag for Veidekke Eiendom AS med et forslag til 
reguleringsplan for Middelthuns gate 15 og 17. I denne trafikkanalysen er det 
forutsatt en reguleringsplan (heretter kalt planforslaget) der det ligger inne cirka 
40 000 m2 fordelt på 380 boligenheter, kontor, forretning og barnehage, se tabell. 
 

 
 
Det er også sett på en løsning der 6000 m2 av boligene erstattes av like mange 
kvadratmeter hotell. 
 
Middelthuns gate 17 brukes i dag til 27 000 m2 kontorer. I planforslaget legges det 
opp til å rive dagens bygning. Boligene, kontorene og handelsarealene vil få 
adkomst fra Essendrops gate som i dag. Nærmeste parkeringsmulighet for henting 
og levering i barnehagen vil være kantsteinsparkering langs Middelthuns gate. Det 
forventes at ÅDT i Fabrikkgata øker med 100. Dette er kunder til eksisterende 
virksomheter på vestsiden (Middelthuns gate 21A–C), varelevering og 
henting/levering i den nye barnehagen når det ikke er ledig parkering i Middelthuns 
gate. 
 
Trafikkgenerering 
Beregnet trafikk som følge av planforslaget er vist i tabellen nedenfor. 

 

 
 
Det er beregnet at generert ÅDT/YDT vil bli på 1470/1670 kjøretøy (sum til og fra) 
som følge av planforslaget. Dette tilsvarer en økning på cirka 700 kjøretøy per døgn 
sammenlignet med dagens situasjon. I rushperiodene er det beregnet en liten 
trafikkøkning som vil ha liten innvirkning på trafikkavviklingen. Beregningene viser 
liten forskjell mellom hotell og boliger. 
 
For gående, syklende og kollektivreisende vurderes konsekvensene av 
planforslaget å bli små. Opprustning av Fabrikkgata til gatetun vil imidlertid kunne 
være positivt for trafikksikkerheten og opplevelsen av gata. Planforslaget muliggjør 
også en snarveg gjennom planområdet. Snarvegen vil komme noen av elevene ved 
Majorstuen skole til gode. 
 
Konsekvenser for trafikksikkerhet 
Økningen i biltrafikk er såpass liten at det ikke er grunn til å tro at den vil påvirke 
trafikksikkerheten i nevneverdig grad. Skolevegene for mange av elevene ved 

Arealbruksformål Areal [m
2
] Antall enheter

Bolig 34 600 380

Kontor 2 000 73

Forretning 3 000

Barnehage 650 72

Sum 40 250

Til Fra Sum Til Fra Sum

Bolig 760 760 23 91 114 91 23 114

Kontor 60 70 9 2 11 2 9 11

Forretning 590 750 4 4 8 41 41 83

Barnehage 60 90 13 13 26 13 13 26

Sum alternativ 1 1470 1670 48 110 158 148 86 233

Dagens kontorer 750 960 115 29 144 29 115 144

Differanse 720 710 -67 81 14 119 -30 89

Arealbruksformål
YDT 

[kjt/døgn]

Morgen [kjt/t] Ettermiddag [kjt/t]ÅDT 

[kjt/døgn]
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Majorstuen skole vil ikke bli påvirket. Elevene som bruker Fabrikkgata, vil få kunne 
få en noe tryggere skoleveg.  
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1 BAKGRUNN 

LOF Arkitekter AS arbeider på oppdrag for Veidekke Eiendom AS med et forslag til 
reguleringsplan for Middelthuns gate 15 og 17. I denne trafikkanalysen er det 
forutsatt en reguleringsplan der det ligger inne cirka 34 600 m2 boliger fordelt på 380 
boenheter. I planforslaget ligger det også inne en barnehage med 72 plasser (4 
avdelinger) og inntil 3 000 m2 handel og 2 000 m2 kontorer. Det er i tillegg sett på en 
løsning der 6 000 m2 av boligene erstattes av tilsvarende arealer med hotell. Sweco 
Norge AS er engasjert for å vurdere konsekvensene av en eventuell utbygging av 
Middelthuns gate 15 og 17. Følgende analyser er gjennomført:  

 Støyanalyse  

 Luftanalyse  

 Trafikkanalyse  

Denne rapporten dekker kun trafikkanalysen. 

2 DAGENS SITUASJON 

2.1 Beliggenhet 

Middelthuns gate 15 og 17 ligger vis-à-vis Frogner stadion på Majorstuen i Oslo. 
Figur 1 viser planområdets plassering. 
 

 
Figur 1 – Planområdets plassering (Kartgrunnlag: Nasjonal vegdatabank) 
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Middelthuns gate 17 er et kontorbygg med et bruttoareal på 27 000 m2, som i dag 
leies ut til Nordea Bank. 980 ansatte har kontorplass i bygningen.  
 
Middelthuns gate 15 står tom i dag, og vi har derfor valgt å se bort i fra denne 
bygningen i beregningen av trafikk i dagens situasjon.  
 

2.2 Gående og syklende 

Det er stor aktivitet av gående og syklende i området. Dette skyldes blant annet 
trafikk til og fra Frognerparken, Majorstuen skole og en barnehage som holder til i 
Middelthuns gate 21. Vegene og gatene i nærheten av planområdet er i stor grad 
bygd ut med fortau, mange steder på begge sider. Langs enkelte veger og gater er 
det også anlagt sykkelfelt. Noen steder, for eksempel på vestsiden av Majorstuen 
skole, som en forlengelse av Fabrikkgata mot Sørkedalsveien, er det anlagt gang- 
og sykkelveg (G/S-veg). Det er anlagt bysykkelstativ på sydsiden av krysset 
Middelthuns gate x Fabrikkgata. Det finnes således en mengde aktuelle traseer 
gående og syklende kan bruke for å ta seg mellom planområdet og reisemål i 
nærområdet. På figur 2 er det vist ett sett med traseer man kan tenke seg at gående 
og syklende vil bruke for å ta seg fra planområdet til utvalgte reisemål. 
 

 
Figur 2 – Mulige traseer for gående og syklende fra planområdet til utvalgte målpunkter 

 
Gående og syklende som skal mot Skøyen, kan gå eller sykle langs Middelthuns 
gate, og bruke gangfeltet i det signalregulerte krysset Middelthuns gate X 
Kirkeveien. Det er fortau og sykkelfelt på begge sider av Middelthuns gate (se figur 
3) og Kirkeveien. En annen mulighet er å gå gjennom Frognerparken. 
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Figur 3 – Middelthuns gate sett mot krysset Middelthuns gate X Kirkeveien 

 
Besøkende til Frognerparken kan enten følge ruten til de som skal mot Skøyen, eller 
de kan følge Middelthuns gate mot nordvest og krysse Middelthuns gate i det 
signalregulerte krysset Middelthuns gate X Essendrops gate. 
 
For de som skal vestover mot Smestad, kan det være aktuelt å følge Middelthuns 
gate mot rundkjøringen ved Sørkedalsveien. Det er fortau på begge sider av 
Middelthuns gate helt til rundkjøringen. 
 
G/S-trafikk fra planområdet til Majorstuen T-banestasjon kan bruke Fabrikkgata og 
G/S-vegen på vestsiden av Majorstuen skole, for så å krysse Sørkedalsveien i et 
signalregulert gangfelt. Gående og syklende som skal til Sørkedalsveien og 
Bogstadveien, kan i stedet for å krysse Sørkedalsveien ved T-banestasjonen, bruke 
gangfeltene i krysset Sørkedalsveien X Kirkeveien. En annen mulighet for gående 
og syklende til Sørkedalsveien og Bogstadveien er å bruke Maries gate og gå 
nordover langs Kirkeveien. 
 
Selv om det finnes en mengde aktuelle trasevalg for gående og syklende, er det 
ikke alle steder som er like godt tilrettelagt for denne trafikken. For eksempel er det 
ikke anlagt gangfelt over Middelthuns gate mellom kryssene ved Kirkeveien og 
Essendrops gate. Gående og syklende mellom planområdet og Frogner stadion må 
derfor enten krysse Middelthuns gate utenfor gangfelt eller gå/sykle en omveg. 
 
Et annet eksempel er Sørkedalsveien, hvor kryssende fotgjengere og syklister må 
krysse to kjørefelt i hver retning. Løsningen er ikke uvanlig i Oslo, og det er anlagt 
midtrabatt der de som ikke klarer å krysse vegen i én grønnperiode, kan vente på 
grønt lys. 
 
Det mest uoversiktlige området for gående og syklende i nærheten av planområdet 
er de to kryssene på hver side av trikkeholdeplassen på Majorstuen, det vil si 
kryssene Sørkedalsveien X Kirkeveien og Valkyriegata X Slemdalsveien X 
Kirkeveien (Majorstukrysset). I disse kryssene er det mye trafikk i alle retninger. 
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2.3 Kollektivtrafikk 

Området rundt Middelthuns gate 15 og 17 har et meget godt kollektivtilbud. Det er 
cirka 250 meter i gangavstand til Majorstuen, som er knutepunkt for alle T-banens 
linjer, samt trikkelinje 11/12 og flere busser. Holdeplassen «Frogner stadion» er kun 
100 meter unna, og her går trikkelinje 12 Disen–Majorstuen og buss 20 Skøyen–
Galgeberg med hyppige avganger, henholdsvis 10 og 5 minutters intervall i 
rushtiden. Det går også rushtidsbuss fra Rykkinn om morgenen og til Rykkinn om 
ettermiddagen fra denne holdeplassen. Figur 4 viser områdets nærliggende 
holdeplasser for kollektivtrafikk.  
 

 
Figur 4 – Oversikt over nærliggende kollektivtilbud 

2.4 Biltrafikk 

2.4.1 Adkomst og parkering 

Kontorbygget i Middelthuns gate 17 har reserverte parkeringsplasser i Colosseum 
parkeringshus med adkomst fra Essendrops gate. Plassene ligger i et eget rom som 
krever adgangskort.  
 
Det er få nærliggende parkeringsplasser på gatenivå. Fabrikkgata har 8 
kantsteinsplasser som er avgiftsbelagt hele døgnet. I tillegg er det avgiftsbelagt 
kantsteinsparkering i Middelthuns gate. Her er det på dagtid tillatt å parkere 
maksimalt 2 timer, noe som gjør plassene lite attraktive for de ansatte i Nordea.  
 
Varelevering til Middelthunsgate 17 foregår på snuplass/kantsteinsparkering i 
Fabrikkgata og gjennom parkeringshuset i Essendrops gate. Figur 5 viser fotografier 
av henholdsvis Fabrikkgata sett mot nord og snuplassen. 
 

Majorstuen 

Frogner 
stadion 
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Figur 5 – Venstre: Fabrikkgata sett mot nord. Høyre: Snuplassen 

 
Fabrikkgata er en privat gate og regnes som en adkomst til Middelthuns gate. Dette 
kan sees på bildet under gjennom bruk av private skilt. Kantsteinen langs 
Middelthuns gate krysser Fabrikkgata, noe som understreker vikeplikten. 
 

 
Figur 6 – Krysset Middelthuns gate X Fabrikkgata, sett fra fortau i Middelthuns gate 

 
Det er ingen egne vareleveringslommer i dagens situasjon. 
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2.4.2 Trafikktall og trafikkavvikling 

I forbindelse med en befaring onsdag 17.04.2013 ble det gjennomført en 
trafikktelling i krysset Middelthuns gate X Fabrikkgata1. Trafikktellingen ble 
gjennomført i perioden 0700–0900, 1100–1300 og 1500–1700. Figur 7 viser 
trafikken i største time om morgenen og ettermiddagen. Alle tall er oppgitt i kjøretøy 
per time (kjt/t). 
 

 
Figur 7 – Registrert trafikk i største time om morgenen og ettermiddagen 

 
Om morgenen ble det i største time registrert drøyt 1100 kjøretøy i krysset. Det var 
noe mer trafikk om ettermiddagen, da det ble registrert 1250 kjøretøy i krysset. I 
Fabrikkgata ble det registrert beskjedne trafikkmengder. Når det gjelder biltrafikk til 
planområdet, antas det at den største delen parkerer i Colosseum P-hus. Dette 
parkeringshuset betjener imidlertid ikke bare planområdet, og en telling av 
adkomsten til dette parkeringshuset ville vist for høy trafikkgenerering for 
planområdet. Trafikk som genereres av planområdet i dagens situasjon, er derfor 
beregnet ved hjelp av erfaringstall. Det er beregnet en trafikkgenerering på 960 
bilturer per virkedøgn i dagens situasjon. For nærmere detaljer knyttet til 
beregningen, vises det til kapittel 3.3.1. 
 
6-timerstellingen gir grunnlag for å beregne årsdøgntrafikk (ÅDT2) for Middelthuns 
gate og Fabrikkgata. For øvrige deler av området er det hentet frem trafikktall fra 
Nasjonal vegdatabank (NVDB). Figur 8 viser ÅDT-tall for vegene i nærheten av 
planområdet. Det understrekes at trafikktall hentet fra NVDB har varierende kvalitet 
og dermed kan være beheftet med stor usikkerhet. 
 

                                                
1
 På tidspunktet da trafikktellingen foregikk, vurderte man å flytte biladkomsten til 

planområdet til Fabrikkgata. Som omtalt senere i denne rapporten har ikke dette blitt noe av, 
og kjøreadkomst er foreslått lagt til P-huset i Essendrops gate som i dag. 
2
 ÅDT, årsdøgntrafikk – Det totale antall kjøretøy som passerer et snitt på en veg i løpet av 

et år, dividert med 365 (Statens vegvesens «Håndbok 017: Veg- og gateutforming»). 

Dagens situasjon

Morgenrush [kjt/t]

Klokken 0800–0900 29 

 33

5 24

Middelthuns gate    19

 491  486  505

571  14  581 

557  Middelthuns gate

Dagens situasjon

Ettermiddagsrush [kjt/t]

Klokken 1545–1645 34 

 33

12 22

Middelthuns gate    20

 650  638  658

554  13  563 

541  Middelthuns gate

1105

Fabrikkgata

Fabrikkgata

1246
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Figur 8 – ÅDT i dagens situasjon 

 
Som figuren viser er det en ÅDT på 700 i Fabrikkgata i dag. I Essendrops gate er 
dagens ÅDT 4 100. 

2.5 Trafikksikkerhet 

I følge opplysninger fra Norsk vegdatabank har det vært 14 trafikkulykker i området 
Middelthuns gate x Essendrops gate fra 1997 til 2012. To av ulykkene har skjedd i 
krysset Middelthuns gate x Fabrikkgata. Av alle ulykkene var 8 med bil/MC og 6 
ulykker som involverte fotgjenger eller syklist. I en av ulykkene karakteriseres 
skadegraden som «alvorlig skadd» og i de resterende ulykkene «lettere skadd». 
Figur 11 viser en oversikt over trafikkulykkene. Det understrekes at ulykkestallene 
fra NVDB har en viss grad av usikkerhet ved seg, blant annet på grunn av 
underrapportering av fotgjenger- og sykkelulykker. 
 

 
Figur 11 – Trafikkulykker Middelthuns gate x Essendrops gate 1997–2012 
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3 FREMTIDIG SITUASJON 

3.1 Arealtall 

Det er sett på to scenarioer for utbygging i henhold til planforslaget. De to 
alternativene er omtrent like, men i alternativ 2 er 6 000 m2 av boligene erstattet 
med 6 000 m2 hotell. 

3.1.1 Alternativ 1 

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for boligbygging i Midddelthuns gate 
15 og 17, og det foreslås å regulere Middelthuns gate 15 og 17 til bolig med enheter 
på 45–150 m2. På gateplan ut mot Middelthuns gate er det foreslått handel. Det er i 
tillegg forslått å etablere en barnehage med 72 barnehageplasser. Det legges også 
opp til noe kontorareal. Dagens kontorlokale på 27 000 m2 i Middelthuns gate 17 er 
foreslått revet. 
 
Trafikktallene som ligger til grunn for trafikkanalysen, er vist i tabell 1. Opplysninger 
om antall boliger og barnehageplasser er mottatt fra arkitekten, mens antall 
arbeidsplasser i kontorlokalet er beregnet med utgangspunkt i dagens situasjon. 
 

 
Tabell 1 – Arealtall, alternativ 1 

 
Arealtallene i tabellen viser maksimal utbygging. Det kan være aktuelt å redusere 
kontor- og forretningsarealene noe. For ikke å beregne for lite trafikk er det valgt å 
legge seg på arealtall for maksimal utbygging i denne trafikkanalysen. 
 

3.1.2 Alternativ 2 

Det kan bli aktuelt å innpasse et hotell med 6 000 m2, som vil utgjøre 150 rom, i 
utbyggingen. Boligarealene vil i så tilfelle bli redusert tilsvarende. Tabell 2 viser 
arealtallene i alternativ 2. 
 

 
Tabell 2 – Arealtall, alternativ 2 

  

Arealbruksformål Areal [m
2
]

Bolig 34 600 380 boliger

Kontor 2 000 73 arbeidsplasser

Forretning 3 000

Barnehage 650 72 plasser

Sum 40 250

Antall enheter

Arealbruksformål Areal [m2]

Bolig 28 600 315 boliger

Kontor 2 000 73 arbeidsplasser

Forretning 3 000

Barnehage 650 72 plasser

Hotell 6 000 150 rom

Sum 40 250

Antall enheter
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3.2 Kjøreadkomster og parkering 

Figur 9 viser arealoversikten i planforslaget (alternativ 1). En illustrasjonsplan er vist 
i figur 10. Kjøreadkomst er tenkt lagt til Essendrops gate som i dag. Når det gjelder 
henting og levering i barnehagen, vil nærmeste parkeringsmulighet være 
kantsteinsparkering langs Middelthuns gate. Fabrikkgata er tenkt utformet som 
gatetun.  
 
Det er i utgangspunktet ikke tenkt at Fabrikkgata skal brukes som kjøreadkomst til 
planområdet. Noe biltrafikk til planområdet må dog påregnes i Fabrikkgata, for 
eksempel renovasjon, varelevering, servicetransport og kunder til forretningene. Det 
er planlagt 8 nye parkeringsplasser i Fabrikkgata, slik at det totalt vil være 16 
parkeringsplasser i Fabrikkgata. 
 
Det er satt av plass til videreføring av dagens snuplass, men den vil ikke bli markert 
med kantstein som i dag. Det vises til kapittel 4 for nærmere vurderinger knyttet til 
konsekvenser av planforslaget. 
 

 
Figur 9 – Planforslaget, arealoversikt 
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Figur 10 – Illustrasjonsplan 
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3.3 Trafikkgenerering 

Generert trafikk som følge av planforslaget er beregnet ved hjelp av erfaringstall.  

3.3.1 Forutsetninger 

Bolig 
Prosamrapport 137 «Turproduksjon for boliger i Oslo og Akershus» er benyttet for å 
finne trafikkgenereringen som følge av boligutbyggingen. Turproduksjonstallene i 
rapporten er avhengig av avstand fra Oslo sentrum, bebyggelsestype og antall 
personer i husholdet. 
 
Rapporten angir at sonen 2,5–4,9 km omtrent dekker områdene mellom Ring 2 og 
Ring 3, og det er turproduksjonstall for denne sonen som er brukt i denne 
trafikkanalysen. Videre er det forutsatt at planområdet ligger i området med «høy 
tetthet / urbant». 
 
Etter opplysninger fra arkitekten vil boligene variere i størrelse fra 45 m2 til 150 m2. 
Med en utbygging på cirka 350 boliger med samlet areal på 29 000 m2, er 
gjennomsnittlig boligstørrelse cirka 80 m2. Jamfør folke- og boligtellingen fra 2001 
bodde det i gjennomsnitt 2 personer i boliger med størrelse 80–99 m2, og dette tallet 
er lagt til grunn for våre beregninger. 
 
Med ovenstående forutsetninger oppgir prosamrapporten en virkedøgntrafikk på 
1,6–2,7 bilturer per bolig. Den korte avstanden til et så sentralt kollektivknutepunkt 
som Majorstuen tilsier at genereringsfaktoren bør ligge i den nedre delen av dette 
intervallet. Samtidig antas det at inntekten, og dermed bilholdet, hos beboerne i de 
foreslåtte boligene vil ligge over gjennomsnittet for Oslo. For ikke å beregne for lite 
biltrafikk er det derfor valgt å bruke en genereringsfaktor på 2,0 bilturer per bolig per 
virkedøgn. Det er forutsatt at 15 % av trafikken avvikles i største time om morgenen, 
hvorav 80 % bort fra planområdet. De resterende 20 % har retning mot 
planområdet. Også for ettermiddagen er det forutsatt at 15 % av døgntrafikken blir 
avviklet i største time. 80 % av denne trafikken er forutsatt å være rettet mot 
planområdet, mens de resterende 20 % har retning ut fra planområdet. 
 
Handel 
Turproduksjon til handelsrelaterte arealer avhenger av type handel. Av kjente 
erfaringstall for genereringsfaktorer foreligger følgende: 

 Prosamrapport 103 «Turproduksjon for kontor og kjøpesentre»: 

Gjennomsnittlig 51 kjt/døgn (mandag–fredag) per 100 m2 felles- og 

salgsareal. 

 Registrert for Alnasenteret i år 2000: 32 kjt/døgn (mandag–fredag) per 100 

m2 felles- og salgsareal. 

 Prosamrapport 167 «Turproduksjonstall for arealekstensive 

handelskonsepter»:  

Byggevare (2 butikker) 6–35 kjt/døgn (mandag–fredag) per 100 m2 

salgsareal. 

Møbel (2 butikker) 7–46 kjt/døgn (mandag–fredag) per 100 m2 salgsareal. 

Elektro (1 butikk) 32 kjt/døgn (mandag–fredag) per 100 m2 salgsareal. 

Som det fremgår av erfaringstallene, er det stor variasjon i hvor mye trafikk som 
genereres av handelsarealer. Statens vegvesens «Håndbok 146: 
Trafikkberegninger» oppgir et intervall på genereringsfaktoren knyttet til handel på 
15–105 bilturer per 100 m2 med en foreslått standardverdi på 45 bilturer per 100 m2. 
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Ved vurdering av antall bilturer bør det tas hensyn til eiendommens beliggenhet med 
tanke på: 

 Vegsystemet 

 Andre virksomheter i nærområdet 

 Kollektivdekningen med T-bane, trikk og buss 

 Antall bosatte i nærområdet 

Planområdet ligger i nærheten av Ring 2, men den relativt høye trafikkbelastningen 
vil legge en begrensning på mengden av ny trafikk i rushperiodene. Videre ligger 
planområdet i et område der det allerede er mye handel. Mange kunder besøker 
således området allerede. Planområdet ligger omtrent 250 meter fra Majorstuen T-
bane, og det er mange bosatte i nærområdet. 
 
På bakgrunn av det ovenstående vil etter vår vurdering genereringen av bilreiser 
ligge lavt i intervallet som er oppgitt i håndbok 146. Det er i denne trafikkanalysen 
valgt å bruke en genereringsfaktor på 25 bilturer per døgn per 100 m2. Dette 
vurderes som en ganske høy faktor, men det er valgt å bruke denne faktoren for å 
redusere sannsynligheten for at det beregnes for lite trafikk. 1 % av trafikken er 
forutsatt å skje i største time i morgenrushet, mens 11 % er forutsatt å skje i største 
time om ettermiddagen. Det er antatt en jevn retningsfordeling på trafikken, det vil si 
at antall biler som kjører til planområdet er det samme som antall biler som kjører fra 
planområdet. 
 
Barnehage 
I 2009 gjennomførte Sweco en reisevaneundersøkelse ved tre barnehager rundt 
omkring i Oslo. Gjennomsnittlig bilturproduksjon i disse barnehagene var 1,7 bilturer 
per barnehageplass per døgn. Det er en av barnehagene, som ligger i et typisk 
villaområde, som trekker opp snittet. Dette gir grunn til å tro at et 
bilturproduksjonstall på 1,7 bilturer per barnehageplass vil være for høyt for 
Middelthuns gate 17. Basert på trafikktellinger ved to barnehager i 2013 er det valgt 
å bruke en genereringsfaktor på 1,2 bilturer per plass. Videre er det forutsatt at 30 % 
av døgntrafikken avvikles i største time om morgenen. Samme andel er brukt for 
ettermiddagsrushet. Det er forutsatt jevn fordeling av trafikken, det vil si at like 
mange biler kjører til og fra barnehagen. 
 
Kontor 
Genereringsfaktoren for dagens kontorlokaler i Middelthuns gate 17 er hentet fra 
prosamrapport 103 «Turproduksjonstall for kontorbedrifter og kjøpesentre». 
Rapporten oppgir at kontorarbeidsplasser i Oslo indre by i gjennomsnitt genererer 
0,98 bilturer per virkedag. I våre beregninger har vi forutsatt at 15 % av denne 
trafikken blir avviklet i største time om morgenen. Av denne trafikken er det forutsatt 
at 80 % av turene går til planområdet, mens de resterende 20 % går fra området. 
Samme andel som morgenrushet er brukt for ettermiddagsrushet. 
 
Hotell 
Vi kjenner ikke til at det foreligger erfaringstall for hoteller. Genereringsfaktorene er 
derfor basert på faglig skjønn. Det valgt å beregne trafikk ut i fra antall hotellrom. 
 
Det er forutsatt at hvert rom genererer i overkant av 2 personturer per dag (reise til 
og fra og kveldstur for noen av gjestene). I tillegg kommer turer for ansatte og 
varelevering. Valgt genereringsfaktor er 3 personturer per døgn per rom. Det er 
forutsatt en bilandel på 20 %. Dette er i tråd med forutsetninger vi har brukt i 
beregninger av hotell ved kollektivknutepunkter tidligere. Dette medfører at hvert 
rom i gjennomsnitt genererer 0,6 bilturer per døgn. 
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15 % av bilturene er forutsatt å skje i største time om morgenen, og 70 % av turene 
antas å være i retning mot hotellet om morgenen. De resterende 30 % reiser fra 
hotellet. En tilsvarende, men motsatt rettet, fordeling er lagt til grunn for største time 
om ettermiddagen. 
 
Oppsummering av genereringsfaktorer 
Forutsetningene beskrevet i avsnittene ovenfor er oppsummert i tabellene nedenfor. 
 

 
Tabell 3 – Genereringsfaktorer og timeandeler brukt i trafikkanalysen 

 

 
Tabell 4 – Genereringsfaktorer for YDT og time 

 
Beregningsprogrammene som brukes i støy- og luftforurensingsberegninger, har 
ÅDT som inngangsdata. Erfaringsmessig ligger ÅDT på cirka 90 % av YDT, men 
dette tallet varierer fra sted til sted. I våre beregninger har vi forutsatt at ÅDT vil 
utgjøre cirka 90 % av YDT i fremtidig situasjon. For kontorlokalene er ÅDT forutsatt 
å være cirka 80 % av YDT. Det er brukt forskjellige faktorer fordi andelen 
helgetrafikk til kontorene antas å være lavere enn andelen helgetrafikk til boligene. 
 
  

Til Fra Sum Til Fra Sum

Bolig 2,00 20 % 80 % 15 % 80 % 20 % 15 %

Kontor 0,98 80 % 20 % 15 % 20 % 80 % 15 %

Forretning 25,00 50 % 50 % 1 % 50 % 50 % 11 %

Barnehage 1,20 50 % 50 % 30 % 50 % 50 % 30 %

Hotell 0,60 30 % 70 % 15 % 70 % 30 % 15 %

YDT 

[kjt/døgn]
Arealbruksformål

Morgen Ettermiddag

Til Fra Sum Til Fra Sum

Bolig 2,00 0,06 0,24 0,30 0,24 0,06 0,30

Kontor 0,98 0,12 0,03 0,15 0,03 0,12 0,15

Forretning 25,00 0,13 0,13 0,25 1,38 1,38 2,75

Barnehage 1,20 0,18 0,18 0,36 0,18 0,18 0,36

Hotell 0,60 0,03 0,06 0,09 0,06 0,03 0,09

Arealbruksformål
YDT 

[kjt/døgn]

Morgen [kjt/t] Ettermiddag [kjt/t]
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3.3.2 Beregnet trafikkgenerering 

Med forutsetningene beskrevet i kapittel 3.3.1, og arealtall for alternativ 1 som vist i 
tabell 1, er det beregnet en trafikkgenerering som vist i tabell 5. 
 

 
Tabell 5 – Beregnet trafikkgenerering ved realisering av alternativ 1 

 
Beregningene viser en fremtidig ÅDT/YDT på cirka 1470/1670 kjt/døgn, noe som 
tilsvarer en økning på cirka 700 kjt/døgn sammenlignet med dagens situasjon. Om 
morgenen er det beregnet en trafikkøkning på 14 kjt/t, mens det om ettermiddagen 
er beregnet en økning på 90 kjt/t. 
 
Beregnet trafikkgenerering som følge av alternativ 2 er vist i tabell 6. 
 

 
Tabell 6 – Beregnet trafikkgenerering ved realisering av alternativ 2 

 
Forskjellen i generert trafikk mellom alternativ 1 og 2 er illustrert i tabell 7. 
 

 
Tabell 7 – Sammenstilling av beregnet trafikk i alternativ 1 og 2 

 
Beregningene viser liten forskjell på de to alternativene. Alternativet med hotell gir 
marginalt mindre trafikk, men forskjellene er i praksis ubetydelige. Av den grunn er 
det i de resterende kapitlene kun redegjort for alternativ 1 hvis ikke annet er 
uttrykkelig nevnt. 
  

Til Fra Sum Til Fra Sum

Bolig 760 760 23 91 114 91 23 114

Kontor 60 70 9 2 11 2 9 11

Forretning 590 750 4 4 8 41 41 83

Barnehage 60 90 13 13 26 13 13 26

Sum alternativ 1 1470 1670 48 110 158 148 86 233

Dagens kontorer 750 960 115 29 144 29 115 144

Differanse 720 710 -67 81 14 119 -30 89

Arealbruksformål
YDT 

[kjt/døgn]

Morgen [kjt/t] Ettermiddag [kjt/t]ÅDT 

[kjt/døgn]

Til Fra Sum Til Fra Sum

Bolig 630 630 19 76 95 76 19 95

Kontor 60 70 9 2 11 2 9 11

Forretning 590 750 4 4 8 41 41 83

Barnehage 60 90 13 13 26 13 13 26

Hotell 90 90 4 9 14 9 4 14

Sum alternativ 2 1430 1630 48 104 152 141 86 227

Dagens kontorer 750 960 115 29 144 29 115 144

Differanse 680 670 -67 75 8 113 -30 83

Arealbruksformål
YDT 

[kjt/døgn]

Morgen [kjt/t] Ettermiddag [kjt/t]ÅDT 

[kjt/døgn]

Til Fra Sum Til Fra Sum

Sum alternativ 1 1470 1670 48 110 158 148 86 233

Sum alternativ 2 1430 1630 48 104 152 141 86 227

Differanse 40 40 0 6 6 6 0 6

Arealbruksformål
YDT 

[kjt/døgn]

Morgen [kjt/t] Ettermiddag [kjt/t]ÅDT 

[kjt/døgn]
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3.4 Trafikkgrunnlag 

Det er utarbeidet trafikkgrunnlag for fremtidig situasjon etter utbygging. Den 
beregnete nyskapte trafikken er fordelt ved hjelp av trafikktellingen i krysset 
Fabrikkgata X Middelthuns gate og ÅDT-tallene for øvrige veger i dagens situasjon. 
Trafikkgrunnlaget for ÅDT i fremtidig situasjon er vist i figur 11. De røde tallene viser 
økt trafikk i adkomstene sammenlignet med i dag. I henhold til vanlig praksis er alle 
tall avrundet til nærmeste 100. 
 

 
Figur 11 – Trafikkgrunnlag for fremtidig situasjon, ÅDT 

 
Beregningene viser en ÅDT på 14 300 i krysset Essendrops gate X Middelthuns 
gate, noe som tilsvarer en marginal økning fra dagens situasjon på 14 100 kjt/døgn 
sammenlignet med dagens situasjon. Heller ikke i de andre kryssene er det 
beregnet store forandringer fra dagens situasjon. 
 
Det bemerkes at det ikke er planlagt å anlegge en egen kjøreadkomst til 
barnehagen selv om det kan se sånn ut på figuren. Hensikten med denne 
«adkomsten» på figuren er å synliggjøre trafikken til barnehagen. 
 
I Fabrikkgata er det vist en ÅDT på 800, altså 100 mer enn i dag. Det er valgt å 
legge trafikken til og fra barnehagen i denne gata. I virkeligheten vil noe av denne 
trafikken bruke de eksisterende parkeringsplassene i Middelthuns gate, men til 
gjengjeld vil det også bli noe annen trafikk i Fabrikkgata. Eksempler på annen trafikk 
er varelevering, renovasjon og kunder til virksomhetene. Det er trukket fra noe 
trafikk fra eksisterende virksomhet. Det vises for øvrig til kapittel 4.1 for nærmere 
diskusjon rundt konsekvensene for biltrafikk. 
 
Til Colosseum P-hus er det beregnet en økning i ÅDT på 600. 
 
 

  

Fremtidig situasjon

ÅDT

20400

14200

14200 11000

4500

Essendrops gate +600 15000

4300 Fabrikkgata 800

+100

Middelthuns gate 2700

12100 12200 12200

13200

Kirkeveien mot Ullevål

Middel-

thuns gate

15 og 17

21600

Kirkeveien mot Skøyen

Colosseum

P-hus

Sørkedalsveien
30300

14300 12600

16500
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4 TRAFIKALE KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 

4.1 Konsekvenser for biltrafikk 

4.1.1 Vurdering av adkomst i Fabrikkgata 

I tidligere utgaver av denne trafikkanalysen har det vært forutsatt at kjøreadkomsten 
flyttes fra dagens plassering i Essendrops gate til Fabrikkgata. Essendrops gate 
vurderes å være bedre rustet til å håndtere biltrafikk, spesielt etter at Fabrikkgata 
bygges om til gatetun. Den foreslåtte løsningen per 24.03.2014 er derfor 
hovedadkomst til Essendrops gate. 
 
Adkomst direkte ut i Kirkeveien via Maries gate bør i alle tilfeller unngås, da 
trafikkbildet i dette krysset er uoversiktlig. Det er i tillegg avviklingsproblemer på 
Kirkeveien i rushperiodene, og det er en fordel å unngå å lede trafikk gjennom dette 
krysset hvis det er mulig. 

4.1.2 Trafikkavvikling 

Trafikkberegningene viser en liten økning i generert trafikk til og fra planområdet. 
Om ettermiddagen er det beregnet en økning på 90 kjt/t. Dette er en relativt liten 
trafikkøkning, og konsekvensene for trafikkavvikling vurderes å være små. 

4.1.3 Henting og levering i ny barnehage 

Barnehagen er foreslått plassert i Bygg B. Det er ikke tenkt at det skal anlegges en 
egen kjøreadkomst eller egne parkeringsplasser til barnehagen. I henhold til 
parkeringsnormen for Oslo, er det ikke behov for å anlegge parkeringsplasser i 
«Den tette byen». Nærmeste parkeringsmulighet er eksisterende parkeringsplasser i 
Middelthuns gate, se figur 12. 
 

 
Figur 12 – Plassering av barnehage og parkeringsplasser i Middelthuns gate 

 
Jamfør trafikkberegningene er det forventet 13 parkerende biler i største time om 
morgenen og ettermiddagen. I tidligere gjennomførte reisevaneundersøkelser var 
gjennomsnittlig parkeringstid for henting/levering av barn cirka 10 minutter. Ved 
optimal fordeling av når foreldrene ankommer, er det altså behov for i overkant av to 
parkeringsplasser. 
 

Barnehage 

Eksisterende P-plasser i 
Middelthuns gate 
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Ankomstfordelingen vil sjelden være optimal, og det er grunn til å anta at 
parkeringsplassene i Middelthuns gate også vil bli brukt av andre. Konsekvensen av 
dette er at noen av foreldrene som bruker bil for å hente og levere i barnehagen, vil 
lete etter parkeringsplasser andre steder. Fabrikkgata vil trolig være det første 
stedet man velger å se etter ledige parkeringsplasser. Andre aktuelle gater er 
sidegatene på østsiden av Kirkevegen og ikke minst parkeringsanlegget vest for 
Frogner stadion. 

4.1.4 Fabrikkgata 

Trafikkmengder 
Den aller største delen av trafikken til planområdet vil bruke eksisterende adkomst til 
Colosseum P-hus fra Essendrops gate. Samtidig er det forutsatt at det skal 
anlegges 8 nye parkeringsplasser, slik at totalt antall parkeringsplasser i Fabrikkgata 
blir 16. Det må derfor forventes noe biltrafikk til Fabrikkgata også i fremtidig 
situasjon. Dette er trafikk til dagens virksomheter på vestsiden av gaten, blant annet 
barnehagen i Middelthuns gate 21, varelevering, servicetrafikk og trafikk til 
forretningene og barnehagen i planområdet. Vi har forutsatt at ÅDT i Fabrikkgata vil 
øke med 100 sammenlignet med i dag. 
 
Utforming 
Som beskrevet tidligere er det planlagt at Fabrikkgata skal utformes som gatetun. I 
henhold til Trafikksikkerhetshåndboken er gatetun et tiltak som «fortrinnsvis er ment 
å fremme opphold og lek på steder hvor trafikk med kjøretøy har begrenset 
omfang». Videre heter det at: 
 
Gatetun utstyres med beplantning, sandkasser, lekeapparater, bord og benker, alt 
etter behov. Kjørebanen skal ikke være rettlinjet, og det skal ikke markeres med 
kantstein eller annet som gir høydeforskjell mellom kjørebane og øvrige arealer. 
Parkeringsplasser må være spesielt oppmerket. Gatetun skal ikke ha 
gjennomgangstrafikk. 
 
I følge trafikksikkerhetshåndboken kan innføring av gatetun redusere antall 
personskadeulykker med 25 % og materiellskadeulykker med 20 %. Effekten 
skyldes en kombinasjon av redusert hastighet og redusert trafikkvolum. I 
Fabrikkgata er det ikke beregnet noen stor trafikkreduksjon, hastigheten er trolig lav 
også i dag, og jamfør kapittel 2.5 er det ikke registrert noen ulykker i perioden 1997–
2012. Utformingen med gatetun vil trolig ikke gi noen stor trafikksikkerhetsgevinst 
sammenlignet med i dag, men utformingen vil uansett ikke virke negativt på 
trafikksikkerheten. 
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4.1.5 Varelevering og vendemulighet for store kjøretøy 

Dagens løsning for varelevering, altså via Colosseum P-hus og kantsteinparkering i 
Fabrikkgata, er tenkt videreført. I enden av Fabrikkgata er det imidlertid planlagt å 
fjerne kantsteinene som markerer dagens snuplass. Det er likevel meningen at man 
fortsatt skal kunne bruke dette området for å snu store kjøretøy. Jamfør «Gate- og 
vegutforming for Oslo kommune» kan det anlegges en vendehammer for å gi 
vendemulighet for store kjøretøy. Figur 13 viser et eksempel på vendehammer i 
enden av Fabrikkgata.  
 

 
Figur 13 – Eksempel på vendehammer 

 
Ideelt sett bør rygging med store kjøretøy unngås. Dette er vanskelig å få til i 
Fabrikkgata, da det ikke er plass til en tilstrekkelig stor snuplass. En løsning med 
vendehammer vurderes derfor som akseptabelt. I henhold til normalen skal bredden 
på kjørebanen der man rygger inn være 4 meter, og ikke 3 som vist på figuren. 
Denne utvidelsen fører til at hele vendehammeren også utvides 1 meter nordover 
mot fontenene, som er markert med lyseblå skravur. 
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4.1.6 Adkomst for utrykningskjøretøy 

Vi har ikke gjennomført egne vurderinger knyttet til adkomst til planområdet for 
utrykningskjøretøyet. I følge opplysninger fra arkitekten ble en rådgiver innen 
brannteknikk konsultert da illustrasjonsplanen ble utarbeidet. Figur 14 viser en eldre 
utgave av illustrasjonsplanen med oppstillingsplasser for brannbil. De stiplete linjene 
viser rekkevidden på stigen. 
 

 
Figur 14 – Tilgjengelighet med brannbil inne i planområdet 

  

Stigens rekkevidde 

Brannbilens utstrekning 
inkludert støtteben  
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4.1.7 Renovasjon 

Renovasjon er planlagt løst ved hjelp av underjordiske beholdere som tømmes av 
en vanlig renovasjonsbil med kran. Et eksempel på løsningen er vist i figur 15. 
 

 
Figur 15 – Eksempel på avfallspunkt med underjordisk beholder (kilde: www.steco.no) 

 
Avfallspunktene er planlagt plassert i Fabrikkgata og ved barnehagen i bygg B, se 
figur 16. 
 

 
Figur 16 – Planlagt plassering av avfallspunkter 

Avfallspunkter 
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Det er prinsipielt to kjøremåter som kan brukes for å betjene avfallspunktene. Den 
ene måten innebærer at renovasjonsbilen kjører i samme trasé som brannbilen vist i 
figur 14. Fordelen med denne løsningen er at renovasjonsbilen ikke trenger å rygge. 
Denne kjøremåten vurderes å være best i et trafikksikkerhetsperspektiv. 
 
Den andre løsningen innebærer at renovasjonsbilen kjører inn i Fabrikkgata, 
betjener de to avfallspunktene og snur i vendehammeren som er beskrevet 
nærmere i kapittel 4.1.5. For å betjene avfallspunktet ved barnehagen må 
renovasjonsbilen enten rygge til eller fra avfallspunktet. Det er trolig mest 
hensiktsmessig å rygge til avfallspunktet, slik at man unngår å rygge ut i 
Middelthuns gate. Denne løsningen krever at det er to personer i hver 
renovasjonsbil. En av disse personene kan dermed gå ut av bilen og fungere som 
hjelpemann mens bilen manøvrer seg inn i posisjon. 

4.2 Konsekvenser for gående og syklende 

4.2.1 Generelle betraktninger 

Mens Middelthuns gate 17 i dag består av én stor bygning, legger planforslaget opp 
til at det skal etableres tre bygninger. Dette vil åpne opp eiendommen, og for 
gående og syklende i nord/syd-retning vil det bli mulig å ta en snarveg over 
eiendommen sammenlignet med i dag. Snarvegen er vist med rød pil på figur 17. 
 

 
Figur 17 – Mulig ny snarveg over eiendommen 
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I tillegg til den nye snarvegen vil gående og syklende nyte godt av den forbedrete 
situasjonen i Fabrikkgata. Trafikkmengdene er riktignok beskjedne i dag også, men 
redusert trafikk og en utforming som innbyr til lav fart vil kunne gi noe bedre 
trafikksikkerhet. En annen fordel vil være at gaten vil få et estetisk løft som vil gjøre 
reiser på sykkel og til fots til en hyggeligere opplevelse enn i dag. 
 
Middelthuns gate 15 og 17 vurderes til å være godt egnet for boligutbygging. I selve 
planområdet vurderes forholdene for gående og syklende å bli bedre enn i dag, 
mens områder utenfor planområdet vil forbli som i dag. 

4.2.2 Vurdering av skoleveg for Majorstuen skole 

Figur 18 viser veiledende skolegrense for Majorstuen skole. 
 

 
Figur 18 – Veiledende skolegrense for Majorstuen skole 

 
Selv om vi ikke har befolkningsdata for området som omfattes av skolegrensen, er 
det rimelig å anta at de fleste av elevene bor på østsiden av Kirkeveien og/eller 
nordsiden av Slemdalsveien/Valkyriegata. Sistnevnte gruppe går sannsynligvis til 
skolen fra Sørkedalsveien, og for denne gruppen vil ikke planforslaget ha noen 
konsekvenser da gangtraseene vil være som i dag. 
 
Elevene som bor sør for Middelthuns gate, kan få en noe kortere og tryggere 
skoleveg ved å gå på snarveien vist i figur 17. 
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De elevene som i dag går langs Fabrikkgata, kan gjøre dette også ved en 
realisering av planforslaget. Biltrafikken i denne gata vil, som i dag, være begrenset. 
Som beskrevet tidligere vil Fabrikkgata bli utformet som gatetun, altså på de 
gåendes premisser. Fabrikkgata vurderes på bakgrunn av dette å bli en trygg 
skoleveg. 

4.3 Konsekvenser for kollektivreisende 

Utover konsekvensene for gående vurderes ikke planforslaget å få noen 
konsekvenser for kollektivtrafikken. 

4.3.1 Bussparkering for hotell 

Dersom det blir innpasset et hotell i planforslaget, bør det vurderes som det skal 
tilrettelegges for bussparkering. Dette kan enten skje fra Middelthuns gate eller 
Fabrikkgata. 
 
Fra Middelthuns gate vil det være nødvendig å anlegge en ny busslomme, eventuelt 
omdisponere noen av parkeringsplassene i eksisterende lommer. 
 
I Fabrikkgata vil det være så lite trafikk at det ikke er nødvendig med en egen 
busslomme. For hotellets gjester spiller det trolig liten rolle om bussen stopper i 
Middelthuns gate eller Fabrikkgata. Ulempen med å bruke Fabrikkgata er at bussen 
må snu i vendehammeren i enden av gata, noe som betyr rygging med stort 
kjøretøy. Dette er ikke optimalt med tanke på trafikksikkerhet. 
 
En annen tenkelig løsning er å bruke eksisterende parkering for turistbusser ved 
inngangen til Vigelandsparken. Dette vurderes å være en fullgod løsning med tanke 
på trafikksikkerhet, men en mindre god løsning for hotellets gjester, som må gå 
drøyt 400 meter. Løsningen er spesielt uheldig for bevegelseshemmete. 

4.4 Trafikksikkerhet som følge av økt trafikkvolum. 

Erfaringsmessig er forholdet mellom trafikkvolum og antall ulykker tilnærmet lineært. 
Eksempelvis vil en dobling av trafikken føre til omtrent dobbelt så mange ulykker. 
Samtidig kan hastigheten gå ned ved høyere trafikkvolum, noe som vil gi redusert 
skadeomfang i ulykkene. 
 
Økningen i biltrafikk er såpass liten at planforslaget generelt sett ikke bør få noe å si 
for trafikksikkerheten, verken for bilister, gående eller syklende. Jamfør kapittel 4.1.4 
kan gatetun redusere antall ulykker. 

4.5 Trafikk i anleggsfasen 

Det forutsettes at det er entreprenøren som planlegger anleggsarbeidene og 
utarbeider eventuelle faseplaner for å ivareta sikkerheten og fremkommeligheten for 
gående, syklende og kjørende. Vi har likevel valgt å gjøre en grov vurdering av hva 
det vil være viktig å huske på når anleggsperioden skal planlegges. 
 
Trafikk i anleggsfasen vil by på enkelte utfordringer for flere grupper. 
Anleggsperioden vil blant annet påvirke: 

 Arbeidstakere, kunder og beboere i eksisterende bygg på vestsiden av 

Middelthuns gate 21A–C (vestsiden av Fabrikkgata). 

 Skolebarn, både til fots og på sykkel 

 Gang- og sykkelruter 
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For arbeidstakere og kunder til eksisterende virksomheter i Middelthuns gate 21A–C 
vil det være behov for å sikre midlertidige adkomster. Dette er adkomster som vil 
forandres gjennom anleggsperioden. I den forbindelse er det viktig med god 
informasjon i forkant av forandringer og god skilting når forandringene faktisk skjer. 
Det må også tas hensyn til varelevering. 
 
Beboere i Middelthuns gate 21A–C har behov for kontinuerlig tilgang til sine boliger. 
Det er derfor viktig at det til enhver tid er et sikkert tilbud for disse. Det vil bli viktig å 
unngå at anleggskjøretøyer bruker fortauene for å manøvrere. Vending av 
anleggskjøretøy bør skje inne på anleggsområdet. 
 
Noen av elevene ved Majorstuen skole bruker trolig Fabrikkgata som skoleveg, og 
skolebarnas sikkerhet må ivaretas på en ordentlig måte. Fysisk skille mellom 
anleggstrafikk og sikkert fotgjengerareal bør vurderes. Sikkert fotgjengerareal forbi 
planområdet bør ha en bredde på cirka 2,5 meter. Dette arealet vil også komme 
ansatte, kunder og beboere i Middelthuns gate 21A–C til gode. 
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HUITFELDTS GATE 15, GNR 209, BNR 105 
KUNNGJØRING OM OFFENTLIG ETTERSYN 23.06. – 18.08.2014 
DETALJREGULERING 
 
 
Plan- og bygningsetaten har vedtatt å legge ut oven nevnte planforslag til offentlig ettersyn samt 
sende det på høring.  
Planforslaget er tilgjengelig i saksinnsyn på Plan- og bygningsetatens nettsider på følgende 
adresse: www.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn med saksnummer 201306396.  
 
Planforslaget er utarbeidet av Jensen & Skodvin Arkitektkontor AS  på vegne av forslagsstiller 
Forlagsfinans  
 
Eksisterende regulering/forhold: 
Planområdet på 628 m2, ligger i Vika i Bydel Frogner og omfattes av gjeldende reguleringsplan S-
1949, felt D – Byggeområde for boliger med sosiale felles- og servicefunksjoner. 
Utnyttelsesgraden er fastsatt til 2,0. Leilighetsfordeling (§6 i reguleringsbestemmelsene) er 30% 
2-roms leiligheter, 70% 3-roms eller større leiligheter med hovedvekt på 4-roms, dersom 
bygningsrådet ikke fastsetter annet. Maks tillatt byggehøyde – inntil 5 etasjer etter bygningsrådets 
bestemmelse. 
 
Tidligere bebyggelse - en 3-etasjes bygård fra 1887, arkitekt H. H. Lenschow, var oppført som 
bevaringsverdig på Byantikvarens gule liste, og registrert innenfor ”Område Ruseløkka” i 
Riksantikvarens NB!-register – Nasjonale kulturhistoriske bymiljøer med meget høy 
bevaringsverdi, både som enkeltobjekt og som del av et viktig kulturmiljø. Bygningen ble  revet 
grunnet setningsskader på tross av fraråding fra antikvariske instanser. 
 
Foreslått regulering og planforslag: 
Området foreslås regulert til bolig/forretning/kontor. Hensikten med planen er å legge til rette for 
oppføring av et nytt boligbygg i 7 etasjer samt en tilbaketrukket 8. etasje, med mulighet for 
etablering av forretning eller kontor i 1. etasje med høyere utnyttelse enn tidligere.. 
Første etasje mot bakgården som ligger under terreng foreslås i det alt vesentlige benyttet til 
boder, sykler og barnevogner. I de øvrige etasjene foreslås ca 35 boliger med en antatt 
leilighetsfordeling på 23 toroms, 9 treroms og 3 fireroms boliger, altså 66% 2-roms, 26% 3-roms 
og 8% 4-roms boliger. Det foreslås felles uteareal i gårdsrommet over 1. etasje som er tilgjengelig 
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for alle beboere, med gressplen og lave planter. Samlet uteareal inkludert balkonger og terrasser 
skal utgjøre minst 16 % av bygningens BRA. I henhold til forslag til utearealnormer for 
boligbygging i indre Oslo skal 60 % av dette arealet være på terreng. 
Beregnet utnyttelsesgrad for ny bebyggelse er ca 5.0. Dette vil bety mer enn en dobling av 
tidligere utnyttelse på 2.  
Det legges opp til parkeringsdekning lavere enn normen for tett by, med 14 ppl under bakken på 
egen grunn, samt 35 plasser for sykkelparkering. 
 
Plan- og bygningsetatens foreløpige konklusjon er at de anbefaler hovedtrekkene i planforslaget. 
Etaten anbefaler imidlertid ikke etablering av inntrukket 8. etasje, da det anbefales etablert en stor 
felles takterrasse på byggets øverste plan (7. etasje), og at det kun tillates etablering av heis- og 
trapperom, pergola, levegger samt annen møblering av uterommet. 
 
Byantikvaren anbefaler i sin uttalelse den 28.07.2014 (vedlagt)  at høydebestemmelsene reduseres 
med ca. en etasje, slik at nybyggets gesims korresponderer med gesimsen i Huitfeldts gate 13. 
 
Plan- og bygningsetaten anbefaler ikke planforslaget slik det nå foreligger. Plan- og 
bygningsetaten vil vurdere å fremme et alternativ ved senere behandling. 
 
Eventuelle bemerkninger til planforslaget merkes sak 201306396, og sendes Plan- og 
bygningsetaten, postmottak@pbe.oslo.kommune.no, samt direkte til saksbehandler 
camilla.sunde@pbe.oslo.kommune.no før 18.08.2014. Saksbehandler er orientert om at 
saken kan behandles først i bydelsutvalgets møte 26.08.2014. 
 
Kopi av bemerkninger følger saken når den sendes videre til politisk behandling.  
Byrådet avgir sin innstilling til byutviklingskomiteen som behandler saken med de bemerkninger 
som er kommet inn. Deretter vil saken bli lagt frem for bystyret til endelig godkjenning. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget har til uttalelse offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering for Huitfeldtsgate 
15, gnr 209, bnr 105. Forslaget tar sikte på å legge til rette for et boligbygg i 7 etasjer pluss 
tilbaketrukket overetasje, med mulighet for strøksrelevant næringsdrift på bakkeplan mot gaten og 
økt utnyttelse.  
 
Bydelsutvalget viser til tidligere uttalelse for samme eiendom, sak 223/13, 27.08.2013, ved varsel 
om oppstart av planarbeidet, og opprettholder dette vedtak: 
 
Bydelsutvalget går inn for at eksisterende reguleringsformål, byggeområde for bolig med sosiale 
felles- og servicefunksjoner videreføres. 
 
Bydelsutvalget mener det er viktig å opprettholde kvaliteten i det ”homogene og velbevarte 
bygningsmiljø” som er beskrevet i Riksantikvarens NB!-register, og anbefaler at foreslåtte 
byggehøyder reduseres slik både Byantikvar og Plan- og bygningsetaten anbefaler. 
 
Bydelsutvalget anbefaler at § 6 i gjeldende regulering (30% 2-roms leiligheter, 70% 3-roms eller 
større leiligheter med hovedvekt på 4-roms) videreføres, og kan opplyse om at det er en stor andel 
små boliger i eksisterende bebyggelse i bydelen. Bydelsutvalget ønsker at det legges til rette for at 
flere barnefamilier kan bo sentralt i bydelen.  
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Bydelsutvalget ønsker at det ved nybygg anlegges nye parkeringsplasser minimum i henhold til 
parkeringsnormen. 
 
Bydelsutvalget ber om at krav om tilrettelegging for barns lek på dekke over 1. etasje samt på 
eventuell felles takterrasse medtas i reguleringsbestemmelsene.  
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