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Vitaminveien 4 - begrenset høring av Alternativ 3 og informasjon om 
tiltaksliste for offentlige rom og infrastruktur i Storoområdet 
 
Bakgrunn for saken: 
Reguleringssak for Vitaminveien 4 var på offentlig ettersyn i perioden 10.03.14 - 28.04.14 
og bydelens anbefaling ble behandlet i BU-sak 14/32 den 15.5.14. Saksframlegget for sak 
14/32 kan lastes ned her:  
http://www.bydel-sagene.oslo.kommune.no/fanebasert_innhold/politikk/article277230-
47633.html  
 
Bydelsutvalgets protokoll kan lastes ned her:  
http://www.bydel-sagene.oslo.kommune.no/fanebasert_innhold/politikk/article270510-
47633.html  
 
Plan- og bygningsetaten anbefalte ikke det framlagte forslaget, Alternativ 1, og fremmet sitt 
eget alternativ, Alternativ 2. Bydelen støttet Alternativ 2. Kort oppsummert var BUs 
anbefaling: 
 
1. Bydelen anbefaler PBEs Alternativ 2 av følgende årsaker: 

- Utnyttelse (395 %) og byggehøyder (10 etasjer) i Alt. 1 er for høyt. Alt. 2 foreslår 
lavere utnyttelse (270 %) og reduserte høyder (7-8 etasjer). 

- Bydelsparken til Alt. 1 er for liten til å kunne brukes/oppfattes som en offentlig 
tilgjengelig park. Alt. 2 foreslår en større bydelspark.  

- Gangveiene langs eiendommen er i Alt. 2 lagt på Vitaminveien 4s egen grunn og har 
dermed større sjanse for å bli realisert enn dersom de ligger (delvis) på 
naboeiendommen.  

- Alt. 2 legger opp til en lavere parkeringsdekning enn Alt. 1.  
- Alt. 1 har en løsning for eiendommens nivåforskjeller mot Vitaminveien med 

trapper/ramper. Alt. 2 søker å løse terrengfallet i bygningskroppen, som gjør 
forretningen i 1. etasje bedre tilgjengelig for publikum. 

2. Bydelen støtter PBEs forslag om å inkludere boliger i reguleringsformålet, dersom  
disse overholder norm for leilighetsfordeling, får gode uteoppholdsarealer, og er 
gjennomgående med minst en stille side. 

3. Bydelen oppfordrer til at det tas miljøhensyn.  
4. Det forutsettes at utvendige og innvendige oppholdsarealer blir opparbeidet i henhold til 

krav om tilgjengelighet og universell utforming. 

http://www.bydel-sagene.oslo.kommune.no/fanebasert_innhold/politikk/article277230-47633.html
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5. Bydelen er bekymret for at bygget vil fremstå med en lang, ubrutt fasade. Det bør derfor 
benyttes bygningsmessige grep som bryter opp fasaden. 

 
Saksframstilling: 
Forslagsstiller har nå fremmet et Alternativ 3, som har blitt lagt ut på begrenset høring til 
berørte parter, med frist 18.1. Bydelsadministrasjonen har derfor allerede innsendt en 
uttalelse og ber med denne saken om BUs vurdering, som vil ettersendes. Uttalelsen følger 
som Vedlegg 1, PBEs vurdering som Vedlegg 2, plankart som Vedlegg 3, 
reguleringsbestemmelser som Vedlegg 4 og forslagsstillers saksframstilling som Vedlegg 5. 
 
Endringene i Alternativ 3 sammenliknet med Alternativ 1 er: 

- Utnyttelsen er redusert med 3 000 m2 BRA til 21 000 m2 BRA. 
- Bygningen er kortet ned med ca. 12 meter mot sør. 
- Bygningshøyden mot nord er vist med 7 etasjer, og er dermed to etasjer lavere enn i 

Alternativ l. Øverste etasje skal trekkes minst 2,4 meter inn fra nord. Prinsippet om 
høydenedtrapping mot sør beholdes, men nedtrappingen foreslås lenger sør og kun til 
5 etasjer inkl. en underetasje, som ligger delvis under terreng. Det betyr at bygningen 
i Alternativ 3 vil være høyere i den søndre delen enn bygningen i Alternativ l. 

- Fasaden til de to nederste etasjene mot sør skal trekkes minst 4 meter inn fra 
byggegrense slik at det dannes en overgangssone på terreng mot parken. 

- Kravene til fasadeutforming og plassering av innganger mot fortau i nord er presisert. 
- Parkarealet i sør er økt fra 595 m2 til l 016 m2. Parken er justert slik at planområdet 

grenser mot Lillohagen boligområde i sør for å tilknytte den planlagte gang-
/sykkelveien langs vestsiden av nybygget til gangveien til Birch Reichenwalds gate 
øst i Lillohagen boligområde. 

- Parkeringsdekningen skal følge laveste parkeringsnorm.  
- Drop off-sonen foran bygningens hovedinngang mot nord er tatt ut. 

 
Alternativ 3 er forskjellig fra Alternativ 2 på følgende måter: 

- Det er ikke inkludert boligformål i Alt. 3. 
- Byggehøyder mot sør er høyere i Alternativ 3 enn 2. 
- Utnyttelsen i Alt. 3 er 345 % mot 270 % i Alt. 2. 
- Alternativ 3 inkluderer ikke rekkefølgebestemmelser om opparbeidelse/sikring av 

Vitaminveien og gangvei før brukstillatelse. 
 
Selv om Alternativ 3 har innrettet seg etter de fleste innkomne innspill, støtter Plan- og 
bygningsetaten likevel ikke alternativet. Dette skyldes hovedsakelig at PBE, Eiendoms- og 
byfornyelsesetaten, Bymiljøetaten, Bydel Nordre Aker og Bydel Sagene nylig har inngått et 
samarbeid om utarbeidelse av en overordnet tiltaksliste for offentlige rom og infrastruktur i 
Storoområdet. PBE mener at tiltakshaver må inkludere flere av punktene i den kommende 
tiltakslisten som rekkefølgebestemmelser i reguleringssaken. 
 
Arbeidet med tiltakslisten går ut på at det utformes et sett av kriterier som alle forslagstillere 
må følge og legge som rekkefølgebestemmelser i reguleringsplan, for å sikre en helhetlig 
utvikling av området. Dette vil samtidig sikre likebehandling av utbyggere i 
utbyggingsavtaler med kommunen.  
 
I gjeldende kommuneplan er det fattet et generelt forutsigbarhetsvedtak, som forutsetter 
inngåelse av utbyggingsavtaler ved utbygginger i hele Oslo. Utgangspunktet er at hvert 
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områdes samlede utbyggingstiltak skal finansiere den tekniske og grønne infrastrukturen som 
planen krever. Også i forslag til ny kommuneplan «Oslo mot 2030 – smart, trygg og grønn» 
presiseres det at kommunen vil benytte utbyggingsavtaler for å sikre gjennomføring av 
offentlige fellestiltak. Fellestiltakene sikres gjennom rekkefølgebestemmelser og avsetting av 
areal i reguleringsplaner. Det er i utgangspunktet utbyggerne i området som skal bære alle 
kostnadene for fellestiltakene. 
 
Bydelen var 15.1 på en workshop med de nevnte kommunale instansene, samt de fleste 
utbyggerne i Storoområdet, for å samarbeide om mulige tiltak som kan skape bedre/flere 
torg- og møteplasser, parker, gang- og sykkelforbindelser, og strøksgater. Det er enighet om 
at Vitaminveien bør utvikles til å bli en strøksgate, som er hyggeligere og tryggere spesielt 
for myke trafikanter. Bymiljøetaten utarbeider nå forslag til ny reguleringsplan for 
Vitaminveien. Tiltakslisten for Storoområdet utarbeides av PBE, og forventes å bli ferdig i 
slutten av februar. Bydelen vil bli invitert til et nytt møte med de andre kommunale 
instansene når et forslag er utarbeidet av PBE, for å komme med ytterlige innspill før den 
ferdigstilles. Tiltakslisten skal ikke behandles politisk, men vil fungere som et veiledende 
dokument.  
 
Forslagsstiller for Vitaminveien 4 har ikke inkludert aktuelle infrastrukturtiltak i 
reguleringsbestemmelsene, men vil vurdere det når disse er avklart. 
 
PBE foreslår at følgende rekkefølgebestemmelse inkluderes: 

 
Før det gis igangsettingstillatelse til forretning eller kontor skal oppgradering av 
Vitaminveien innenfor planområdet være opparbeidet eller sikret opparbeidet. 

 
Etaten mener også at det bør inkluderes en rekkefølgebestemmelse som sikrer tilknytning av 
gangveier til naboeiendommene mot sør (Lillohagen) før brukstillatelse gis. Opparbeidelse 
av park og gangveier, samt reetablering av bussholdeplass i Vitaminveien er allerede lagt inn 
som rekkefølgebestemmelser. 
 
Grunnet det pågående arbeidet med tiltakslisten mener bydelsadministrasjonen at det er mest 
hensiktsmessig å opprettholde anbefalingen for Plan- og bygningsetatens Alternativ 2. 
Forslaget legger i større grad opp til å inkludere rekkefølgebestemmelser som sikrer målene i 
den fremtidige tiltakslisten. Spesielt gjelder dette oppgradering av Vitaminveien og 
tilknytning av gangvei. Den administrative uttalelsen gir samtidig sin støtte til de endringene 
forslagsstiller har gjort i Alternativ 3 i forhold til Alternativ 1. 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget tilslutter seg bydelsadministrasjonens uttalelse til begrenset høring av 
Vitaminveien 4. 
 
BYDEL SAGENE  
 
Marius Trana 
bydelsdirektør 
 
Godkjent og ekspedert elektronisk uten underskrift 
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Trykte vedlegg:  
1. Administrativ uttalelse til begrenset høring for Vitaminveien 4 – Alternativ 3 
2. PBEs vurdering av Alternativ 3 
3. Plankart Alternativ 3 
4. Reguleringsbestemmelser Alternativ 3 
5. Forslagsstillers planbeskrivelse for Alternativ 3 
 
Utrykte vedlegg: 
Saksframlegget for sak 14/32 kan lastes ned her:  
http://www.bydel-sagene.oslo.kommune.no/fanebasert_innhold/politikk/article277230-
47633.html  
 
Bydelsutvalgets protokoll fra 15.5.14 kan lastes ned her:  
http://www.bydel-sagene.oslo.kommune.no/fanebasert_innhold/politikk/article270510-
47633.html  
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ADMINISTRATIV UTTALELSE TIL VITAMINVEIEN 4, ALTERNATIV 3 

  

Det vises til invitasjon til innspill ved begrenset høring av overnevnte sak. Denne uttalelsen er 

administrativ. Høringsforslaget og denne uttalelsen vil bli lagt fram som sak for bydelsutvalget 5.2. 

BU vil da få muligheten til å vurdere saken, og tilslutte seg til administrasjonens uttalelse eller komme 

med en egen uttalelse. BUs vedtak vil ettersendes til Plan- og bygningsetaten. 

 

Administrasjonen mener Alternativ 3 nå har mange gode kvaliteter, og at det er positivt at forslaget 

innretter seg de fleste av bydelens innspill. Dette gjelder spesielt opprettelse av en større park i sør, 

som knyttes til prosjektet i Vitaminveien 6. Videre er det positivt med nedjusterte høyder mot 

Vitaminveien, justering av fortausarealer for bedre tilgjengelighet og trafikksikkerhet for fotgjengere, 

en mer oppbrutt bygningskropp og at antall parkeringsplasser legges på laveste norm. Dette var 

bydelens anbefalinger ved offentlig ettersyn, og en nærmere begrunnelse kan leses i bydelens 

saksframlegg og vedtak.  

 

Bydelen er en del av samarbeidet om en tiltaksliste for offentlige rom og infrastruktur i Storoområdet, 

som nå er under utarbeidelse. Det er et stort behov for å sikre en helhetlig utbygging i Storoområdet, 

og planen vil sørge for likebehandling av forslagsstillere. Foreløpige forslag til tiltakslisten går blant 

annet ut på å styrke Vitaminveien som strøksgate, og som en del av dette etablere publikumsvennlige 

funksjoner på gateplan. Videre er det ønske om å inkludere gangforbindelser og bydelspark, noe 

planforslaget allerede legger opp til. 

 

Grunnet det pågående planarbeidet opprettholder bydelsadministrasjonen sin anbefaling for Plan- og 

bygningsetatens Alternativ 2. Forslaget legger i større grad opp til å inkludere rekkefølgebestemmelser 

som sikrer målene i den fremtidige tiltakslisten. Spesielt gjelder dette oppgradering av Vitaminveien 

og tilknytning av gangveier til gangvei i Lillohagen. 

 

 

Med hilsen 

BYDEL SAGENE  

 

Camilla Skjerve-Nielssen 

bydelsplanlegger  

 

Godkjent og ekspedert uten underskrift 



Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten 

Se adresseliste

Dato: 22.12.2014

Deres ref: Vår ref (saksnr): 201212120-76 Saksbeh: Marcus Hothmann Arkivkode: 512.1
Oppgis alltid ved henvendelse

VITAMINVEIEN 4, STORO
FORSLAG TIL DETALJREGULERING MED KONSEKVENSUTREDNING,
ALTERNATIV 3

Ovennevnte planforslag lå ute til offentlig ettersyn i perioden 10.03.2014 til 28.04.2014. På bakgrunn av
innkomne bemerkninger ved offentlig ettersyn foreslår Skanska CDN Oslo 3 AS et nytt alternativ. Det
justerte forslaget, alternativ 3, sendes derfor påhøring til sakspartene som berøres direkte av endringene.

Endringer i planforslaget, alternativ 3
Bygningsvolumet er omformet slik at utnyttelsen reduseres med 3 000 mg BRA til 21 000 mg BRA.

Bygningen er kortet ned med ca. 12 meter mot sør.

Bygningshøyden mot nord er vist med 7 etasjer, og dermed to etasjer lavere enn i altemativ l. Øverste
etasje skal trekkes minst 2,4 meter inn fra nord. Prinsippet om høydenedtrapping mot sør beholdes, men
nedtrappingen foreslås lenger sør og kun til 5 etasjer inkl. en underetasje, som ligger delvis under terreng.
Det betyr at bygningen i alternativ 3 vil være høyere i den søndre delen enn bygningen i altemativ l.
Fasaden til de to nederste etasj ene mot sør skal trekkes minst 4 meter inn fra byggegrense slik at det
dannes en overgangssone på terreng mot parken.

Kravene til fasadeutforming og plassering av innganger mot fortau i nord er presisert.

Parkarealet i sør er økt fra 595 mg til l 016 mz. Parken er justert slik at planområdet grenser mot
Lillohagen boligområde i sør for å tilknytte den planlagte gang-/sykkelveien langs vestsiden av nybygget
til gangveien til Birch Reichenwalds gate øst i Lillohagen boligområde.

Parkeringsdekningen skal følge laveste parkeringsnorm. Drop off-sonen foran bygningens hovedinngang
mot nord er tatt ut.

Endringer i plankartet
I Planområdets avgrensning er justert i sør.

Byggeområdet for forretning/kontor er redusert, parkarealet er økt tilsvarende.
Maks. bygningshøyde er redusert til kote 143,7 (jf. endring i § 3.2). Høydeavtrappingen er justert.
Arealformål kj øreveg og sykkelfelt er erstattet av vegformål, for å tilrettelegge for endringer i
gateprofilen i forbindelse med oppgradering av Vitaminveien til en mer urban gate.

Plan- og bygningsetaten Besøksadresse: Sentralbord: 02 180 Bankgiro: 1315.01.01357
Vahls gate , 0187 Oslo Kundesenteret: 23 49 10 00 Orgnr.: 971 040 823 MVA

Boks 364 Sentrum Telefaks: 23 49 10 01 0102 Oslo www.pbe.0s10.k0mmune.n0 E-post: postmottak@pbe.oslo.kommune.no
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Endringer i reguleringsbestemmelsene 
 § 3.1 Utnyttelse: 

Maks. utnyttelse er redusert til 21 000 m2 BRA. Bestemmelsen om arealer til parkeringsanlegg, 
tekniske installasjoner og lager som ligger helt eller delvis under terreng er presisert. 

 § 3.2 Plassering og høyder omformuleres: 
Maks. høyder i reguleringsplaner må være inklusive takoppbygg o.l. Høydene i plankartet er 
derfor av formale grunner justert opp. Bestemmelsen er omformulert slik at denne høydeøkningen 
ikke medfører en faktisk endring av foreslått utbyggingsvolum for alternativ 3. 

 § 3.3 Utforming suppleres med: 
Uteareal mot fortau, øst for hovedfasadens midtpunkt skal ligge mellom kote 113 og 113,5. 
Innganger vest for hovedfasadens midtpunkt skal ligge mellom kote 110,5 og 111. 

 Fasaden mot øst skal deles opp gjennom variasjon i volumoppbygging, materialbruk og/eller farge 
for å unngå ensformede fasader. Fasader skal utformes slik at refleksjonsstøy minimeres. 
Fasaden til de to nederste etasjene mot sør skal trekkes minst 4 meter inn fra byggegrense slik at 
det dannes en overgangssone på terreng mot parken. 

 § 3.3 Utforming: 
Bestemmelsen om rekkverk for takterrasser over regulert gesimshøyde er tatt ut, da den dekkes av 
de vanlige beregningsregler for gesimshøyder (jf. Kommunal- og regionaldepartementets veileder 
til grad av utnytting av 2014). 

 § 3.4 Avkjørsel suppleres med: 
Det tillates ikke etablert drop-off sone for bil. 

 § 3.5 Parkering, varelevering og renovasjon justeres: 
Antall parkeringsplasser for bil skal tilsvare laveste norm. 

 § 5 Park suppleres med: 
Gangveien i vest skal tilknyttes gangveien som går langs østgrensen til gnr. 77/409 og 346 til 
Birch Reichenwalds gate. 

 § 10 Rekkefølgebestemmelser suppleres med: 
Før det gis brukstillatelse til forretning eller kontor skal bussholdeplassen syd i gaten foran 
Vitaminveien 4 være reetablert i samsvar med § 4. 

 
 
Plan- og bygningsetatens vurdering av endringene 
I tillegg til nedenstående vises til Plan- og bygningsetatens vurdering av planforslaget til offentlig ettersyn. 
Plan- og bygningsetaten anbefaler ikke alternativ 3, fordi nødvendig fellesinfrastruktur ikke sikres 
gjennom rekkefølgebestemmelser. Plan- og bygningsetaten opprettholder foreløpig sitt forslag om 
alternativ 2. 
 
Overordnede planer og mål 
Transformasjon til allsidig bymiljø med stor andel boliger og knutepunktutvikling med blandet arealbruk 
Ifølge overordnede føringer skal det vurderes boligbygging i utbyggingsprosjekter der dette er mulig. 
Alternativ 3 tilrettelegger ikke for boliger. Plan- og bygningsetaten fastholder sin vurdering at deler av 
planområdet egner seg til boligformål. 
 
Fortetting ved kollektivknutepunkt 
Plan- og bygningsetaten er positiv til at forslagsstiller har redusert utnyttelsen med 3 000 m2 BRA, men 
anser foreslått bygningsvolum å være på grensen til det tomten og nærområdet kan tåle. Foreslått 
utnyttelse på 21 000 m2 BRA, tilsvarende ca. 345 % av eiendommens areal, er fortsatt betydelig høyere 
enn eksisterende og planlagt utnyttelse på tomter i nærområdet. 
 
Videreutvikling av den blågrønne strukturen 
Det er positivt at parkarealet sør på tomten er økt til over 1 000 m2

. Dette er et brukbart areal for 
småbarnslek og hvile, og som kan fungere som 1. byggetrinn for en større park i kvartalet. Foreslått 
avgrensning av parkarealet i alternativ 3 vil gjøre det enklere å utvikle en felles park sammen med 
Vitaminveien 6. 
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Det er også positivt at alternativ 3 sikrer en overgangssone mellom allment tilgjengelig parkareal og privat 
uteoppholdsareal tilknyttet til kontorvirksomhet. 

Stedsutvikling og landskapsvirkning 
By- og landskapsbilde 
Plan- og bygningsetaten anser det som positivt at bygningshøydene mot Vitaminveien er redusert ned til 
7 til 8 etasjer inkl. en inntrukket toppetasje slik Plan- og bygningsetaten har foreslått i alternativ 2. Bygget 
vil dermed fremstå lavere enn Vitaminveien 1A og Vitaminveien 2. 
 
Trafikkforhold 
Biltrafikk 
Alternativ 3 reduserer biltrafikken med ca. 190 ÅDT (årsdøgntrafikk). Dette vil redusere presset på 
gatenettet. 
 
Atkomst 
Det er positivt at drop off-sonen er tatt ut. Dette vil gi en mer oversiktlig og trafikksikker løsning rundt 
hovedinngangen til bygningen. 
 
Parkering 
Plan- og bygningsetaten støtter at parkeringsdekningen begrenses til laveste norm. Dette er i tråd med 
overordnet og kommunal areal-, transport-, klima- og miljøpolitikk. 
 
Byform og arkitektur 
Alternativ 3 vil samsvare bedre enn alternativ 1 med annen ny og planlagt bebyggelse langs Vitaminveien 
slik at gaten vil fremstå mer enhetlig. Bygningen er også gitt en mindre ekspressiv form slik at den ikke 
skiller seg så markant ut fra omgivelsene som alternativ 1. 
 
Torg og møteplasser 
Utformingsbestemmelsene i alternativ 3 sikrer en bedre sammenheng mellom nybyggets 1. etasje og fortau 
i Vitaminveien enn alternativ 1. Det er positivt at drop off-sonen er tatt ut. Arealene som frigjøres kan slik 
benyttes til formål som styrker Vitaminveien som møteplass og handlegate. Med høydereduksjonen i nord 
vil dagens solforhold i Vitaminveien og på sidearealene bli opprettholdt i større grad enn i alternativ 1. 
 
Sol- og skyggeforhold 
Det er positivt at de allment tilgjengelige områdene som strøksgaten Vitaminveien og den planlagte parken 
i sør vil få bedre solforhold enn i alternativ 1. 

Maks. bygningshøyde og bygningslengde er redusert, og vil totalt sett føre til mindre skyggelegging enn 
alternativ 1. Boligene i de øvre etasjene i Vitaminveien 2 vil være mindre berørt av nybygget, mens boliger 
i de nedre etasjene i Vitaminveien 2 og Grefsenveien 48, samt næringseiendommen i vest vil delvis bli mer 
skyggelagt. 
 
Støyforhold 
Alternativ 3 gir mindre biltrafikk enn i dag. Dette kan redusere støynivået i nærområdet. Nybyggets 
fasader skal utformes slik at refleksjonsstøy minimeres (jf. § 3.3 i bestemmelsene). 
 
Barn og unges oppvekstvilkår 
Det er positivt at parkarealet i sør er økt til over 1 daa slik at parken egner seg for småbarnslek og hvile. 
 
Juridiske forhold 
Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Plan- og bygningsetaten og Bymiljøetaten har igangsatt en vurdering av 
hvilke fellestiltak som vil være nødvendig for at Storo/Lillo-området kan transformeres og fortettes. Dette 
arbeidet pågår og det er ikke konkludert om hvilke tiltak som må gjennomføres. Forslagsstiller har blitt 
informert om dette arbeidet og aktuelle infrastrukturtiltak. Forslagsstiller ønsket ikke å legge inn krav til 
infrastruktur i alternativ 3, men vil vurdere det når omfanget av oppgraderingsbehovet er nærmere avklart. 
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Grunnlaget for etatenes vurdering er gjeldende kommuneplan. Her er det fattet et generelt forutsigbarhets-
vedtak, som forutsetter inngåelse av utbyggingsavtaler ved utbygginger i hele Oslo. Utgangspunktet er at 
hvert områdes samlede utbyggingstiltak skal finansiere den tekniske og grønne infrastrukturen som planen 
krever. Det vises også til Byrådets forslag til kommuneplan «Oslo mot 2030 – smart, trygg og grønn» -
hvor det presiseres at kommunen vil benytte utbyggingsavtaler aktivt for å sikre gjennomføring av 
offentlige fellestiltak. Storo/Lillo er definert som regionalt knutepunkt og transformasjonsområde indre by 
– delvis med krav til felles planlegging. Det pågår omregulering av flere tomter i transformasjonsområdet. 

Et aktuelt felles infrastrukturtiltak er oppgradering av Vitaminveien til en mer urban gate og møteplass for 
strøket. Plan- og bygningsetaten foreslår derfor at planforslaget for Vitaminveien 4 sikrer dette gjennom 
følgende rekkefølgebestemmelse (jf. § 10): 

«Før det gis igangsettingstillatelse til forretning eller kontor skal oppgradering av Vitaminveien innenfor 
planområdet være opparbeidet eller sikret opparbeidet.» 

Plan- og bygningsetaten ber Bymiljøetaten å uttale seg om fremtidig utforming av Vitaminveien, samt om 
Bymiljøetaten vil overta byggherreansvaret. Plan- og bygningsetaten forutsetter at det stilles tilsvarende 
rekkefølgekrav i pågående plansaker i nærområdet slik at oppgradering av Vitaminveien sikres for hele 
gatestrekningen. 

I tillegg til Vitaminveien er Plan- og bygningsetaten opptatt av å sikre en allment tilgjengelig gang-/ 
sykkelforbindelse fra Vitaminveien til Birch-Reichenwalds gate gjennom planområdet med tilknytning til 
eksisterende gangvei langs østgrensen til Lillohagen boligområdet. Etaten foreslår at planforslaget 
suppleres med følgende rekkefølgebestemmelse: 

«Før det gis brukstillatelse til forretning eller kontor skal park inkludert gangveier og tilknytning til 
gangveien på gnr. 77/409 og 346 være ferdig opparbeidet i samsvar med godkjent utomhusplan og § 5.» 

Det er positivt at reetablering av bussholdeplassen i Vitaminveien nå foreslås sikret med en rekkefølge-
bestemmelse. 
 
 
Eventuelle bemerkninger til endringene 
Høringen gjelder bare endringene og vi ber om at eventuelle uttalelser omhandler disse. 

Tidligere innkomne bemerkninger til forslaget vil følge planforslaget til politisk behandling. 

Eventuelle bemerkninger til endringene må være Plan- og bygningsetaten i hende senest 18.01.2015. 

Ved henvendelse til Plan- og bygningsetaten om denne aktuelle saken ber vi om at saksnummeret oppgis 
som referanse. All henvendelse med e-post går gjennom vårt sentrale e-postmottak, og saksnummeret i 
emnefeltet forenkler fordelingen av innkommet e-post. 
 
 
 
PLAN- OG BYGNINGSETATEN 
Avdeling for områdeutvikling 
Områdeplaner 3 Tett by 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 22.12.2014 av: 
 
Marcus Hothmann - Saksbehandler 
Line Hellum Fomenko - enhetsleder 
 
 
Vedlegg: 
Forslag til plankart for alternativ 3, datert 17.12.2014 
Forslag til planbestemmelser for alternativ 3 
Forslagsstillers planbeskrivelse av alternativ 3 
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Likelydende brev til: 
 

Alle adressater i dokument 201212120-76 

Navn Adresse Poststed 

Barnas representant i plansaker, 
Bydelsadministrasjonen i Bydel Sagene 

Thv. Meyers gt. 7 0401 OSLO 

Borettslaget Vitaminveien II Postboks 8944 Youngstorget 0028 OSLO 

Bydelsutvalget i Bydel Sagene 
v/bydelsadministrasjonen 

Thv. Meyers gt. 7 0555 OSLO 

Bymiljøetaten Postboks 9336 Grønland 0135 OSLO 

Eiendoms- og byfornyelsesetaten Christian Kroghs gate 16 0186 OSLO 

Foreningen Byfolk Oslo Sentrum Postboks1259 Vika 0111 OSLO 

GE HEALTHCARE AS Postboks 4220 Nydalen 0401 OSLO 

Grefsenveien 44 AS Oslo gate 15 0192 OSLO 

Hafslund Fjernvarme AS  0247 OSLO 

Hafslund Nett  0247 OSLO 

Kontaktutvalget for velforeninger i Oslo 
v/ Per Kristian Løken 

Haugerudhagan 27 0673 OSLO 

Lillohagen Borettslag Postboks 6668 St.Olavs plass 0129 OSLO 

Opplysningstjenesten i Bydel Sagene Thv. Meyers gt. 7 0555 OSLO 

Rambøll Norge AS Postboks 427 Skøyen 0213 OSLO 

Ruter AS, Plandirektøren Pb. 1030 Sentrum 0104 OSLO 

Sameiet Grefsenveien 48 Postboks 6668 St. Olavs plass 0129 OSLO 

Sameiet Lillohagen Øvre Postboks 6668 St. Olavs plass 0129 OSLO 

Sameiet Storoborg Postboks 1692 Vika 0120 OSLO 

Selskapet for Oslo Byes Vel Grev Wedels plass 1 0151 OSLO 

Skanska CDN Oslo 3 AS Drammensveien 60 0107 OSLO 

Statens vegvesen Region Øst Postboks 1010 Skurva 2605 LILLEHAMMAR 

STATOIL FUEL & RETAIL NORGE AS Postboks 1176 Sentrum 0107 OSLO 

Storo Kontorbygg ANS Postboks 6666 St. Olavs plass 0129 OSLO 

Telenor A/S, Servicesenter for nettutb. Postboks 7150 5020 BERGEN 

Thon Storo ANS Postboks 489 Sentrum 0105 OSLO 

Vann- og avløpsetaten Pb. 4704 Sofienberg 0560 OSLO 

Vitaminveien 4 AS Postboks 1175 Sentrum 0107 OSLO 
 
 
 
 





FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR ALTERNATIV 3 

FOR VITAMINVEIEN 4 
Gnr. 76, bnr. 242 
 
§ 1 Avgrensning 
Det regulerte området er vist på plankart merket OP3-201212120-3 og datert 17.12.2014. 
 
§ 2 Arealformål 
Området reguleres til: 
Bebyggelse og anlegg 

- forretning/kontor 
Samferdsel og teknisk infrastruktur 

- veg 
- fortau 

Grønnstruktur 
- park 

 
§ 3 Bebyggelse og anlegg 
3.1 Utnyttelse 

Bruksareal for forretning/kontor skal ikke overstige 21 000 m² BRA. Samlet areal for forretning skal 
være minst 500 m2 BRA og maks. 1 000 m² BRA. 

Målbare plan med himling lavere enn 1,5 meter over planert terrengets gjennomsnittsnivå rundt 
bygningen regnes med i bygningens bruksareal med 50 % av planets bruksareal. Plan med himling 
lavere enn 0,5 meter over planert terrengets gjennomsnittsnivå rundt bygningen regnes ikke med i 
bygningens bruksareal. 

Målbare plan til parkeringsanlegg, tekniske installasjoner og lager som ligger helt eller delvis under 
planert terrengets gjennomsnittsnivå rundt bygningen, samt teoretiske plan skal ikke medregnes i BRA. 
 
3.2 Plassering og høyder 

Forretning skal ligge i første etasje og/eller underetasje rettet mot Vitaminveien. 

Bebyggelsen skal oppføres innenfor byggegrenser og regulerte maks. kotehøyder som vist på plankart. 

Skjæringen mellom ytterveggens ytre flate og bygningens hovedtakflate skal ligge minimum 3 meter 
under angitt maksimal høyde. Over skjæringen mellom ytterveggens ytre flate og bygningens 
hovedtakflate, tillates kun oppført glasstak over atrium, samt takoppbygg for heis, trapp og tekniske 
installasjoner. Takoppbygg for heis, trapp og tekniske installasjoner kan samlet utgjøre inntil 15% av 
underliggende takflate og kan ha en høyde på inntil 3 meter. 
 
3.3 Utforming 

Byggets hovedfasade og hovedinngang skal ligge mot Vitaminveien. Forretninger skal ha innganger 
mot fortau langs Vitaminveien. Uteareal mot fortau, øst for hovedfasadens midtpunkt skal ligge mellom 
kote 113 og 113,5. Innganger vest for hovedfasadens midtpunkt skal ligge mellom kote 110,5 og 111. 

Fasader skal ha et visuelt lyst og spennende uttrykk som harmonerer med helheten i prosjektet. Fasader 
skal utformes slik at refleksjonsstøy minimeres. 

Fasaden til 1. og 2. etasje mot nord skal trekkes minst 3 meter inn fra byggegrense mot Vitaminveien. 
Fasader i 1. etasje mot Vitaminveien skal ha stort innslag av gjennomsiktig glass som formidler visuell 
kontakt mellom bygningens bruksarealer og gaten. 

Fasaden mot øst skal deles opp gjennom variasjon i volumoppbygging, materialbruk og/eller farge for å 
unngå ensformede fasader. 

Fasaden til de to nederste etasjene mot sør skal trekkes minst 4 meter inn fra byggegrense slik at det 
dannes en overgangssone på terreng mot parken. 
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Takene skal vurderes som del av byens taklandskap og behandles som en del av tiltakets samlede 
arkitektoniske uttrykk. Ved nybygg og ombygginger skal tekniske anlegg som heisoppbygg og 
ventilasjonsanlegg m.m. integreres i den arkitektoniske utformingen. 

Bygningene skal ha flatt tak. Takterrasser skal ikke plasseres mot Vitaminveien og ikke på taket til 
byggets øverste etasje. Rekkverk på takterrasse skal være transparent. 
 
3.4 Avkjørsel 

Eiendommen skal ha avkjørsel som vist med pil på plankartet. Det tillates ikke drop-off sone for bil. 
 
3.5 Parkering, varelevering og renovasjon 

Bilparkering, varelevering og renovasjon skal etableres i parkeringsanlegg under terreng. Minst 70 % av 
sykkelparkering skal plasseres i bebyggelsen. 

Parkeringsplasser for bil og sykkel skal anordnes etter den til enhver tid gjeldende parkeringsnorm for 
Oslo kommune. Antall parkeringsplasser for bil skal tilsvare laveste norm. Minimum 5 % av plassene 
skal etableres for personer med funksjonsnedsettelse. 
 
3.6 Utomhusplan 

Sammen med søknad om rammetillatelse skal det innsendes utomhusplan i målestokk 1:200 for 
områdene avsatt til forretning/kontor og park. Utomhusplanen skal godkjennes samtidig med 
rammetillatelsen. 

Planen skal vise opparbeiding av utearealer på terreng og sokkel, lekearealer, avkjørsel, parkering, 
innganger til bygninger, interne gangveier og koplinger til eksterne gangveier, beplantning, lysstolper, 
møblering, oppsamlingsenheter for avfall, trapper, ramper, forstøtningsmurer og støyskjerming. Planen 
skal redegjøre for eksisterende og fremtidig terreng, terrengtilpasning og universell utforming. Planen 
skal vise lokal håndtering av overvann og hvordan dette kan benyttes som kvalitet i utearealene. 
 
§ 4 Offentlige veiformål (veg, fortau) 
Arealer avsatt til veg og fortau i plankartet skal være offentlige. 

Det tillates etablert bussholdeplass med holdeplassinstallasjoner. Bussholdeplass skal utformes som 
kantsteinstopp langs fortau. 

Gaten skal asfalteres og utstyres med belysning, beplantning og møblering. Kant skal utformes med 
naturstein. 

Byggeplan skal forelegges og godkjennes av Bymiljøetaten før tillatelse gis. 
 
§ 5 Park 
Areal avsatt til park i plankartet skal være allment tilgjengelig. 

Det skal opparbeides gangveier langs vestre og østre eiendomsgrense til Vitaminveien 4 som forbinder 
parkområdet i syd med Vitaminveien. Gangveien i vest skal være minst 3 meter bred og tilrettelagt for 
sykling. Denne gang-/sykkelveien skal tilknyttes gangveien som går langs østgrensen til gnr. 77/409 og 
346 til Birch Reichenwalds gate. 

Parken skal være tilgjengelig fra tilstøtende uteoppholdsarealer på naboeiendommer. Terrengoverganger 
mot tilliggende utearealer skal ha en stigning maks 1:2 og skal utformes uten forstøtningsmurer så langt 
dette er mulig. 

Uteareal på terreng som ikke benyttes til nødvendige gangarealer skal opparbeides som grøntareal med 
trevegetasjon og møblering. 
 
§ 6 Grunnforhold 
Søknad om rammetillatelse skal vedlegges en tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn etter 
forurensingslovens § 2-6. 
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§ 7 Overvannshåndtering 
Lokal overvannshåndtering skal legges til grunn ved detaljutforming og prosjektering av tiltaket. Det 
skal redegjøres for behandling av alt overvann, både takvann, overflatevann og drensvann ved søknad 
om rammetillatelse. 
 
§ 8 Fjernvarme 
Tiltak innenfor områder som omfattes av konsesjon gitt etter energiloven skal tilknyttes 
fjernvarmeanlegget. De til enhver tid gjeldende retningslinjer for bruk av fjernvarme i Oslo skal legges 
til grunn. Det kan gjøres unntak fra dette i følgende tilfeller: 

- Tiltakshaver kan anvende alternative energikilder dersom det dokumenteres at bruk av disse 
energimessig og miljømessig er bedre enn fjernvarme. 

- Dersom rørnettet ikke er eller vil være tilstrekkelig utbygget i løpet av en periode på 5 år fra 
søknadstidspunktet. 

- Dersom konsesjonshaver ikke ønsker tilknytning. 
 
§ 9 Miljøoppfølging 
Søknad om rammetillatelse for oppføring av forretning/kontor skal inneholde en miljøoppfølgingsplan 
for anleggsperioden. Miljøoppfølgingsplanen skal redegjøre for plassering av riggområde, 
anleggstransport, parkering, trafikkavvikling, trafikksikkerhet, lokal massedeponering, massetransport, 
anleggsstøy, vibrasjoner, støv, luftforurensning og vannkvalitet. 
 
§ 10 Rekkefølgebestemmelser 
Før det gis brukstillatelse til forretning eller kontor skal bussholdeplassen syd i gaten foran 
Vitaminveien 4 være reetablert i samsvar med § 4. 

Før det gis brukstillatelse til ny forretnings- eller kontorformål skal park inkludert gangveier være ferdig 
opparbeidet i samsvar med godkjent utomhusplan og § 5. 
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VITAMINVEIEN 4, STORO 

FORSLAG TIL DETALJREGULERING 

FORSLAGSSTILLERS PLANBESKIVELSE FOR ALTERNATIV 3 
(forslagsstillers tekst, datert 23.10.2014) 

Hensikten med forslaget 

Hensikten med alternativ 3 er å tilrettelegge for transformasjon og fortetting ved å erstatte bilforretningen 
med blandet arealbruk forretning/kontor og en større allment tilgjengelig park med gangforbindelser til 
Vitaminveien. 

Planforslaget 

Maks. utnyttelse settes til 21 000 m2
 BRA, som tilsvarer ca. 345 % av eiendommens areal. Det skal 

avsettes 500-1 000 m2
 BRA forretning i 1. etasje mot Vitaminveien. Innganger skal være på fortausnivå. 

Byggeområdet reduseres med ca. 12 meter i syd for å gi plass til et samlet parkareal på 1.000 m2 syd i 
planområdet, en økning på 400 m2 sammenlignet med alternativ 1. Mot øst beholdes parkdraget på 6,5 
meter for å kunne opparbeide en grønn gang- og sykkelforbindelse innenfor planområdet. Mot vest 
beholdes avstanden til nabogrense med 4 meter som gir mulighet for ytterligere en gang- og 
sykkelforbindelse mellom parken og Vitaminveien, innenfor planområdet. 

Maks. byggehøyde reduseres i forhold til alternativ 1 og settes til kote 140,7. Prinsippet om nedtrapping 
mot syd og tilbaketrukket toppetasje mot nord beholdes men høyder og lengder justeres. De foreslåtte 
høydene åpner for 5 kontoretasjer mot parken i sør samt 7 til 8 kontoretasjer mot Vitaminveien i nord. 

Byggets fasade utvides med 3 m mot Vitaminveien, sammenlignet med alternativ 1, men likevel innenfor 
byggegrensen. Det sikres at 1. og 2. etasje mot Vitaminveien trekkes inn med minst 3 meter fra 
byggegrensen. 

Laveste parkeringsnormer for næring og forretning i den tette byen legges til grunn. Reetablering av 
bussholdeplassen ved Vitaminveien 4 inngår som rekkefølgekrav. 
 

 
Figur 1: Alternativ 3 – Perspektiv fra Vitaminveien mot vest (Illustrasjon: Jostein Rønsen arkitekter AS 2014) 
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Figur 2: Alternativ 3 – Regulert høyde og volum (Illustrasjon: Jostein Rønsen arkitekter AS 2014) 

 

 
Figur 3: Alternativ 3 – illustrasjonsplan  
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Konsekvenser 

Det omtales kun konsekvensene som skiller seg fra forslagsstillers opprinnelige alternativ (alternativ 1): 
 
Overordnede planer og mål 
Transformasjon til allsidig bymiljø med stor andel boliger og knutepunktutvikling med blandet arealbruk 
Alternativ 3 tilrettelegger for blandet arealbruk uten innslag av boliger på tomten. Forslaget vil derfor 
ikke bidra til å dekke Oslos boligbehov, men vil heller ikke utsette ytterligere innbyggere for støynivåer 
over anbefalte grenseverdier for boligbebyggelse.  
 

Fortetting ved kollektivknutepunkt 
Forslagsstillers alternativ 3 åpner for fortetting ved knutepunkt. Foreslått utnyttelse på 345 % av 
eiendommens areal er noe lavere enn alternativ 1, men ligger betydelig høyere enn dagens bebyggelse  
(54 % av eiendommens areal). 
 
Høyhus i utvalgte områder 
Alternativ 3 innebærer ikke bygging av høyhus (> 12 etasjer eller 35 meters høyde). Maks. høyde ligger 
ca. 30,5 meter over terreng mot nordvest og ca. 33 meter mot øst. 
 
Videreutvikling av den blågrønne strukturen 

I alternativ 3 avsettes 1 000 m2  til samlet parkareal syd i planområdet. Arealet vil være stort nok for 
småbarnslek og hvile og skjerming mot privat uteareal i nord. Parken vil kunne fungere midlertidig for 
seg selv. Området vil lett kunne sammenbindes med planlagt grøntareal i Vitaminveien 6 til en større park 
med brukbar form. Parken sikres en gang- og sykkelforbindelse til Vitaminveien, både øst og vest for 
bygningsmassen, innenfor planområdet. 
 
Styrking av Vitaminveien som attraktivt møtested 

Redusert høyde vil minimere skyggeleggingen i Vitaminveien og på sidearealer i nord. Handlegaten vil 
også oppleves romsligere med de lavere høydene, samtidig som hovedfasaden vil ramme inn gaterommet. 
 
Stedsutvikling og landskapsvirkning 
By- og landskapsbilde 

Alternativ 3 vil gi et mindre bygningsvolum som vil føye seg bedre inn på stedet. Prinsippet om en 
opptrapping av bygningsmassen fra syd mot nord opprettholdes. Boligformål med krav til felles 
uteoppholdsareal på terreng og høyere krav til dagslys inngår ikke i forslaget. Alternativ 3 opprettholder 
et tydelig sprang mellom bebyggelsen rundt Storokrysset og langs Vitaminveien. Maks. høyde i 
Vitaminveien 4 vil ligge ca. 9 meter lavere enn Vitaminveien 1A og ca. 1 meter lavere enn 
hovedgesimsen til Vitaminveien 2. 
 
Trafikkforhold 
Biltrafikk 
Ifølge trafikkanalysen vil alternativ 1 gi lavere trafikkmengde enn alternativ 2, basert på laveste 
parkeringsnorm. Alternativ 3 vil gi ytterligere reduksjon i nyskapt trafikk, siden utbyggingsvolumet er tatt 
ned med ca. 13% fra alternativ 1 og laveste parkeringsnorm er lagt til grunn. 

Betraktning for nyskapt trafikk for alternativ 3 er basert på samme metodikk som for alternativ 1 i 
trafikkanalysen. Dersom laveste parkeringsnorm er lagt til grunn gir dette en trafikkmengde på 410 ÅDT. 
Dette gir en trafikkreduksjon på 190 turer, altså -32% i forhold til dagens bruk og drøyt -1,5 % i forhold 
til Vitaminveien. 
 
Tabell 1:  

Virksomhet 

 

 

Døgntrafikk p-norm 

maks. 
(+arealbruk bolig, alt 2) 

Døgntrafikk 

p-norm min 

 

Maxtime 

maks. 

 

Maxtime 

min 

 

Nyskapt trafikk alt 1 900 450 135 68 

Nyskapt trafikk alt 2 750 480 105 66 

Nyskapt trafikk alt 3 850 410 128 62 

Dagens trafikk 600 600 72 72 
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Atkomst 

Drop-off sone knyttet til atkomst utgår i alternativ 3, noe som vil ha en positiv effekt på trafikksikkerhet 
og fremkommelighet for trafikanter i Vitaminveien.   
 
Parkering 

Parkering etter laveste norm vil redusere planområdets tilgjengelighet med bil. Parkeringsbehovet er 
lavere uten boliger 
 
Kollektivtrafikk 
Prosjektet vil gi mange nye arbeidsplasser som kan styrke kundegrunnlaget til kollektivtrafikken. 
 
Trafikksikkerhet 
Alternativ 3 vil redusere biltrafikken både sammenlignet med alternativ 1 og 2, samt fra dagens 
trafikkmengder. Dette kan senke risikoen for trafikkulykker noe.   
 
Risiko og sårbarhet 
Ingen endring ift. alternativ 1. Risikoforhold rundt virksomheten på nabotomt er uaktuelt siden 
alternativet ikke inneholder boligformål. 
 
Bygge- og anleggsperiode 
Realisering av et mindre utbyggingsvolum, sammenlignet med alternativ 1, vil antakeligvis redusere 
bygge- og anleggsperioden. 
 
Byform og arkitektur 
Høydene, fotavtrykket og utnyttelsen i alternativ 3 vil være mer i samsvar med utformingsprinsippene for 
annen ny og planlagt bebyggelse langs Vitaminveien slik at gaten vil fremstå mer enhetlig. 
 
Torg og møteplasser 
Alternativ 3 sikrer publikumsrettet virksomhet i 1. etasje med innganger på fortausnivå, samt 
tilbaketrekking av 1. og 2. etasje. Reduserte høyder opprettholder i større grad dagens solforhold i 
Vitaminveien og sidearealene mot nord. 
 
Lokalklima 
Sol- og skyggeforhold 
Planforslaget vil skyggelegge deler av Vitaminveien 6 på formiddagen og deler av Vitaminveien 2 og 
Grefsenveien 48 på ettermiddagen. Bygget vil kaste skygge over Vitaminveien fra middag og utover 
ettermiddagen. Foreslått bebyggelse vil kaste mer skygge på sidearealer og Vitaminveien enn dagens 
bebyggelse. Avtrapping av bebyggelsen mot syd minimerer skyggelegging og ivaretar gode solforhold for 
eksisterende boliger i øst og nabotomten i vest. 

Redusert høyder og bygningslengde i alternativ 3 vil totalt sett gi mindre skyggelegging av 
nabobebyggelse, Vitaminveien og tilliggende utearealer enn alternativ 1. 
 
Miljøfaglige forhold 
Støyforhold 
Støyanalysen tyder på at en gjennom bebyggelse kan skape en avskjermet sone vest på tomten hvor 
støynivå vil ligge under grenseverdiene for gul sone, men samtidig at det er utfordrende å skape 
tilfredsstillende støyforhold for boligbebyggelse. 
 
Grunnforhold 
Ingen endring i forhold til alternativ 1. 
 
Vannforhold 

I alternativ 3 reguleres ca. 400 m2 mer til park enn i alternativ 1. Dette vil gi større kapasitet for 
fordrøyning og magasinering. 
 
Barn og unges oppvekstvilkår 
Parkarealet på 1 000 m2

 syd i planområdet vil være stort nok for småbarnslek og hvile. 
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Sosial infrastruktur 
Alternativ 3 inneholder ikke boliger og dermed ingen konsekvenser vedrørende behov for sosial 
infrastruktur med barnehager og skoler, som i dag har dårlig kapasitet i området.  
 
Konklusjon 
I en totalavveining og sammenligning av alternativene med dagens situasjon kommer forslagsstiller til 
følgende resultat: Alternativ 3 vil være positivt for områdeutviklingen og anbefales frem for alternativ 2. 
Alternativ 1 og 3 gir en positiv forbedring i forhold til i dag. Forslagsstiller har lagt overveiende vekt på 
overordnede samfunnsmessige målsetninger, stedsutvikling, landskapsvirkning og trafikkforhold. Særlig 
at Storo-området er et knutepunkt og både trenger og tåler en høy utnyttelse, samtidig som støyforhold og 
omgivelser gjør tomten mindre egnet for boligformål. 
 
 
Tabell 2: Forslagsstillers sammenstilling av konsekvenser for utredningstemaene og rangering av alternativ 1 og 3 

Tema 0-alternativet Alternativ 1 Alternativ 3 

Overordnede planer og 

mål 
0 Stor positiv Stor positiv 

Stedsutvikling og 

landskapsvirkning 
0 Positiv Positiv 

Trafikkforhold 0 Liten positiv Liten positiv 

Risiko og sårbarhet 0 Ubetydelig Ubetydelig 

Bygge- og anleggsperiode 0 Negativ Negativ 

Sammenstilling av 

konsekvenser 
0 Positiv Positiv 

Rangering 3 1 2 

 
Stor positiv Positiv Liten positiv Ubetydelig Liten negativ Negativ Stor negativ 

 

Vedlegg 

1. Solstudier 
 



Alt.3 REV - 23.06 kl. 09 Skygger Nord-Øst Alt.3 REV - 23.06 kl. 11 Skygger Nord-Øst

Alt.3 REV - 23.06 kl. 13 Skygger Nord-Øst Alt.3 REV - 23.06 kl. 15 Skygger Nord-Øst

Alt.3 REV - 23.06 kl. 17 Skygger Nord-Øst Alt.3 REV - 23.06 kl. 19 Skygger Nord-Øst

Sol- og skyggediagrammer for foreslått bebyggelse - Alternativ 3



Alt.3 REV - 15.04 kl.14 Skygger Nord-Øst Alt.3 REV - 15.04 kl.17 Skygger Nord-Øst

Alt.3 REV - 15.04 kl.18 Skygger Nord-Øst Alt.3 REV - 15.04 kl.19 Skygger Nord-Øst

Alt.3 REV - 15.02 kl.14 Skygger Nord-Øst Alt.3 REV - 15.02 kl.15 Skygger Nord-Øst

Sol- og skyggediagrammer for foreslått bebyggelse - Alternativ 3



Alt.3 REV - 15.02 kl.17 Skygger Nord-Øst Alt.3 REV - 15.02 kl.19 Skygger Nord-Øst

Alt. 3 REV - 21.06 kl.06.00 Alt. 3 REV - 21.06 kl.09.00

Alt. 3 REV - 21.06 kl.12.00 Alt. 3 REV - 21.06 kl.15.00

Sol- og skyggediagrammer for foreslått bebyggelse - Alternativ 3



Alt. 3 REV - 21.06 kl.18.00 Alt. 3 REV - 21.06 kl.21.00

Alt. 3 REV - 21.3/ 21.09 - kl.06.00 Alt. 3 REV - 21.3/ 21.09 - kl.09.00

Alt. 3 REV - 21.3/ 21.09 - kl.12.00 Alt. 3 REV - 21.3/ 21.09 - kl.15.00

Sol- og skyggediagrammer for foreslått bebyggelse - Alternativ 3



Alt. 3 REV - 21.3/ 21.09 - kl.18.00 Alt. 3 REV - 21.3/ 21.09 - kl.21.00

Alt. 3 REV - 01.12 - kl.09.00 Alt. 3 REV - 01.12 - kl.12.00

Alt. 3 REV - 01.12 - kl.15.00

Sol- og skyggediagrammer for foreslått bebyggelse - Alternativ 3
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