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Sak 1/15      Årsmelding for 2014 for MPS-komitèen  
 
Arkivsak: 201401383 
Arkivkode: 101.1 
Saksbehandler: Knut Hammervold 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Miljø, plan og samferdselskomiteen 26.01.15 1/15  
Bydelsutvalget 12.02.15  
 
Saksframstilling: 
MPS-komitèen har i 2014 hatt 7 møter og behandlet 67 møtesaker og 22 referatsaker.  
Fordeling av saker på sakstyper-områder er følgende: 
 
Sakstype-område 2011 2012 2013 2014 
Planarbeid 4 3 3 8 
Reguleringer og byggesaker 13 19 24 33 
Trafikk og samferdsel 11 15 16 13 
Miljø 4 0 2 0 
Idrett og friluftsliv 1 5 3 3 
Prosjekter 1 16 14 2 
DIV, protokoll mm    8 
     
SUM 34 58 62 67 
 
De dominerende sakstypene er fortsatt plan-, regulering- og byggesaker, samt trafikk og 
samferdselssaker. Dette beskriver en bydel fortsatt i en voldsom utvikling, der det planlegges 
og bygges mye nytt, der folketall og trafikk øker, og der bydelens politikere søker å sette fokus 
på de konsekvensene utviklingen har for bydelens beboere. 
Fraværet av miljøsaker beskriver en situasjon der lokaldemokratiet i Oslo ikke er involvert i det 
miljøarbeidet kommunen er engasjert i. Den store oppgaven; « å feie for egen dør» i 
miljøarbeidet som ble lansert i 2004 er fortsatt ikke fullført. Det gjenstår å miljøsertifisere 
mange virksomheter i kommunen. 
For bydel Nordre Aker sin del arbeides det med å bli sertifisert som «hovedkontor» for 
administrasjonen i løpet av 1. halvår 2015. Da vil arbeidet med å sertifisere tjenestestedene bli 
adskillig enklere, og planen er å ha alle tjenestestedene sertifisert i løpet av 2016. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
MPS anbefaler BU å fatte følgende vedtak: 
Årsmeldingen fra MPS-komitèen tas til orientering 
 
 
Øyvind Henriksen      Preben Winger 
bydelsdirektør       ass.bydelsdirektør 
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Sak 2/15      Verbalvedtak 2014.Satusrapport ved årets slutt  
 
Arkivsak: 201400591 
Arkivkode: 121.0 
Saksbehandler: Preben Winger 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Miljø, plan og samferdselskomiteen 26.01.15 2/15  
Kultur- og oppvekstkomite 27.01.15  
Bydelsutvalget 12.02.15  
 
 
Samhandlingsreformen 
I rapport om Samhandlingsreformen (sak 146/13) og erfaring etter 22 måneder oppgis det at 
“det stadig meldes flere pasienter med rus/psykiatrisk diagnose, og at disse til enhver tid utgjør 
mellom 25 og 30 % av antall meldte pasienter”. Bydelsutvalget ber derfor om at 
administrasjonen ser på muligheten for å styrke dette området.  
 
Svar: 
Så langt har bydelen ikke klart å styrke/øke ressursene til psykisk helse, men det er igangsatt 
gjennomgang av organiseringen av arbeidet med psykisk helse og ressursbruken   
 
  
Bydelens parker og nærmiljøanlegg 
Bydelsutvalget ber administrasjonen se på ulike modeller for å opprettholde standard for 
bydelens parker og nærmiljøanlegg, herunder planlegge vedlikeholds- eller utbedringstiltak 
som kan iverksettes siste halvår dersom bydelen ligger an til mindreforbruk. 
 
Svar: 
Det ble foretatt en gjennomgang og oppgradering av park – og nærmiljøanleggene i fjor, jfr. 
BU-sak 172/13, som senere ble fulgt opp i nytt saksframlegg til bydelsutvalget 19. juni (BU sak 
87/14), der bydelsutvalget økte bevilgningen med 200 000 kr. til formålet oppgradering av 
lekeutstyr, benker o.l. Samtidig påpekes det at kr. 300.000,- av frivillighetsmidlene i 2014 er 
tildelt tiltak innen nærmiljøanlegg i samarbeid med vel, bl. annet er aktivitetsapparater satt opp 
i Halsparken og Tåsenløkka. I 2014 er det bevilget 30.000 kr. til mulighetsstudie for Arvid 
Storsveens plass og 150.000 kr til ferdigstillelse av parkhytte i Kløverveien barnepark. 
 
 
Kvalitet i barnehagene 
Bydelsutvalget ber administrasjonen om å sørge for nok bemanning med gode fagfolk som kan 
gi omsorg og et godt pedagogisk tilbud til barna. 
 
Svar: 
Bydelen tilpasser driften til bemanningsavtalen som ble inngått i forbindelse med «Munch-
forliket». Andelen pedagoger i bydelens kommunale barnehager er god, men fortsatt gis det 
dispensasjoner, pr. årsskiftet 18 i kommunale og 39 i ikke-kommunale barnehager - hvorav ca.  
90% av disse har annen høyskoleutdanning e.l. Bydelen skårer meget høyt på 
brukerundersøkelser for 2014. Det vises til BU-sak 178/14 
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Psykisk helsearbeid barn og ungdom 
Bydelen bes å fortsette det gode arbeid med å avdekke psykiske lidelser så tidlig som mulig i 
nært samarbeid med barnehage, skole og familie. I dette arbeidet må det stilles konkrete krav til 
at familie og eventuelle andre foresatte tar ansvar så langt det er mulig. 
 
Svar: 
Bydelen følger opp dette gjennom samarbeid og tiltak med aktører som er aktive på området 
 
 
Undernæring blant hjemmeboende eldre 
Bydelen må øke innsatsen for å hindre underernæring blant hjemmeboende eldre.  
 
Svar: 
Bydelen har gjennom 3 år hatt fokus på ernæring blant eldre. Her har man samarbeidet med 
Høyskolen i Oslo og Akershus og mottatt eksterne midler. Resultatene av dette arbeid er at av 
200 brukere av hjemmetjenester i bydelen har hele 90% enten gått opp i vekt eller holdt vekten. 
Så langt er administrasjonen godt fornøy med slikt resultat. Det viser at systematisk fokus over 
lengre tid etterhvert gir gode og ønskete resultater. Dette prosjektet videreføres i 2015. 
 
 
Omsorg +/bofelleskap for eldre 
Bydelen bes om å starte arbeidet med en langsiktig plan for en vesentlig økning av antall 
omsorgsboliger eller andre typer bofellesskap for eldre. Boligene kan være i offentlig eller 
privat regi, og bydelen bør samarbeide med frivillige organisasjoner og utbyggere. 
 
Svar: 
Bydelen har over lengre tid arbeidet med boligframskaffelse i: Pastor Fangens vei 22, frigjøre 
leiligheter til Myrer Omsorg+, reguleringsarbeidet knyttet til Kjelsåsveien 114 - 116 
(Omsorgsboliger), OBY (Omsorgsbygg Oslo KF) har grepet fatt i bestilling fra bydelen hva 
angår å utrede Nils Lauritssønsvei 34  for omsorgsboliger. Alt dette er prosjekter som vil gå 
over år og ofte tar tid å få fram. Pastor Fangen vei 22 forventes byggestart våren 2015 med 
ferdigstillelse medio 2016  
 
 
Lærlingplasser i bydelen 
Ungdommen i bydelen trenger lærlingplasser får å få tatt fagutdanning si.  Samfunnet har stort 
behov for kompetente fagarbeider. Byen og bydelen, som en stor arbeidsgiver og bestiller av 
tjenester, må ta sin del av ansvaret. BU ber administrasjon legge til rette for fler lærlingplasser i 
bydelen. Vi må minst følge opp måltallene vi har fått av bystyret. I tillegg må vi, der det vi kan, 
legge det inn som et premiss i anbuds og bestillingsprosesser.   
 
Svar: 
Bydel Nordre Aker er fra Rådhuset (Bystyresak 311/11 – Økt inntak av lærlinger i Oslo 
kommune) definert til å ha 13 lærlinger i utgangen av 2015 fordelt med 4 barn– og 
ungdomsarbeidere, 7 helsefagarbeider og 2 kontor og administrasjon. Ved utgangen av 2014 vil 
8 barn– og ungdomsarbeidere avslutte utdanningen. Det er tatt inn 6 nye lærlingen i høst. I 
tillegg har man gjennom vårhalvåret arbeidet med å få klargjort / godkjent bydelen som 
lærebedrift på helsefaget. Allerede i høst ble 2 av læringer tatt inn på dette faget med sikte på 
økning med 4- 5 lærlinger fra høsten 2015. Kontor – og administrasjonsfaget søkes det lagt til 
rette for i 2015. 
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Ungdomstilbud 
Bydelsutvalget ber om at tilbudet på Trikkehallen, Vestgrensa 2 og Glasshuset utvikles i godt 
samarbeid med ungdommen, slik at de får et eierforhold til aktivitetene der.  Bydelen må være 
en tilrettelegger slik at forskjellige lokale krefter finner hverandre og vi på den måten får et 
levende og kreativt miljø i lokalene. Å la ungdommen synes og høres på en positiv måte er den 
beste forebygging vi kan ha. Det gir en styrke som kan mobiliserer viss det skjer negative ting 
blant ungdommen.  
 
Svar: 
Det arbeides jevnt med ungdomsmedvirkning. Bydelen har i år mottak eksterne driftsmidler til 
oppstart og drift av ungdomstiltak ved Abelloftet i Vestgrensa 2. Disse støttemidlene vil 
fortsette i flere år. Driften av Abelloftet startet opp høsten 2014 og ungdom ved Marienlyst 
ungdomsskole og 7. trinn Ullevål skole er med på å utforme tilbudene i samarbeid med iClub 
(drifter) og Ungdomskontoret (ansvarlig). Glasshuset har samarbeidet mellom skole, 
Ungdomskontor, skolehelsetjenesten og nå barn– og ungdomspsykiatrien (BUP) kommet godt i 
gang. 
Trikkehallen drifter en god, stabil og vital virksomhet der ungdom er aktiv i en rekke tiltak og 
arrangementer, samtidig som man bygger opp kontakt til nye Morellbakken ungdomsskole.  
Bydelen har et aktiv Ungdomsråd som er involvert i alle disse tilbudene og som møter jevnlig i 
KO – komiteens møter. 
 
 
Samarbeid om heltid  
Bydelsutvalget ber om å få lagt fram en sak om bruk av deltidsstillinger i bydelen og at vi 
starter forberedelser til et prosjekt om tiltak for å gjøre heltid til et naturlig valg også i 
omsorgsyrker 
 
Svar: 
HR enheten i administrasjonen er i gang med dette arbeidet. Uønsket deltid er drøftet med 
tillitsvalgte, bl.a. håndtering av fortrinnsrett til full stilling. Arbeidet er i gang og skal behandles 
i arbeidsmiljøutvalget i året som kommer (2015) slik at lokale retningslinjer kan bli klargjort.  
 
 
 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsadministrasjonens oppfølging av Bydelsutvalgets verbalvedtak for budsjettåret 2014 tas 
til orientering. 
 
 
 
Øyvind Henriksen      Preben Winger 
Bydelsdirektør       ass. bydelsdirektør  
 

 4 



 

Sak 3/15      Oppstartsmøte Midtoddveien 40, Oset Vannrenseanlegg  
 
Arkivsak: 201400432 
Arkivkode: 512 
Saksbehandler: Knut Hammervold 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Miljø, plan og samferdselskomiteen 26.01.15 3/15  
Bydelsutvalget 12.02.15  
 
Saksframstilling: 
COWI arkitekter varsler på vegne av utbygger, Vann- og avløpsetaten oppstart av arbeider med 
detaljeringsplan for utvikling av Oset vannbehandlingsanlegg. 
Planene har som siktemål følgende: 

• Tilrettelegge for nye utjevningsbassenger som fjellanlegg 
• Tilrettelegge for framtidige beredskapsbassenger som fjellanlegg 
• Tilrettelegge for framtidige utvidelse av vannbehandlingsanlegg som fjellanlegg 
• Tilrettelegge for framtidig styrking av vannforsyning til østlige og søndre bydeler med 

ny overføringsledning 
• Tilrettelegge for rigg- og anleggsområde for bygging av rentvanns-bassenger, inkludert 

midlertidig anleggsvei mellom Oset og Maridalsveien 
• Innregulere eksisterende anlegg i strid med gjeldende reguleringsplan. 

 
Utvidelsene av Oset vannrenseanlegg har et 30-års perspektiv der nye utjevningsanlegg er 
første fase for å kunne produsere rent vann jevnere enn i dag over døgnets timer, og spesielt 
produsere rent vann i timer på døgnet med lite forbruk for bruk i timer med høyt forbruk. 
Alle anlegg vil bli bygget inne i fjellhall med unntak av ny portal for ankomst til fjellanlegget. 
Planarbeidet vil berøre en rekke eiendommer i Oset- området som vil inngå i sikringssoner 
rundt vannforsyningsanlegget. 
Planarbeidet er tillatt oppstartet i forhold til markaloven, samt forskrift om Maridalen 
Landskapsvernområde av Fylkesmannen i Oslo og Akershus. 
Planarbeidet er vurdert opp mot forskrift om konsekvensutredning og vil ikke bli omfattet av §2 
eller §3, og utløser derfor ikke krav om konsekvensutredning. Plankonsulent gir likevel løfte 
om å belyse alle relevante forhold i nødvendig grad vedr. naturmangfold, kulturminner, 
landskap, friluftsliv i anleggsfasen og driftsfasen. 
Eget informasjonsmøte ble gjennomført 7.1.2015 på Kjelsås skole. 
 
Erfaringer fra tidligere anleggsfase på Oset 
Uttransporten av masser fra fjellanlegget var forventet med støy, støv og trafikkproblemer. 
Ingen av disse ble en realitet. Anleggsveien fungerte perfekt for uttransporten, bilene ble spylt 
før utkjøring, så ingen støvplage ble registrert, og trafikkøkningen på Maridalsveien ble 
marginal, ca150 ÅDT. Flere fartskontroller ble gjennomført i Maridalsveien under 
anleggsperioden, ikke i ett eneste tilfelle ble det konstatert at anleggsbilene fra Oset brøt 
fartsgrensene. 
Der vi fikk tilbakemeldinger fra beboerne på Kjelsås, gjaldt det sprengningene inne i fjellet 
samt støy fra vifteanlegget. Den støyen ble spesielt for gårdene på vestsiden av Maridalsvannet, 
godt merkbar, selv om tiltak ble forsøkt gjennomført på å dempe støyen fra viftene. 
For beboerne ved parkeringsplassen på Oset ble den økte trafikken merkbar, og støv fra den 
gjorde det nødvendig med hyppigere husvask enn vanlig. Da også ombyggingsarbeidene for 
Kjelsås skole startet opp ikke lenge etter at Oset var avsluttet og nedrigget, har belastningen i 
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ettertid vist seg å bli mere enn flere har tålt. Da oppstart på Oset tidligere ble varslet, kom det 
inn klager fra beboerne på oppstart av ny anleggsperiode. De syntes at belastningen på området 
i form av økt trafikk, støy og støv, spesielt fra trafikken til og fra boligriggen, hadde vært høy 
over lang tid og at de ønsket seg et annet område som plass for boligriggen. 
Bydelen hadde jevnlige møter med entreprenøren under anleggsfasen vedrørende håndtering av 
klager, registrering av avvik mm. Dette anbefales tatt opp igjen i ny anleggsfase. 
 
Bydelsdirektørens vurdering 
På tross av anleggets omfang, vil konsekvensene av anleggsperioden være begrenset til trafikk 
og støvplager for bebyggelsen nær Oset, og eventuelt støy mest for bebyggelsen på vestsiden 
av Maridalsvannet. Dette er plager som er påregnelige for en anlegg av denne type og innenfor 
de som omgivelsene sannsynligvis må kunne akseptere. 
For eventuelle støyplager kan det kreves jevnlige målinger av viftestøyen, eventuelt at det 
etableres et støyovervåkende regime som registrerer og loggfører alle støyhendelser rundt 
anlegget. Dette er det bydelsoverlegen som i sin tur skal vurdere ved eventuelle søknader om 
støydispensasjoner eller ved eventuelle klage. 
Belastningen på et område av å på nytt få en omfattende riggplass etablert i umiddelbar nærhet, 
er ikke ubetydelig, og det bør henstilles til utbygger å søke etter alternative steder for en 
eventuell boligrigg. 
En rutine for samarbeidsmøter for å håndtere klager og avvik bør anbefales slik at hensynet til 
publikum blir ivaretatt på en akseptabel måte. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
MPS anbefaler BU å fatte følgende vedtak. 
 

1. Bydelsutvalget i Nordre Aker tar planene for detaljering av Oset 
vannbehandlingsanlegg til orientering. 

2. Det anbefales at det etableres samarbeidsrutiner mellom byggherre og bydelen for å 
ivareta klagebehandling og informasjonsbehovet for allmenheten. 

3. Flere lengre anleggsperioder i dette området har påført beboerne rundt 
parkeringsplassen ved Oset stor belastning i lengre perioder. Det anbefales derfor at 
boligriggen for arbeiderne søkes plassert på andre steder enn ved parkeringen, 
alternativt at det gjennomføres kompenserende tiltak for de som blir sterkest berørt. 

 
 
 
Øyvind Henriksen       Preben Winger 
bydelsdirektør                    ass.bydelsdirektør 
 
 
 
Vedlegg: 
Kunngjøring oppstart. 
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Sak 4/15      Nordbergbakken 1-bestilling av oppstartsmøte  
 
Arkivsak: 201401374 
Arkivkode: 512 
Saksbehandler: Knut Hammervold 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Miljø, plan og samferdselskomiteen 26.01.15 4/15  
Bydelsutvalget 12.02.15  
 
Saksframstilling: 
NUNO Arkitekter vil undersøke muligheten av å kunne skille ut en tomt av eiendom i 
Nordbergbakken 1, gnr. 52, bnr 345.  
 
Eiendommen er en del av en reguleringsplan for Sogn Haveby, med en fastlagt bygnings- og 
grøntstruktur for området. Denne strukturen er godt bevart, og med stor sannsynlighet også 
ønsket bevart videre. 
 
Innenfor småhusplanens regler er bygget tilpasset de karv som stilles til utforming, høyde og 
utnyttelsesgrad.Eksisterende eiendom ligger som eneste tomt mellom to husrekker, i 
Konvallveien og Staudeveien, som begge krysser Nordbergbakken. Tomten som vurderes 
utskilt utgjør den innerste delen av eiendommen, og  planlagte bygg vil ligge i rekke med 
bygningene både i Konvall- og i Staudeveien.  Det vises til vedlagte plankart og situasjonsplan  
samt skråfoto. 
 
Bydelsdirektørens vurdering 
Bydelsdirektøren ser ikke at eksisterende bygningsstruktur og grøntstruktur i området vil bli 
endret ved utskillelsen av den omsøkte tomten. Den omsøkte tomten er del av en eiendom som 
ligger mellom to husrekker og utnytter et ellers ledig areal. Det forutsettes at tomt og planlagte 
bygning er i tråd med bestemmelsene i småhusplanen. 
 
Den omsøkte tomten er den eneste tomten som lar seg utskille i dette området uten å gjøre en 
endring av eksisterende bygnings- og grøntstruktur.  Forventet vekst i Oslos befolkning de 
kommende år tilsier at det må åpnes for denne type fortetninger der det kan skje uten at 
eksisterende bolig- og grøntstrukturer trengs å endres på. 
Det bør derfor kunne løse saken i form av en dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan for 
dette enkeltstående tilfellet i dette området. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
MPS anbefaler BU å fatte følgende vedtak. 
 

1. Bydelsutvalget ser ikke at planene for utskilling av tomt fra eiendom gnr.52, bnr. 345, 
Nordbergbakken 1, vil endre eksisterende bygnings- og grøntstruktur for dette området. 

2. Det anbefales derfor at det gis dispensasjon fra gjeldende regulering for omsøkte tiltak 
som et enkeltstående tilfelle innen dette området. 

 
 
 
Øyvind Henriksen       Preben Winger 
bydelsdirektør                       ass.bydelsdirektør 
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Vedlegg: 
Bestilling av oppstartsmøte 
Oversiktskart 
Kart 
Kart(2) 
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Sak 5/15      Ny høyspenningskabel mellom Sogn og Lillo  
 
Arkivsak: 201401339 
Arkivkode: 730 
Saksbehandler: Knut Hammervold 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Miljø, plan og samferdselskomiteen 26.01.15 5/15  
Bydelsutvalget 12.02.15  
 
 
Saksframstilling: 
Hafslund informerer om planer for en ny høyspentkabel mellom Sogn Trafostasjon og Lillo. 
Det vil bli en 132kV kabel med årsmiddelverdi på 220 A. Statens strålevern har beregnet 
grensen for stråling ut over 0,4 mikroTesla å ligge 3 m fra kabelkjernen. 
Kabelgrøften vil ha en dybde på c.a. 1,2 m, kablene blir liggende i et 50 cm sjikt kabelsand og 
dekket til av 70 cm fyllmasse, og der kabelgrøften går i vei, blir den i tillegg asfaltert. 
 
Kabelen vil få følgende trasè: 
 Krysser Solvang Hagekoloni langs Nordbergveien 
 Følger Damefallene, alternativt Borgestadveien ned til Rektorhaugen 
 Passerer Rektorhaugen og Månejordet barnehager langs Rektorhaugen bort mot 

Darre Jensens Plass, krysser Kaj Muncks vei like før Tåsenkrysset, følger 
Nordbergveien ned og inn i Christophers vei krysser Bakkehaugen langs grøntdraget 
ned mot østenden 
Av Voldsløkka, krysser Maridalsveien passerer Badebakken barnehage og deretter Mor 
Go’hjertas barnehage, krysser Akerselva, følger et grøntdrag opp mot Sandakerveien og 
Lillo. 

 
Statens Strålevern har vurdert utredningsbehov langs trassèen og konkludert med at ingen av 
barnehagene eller boligene langs ruta vil ha eksponering av stråling ut over 0,4 mikrotesla. 
 
Bydelsdirektørens vurdering 
Konklusjonen fra Statens strålevern må også bli bydelens.  
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
MPS anbefaler BU å fatte følgende vedtak: 
 
Plan for ny høyspentkabel mellom Sogn og Lillo tas til orientering. 
 
 
Øyvind Henriksen      Preben Winger 
bydelsdirektør       ass.bydelsdirektør 
 
Vedlegg: 
Brev fra statens strålevern 
E-post fra Hafslund nett 
Kabeltrasé 
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Sak 6/15      Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus-
høring  

 
Arkivsak: 201401276 
Arkivkode: 602 
Saksbehandler: Knut Hammervold 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Miljø, plan og samferdselskomiteen 26.01.15 6/15  
Bydelsutvalget 12.02.15  
 
Saksframstilling: 
Bydelen behandlet utkastet til planprogram og regional planstrategi  i mps-møte  23.5.11, sak 
21/11 og i BU i møte 16.06.11, sak 78/11 der følgende vedtak ble fattet: 
 

1. De utfordringer og utviklingstrekk som planprogrammet beskriver er alle sentrale og 
relevante 

2. Bydelsutvalget i Nordre Aker ser nødvendigheten av å løse framtidens 
befolkningsutfordringer på et regionalt plan, på tross av at Oslo kommune og 
kommunene i Akershus på viktige områder kan komme til å ha motstridende 
interesser 

3. Oslo Kommune har vesentlig færre frihetsgrader i valget av framtidig 
utbyggingsmodell. I stor grad vil man måtte utøve det ”muliges kunst” i 
boligbyggingen, i samarbeid med private aktører. I den grad den vedtatte 
knutepunktstrategien kan bli en sentral strategi for framtidig utbygging, vil det være 
nødvendig å utvikle relevante virkemidler til å sette strategien ut i livet. Et sterkere 
kommunalt nærvær på tomtesiden vil kunne bli et nødvendig virkemiddel for å kunne 
realisere den ønskede strategien. 

4. Bydel Nordre Aker ønsker å spille inn følgende konkrete lokale prosjekter/ idèer for 
videre planlegging og konsekvensutredning : 

a. Konsekvensene av bygging av ny E18 fra vest for trafikk- og luftmiljø langs  
Ring 3. 

b. Konsekvensene av å legge Ring3 i tunell fra Sinsen til Nydalen og fra 
Ullevålsletta til Gaustad  

c. Tomtepolitikk spesielt rundt utvalgte knutepunkter for fortetting 
d. Forutsetninger for å kunne utvikle Ullevål-området til knutepunkt for 

fortetting 
e. Utrede kollektive trafikkløsninger langs Ring 3 fra Økern til Fornebu. 
f. Det utredes alternative måter for innfartsparkering  for samvirke bil- 

kollektivtransport . 
 
 
 
 

 
Status for de konkrete prosjektene i BU-vedtaket i sak 78/11. 
 
I pkt. 3 har det skjedd en positiv utvikling av planarbeidet for boligbyggingen I Ensjø-
utbyggingen og nå også for Frysja-utbyggingen , legges det et områdeperspektiv til grunn for 
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framtidig utbygging. Dermed oppnår man en langt mere helhetlig utbygging og kommunen kan 
på en helt annen måte stille betingelser for hvordan utbyggingen skal skje, og hvilke kostnader 
for infrastruktur en utbygger skal være med å dekke. Denne måten gir neppe flere og billigere 
boliger, men man oppnår en langt mere hensiktsmessig utvikling av boligområdene.  
Kristiansand kommune fremstår som et eksempel der kommunalt engasjement på 
utbyggersiden har bidratt til flere boliger og lavere priser.  
 
Ny E18 
Hovedperspektivet på transport er at all trafikkvekst skal tas på buss, bane, sykkel og til fots. 
Bilen er ikke viet noen stor plass i planen, og målsetningen om halvering av 
klimagassutslippene innen 2030 utfordrer bruken av den tradisjonelle bensin- og dieseldrevne 
bil.  Planleggingen av ny E-18 er igangsatt, og den foreløpige prislappen er på 40-50 milliarder.  
E-18 er et prioritert prosjekt i Oslopakke 3, men bare plandelen er finansiert i NTP. Det blir 
spennende å se om revisjonen av Oslopakke 3, basert på regional plan for areal og transport, gir 
andre føringer. Den regionale planen omtaler ikke ny E18, og forutsetningen i planen er at 
bilbruken ikke skal øke ut over dagens nivå, men all trafikkvekst tas med bane, sykkel eller 
gange.  
En restriktiv parkeringspolitikk, der fjerning av gratisparkeringsplasser er ett av flere elementer 
er under utvikling i Oslo. Den kan komme til å påvirke bilbruken inn til byen. Det samme 
gjelder en eventuell økning av bomavgiftene.  
Det forventes at Staten tar største delen av kostnadene ved framtidig baneutbygging inn mot 
byen.  
 
Ring 3 i tunell: 
Nytt Nydalskryss står på «vent» for å bli utredet for eventuell bygging etter 2030. Med en 
prislapp på mer enn en milliard, skal det en tung transportøkonomisk begrunnelse til for å få 
gjennomslag.  Signalene fra Statens Vegvesen er foreløpig, at de ikke ser det samme behovet 
for nytt kryss, selv ikke når de planlegger en ombygging av Storo-krysset.  En mulig 
konkurrent, dersom planene for samlokalisering av Rikshospitalet og OUS blir aktuelle, kan 
øke usikkerheten for Nydalskryssets framtid.  
Det arbeides i Statens Vegvesen med planer for kollektivtrassè langs hele Ring 3. Dette kan 
komme til å redusere kapasiteten på «Ringen». En utbygging av E18 for økt biltrafikk inn til 
byen vil skape en umulig trafikksituasjon inne i byen. Tunellene under Tåsen og Økern har ikke 
gitt noen kapasitetsøkning på ringen, men redusert støy og svevestøv fra utsatte boligområder. 
Framtidig utvikling av ringen vil handle om økt kapasitet for kollektivtrafikken.  
 
Ullevål-området som framtidig knutepunkt for fortetting 
Ullevål-området har et betydelig potensial for utvikling ut over dagens nivå. Området har store 
arealreserver som kan, om man vil, gi rom for en spennende byutvikling.  Først og fremst 
gjelder det tomten Sognsveien 80, Sogn Videregående på mer enn 55’ kvm. 2 store 
hagekolonier i området er i kommuneplanen regnet som deler av byens grøntstruktur.   
Statens Vegvesen planlegger ny bro over Ringen ved Ullevål. Her er det et akutt behov for å 
sammenfatte statlige og kommunale planer for denne delen av området. 
 
 
 
 
 
Innfartsparkeringsløsninger 
Dersom virkningene av foreslåtte strategier i planen blir som forutsatt, mer bruk av kollektive 
transportformer, redusert eller stagnerende bilbruk, restriktiv parkeringspolitikk, erstatning av 
gratisparkering med beboerparkeringsordninger med betalingsløsninger, trenger ikke behovet 
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for innfartsparkeringsløsninger å øke ut over dagens. Enhver parkeringsløsning krever areal, og 
da blir prisen avgjørende. Pr. i dag er det ikke ledige arealer tilgjengelig verken rundt Storo, 
Tåsen eller Ullevål for omfattende parkeringsløsninger.  Varslede endringer i 
fradragsmulighetene for pendlere, kan komme til å gjøre bilpendling inn og ut av Oslo til en 
svært kostbar transportløsning for den enkelte. Da vil antagelig et økende antall bilpendlere 
heller velge bruk av kollektiv transport til og fra arbeid.  
 
Oppsummering 
BU-vedtaket av 2011 pekte på viktige områder der det er behov for nye løsninger og en ny 
politikk. I ettertid har det vist seg at aktualiteten ikke har blitt mindre, men heller økt. Byens 
funksjon som parkeringsplass for titusenvis av bilpendlere fra Akershus, bør endre da dette vil 
kunne spare både samfunn og den enkelte bilpendler for store kostnader i framtida, samt åpne 
for en byutvikling med helt andre kvaliteter. Og selv om framtidens biler vil avgi langt mindre 
forurensning og klimagasser, vil den plassen som bilene krever, kunne brukes på så mange 
andre og bedre måter. 
Det ligger en betydelig utfordring i å utvikle en omforent forståelse av nødvendigheten av en 
utvikling i denne retningen.  Den regionale planen møter denne utfordringen og bringer den 
mange skritt videre. 
 
Bydelsdirektørens vurdering 
 
Planen inneholder valg og virkemidler som vil være nødvendige for å kunne møte den store 
befolkningsveksten som Oslo og Akershus forventer å få fram mot 2050. Samtidig som veksten 
skal håndteres, skal det skje en klimatilpasning der ikke minst transportsektoren stilles store 
utfordringer. 
I kommuneplan for Oslo 2030 som bydelen har behandlet i 2014, er mange av regionplanens 
hovedgrep lagt til grunn for kommunens utvikling.  
Målet om å ta all økning i trafikk på buss, bane, sykkel og gange er ambisiøst, men også 
nødvendig for å unngå at regionen vil bli påført store miljøproblemer. 
 
Planen forplikter kommunene, fylkeskommunene og staten på ulike måter. Juridisk bindende 
retningslinjer, avtaleverk og finansielle virkemidler skal sørge for at målsetningene og 
strategiene blir realisert. 
For bydel Nordre Aker vil planen kunne få store positive konsekvenser, spesielt for 
trafikkmiljøet i bydelens gater og veier. Men boligbygging ved trafikknutepunkter, vil også 
påføre bydelen endringer av lokalmiljøer, ved at det skal bygges høyere og tettere i disse 
områdene. Her venter det flere utfordringer for lokalpolitikken. 
Planens suksess står og faller med enkeltkommunenes vilje til å legge planen til grunn for egne 
vedtak. Blir planen vedtatt av den enkelte kommune, vil «bordet fange», og fylkeskommunen 
og staten kan da sanksjonere lokale avvike i form av enkeltsaker.  
 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
MPS anbefaler BU å fatte følgende vedtak 
 
Saken tas til orientering 
 
 
 
 
Øyvind Henriksen      Preben Winger 
bydelsdirektør                  ass. bydelsdirektør 
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Vedlegg: Sammendrag av planens  målsetninger, strategier og retningslinjer 
 
 
Planens mål og strategier  
 
Felles mål 
• Osloregionen skal være en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa. 
 
• Utbyggingsmønsteret skal være arealeffektivt basert på prinsipper om flerkjernet 
utvikling og bevaring av overordnet grønnstruktur. 
 
• Transportsystemet skal på en rasjonell måte knytte den flerkjernete regionen 
sammen, til resten av landet og til utlandet. Transportsystemet skal være effektivt, 
miljøvennlig, med tilgjengelighet for alle og med lavest mulig behov for biltransport. 
 
Oslo kommune og Akershus fylkeskommune har i tillegg felles mål om å halvere 
klimautslippene innen 2030. Både Stortingets klimaforlik og Oslopakke 3 har som mål 
at persontransportveksten i området skal tas med kollektivtransport, gang og sykkel. 
Det vil bidra til å opprettholde tilgjengelighet og mobilitet også for dem som har behov 
for å bruke bil. 
 
Underordnete mål 
Gjennom plansamarbeidet skal: 
• Klimagassutslippene reduseres slik at regionen bidrar til å oppfylle de nasjonale 
målene om at Norge skal være klimanøytralt innen 2030. 
 
• Det legges til rette for å håndtere en sterk fremtidig vekst i befolkningen. 
 
• Jordbruksarealer i Oslo og Akershus forvaltes slik at det bidrar til å oppfylle de 
nasjonale målene om å halvere den årlige omdisponeringen av dyrka jord. 
 
• Naturmangfoldet i Oslo og Akershus forvaltes slik at det bidrar til å oppfylle de 
nasjonale målene om naturtyper og artsmangfold. 
 
• Næringslivets konkurransekraft bedres, ved at transporttilbudet for arbeids- og 
fritidsreiser samt varestrømmer (logistikk) forbedres 
. 
• Investeringer og prioriteringer i transportsystemet understøtte utviklingen 
av en effektiv arealbruk, og økte andeler av persontrafikken med kollektive 
transportmidler, sykkel og gange. 
 
• Byer og tettsteder i Oslo og Akershus utvikles med kvalitet og innhold, ved at 
økonomisk, sosial, fysisk og kulturell utvikling sees i sammenheng. 
 
• Målkonflikter identifiseres og avveies. Alle involverte parter forplikter seg til å følge 
opp føringer og samarbeide om å finne frem til gode løsninger og realisere dem. 
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Overordnede strategier for å oppnå målene er bl.a. følgende: 
 

• Videreutvikle Oslo by som landets hovedstad 
• Styrke regionale byer og arbeidsplasskonsentrasjoner i Akershus 
• Utvikle bybånd med bedre sammenheng i bystrukturen og høy utnytting  av 

kollektivtransport 
• Prioritere utviklingen av noen lokale byer og tettsteder i  Akershus 
• Opprettholde gode og stabile bomiljøer utenfor de prioriterte vekstområdene 

 
Arealstrategier: 
 

• Konsentrere hoveddelen av veksten i boliger og arbeidsplasser 
til prioriterte vekstområder  

• Utvikle prioriterte vekstområder med bykvalitet  
• Innenfor prioriterte vekstområder bør vekst gå foran vern  
• Utenfor prioriterte vekstområder bør vern gå foran vekst  
• Lokalisering av alle typer arbeidsplasser, handel og tjenester 

bør skje etter prinsippet om rett virksomhet på rett sted  
• Utvikle terminalområder og regionale næringsområder 

for gods og logistikk utenfor byene  
 
Transportstrategier: 
 

• Utvikle et helhetlig transportsystem for hele Oslo og Akershus 
som bygger opp om regional struktur  

• Utvikle transportløsninger i prioriterte vekstområder som 
bidrar til gange og sykling, enkle kollektivreiser og bykvalitet  

 
• Utnytte eksisterende og planlagt transportinfrastruktur  
• Møte veksten med kapasitetssterk kollektivtransport  
• Utvikle et godstransportsystem som gir mer gods på sjø og jernbane 

og avlaster tettbygde områder for unødvendig tungtransport  
 
 
Retningslinjer og handlingsplaner 
Hensikten med regionale planretningslinjer er å gi en ledesnor for arealplanlegging og 
byggesaksbehandling i den enkelte kommune, og utvikling av transportsystemet, slik at 
regionens 
felles målsettinger nås.  
Det er retningslinjene som er planens juridiske del, og som kan være grunnlag for innsigelser 
dersom arealplaner ikke er i tråd med retningslinjene. Planlegging i tråd med retningslinjene 
minimerer risikoen for innsigelser. 
Det er planperioden fra planvedtak til 2030 som er tidsperspektivet også for retningslinjene. 
Retningslinjene er generelle og rettet mot regional måloppnåelse. De er tydelige, for å gi 
mest mulig forutsigbarhet og lik planbehandling. Samtidig er lokale forhold og forutsetninger 
(geografiske, sosiale, historiske etc.) så ulike i regionen, at det må kunne gjøres lokale 
tilpasninger. 
Fordi alle aktørene må bidra dersom utviklingen skal bli bærekraftig, må også lokale 
tilpasninger kunne begrunnes ut fra felles regionale mål. 
Prioriterte vekstområder i retningslinjene inkluderer Oslo by, de regionale byene, bybåndet og 
prioriterte lokale byer og tettsteder 
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Strategier og retningslinjer tar for seg hvordan veksten bør konsentreres, hvordan hensyn til 
vekst og vern bør avveies, og prinsipper for hvordan utviklingen bør skje innenfor de prioriterte 
vekstområdene. De tar også for seg prinsipper for næringslokalisering og utvikling av en 
regional struktur for gods og logistikk. Føringene er prinsipielle og rettet mot regional 
måloppnåelse. Planen åpner for tilpasninger ut fra lokale forhold og forutsetninger 
(geografiske, sosiale, etc.), men også lokale tilpasninger må bidra til at vi når felles regionale 
mål. 
 
Kommuneplanens arealdel er viktigste arena for å konkretisere arealstrategiene og gir dem 
lokal tilpasning og detaljering. Statlige og regionale myndigheter har ansvar for å bidra 
gjennom involvering i planprosesser og lokaliseringspolitikk. 
 
R1 
Innretning av planarbeid og prioriteringer 
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus skal legges til grunn for statens, 
fylkenes og kommunenes planlegging og prioritering i regionen, samt vurdering av innsendte 
planforslag. 
 
H3 
Revisjon av kommuneplanenes arealdeler 
 
 
R2 
Vekst i kommunen 
Med utgangspunkt i forventet regional vekst og strategiene i regional plan for areal og 
transport, 
forventes det at kommunen utarbeideret dimensjoneringsgrunnlag for vekst i kommunen frem 
mot 2030. Kapasitet i det regionale kollektivtransporttilbudet bør tillegges vekt når fremtidig 
vekst fastsettes. 
 
R3 
Bolig- og arbeidsplassvekst i prioriterte vekstområder 
Det forventes at kommunen utarbeider et dimensjoneringsgrunnlag for bolig- og 
arbeidsplassvekst 
i prioriterte vekstområder. Det legges til rette for at minimum 80% av bolig- og 
arbeidsplassveksten i kommunen skjer innenfor prioriterte vekstområder. I kommuner med 
regionale byer legges det til rette for at minimum 90% av bolig- og arbeidsplassveksten i 
kommunen skjer innenfor prioriterte vekstområder. 
Funksjonsblanding av arealbruk vektlegges. 
 
 
R4 
Utvikling utenfor prioriterte vekstområder 
Det forventes at utvikling utenfor prioriterte vekstområder begrenses til det som er tilstrekkelig 
for å sikre gode og stabile bomiljø, og skjerinnenfor rammene av dimensjoneringsgrunnlag 
for vekst som er beskrevet i R3. Utvikling utenforprioriterte vekstområder bør skje innenfor 
allerede etablerte byggeområder, og det bør også her legges til rette for en utvikling som 
bygger 
opp under kollektivtransport og bruk av sykkel og gang. 
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R5 
Vurdering av områder i gjeldendekommuneplan 
Det forventes at områder avsatt i gjeldende kommuneplaner til hovedformål bygg og 
anlegg, som ikke er regulert pr. vedtaksdatofor den regionale planen for areal og transport 
i Oslo og Akershus, og som ikke er i tråd med mål, strategier og retningslinjer i den regionale 
planen, vurderes tatt ut ved revisjon av kommuneplanensarealdel. Det forventes at en eventuell 
videreføring av slike arealer til utbyggingsformål i ny kommuneplan begrunnes. 
 
R6 
Krav til arealutnyttelse 
I prioriterte vekstområder legges det til rettefor høy arealutnyttelse. I sentrumsområder, 
områder ved regionale kollektivknutepunktog områder tilrettelagt for arbeidsplassintensive 
virksomheter forventes det særlig høy arealutnyttelse. 
Det bør angis områder for fortetting og transformasjon innenfor prioriterte vekstområder. 
 
Anbefalt områdeutnyttelse Oslo: (fra forslag til kommuneplan) 

• Kollektivknutepunkt for bymessig fortetting   og Utviklingsområder i indre by: 125% 
• Prioriterte stasjonsnære områder og  Utviklingsområder i ytre by:  ||100%. 
 

  Anbefalt områdeutnyttelse i prioriterte vekstområder i Akershus: 
• Regionale byer: 80-100%. Høyest i sentrumsområder, områder for 

arealintensive arbeidsplasser og tett på regionale kollektivknutepunkt. 
• Bybåndet: 80-100% i gangavstand til skinnegående kollektivtransport. 

Ellers avhengig av potensial for høye kollektivandeler. 
• Prioriterte lokale byer og tettsteder: 60- 80%. Høyest i sentrumsområder, tett på                  

kollektivknutepunkt og i de stedene som prioriteres spesielt  
 

R7 
Kvalitetskrav til arealutvikling 
I kommuneplanens arealdel forventes det at det inngår bestemmelser og retningslinjer med 
kvalitetskrav til arealutvikling både innenfor og utenfor prioriterte vekstområder. Det legges til 
rette for en attraktiv by- og tettstedsutviklingmed ivaretakelse av viktige kulturminner og 
kulturmiljøer. 
Det bør legges til rette for en boligutvikling som møter behovet for leiligheter i Akershus. 
Kvaliteten på boligområder bør være slik at de appellerer til en sammensatt befolkning. 
 
Gangavstand 
Gangavstand bør være styrende for hvor arealutvikling skal skje, og hvor i bybånd, 
byer og tettsteder ulike funksjoner skal ligge. 
 
Sentrumsområder: 
 Hele området innenfor 500 m (unntak Oslo). Kollektivknutepunkt bør ligge sentralt. 
 

Arbeidsplasser: < 600 m til sentralt kollektivknutepunkt. 
 
Boliger: < 1 km til sentralt kollektivknutepunkt, < 2 km i regionale byer. 

 
R8 
Langsiktig grønn grense for prioriterte vekstområder 
I kommuneplanens arealdel forventes det at det defineres en langsiktig avgrensning av de 
prioriterte vekstområdene. Avgrensningen fremgår av plankart eller temakart, og defineres på 
grunnlag av ønsket langsiktig utvikling av stedet. Resultat og metode dokumenteres. 
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Innenfor avgrensningen av prioriterte vekstområder vektlegges utbyggingshensyn sterkere 
enn vern av jordbruksområder og regional grønnstruktur i et helhetlig samfunnsperspektiv. 
Hvis utbyggingshensyn skal gå foran vern er det forutsatt at: 

• potensialet for fortetting og transformasjon i vekstområdet er planlagt utnyttet 
• nye arealer som ønskes tatt i bruk tilbyggeområder har høy arealutnyttelse 
• en utvidelse av byggesonen er nødvendig ut fra mål for bolig- og arbeidsplassvekst i              
prioriterte  vekstområder 
 

R9 
Jordbruksareal og regional grønnstruktur utenfor prioriterte vekstområder 
Hensyn til viktige arealverdier, herunder jordbruksareal, kulturminner og kulturmiljø, og 
regional grønnstruktur for biologisk mangfold og friluftsliv, som ligger utenfor de prioriterte 
vekstområdene skal prioriteres høyt. Hensynet skal kun avvikes dersom infrastrukturutbygging 
har avgjørende betydning for utvikling av regionalt kollektiv- eller godstransportsystem. 
 
R10 
Rett virksomhet på rett sted 
Alle kommunene skal kunne legge til rette for næringsutvikling med utgangspunkt i sine 
fortrinn. Lokalisering av alle typer arbeidsplasser skal følge prinsippene i regional plan om 
rett virksomhet på rett sted. 
 
 
Prinsipper for rett virksomhet på rett sted: 

• Arealkrevende virksomheter bør ha nærhet til hovedveinettet. Kan ha lavere 
arealutnyttelse, mindre sentral beliggenhet, lav kollektivtilgjengelighet, færre 
innbyggere i gang- og sykkelavstand og god parkeringsdekning med bil. 
• Virksomheter med allsidig virksomhetsgrad bør ligge integrert i bystrukturen, ha 
middels kollektivtilgjengelighet, middels parkeringsdekning for bil, og høy 
parkeringsdekning for sykkel. For å sikre et best mulig varehandels- og servicetilbud i 
alle deler av regionen, bør dimensjoneringen av handelstilbudet  stå i forhold til den 
aktuelle byen eller tettstedets rolle i den regionale areal- og transportstrukturen. 
 

R11 
Regionale områder for arbeidsplassintensive virksomheter 
I regionale områder for arbeidsplassintensive virksomheter i den regionale areal- og 
transportstrukturen forventes det at det legges til rette for høy arealutnyttelse, lokalisering av 
arbeidsplassintensive virksomheter nærmest muligkollektivknutepunkt, og lav 
parkeringsdekning 
for bil. 
 
 
R12 
Terminalområder og regionale næringsområder for gods og logistikk 
I terminalområder og regionale næringsområder som er definert i den regionale planen, legges 
det til rette for større logistikk-, lager- og industrivirksomheter. 
Handel og andre besøksrettede virksomheter tillates ikke i disse områdene. 
 
H7 
Videre arbeid med regional struktur for 
gods og logistikk 
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R13 
Innretning av transportprioriteringer 
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus skal legges til grunn for de nasjonale 
transportetatenes, Akershus fylkeskommunes og Oslo kommunes transportprioriteringer 
i regionen. 
 
H4 
Revisjon av Nasjonal Transportplan (NTP),handlingsprogram for Oslopakke 3, 
Samferdselsplan for Akershus og handlingsprogram for Oslo 
 
H8 
Sterkere bidrag fra staten til kollektivtransport i 
regionenA6 
 
R 14 
Kollektivforbindelser som skal styrkes 
Kollektivtilbudet på kollektivforbindelsene som er markert i den regionale areal- og 
transportstrukturen skal styrkes i takt med befolkningsveksten i de prioriterte vekstområdene. 
Områder for arbeidsplassintensive virksomheter i Oslo og Akershus (jf. Kart s. 19) må gjøres 
lett tilgjengelig med kollektivtransport fra hele det regionale arbeidsmarkedet. 
Bussmating til tog skal samlet sett gi et bedre tilbud for reisende til Oslo og regionale byer. 
Båt kan få en viktigere rolle i regionens kollektivtransport når økonomi og miljøutslipp kan 
løses på en tilfredsstillende måte.A6 
 
H5 
Videre arbeid med regionalt stamnett for kollektivtransport 
 
R15 
Samordnet parkeringspolitikk 
Det forventes at kommunene utarbeider en parkeringspolitikk i tråd med føringene i 
regional plan. 
 
R16 
Innfartsparkering 
Innfartsparkering i regionen skal utvikles i henhold til Strategi for innfartsparkering i Akershus 
og Oslo. 
 
H6 
Videre arbeid med regionalt sykkelveinett 
 
R 17 
Transportløsninger og kollektivknutepunkt i 
prioriterte vekstområder 
Innenfor de prioriterte vekstområdene skal transportløsningene bidra til høy utnyttelse av 
arealene. Gang-, sykkel- og kollektivtransporttraseer prioriteres foran andre trafikantgrupper 
i prioriterte vekstområder. Det forventes at kommunene setter av tilstrekkelig areal til 
infrastruktur for kollektivtransport, syklister og fotgjengere. 
Utvikling og drift av kollektivknutepunkt og stasjoner skal bidra til velfungerende byer og 
tettsteder, med vekt på fotgjengere og syklister og effektive overganger mellom transportmidler. 
Knutepunkts- og stasjonsområder planlegges i samarbeid mellom kommunen og 
transportetatene. 
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R 18 Trygt og tydelig nett for gange og sykling 
Det forventes at det utvikles et trygt og tydelig sykkelveinett med egne traseer og 
sykkelparkering 
ved kollektivknutepunkt, arbeidsplasser, fritidsaktiviteter, skoler, butikker, bysentra og 
annen publikumsrettet virksomhet. 
Det forventes at sammenhengende gangnett utvikles i prioriterte vekstområder, med vekt på 
fremkommelighet, sikkerhet, attraktivitet og universell utforming, særlig inn mot 
kollektivholdeplasser og -knutepunkt, skoler og i sentrumsområder. 
Lokale stier og snarveier bør sikres i arealplaner. 
Det forventes at drift og vedlikehold av gang- og sykkelnett sikrer fremkommelighet hele året. 
 
 R19 Utvikling av veinettet 
Den regionale planen for areal og transport i Oslo og Akershus skal legges til grunn i utvikling 
av vei- og gatenettet, med særlig tilrettelegging for gang-, sykkel- og kollektivtransport, 
samt fremkommelighet for næringstransport. 
Fremkommelighetstiltak for kollektivtransport i veinettet skal følges opp av veieierne, med egne 
program. 
 
H8 
Sterkere bidrag fra staten til kollektivtransport 
i regionen 
 
H7 
Videre arbeid med regional struktur for 
gods og logistikk 
 
 
Styringsutfordringer og plangjennomføring 
 
For å nå målene i den regionale planen, er tre sentrale samarbeidsflater kritiske; 
 

1. Samhandling mellom forvaltningsnivåene, særlig areal- og 
    Samferdselsmyndighetene 
 
2. Samhandling mellom Oslo kommune og Akershus fylkeskommune med ulike 
    styringsstrukturer, utfordringer og løsningsmuligheter 
 
3. Samhandling mellom kommunene i Akershus 
 

Regjeringens igangsatte kommunereform vil kunne føre til endringer i kommunestrukturen 
i løpet av planperioden. Den regionale areal- og transportstrukturen i planen er i stor grad styrt 
av regionale strukturer som transport- og kollektivsystem, og vil i hovedtrekk være robust for 
en endret kommunestruktur. Det er tatt hensyn til at hver kommune skal ha minst ett 
vekstområde, men de stedene vil i de fleste tilfeller være viktige lokalsentre også med en annen 
kommunestruktur. Det vil imidlertid være naturlig å rullere den regionale planen ut fra nye 
forutsetninger, for å sikre at retningslinjene bidrar til å opprettholde den regionale areal- og 
transportstrukturen også med større kommuner. 
Planen må følges opp gjennom ordinære plan- og beslutningsprosesser underlagt 22 
kommunestyrer, fylkestinget, bystyret og statlige  myndigheter. Konkrete handlinger som bør 
gjøres for å følge opp planen de neste fire år, er spesifisert i et eget handlingsprogram. 
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Utvikling av samferdselssystemet 
Drifts- og investeringstiltak i regi av transportmyndighetene skal bygge opp 
under arealutvikling som er i tråd med regional plan. Planen skal derfor legges 
til grunn for bl.a. fremtidige revisjoner av Nasjonal transportplan, Oslopakke 3, 
samferdselsplanen for Akershus fylkeskommune og økonomiplanen for Oslo kommune, 
samt handlingsprogrammene til Statens vegvesen og Jernbaneverket.  
 
Statlig og regional arealpolitikk 
Statlige og regionale planmyndigheter skal i sine vurderinger av kommuneplanene og andre 
arealplaner legge regional plan til grunn. Det fremmes ikke innsigelser dersom planforslag er i 
tråd 
med den regionale planen. 
 
Revisjon av kommuneplanene i Oslo og Akershus 
Kommunene skal utarbeide sine arealplaner i tråd med regional plan. Akershus 
fylkeskommune skal tilrettelegge for en god dialog mellom stat, fylke og kommunene i 
Akershus knyttet til ulike faser i kommuneplanarbeidene gjennom regionalt planforum 
og løpende veiledning. 
 
Akershus fylkeskommune, Oslo kommune, statlige myndigheter og berørte 
nabokommuner skal påse at kommuneplanene er i tråd med regional plan. Konflikter 
eller innsigelser skal varsles på et tidlig tidspunkt i planleggingen. 
 
Bruk av samarbeidsavtaler 
For å få til en samordnet areal- og transportutvikling i de prioriterte vekstområdene kan 
det være aktuelt med avtaler mellom kommuner, fylkeskommune og stat. 
Avtaler som virkemiddel skal ikke erstatte styring etter den regionale planen, men kan 
i noen sammenhenger, utfylle planen og bidra til en bedre prosess mellom partene. 
 

• Avtaler om samordnet areal- og transportutvikling ved store 
Kollektivinvesteringer 
 

• Avtaler om samordnet areal- og transportutvikling knyttet til 
regionale byer 
 

• Avtaler om samordnet areal- og transportutvikling i bybåndet og i prioriterte 
lokale byer og tettsteder 
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Sak 7/15      Utkast til klima- og energistrategi for Oslo  
 
Arkivsak: 201500058 
Arkivkode: 930.1 
Saksbehandler: Knut Hammervold 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Miljø, plan og samferdselskomiteen 26.01.15 7/15  
Bydelsutvalget 12.02.15  
 
 
Saken innkommet sent og saksfremlegget vil bli ettersendt
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Sak 8/15      Veiledende plan for offentlig rom for Frysja(VPOR-Frysja)  
 
Arkivsak: 201401322 
Arkivkode: 512 
Saksbehandler: Knut Hammervold 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Miljø, plan og samferdselskomiteen 26.01.15 8/15  
Bydelsutvalget 12.02.15  
 
VEILEDENDE PLAN FOR OFFENTLIG ROM FOR FRYSJA(VPOR-FRYSJA)  
 
Saksframstilling: 
BU har  perioden 24.10.13-27.03.14 avgitt uttalelse til 3 plansaker vedrørende Frysjaområdet , 
sak 134/13, sak 168/13 og sak 52/14. 
 
Sak 134/13: Frysjaveien 40 og Kjelsåsveien 172 
 

1. Bydelsutvalget i Nordre Aker er tilfreds med at det legges et helhetsperspektiv til grunn 
for transformasjon av Frysjaområdet og for behandlingen av planarbeidet for 
Frysjaveien 40, og støtter at hele det tidligere industriområdet vest for Frysjaveien 
inkluderes i planen for å sikre en sammenhengende utvikling. 

2. Det aksepteres en bymessig bebyggelse der utnyttelsesgraden blir opp mot 170 % og en 
byggehøyde på 5-7 etasjer. 

3. Det forventes at utbygger avsetter plass til en 6-avdelings barnehage innenfor 
planområdet 

4. Det forutsettes at det avsettes en skoletomt på inntil 15.000 kvm i Frysjaveienområdet, 
og at dette avklares parallelt med planarbeidet for Frysjaveien 40. 

5. Det må sikres gode gang- og sykkelforbindelser både til og gjennom området, og den 
blågrønne strukturen i området må styrkes. 

 
Sak 168/13: Frysjaveien 42 
 

1. For å ivareta et helhetlig plangrep for transformasjon av Frysjaområdet anbefales det 
at det nedlegges et midlertidig bygge og deleforbud inntil det foreligger en helhetlig 
områdeplan der sosial infrastruktur er plassert. 

2. Bydelsutvalget ønsker å presisere at det ikke er ønskelig med en utnyttelsesgrad for 
Frysja Industriområde som overstiger 170%, og med en byggehøyde på 5-7 etasjer. 

3. De øvrige forhold nevnt i vedtaket for Frysjaveien 40 så som krav om helhetlige grep, 
skole- og barnehagetomt innenfor området, grønndrag og gode gang og 
sykkelforbindelser til og gjennom området, må inkluderes i en slik helhetlig plan 

 
 
Sak 52/14 Frysjaveien 31 Møllergruppen 
 

1. Planforslaget fra Møller Eiendom reiser viktige problemstillinger for transformasjonen 
av Frysja-området fra industri- til boligformål. Disse problemstillingene behøver en 
felles avklaring hva gjelder utnyttelsesgrad, byggehøyder, parkeringsløsninger og 
urbaniseringsgrad. 
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2. Det forventes at planmyndighetene sørger for helhetlige plangrep for området , f.eks 
etter modell av Ensjø-området før forslagene for de enkelte eiendommene videreføres. 

3. Det er spesielt viktig å peke ut områder der en framtidig skole og framtidige 
barnehager kan plasseres. 

4. Viser til vedlagte masteroppgave av Ingrid Wendelbo som et eksempel på en helhetlig 
løsning for området.  

 
Bydelen har også mottatt varsel om oppstartsmøte for eiendommene Frysjaveien 33,BED, 35, 
Kjelsåsveien 168,170 og 174., 20.03.14. Denne er ikke blitt behandlet i MPS-BU da det var satt 
i gang et VPOR-arbeid for hele området, og masteroppgaven fra Ingrid Wendelboe er registrert 
som bydelen innspill til denne saken. 
 
UDE har i brev av 22.09.14 bl.a uttalt følgende: 
Vi vurderer at foreliggende plansaker (gnr 59 bnr 237, 323, 324) kan fremmes for politisk vedtak, 
men anser det for viktig å innarbeide rekkefølgebestemmelser for alle eiendommer innenfor VPOR-
området som sikrer at skole kan etableres innenfor VPOR-området før igangsettingstillatelse kan 
gis. 
 
VPOR-Frysja 
Det må antas at bydelens raske og tydelige innspill i sakene 134/13 og 168/13 har medvirket til at 
PBE tidligere enn forventet satte i gang et VPOR-arbeid for området.  Masterplanen fra Ingrid 
Wendelbo gav tidlig et helhetsbilde av hvordan området kunne utnyttes og bl.a. hvor en skole 
kunne plasseres inn i planområdet. Planen inneholdt også et forslag om en omlegging av 
Kjelsåsveien inn gjennom planområdet.  I VPOR-Frysja er dette plangrepet ikke tatt med videre, 
men det er planlagt en endring og standardheving av Kjelsåsveien.  
 
Ved å beholde veistrukturen gjennom planområdet uforandret, blir det en enklere tilpasning av de 
ulike eiendommene til helheten. Utbyggerne og deres respektive arkitekter har vært til stede på 
flere fellesmøter, hvor de har uttrykt stor tilfredshet med de helhetsgrepene som har vært tatt. Det 
gjenstår imidlertid å definere rekkefølgekravenes kostnader og hvordan de skal fordeles internt. 
Dette kan bli det avgjørende punktet for om planen blir gjennomført eller ikke. 
 
Planen inneholder forslag om en tversgående «allmenning» i retning øst- vest, fra Akerselva og opp 
mot Brekke-Maridalsveien. Ved kryssingen av Frysjaveien skal det etableres et torg med god plass, 
hele 1000 kvm, for torgfunksjoner. Dette vil bli et torg som i størrelse vil være det doble av 
eksempelvis Grefsenplatået. 
 
Nord og sør for allmenningen skal det etableres grønne parkdrag på tvers av Frysjaveien i inntil 21 
m total bredde, delvis med åpne bekkeløp og med vegetasjon. I tillegg skal der etableres 
tilførselsveier til boligene parallelt med Frysjaveien.  
 
Langs Akerselva vil det bli bevart en grønn sone og det skal bygges gang- og sykkelbro over til 
østsiden av elva ved allmenningsutløpet mot elva. 
 
Frysjaveien vil på deler av strekningen gjennom planområdet få preg av «strøksgate» med fortau, 
eget sykkelfelt på begge sider, vegetasjonsbelte. Byggehøyden er foreslått til 5+1 inntrukket etasje. 
Parkeringsløsning vil bli i form av underjordiske anlegg med innkjøring fra Frysjaveien. 
Kjelsåsveien vil få gang og sykkelfelt langs sørsiden og eget sykkelfelt og fortau langs nordsiden 
samt vegetasjonsbelte som skiller sykkelfeltet og fortauet fra veibanen. Langs sørsiden vil deler av 
vegetasjonsbeltet bli beholdt. 
 
Plasseringen av skolen i planområdet er ikke endelig bestemt. Den plasseringen som ble foreslått av 
Ingrid Wendelbo hadde vært gunstig, også om Kjelsåsveien hadde blitt lagt om. I dag er deler av 
dette området ikke påtenkt utbygget. EBY har også opplyst at de vurderer et område som ligger 
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utenfor selve planområdet. Dersom dette ikke er et kommunalt område, må også det erverves til 
markedspris. For utnyttelsen av Frysja vil plasseringen av skolen utenfor planområdet, gjøre det 
enklere å finansiere områdets infrastruktur i om med at det da blir flere boligenheter å fordele 
kostnadene på. 
 
Det er foreløpig ikke avsatt tomt til barnehage innenfor planområdet. Kommunen eier en ferdig 
regulert tomt for barnehage i Brekkeveien som eventuelt vil kunne ta en stor del av 
barnehagebehovet i området.  Det er muligheter for å plassere en barnehage inn i planområdets 
vestlige område, mot Svensenga og med innkjøring fra Kjelsåsveien.  
 
Det vises til planforslaget for nærmere detaljer. 
 
Bydelsdirektørens vurdering. 
De aller fleste av bydelsutvalgets anbefalinger, er lagt til grunn for utformingen av VPOR’en. Selv 
om skoletomten ikke endelig er plassert, er det fra UDE uttalt at området skal ha skole og at det må 
avsettes tomt til formålet. EBY jobber med dette i samråd med UDE og Undervisningsbygg.  
VPOR’en er et helhetlig plangrep for område som utbyggerne foreløpig har gitt sin tilslutning til. 
Realitetene i dette vil først melde seg når finansieringen av infrastrukturtiltakene skal fordeles. 
Området har vanskelige solforhold, og dette hadde masteroppgaven fra Ingrid Wendelbo en bedre 
løsning på enn VPOR’en, ved at den orienterte allmenningen og grøntdragene mere diagonalt rettet 
mot Kjelsås. Dette kan det til en viss grad kompenseres for i utformingen av de enkelte bygg og 
kvartaler. 
 
Det er ikke konkludert med utnyttelsesgrad og byggehøyder, annet enn at det er inntegnet 5+1 
etasje i «strøksgaten», og langs parkdragene, og at det er forutsatt lavere byggehøyder ut mot elven. 
Kommuneplanen mot 2030 foreslår 130% BRA som utnyttelsesgrad. Bydelsutvalget har antydet 
inntil 170%. Det foreløpige inntrykket fra møter i et utvidet «planforum» er at man tenker seg en 
lavere utnyttelsesgrad enn 170%, men dette vil det bli forhandlinger om , bl.a vedrørende 
rammebetingelsene og finansieringen av infrastrukturen. 
 
Bydelsdirektøren ser ikke at det er behov for å avgi høringsuttalelse til VPOR’en, men heller 
avvente reguleringen og detaljplanene for de enkelte eiendommene. VPOR’en er et godt steg mot 
en helhetlig regulering og transformasjon av Frysjaområdet til et boligområde med mange kvaliteter 
for sine innbyggere, og et godt tilskudd til bomiljøene i bydelen. 
 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
MPS anbefaler BU å fatte følgende vedtak 
 
 
Saken tas til orientering 
 
 
 
Øyvind Henriksen      Preben Winger 
bydelsdirektør                   ass.bydelsdirektør 
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Periode: 02. desember 2014 - 26. januar 2015   
   
Sak nr. Arkivsak Tittel 
   
1/15 201401373-1 PBE-201411646-6 - Varsling av vedtak om liten 

reguleringsendring - John Colletts allé 92 
   
2/15    Referater fra prosjektgruppemøter John Colletts Plass 
 
3/15                                      Notat fra work-shop om Storo-utbygginger 
 
4/15    Underrettelse om vedtak Myrerskogveien 52-54 
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 Oslo kommune 
 Bydel Nordre Aker 


 Driftsavdelingen 
 


 


    
Bydel Nordre Aker Postadresse: Telefon: 02 180  
Bydelsoverlegen Postboks 4433 Nydalen Telefax: 23 47 30 01  
Nydalsveien 21 0403 Oslo   
    
 postmottak@bna.oslo.kommnune.no   


 


Møtereferat 1/15 
 


 
Til stede: Knut Hammervold (Bydelsadministrasjonen) 


Agnes Lyche Melvær (Abels Hage)  
Petter Hylland (Kiwi)  
Morten Waarli (Vestgrensa 2 og 4)  
Unni Eriksen (Blindern vel)  
Jenny Christine Wallheden (Blindern Vel) 
Kjetil F. Wevling (Bydelsadministrasjonen/Abelloftet) 


Forfall:  
Møtegruppe: Forprosjektgruppe John Colletts Plass 
Møtested: Nydalsveien 21, BU-salen 
Møtetid: Tirsdag 7. januar 2015 kl. 17.00 
Referent: Kjetil F. Wevling 
Telefon: 99 155 304 
 


 
 
Saksliste 
 
1. Godkjenning av referat fra møte 24. november 2014 


 
Pkt. 3 under plassens funksjoner i lokalmiljøet gjennom tidene, bør det nevnes at det har vært 
bibliotek. 
 
Pkt. 4 under tidsplan for prosjektperioden endres punktene «innhenting av anbud for 
prosjektoppdrag»  og «oppstart av prosjektutforming» til april-juni, slik at vi kan få en politisk 
behandling i MPS og BU før oppdraget sendes på anbud. 
 
Godkjent med merknader. Sekretær sender oppdatert referat. 
 
 


2. Gjennomgang og oppsummering av work-shop, Blindern Vel 
 
Kortversjon av workshop omfordelt i møte av Blindern Vel. 
 
Før vi kan gå nærmere inn på utforming av møteplassen vil det være en fordel å ha definert 
hvilke aktiviterer/funksjoner vi ønsker for den. Til neste møte har alle med 5 prioriterte 
funksjoner de ønsker at plassen skal fylle.  
 
 


3. Erfaringer med Abels Hage v/ Agnes L. Melvær 
 


Utsettes til neste møte, som sak nr 1. 
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4. Eventuelt 
 
Møteplan: 
Mandag 19. januar kl. 18.00. 
Tirsdag 3. februar kl. 17.00. 
Tirsdag 24. februar kl. 17.00. 


 
 
 
 
 
Neste møte blir mandag 19. januar kl. 18.00. 
 
Møtet hevet kl. 18.30 
 
 
 
 
Knut Hammervold      Kjetil F. Wevling 
prosjektleder       sekretær 








Vwos oz OL o


1..l€)lS],)l!SJ8/\Q



Error

javax.net.ssl.SSLHandshakeException: sun.security.validator.ValidatorException: PKIX path building failed: sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilderException: unable to find valid certification path to requested target









1


regnromonng


><1


Rev.


Tegnnr.
Kunde
sred
Gnr Bnr


Adresse


Prosjekf


F11


FCES


1111/51 A3


111191


Tgqmnr.


Fore1øp1g NN NN 101114


Beskm/e\se rexnsjon e—hsfe UTF KTR Dclfo


A-‘I0-04  ZZ KW


0:10 kommune


52 345


N rdh rnhnkk r11


Nordbergbakken 1


NUNO arkileklur as


Nclvn LARK


Nclvn R1BR


Nclvn R1B


Nclvn R1E


Navn R1V


Nclvn RK3


Nclvn R1~


Nclvn R1~


Nclvn R\——


UUUO
NUNO Or1<11e1<1UrA$


A1<ersbü1<1<er112 0172 OS1O 230140 20
f1rmclpos1@nunoclr1<11e1<1unno
m.W./M. .../mm M...q».m" V “111111111 Knnkuvmrue ..p...mmu KIWWIV K111.1.111


Forhåndskonferanse
121000 M/fl‘ A1 200%


Diagram sikt


A-‘I0-04  ZZ W





		A-10-04 ZZ Diagram sikt






\, 
$3, 
if _


,
 


:__. 
, _ ::/ 
_[Iw


, 
M


i: 
3 h 
S


\
 


hp»! 
fvl


A
 


Q


  


\
\


_ ___\.T
%


 
W


 
fi 


.T
fi\ 
L


._\\_..


W
 \J 
_
 


\/ C
Q


®
W


///


W
T


w # 
o
f
 


.X
  W


. 
3%


 
L


U
 


aÆÆ


// 
A/
 


,


d,


qz 
_


I // 
L
_
 


\


      
  





		A-10-01-KX Situasjonsplan






Statens strålevern
Norwegian Radiation Protection Authority


Hafslund
Hafslund Nett


Mikael  Zander Mottatt 1 DES 20"»
Boks 990 Skøyen '


Enhetl


0247 Oslo Rem” —-———-—


Deres ref. Var ref. Vår dato


I4/00988/714 8.12.2014
Snksbeh. Lars Klæboe


Hafslund Nett, ny høyspenningskabel mellom Lillo-Sogn  i  Oslo  kommune


Vi viser til henvendelse vedrørende elektromagnetisk felt fra høyspentkabel som er planlagt lagt


mellom Sogn og Lillo transformatorstasjoner.


Beskrivelse av situasjonen
I  forbindelse med utskifting av  gamle kabler i Oslo planlegger Hafslund Nett å legge nye  132  kV
kabler mellom Sogn og Lillo transformatorstasjoner. Årsmiddelverdi for den nye kabelen vil bli


220A (Ampere), og utredningsgrensen på  0,4  LIT vil være rundt tre meter fra senter kabel. Kabelen
-  -vil bli lagt utenfor gjerdet til Rektorhaugen bamehage, Månejordet bamehage, Bakkehaugen


bamehage og Mor Go`hjertas bamehage. Videre vil kabelen legges i gang- og sykkelveier og i


gater. Ingen arealer langs kabeltraseen hvor personer har langvarig opphold vil overstige


utredningsgrensen på 0,4 uT.


Vurdering


Slik plantegningene fremstår vil ingen arealer hvor personer har langvarig opphold ha


magnetfelverdier som utløser krav om utredning. Dette gjelder også strekningen hvor kabelen
passerer bamehagene som er nevnt i avsnittet om «Beskrivelse av situasjonen»


Det er ikke behov for å gjennomføre tiltak for å redusere magnetfelteksponeringen ved noen del av
traseen.


Med dette som bakgrunn har ikke Strålevemet innvendinger mot at kabelen legges slik det er
beskrevet.


De neste avsnittene omhandler bakgrunnen for dagens forvaltning på dette feltet.


-Rettslig bakgrunn
l forskrift om strälevemuogbruk avstråling er det i  §  34 gitt bestemmelser om eksponering for


elektromagnetiske felt: "  '


Postadresse -  Poslal addresr E-post  -  E-mail: Tclcfnn  -  Tclcplmnc: Bankkonln I Hank account:
Postboks  55  NO-l332 Østerås pnstmottak@nrpa.no +47  67 16  25 00 IBAN: NO76 8276 Ol 00494
Besøksadresse 0  Oflice: lnlemett  -  IHIL’l'I1L’lI 'Telefaks  0  I-"ax: Swifl address: UBNONOKK
Grini næringspark I3, l36l Østerås \\'\\'\\'.nrpa.no +47 67 14  74  07 Orgnr.: 867 668 292







”All eksponering av inennesker for ikke-ioniserende .stråling skal holdes så lav som praktisk mulig.


Retningslinjer og grenseverdier innen optisk stråling. og elektromagnetiskefelt gitt i sist oppdaterte


versjon av Guidelines on limited exposure to Non-lonizing Radiation/ra den internasjonale
kommisjoneirfot' beskyttelse mot ikke-ioniserende stråling gjelder' .somf0rskrifl.  ”


Den intemasjonale kommisjonen for beskyttelse mot ikke-ioniserende stråling (lCNlRP) sin
anbefalte grenseverdi for magnetfelteksponering for den generelle befolkning er 200 uT.
Grenseverdien i Norge er altså 200 pT. '


Helserisiko


Befolkningsstudier antyder samlet en mulig økt risiko for leukemi blant barn som i sin bolig,


utsettes for magnetfelt over 0,4 pT. På dette grunnlag har IARC (WHO`s intemasjonale


kreftforskníngsinstitutt) klassifisert lavfrekvente magnetfelt fra strømnettet som en mulig
risikofaktor for utvikling av leukemi hos barn. En sikker sammenheng er imidlertidikke


dokumentert.


For andre kreftformer hos bam eller kreft hos voksne er det ikke dokumentert at-
magnetfelteksponering under grenseverdien på 200 uT gir økt helserisiko. Når det gjelder andre


helseplager og symptomer er kunnskapsstatus at det ikke er dokumentert noen sammenheng så


lenge eksponeringen er lavere enn grenseverdien.


Utredningsnivå for nyetableringer
I 2006 ble det etablert et utredningsnivâ. Det innebærer at det ved oppføring av bygninger nær


høyspentanlegg eller høyspentanlegg nær bygninger skal utredes hvorvidt det er grunnlag for å
gjennomføre tiltak dersom magnetfeltet i gjennomsnitt over året er høyere enn 0,4 pT. Dette


gjelder hovedsakelig for skoler, bamehager og boliger. Utredningsnivået er ikke en grenseverdi,


-  men innebærer at det ved eksponering over 0,4 uT søkes å gjennomføre enkle tiltak slik at


ITUM" Hêdckfi/äørwqofuq


magnetfeltene kan holdes lavest mulig. Dette baserer seg på ”Strålevemrappon 200528


Forvaltningsstrategi om magnetfelt og helse ved høyspentanlegg”.


Utredningskravet tar altså utgangspunkt i lokaler der barn har langvarig opphold; i hjem, skoler og


barnehager. Det krevesikke noen utredning for å vurdere eventuelle tiltak i denne saken.


Konklusjon; Strålevernet har ingen innvendinger mot at Hafslund etablerer kabelanlegget slik det


er beskrevet.


Ta gjeme kontakt hvis det er ønske om ytterligere informasjon i denne saken.


låte
Tone-Mette Sjømoen Lars Klæboe


seksjonssjef forsker


Med hilsen
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Plan- og bygningsetaten


Liten reguleringsendring - småhusplanen


John Collets allé  92


Plan- og bygningsetatens vedtak


Reguleringsplan S-4220 vedtatt  15.03.2006, småhusplanen, endres slik at automatisk fredede


kulturminnner ivaretas i tråd med Riksantikvarens krav. Reguleringsendringen er en


forutsetning for dispensasjon fra automatisk fredning etter kulturminneloven.
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Bakgrunn 
Eiendommen er regulert til bolig etter småhusplanen, S-4220. I forbindelse med byggesak i John Colletts 
allé 92 har Byantikvaren stilt krav om arkeologisk registrering, jf. § 18 i reguleringsbestemmelsene for 
eiendommen og § 9 i kulturminneloven - undersøkelsesplikten.  
 
Ved den arkeologiske registreringen ble det gjort funn av automatisk fredet kulturminne, en delvis ødelagt 
gravhaug med kjernerøys.  
 
Kulturminnet er registrert med id 171416 i Riksantikvarens kulturminnedatabase Askeladden.  
 
Byantikvaren oversendte søknad om dispensasjon fra kulturminneloven § 8, fjerde ledd for at det påviste 
kulturminnet til Riksantikvaren 28.03.2014. I brev datert 02.06.2014 har Riksantikvaren gitt tillatelse til 
inngrep i det påviste kulturminnet under forutsetning av at Riksantikvarens krav til reguleringsbestem-
melser innarbeides i reguleringsplanen for eiendommen.  
 
Beskrivelse av endringen 
Riksantikvaren ba om at følgende tekst tas inn i reguleringsplanens bestemmelser:  
”Før iverksettingen av byggetiltak i John Colletts allé 92 skal det foretas arkeologisk utgravning av de 
berørte automatisk fredete kulturminner, id 171416. Det skal tas kontakt med Byantikvaren i Oslo i god tid 
før tiltaket skal gjennomføres slik at omfanget av den arkeologiske undersøkelsen kan fastsettes.” 
 
Reguleringsendringen faller inn under kategorien små reguleringsendringer som vedtas av Plan- og 
bygningsetaten og i henhold til delegert myndighet gitt av bystyret 17.06.2009. 
 
Saken ble varslet 23.10.2014. Det har ikke kommet bemerkninger til saken.  
 
Småhusplanen bestemmelser får dermed et tilleggsledd som sikrer arkeologisk undersøkelse av berørte 
automatisk fredede kulturminner. Det formelle dispensasjonsvedtaket fra kulturminneloven skjer først 
gjennom kommunens planvedtak, som følge av denne reguleringsendringen, jf. kulturminneloven §9, 4. 
ledd.  
 
Byantikvaren ber om at Riksantikvarens tekst tas inn i reguleringsbestemmelsene for eiendommen. 
Dersom dette ikke skjer vil Byantikvaren varsle Riksantikvaren om dette. Riksantikvaren vil i så fall 
normalt påklage rammetillatelser og anmelde tiltak som igangsettes. 
 
Plan- og bygningsetaten anbefaler forslag til reguleringsendring, og foreslår følgende omformulering i tråd 
med gjeldende praksis i tilsvarende saker: 
 
”I John Colletts allé 92 skal det før iverksettingen av byggetiltak foretas arkeologisk utgravning av de 
berørte automatisk fredete kulturminner, id 171416. Det skal tas kontakt med Byantikvaren i Oslo 
umiddelbart etter søknad om tiltak har kommet inn, slik at omfanget av den arkeologiske undersøkelsen 
kan fastsettes.” 
 
Plan- og bygningsetatens vurdering 
Det er ikke foreslått noen endring i reguleringsformål i saken. Det er ikke reist innvendinger til 
Riksantikvarens krav til tilleggsbestemmelse i varslingsperioden og reguleringsendringen har ingen 
konsekvenser for reguleringsplanen, S-4220.  
 
Endringen faller inn under kriteriene for små reguleringsendringer som vedtas av Plan- og bygningsetaten.   
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Bakgrunn
Eiendommen er regulert til bolig etter småhusplanen, S-4220.  I forbindelse med byggesak i John Colletts
alle 92 har Byantikvaren stilt krav om arkeologisk registrering, jf  §  18 i reguleringsbestemmelsene for


eiendommen og §  9 i kulturminneloven - undersøkelsesplikten.


Ved den arkeologiske registreringen ble det gjort funn av automatisk fredet kulturminne, en delvis ødelagt
gravhaug med kj ernerøys.


Kulturminnet er registrert med id 171416 i Riksantikvarens kulturminnedatabase Askeladden.


Byantikvaren oversendte søknad om dispensasjon fra kulturminneloven  §  8, fjerde ledd for at det påviste


kulturminnet til Riksantikvaren  28.03.2014.  I brev datert  02.06.2014  har Riksantikvaren gitt tillatelse til
inngrep i det påviste kulturminnet under forutsetning av at Riksantikvarens krav til reguleringsbestem-


melser innarbeides i reguleringsplanen for eiendommen.


Beskrivelse av endringen
Riksantikvaren ba om at følgende tekst tas inn i reguleringsplanens bestemmelser:


”Før iverksettingen av byggetiltak i  John  Colletts allé  92  skal det foretas arkeologisk utgravning av de


berørte automatisk fredete kulturminner, id 1 71416. Det skal tas kontakt med Byantikvaren i Oslo i god tid
før tiltaket skal gjennomføres slik at omfanget av den arkeologiske undersøkelsen kan fastsettes. ”


Reguleringsendringen faller inn under kategorien små reguleringsendringer som vedtas av Plan- og


bygningsetaten og i henhold til delegert myndighet gitt av bystyret  17.06.2009.


Saken ble varslet  23.10.2014.  Det har ikke kommet bemerkninger til saken.


Småhusplanen bestemmelser får dermed et tilleggsledd som sikrer arkeologisk undersøkelse av berørte


automatisk fredede kulturminner. Det formelle dispensasj onsvedtaket fra kulturminneloven skjer først


gjennom kommunens planvedtak, som følge av denne reguleringsendringen, jf kulturminneloven §9, 4.
ledd.


Byantikvaren ber om at Riksantikvarens tekst tas inn i reguleringsbestemmelsene for eiendommen.


Dersom dette ikke skjer vil Byantikvaren varsle Riksantikvaren om dette. Riksantikvaren vil i så fall
normalt påklage rammetillatelser og anmelde tiltak som igangsettes.


Plan- og bygningsetaten anbefaler forslag til reguleringsendring, og foreslår følgende omformulering i tråd


med gjeldende praksis i tilsvarende saker:


”1 John Colletts alle  92  skal det før iverksettingen av byggetiltak foretas arkeologisk utgravning av de
berørte automatisk fredete kulturminner, id 1 71416. Det skal tas kontakt med Byantikvaren i Oslo


umiddelbart etter søknad om tiltak har kommet inn, slik at omfanget av den arkeologiske undersøkelsen


kan fastsettes. ”


Plan- og bygningsetatens vurdering
Det er ikke foreslått noen endring i reguleringsformål i saken. Det er ikke reist innvendinger til


Riksantikvarens krav til tilleggsbestemmelse i varslingsperioden og reguleringsendringen har ingen


konsekvenser for reguleringsplanen, S-4220.


Endringen faller inn under kriteriene for små reguleringsendringer som vedtas av Plan- og bygningsetaten.
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Vedtak om reguleringsendring 
Plan- og bygningsetaten vedtar, med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-14 og i henhold til delegert 
myndighet gitt av bystyret 17.06.2009, følgende tillegg til reguleringsbestemmelsene for eiendommen 
John Collets allé 92, gnr. 48 bnr. 89 i reguleringsplan for småhusområder i Oslo ytre by, S-4220, vedtatt 
15.03.2006, slik at automatisk fredede kulturminner ivaretas og sikres før tiltak iverksettes: 
 
I John Colletts allé 92 skal det før iverksettingen av byggetiltak foretas arkeologisk utgravning av de 
berørte automatisk fredete kulturminner, id 171416. Det skal tas kontakt med Byantikvaren i Oslo 
umiddelbart etter søknad om tiltak har kommet inn, slik at omfanget av den arkeologiske undersøkelsen 
kan fastsettes. 
 
 
PLAN- OG BYGNINGSETATEN 
Avdeling for byutvikling 
Enhet vest og indre by 
 


 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 12.12.2014 av:  
 
Torben Skytte - enhetsleder  
Morten Wasstøl - avdelingsdirektør 
 
 
 
Vedlegg som kan sees på saksinnsyn på Plan- og bygningsetatens nettside 
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Vedtak om reguleringsendring
Plan- og bygningsetaten vedtar, med hjemmel i plan- og bygningslovens §l2-l4 og i henhold til delegert
myndighet gitt av bystyret 17.06.2009, følgende tillegg til reguleringsbestemmelsene for eiendommen


John Collets alle 92, gnr. 48 bnr. 89 ireguleringsplan for småhusområder i Oslo ytre by, S-4220, vedtatt


15.03.2006, slik at automatisk fredede kulturminner ivaretas og sikres før tiltak iverksettes:


I John  Colletts allé 92 skal det før iverksettingen  av  byggetiltak foretas arkeologisk utgravning av de


berørte automatisk fredete kulturminner, id l 71416. Det skal tas kontakt med Byantikvaren i Oslo
umiddelbart etter søknad om tiltak har kommet inn, slik at omfanget av den arkeologiske undersøkelsen


kan fastsettes.


PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Avdeling for byutvikling


Enhet vest og indre by


Dette dokumentet er elektronisk godkjent 12.12.2014 av:


Torben Skytte - enhetsleder
Morten Wasstøl - avdelingsdirektør


Vedlegg som kan sees på saksinnsyn på Plan- og bygningsetatens nettside
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REF jola


OPPDRAGSNR  AO46772


Kunngjøring av oppstart av arbeid  med  detaljreguleringsplan  —


Midtoddveien 42, Oset vannbehandlingsanlegg — Oslo  kommune  -  Gnr./bnr.


73/4, m. fl. — Informasjonsmøte 7.  januar 2015


I henhold til plan- og bygningslovens  §  12-8 kunngjøres det på vegne av Vann-


og avløpsetaten, Oslo kommune oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan


etter  §§ 12-1, 12-14.


Bydel Nordre Aker/Marka


Midtoddveien 42, Oset vannbehandlingsanlegg


Planområdet


Planområdet utgjør ca. 569 dekar og befinner seg rett øst for Maridalsvannet ved


starten av Akerselva. Se vedlagt kart for planavgrensning, hvor varslet


avgrensning er vist med grå, stiplet linje.


Planarbeidet berører hele eller deler av gnr./bnr. følgende eiendommer: 59/350,


59/396, 59/398, 72/358, 72/359, 73/4, 73/773, 75/33, 75/79, 75/130, 75/131,


75/132, 75/133, 75/134, 75/141, 75/142, 75/143, 75/144, 75/145, 75/146, 75/147,


75/148, 75/149, 75/150, 75/151, 75/152, 75/155, 75/157, 75/194, 75/195, 75/220,


75/221, 75/222, 75/225, 75/231, 75/232, 75/261, 75/280, 75/281, 75/282, 75/283,


75/289, 75/331, 75/329, 75/335, 75/338, 75/384, 75/518, 75/707, 75/761, 75/763,


75/764, 75/765, 75/766, 75/802, 75/900, 75/906, 75/912, 75/913, 75/914, 75/922,


75/923, 75/924, 75/926, 75/929, 75/937, 75/951, 75/958, 75/959, 75/966, 75/967,


75/989, 75/1031, 75/1065, 75/1077, 75/1088, 75/1089, 75/1090, 75/1103,


75/1118, 75/1119, 75/1120, 75/1121, 75/1122, 75/1123, 75/1124, 75/1129,


75/1144, 75/1145,75/1159,75/1167, 75/1183, 75/1186, 75/1187, 75/1195,


75/1211, 75/1213, 75/1252, 75/1259, 75/1281, 75/1282, 75/1298, 75/1346,


75/1361, 75/1362, 75/1363, 75/1364, 75/1369, 75/1410, 75/1437, 75/1463, 78/1,


78/7, 78/10, 999/236, 999/240, 999/280 og 999/290.


Planområdet omfatter hele eller deler av gjeldende reguleringsplaner S-394, S-


896, S-1040, S-1436, S-1468, S-1838, S-1884, S-1963, S-2407, S-2442, S-2569,


S-36l5, S-3564, S-3950, S-4220 og S-9672.


NO 979 364 857 MVA
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Ved vedtak av ny reguleringsplan vil berørte deler av eldre reguleringsplan


oppheves. Vann- og avløpsetaten er forslagsstiller og COWI AS er forslagsstillers


konsulent.


Bakgrunn


Mandalsvassdraget og Oset vannbehandlingsanlegg har vært Oslos offentlige


vannforsyning siden 1624 (etter bybrannen). Siden 1866 har Maridalsvannet vært


regulert til drikkevannsforsyning. I 1924 ble det første anlegget for behandling av


råvann til drikkevann tatt i bruk på Oset. Oset vannbehandlingsanlegg stod ferdig


i 1971, og fungerer i dag som reserveanlegg for drikkevann til Oslos innbyggere.


Nye Oset varmbehandlingsanlegg stod ferdig i 2007, og anlegget ut ør nå


Europas største vannbehandlingsanlegg i berg. Anlegget ligger like øst for


Maridalsvannets sydende og forsyner ca. 90 % av Oslos innbyggere med


drikkevann.


Hensikten med planarbeidet er flerdelt:


> Å  tilrettelegge for nye utjevningsbassenger (fjellanlegg)


> Å tilrettelegge for framtidige beredskapsbassenger (tj ellanlegg)


> Å tilrettelegge for framtidig utvidelse av vannbehandlingsanlegg


(fjellanlegg)


> Å tilrettelegge for framtidig styrking av vannforsyning til østlige og søndre


bydeler med ny overføringsledning


> Å tilrettelegge for rigg- og anleggsområder for byggingen av


rentvannsbassenger, inkludert midlertidig anleggsvei mellom Oset og


Maridalsveien


> Innregulere eksisterende anlegg i strid med gjeldende reguleringsplan


Oset vannbehandlingsanlegg omfatter forventede utvidelser på Oset i et 30-


årsperspektiv. Første fase omfatter etablering av nye utjevningsbassenger. Som


følge av den sårbare forsyningssituasjonen for drikkevann i Oslo har Varm- og


avløpsetaten besluttet å prioritere arbeidet med nye utjevningsbassenger for


rentvann på Oset.


> Nye utj evningsbassenger vil bety at produksjonen ved


varmbehandlingsanlegget kan utnyttes jevnere over døgnets timer.


> Samtidig som det kan produseres rent vann i timer på døgnet med lite


vannforbruk til bruk i timer med høyt forbruk, typisk om morgenen og tidlig


ettermiddag.
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Byggestart  planlegges i  2016.


For alle anlegg gjelder også nødvendige tilkoblinger til eksisterende og


framtidige anlegg i varmforsyningen. Planarbeidet omfatter ikke nye, permanente


tiltak  i dagen med unntak av ny portal for atkomst til fiellanlegget.


En viktig del av planarbeidet er å legge nødvendige restriksjoner på inngrep i


grunnen på eiendommer direkte over eksisterende og framtidige tjellanlegg og


ledninger. Dette vil skje ennom regulering av sikringssoner for


vannforsyningsanlegg. Dette gjelder i utgangspunktet majoriteten av


eiendommene innenfor planavgrensning, som listet opp innledningsvis i dette


varslingsbrevet.


Fylkesmannens tillatelse til planarbeidet


Majoriteten av planområdet omfattes av lov om naturområder i Oslo og


nærliggende kommuner ("Markaloven"), samt forskrift om Maridalen


landskapsvemornråde. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har med delegert


myndighet fra Klima- og miljødepartementet gitt tillatelse til oppstart av


planarbeid.


Forskrift om konsekvensutredninger


Planarbeidet er vurdert mot forskrift om konsekvensutredninger. Planarbeidet


omfattes ikke av  §  2 om "planer og tiltak som alltid skal behandles etter


forskrifien". Tiltaket omfattes heller ikke av  §  3 om "tiltak og planer som skal


vurderes etter forskriflens  §  4".


Konklusjonen er at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning.


Gjennom planarbeidet vil plankonsulent likevel belyse alle relevante forhold i


nødvendig grad, herunder naturrnangfold, kulturminner, landskap, friluftsliv og


anleggsfase.


Informasjonsmøte og medvirkning


Vi inviterer til et åpent informasjonsmøte om prosjektet i forbindelse med


varsling av oppstart, hvor alle berørte og andre interesserte kan delta. På


inforrnasjonsmøtet vil vi redegjøre nærmere for tiltaket og prosessen, og det blir


anledning til å stille spørsmål. Det er ikke påmelding eller registrering av


deltagere til arrangementet.


> Sted  — Kjelsås skole, Asbjømsens vei 3 (aulaen)


> Tid  -  7. januar 2015, klokken 1800
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Kontaktinformasjon


Innspill eller merknader til planarbeidet må rettes skriftlig til COWI AS v/Jørgen


Langgård per brev til postboks 123, 1601 Fredrikstad eller på e-post til;


jola@cowi.no og være avsender i hende innen tirsdag 10. februar  2015.


Vennligst merk henvendelsen med saksbehandlers navn eller referansenummer


"A046772".


Spørsmål til planarbeidet kan rettes til COWI AS v/Jørgen Langgård, på e-post;


jola@cowi.no eller telefon; 938 38 271.


Mer  informasjon  på Vann- og avløpsetatens nettsider


Detaljert kart og annen grunnlagsinfonnasj on er publisert på Varm- og


avløpsetatens nettsider: www.vav.oslo.kommune.no under Aktuelt,


Kunngjøringer. Kunngjøringsannonsen publiseres i Aftenposten og Nordre Aker


budstikke 18. desember.


Med vennlig hilsen


for COWI AS


ø/f ‘7  i
Jørgen Langgård


l vedlegg:


-  Vedlegg -  Kart som viser eksisterende situasj on med planavgrensning
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 Oslo kommune 
 Bydel Nordre Aker 


 Driftsavdelingen 
 


 


    
Bydel Nordre Aker Postadresse: Telefon: 02 180  
Bydelsoverlegen Postboks 4433 Nydalen Telefax: 23 47 30 01  
Nydalsveien 21 0403 Oslo   
    
 postmottak@bna.oslo.kommnune.no   


 


Møtereferat 
 


 
Til stede: Agnes Lyche Melvær Abels Hage, Petter Hylland Kiwi, Morten Waarli 


Vestgrensa 2 og 4, Unni Eriksen Blindern vel, Benedikte Stiff Blindern Vel, Knut 
Hammervold, bydelsadministrasjonen, referent 


Forfall: Kjetil Wevling 
Møtegruppe: John Colletts Plass-forprosjektgruppe 
Møtested: Nydalsveien, BU-salen 
Møtetid: 24.11.14 kl. 18.00 
Referent: Knut Hammervold 
Telefon: 23473920 
 


 
REFERAT FRA KONSTITUERING AV FORPROSJEKTGRUPPE JOHN 
COLLETTS PLASS 
 
 
1. Innledende presentasjon og orientering om bakgrunnen for etableringen av 


prosjektgruppe, bevilgning fra Etat for eiendom og byutvikling, KDP for torg 
og møteplasser 2006-08, Grefsenplatå-prosjektet. Skal også ha med 
representant fra Abelloftet i gruppa. 
 


2. Forprosjektets målsetning; frembringe ett eller flere alternativer til utbygging 
av JCP som det kan søkes om investeringsmidler til. 
Mål og ha et definert oppdrag klart til innhenting av tilbud i løpet av mars 
måned; Utlysning av oppdrag i april. Oppstart av arbeidet med definering og 
utforming av JCP i begynnelsen av mai-juni.  
Ferdigstillelse av oppdrag- desember 2015. Søking av investeringsmidler 
januar-2015. 


 
3. Plassens funksjon i lokalmiljøet gjennom tidene; trafikknutepunkt, kino- og 


møtested, butikker, bibliotek og lokal service, ikke kafè, vei, buss og trikk 
Planområdet på begge sider av veien som i KDP-torg og møteplasser. 
Blindern vel sender ut oppsummeringen av tidligere dialogkonferanse. 
Modellene fra prosjektet overføres til bydelen til videre bruk. 
 
Noen framtidige funksjoner som ble nevnt; 


• «storstue for stedet og området 
• Sosialt nøytralt møtested i stedet for egne eiendommer 
• Eksponeringssted for aktiviteter på Abelloftet 
• Gjenreise tidligere «paviljong-funksjon» 
• God avstand til naboer i forhold til støy 
• Fortsatt et trafikknutepunkt 
• Dagligvarer-KIWI- med «tilleggsytelser» 
• Videreutvikling av Abelloftet i Vestgrensa 2. 
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• Utekino og annen ny medial bruk 
• Uteservering 
• Torghandel og arrangement. 
• Utvidelse av servicetilbudene 


 
4. Tidsplan for prosjektperioden 


 
Enighet om følgende faser for prosjektperioden fram til 31.12.2015 
 
Neste møte i prosjektgruppen   17.12 kl. 17.00 
 
Idèdrøftinger          januar-15 
 
Valg av idèer for videre utvikling  februar-15 
 
Utforming av prosjektoppdrag   mars-15 
 
Innhenting av anbud prosjektoppdrag  juni-15 
 
Oppstart av prosjektutforming   juni-15 
 
Levering og godkjenning av prosjekt- 
utforming       desember-15 
 
Søknad om investeringsmidler   januar-16 
 
 


5. Søknad om tilskudd fra frivillighetsmidlene 
Blindern Vel søker om kr. 100.000.- av frivillighetsmidlene til prosjektet. Vil 
kunne utvide prosjektkapitalen til 450-475’. Kan gi et mere gjennomarbeidet 
prosjektforslag. 


 
 
 
Møtet hevet kl. 19.35 
 
Knut Hammervold, referent 
(Redigert av Kjetil F. Wevling, sekretær 8/1-15) 
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Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten


Bestilling av oppstartsmøte


PBE002-BLRZ Side 1 av 5


Plan- og bygningsetaten Postadr:
Boks 364 Sentrum
0102 Oslo


Telefonnummer
E-post:


23 49 10 00
postmottak@pbe.oslo.kommune.no


Skjemakode:
PBE002


Referansenummer:
PBE002-BLRZ


Bestilling av oppstartsmøte


Innsendingsdato:22.12.2014 09:51


Innlogging


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


Innlogget hos ID-porten
som


HANS MARIUS TEIGAR JACOBSEN


Ansvarlige


Fagkyndig


Firma NUNO ARKITEKTUR AS


Organisasjonsnummer 942826400


Adresse Akersbakken 12


Postnummer 0172


Poststed OSLO


Telefonnummer 23 01 40 20


E-post (kvittering
sendes hit)


hmj@nunoarkitektur.no


Gjenta e-post hmj@nunoarkitektur.no


Kontaktperson
for prosjektet hos
fagkyndig


Hans Marius Teigar Jacobsen


Forslagsstiller/tiltakshaver


Firma NUNO ARKITEKTUR AS


Organisasjonsnummer 942826400


Adresse Akersbakken 12


Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten


 Skjemakode:


PBE002


Referansenummer:


PBE002-BLRZ


Bestilling av oppstartsmøte


Innsendingsdato:22.12.2014 09:51


Innlogging


Bestilling av oppstartsmøte


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


Innlogget hos lD-porten HANS MARIUS TElGAR JACOBSEN


som


Ansvarlige


Fagkyndig


Firma NUNO ARKITEKTUR AS


Organisasjonsnummer 942826400


Adresse Akersbakken 12


Postnummer 0172


Poststed OSLO


Telefonnummer 23 01 40 20


E-post (kvittering hmj @nunoarkitektur.no


sendes hit)


Gjenta e-post hmj @nunoarkitektur.no


Kontaktperson Hans Marius Teigar Jacobsen


for prosjektet hos


fagkyndig


Forslagsstiller/tiltakshaver


Firma NUNO ARKITEKTUR AS


Organisasjonsnummer 942826400


Adresse Akersbakken 12
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Plan- og bygningsetaten Postadr:
Boks 364 Sentrum
0102 Oslo


Telefonnummer
E-post:


23 49 10 00
postmottak@pbe.oslo.kommune.no


Postnummer 0172


Poststed OSLO


Telefonnummer 23 01 40 20


E-post (kvittering
sendes hit)


hmj@nunoarkitektur.no


Kontaktperson
for prosjektet hos
forslagsstiller


Hans Marius Teigar Jacobsen


Innledende informasjon om forslaget


Eiendomsopplysninger


Gårdsnummer 52


Bruksnummer 345


Adresse/Stedsnavn Nordbergbakken 1


Eiers navn Steinar Kildalen


Bydel Bydel Nordre Aker


Bakgrunn for og
hensikt med prosjektet.


Vi ønsker å undersøke muligheten for å fremme forslag om ny reguleringsplan for
Sogn/Nordberg. Det presiseres at vi ønsker et oppstartsmøtet for å avklare arbeidets
omfang, kostnader og realisme, og at vi ikke ønsker at det gjøres omfattende arbeider
før oppstartsmøtet. 


Tiltakshaver ønsker å skille ut en eksisterende tomt for å føre opp en enebolig tilpasset
bebyggelsesstrukturen i området. Forslaget bygger videre på retningslinjer og kvaliteter
i eksisterende plan, samtidig som det  åpner for fortetting.


Er det særlige spørsmål
dere ønsker å få
avklart?


- Omfang av planprosess 
- Kostnader 
- Sannsynlighet/realisme


Karttjeneste


Vedlegg


Oslokart.pdf


Postnummer 0172


Poststed OSLO


Telefonnummer 23  01 40 20


E-post (kvittering hmj @nunoarkitektur.no


sendes hit)


Kontaktperson Hans Marius Teigar Jacobsen


for prosjektet hos


forslagsstiller


Innledende informasjon om forslaget


Eiendomsopplysninger


Gårdsnummer 52


Bruksnummer 345


Adresse/ Stedsnavn Nordbergbakken 1


Eiers navn Steinar Kildalen


Bydel Bydel Nordre Aker


Bakgrunn for og


hensikt med prosjektet.


Vi ønsker å undersøke muligheten for å fremme forslag om ny reguleringsplan for


Sogn/Nordberg. Det presiseres at vi ønsker et oppstartsmøtet for å avklare arbeidets


omfang, kostnader og realisme, og at vi ikke ønsker at det gjøres omfattende arbeider


før oppstartsmøtet.


Tiltakshaver ønsker å skille ut en eksisterende tomt for å føre opp en enebolig tilpasset


bebyggelsesstrukturen i området. Forslaget bygger videre på retningslinjer og kvaliteter


i eksisterende plan, samtidig som det åpner for fortetting.


Er det saerlige spørsmål  -  Omfang av planprosess


dere ønsker å få -  Kostnader


    


avklart? -  Sannsynlighet/realisme


Karttjeneste


Vedlegg


El Oslokart.pdf
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Plan- og bygningsetaten Postadr:
Boks 364 Sentrum
0102 Oslo


Telefonnummer
E-post:


23 49 10 00
postmottak@pbe.oslo.kommune.no


Planstatus og rammebetingelser


Overordnede planer og føringer *


Hvilke overordnede
planer gjelder for
planområdet, hvilke
føringer gir de, og i
hvilken grad følger
prosjektet opp disse
føringene?


S-3669, 17.06.98 
Kommunedelplan: KDP-13


Gjeldende regulering *


S-3669, 17.06.98


Andre rammebetingelser


Negative servitutter,
tinglyste heftelser med
mer.


-


Eksisterende miljøsituasjon


Naturmangfold,
samferdsel, støy, trafikk


-


Eksisterende bebyggelse og bruk *


Boligbebyggelse med tilliggende grøntområder. 
Strukturen ønskes bevart og videreført


Enkel stedsanalyse


Erstatt gjerne med
enkel stedsanalyse som
lastes opp, se eksempel


Se vedlegg


Planstatus og rammebetingelser


Overordnede planer og føringer  *


Hvilke overordnede S-3669, 17.06.98


planer gjelder for Kommunedelplan: KDP—13


planområdet, hvilke


føringer gir de, og i


hvilken grad følger


prosjektet opp disse


føringene?


Gjeldende regulering *


S-3669, 17.06.98


Andre rammebetingelser


Negative servitutter, -


tinglyste heftelser med


mer.


Eksisterende miljøsituasjon


Natunnangfold, -


samferdsel, støy, trafikk


Eksisterende bebyggelse og bruk  *


Boligbebyggelse med tilliggende grøntområder.


Strukturen ønskes bevart og videreført


Enkel stedsanalyse


Erstatt gjerne med Se vedlegg


enkel stedsanalyse som


lastes opp, se eksempel


PBE002-BLRZ Side 3 av 5
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Plan- og bygningsetaten Postadr:
Boks 364 Sentrum
0102 Oslo


Telefonnummer
E-post:


23 49 10 00
postmottak@pbe.oslo.kommune.no


Illustrasjoner til stedsanalyse


Vedlegg


A-10-01-KX Situasjonsplan.pdf


A-10-04 ZZ Diagram sikt.pdf


A-10-04-XX Diagram grøntsoner.pdf


A-10-02-KY Illustrasjoner.pdf


A-10-03-KZ Skråfoto.pdf


A-21-01-01-SX Plan 1.pdf


A-21-02-01-SX Plan 2.pdf


A-21-U-01-SX Plan U.pdf


Forslagets hovedgrep


Beskrivelse av hovedgrep


Hvordan er forslaget
tenkt løst? Presenter
skissen av byplangrepet
(se forklaring nedenfor)
kort med fokus på
det overordnede:
Formål, disponering
av tomta (atkomster,
utearealer og plassering
av bygningsmasse og
anlegg)


Ny enebolig legger seg inn i eksisterende bebyggelsesstruktur og innretter seg etter
høyder, siktlinjer og grøntsoner. Boligen utnytter et tilgjengelig areal for fortetting i
området uten at eksisterende grønt-kvaliteter forringes


Skisse av byplangrep og prinsippsnitt


Vedlegg


A-10-01-KX Situasjonsplan.pdf


Fakta om forslaget


Arealstørrelse


Planområdet totalt: -m²


Arealbruk og foreslåtte
formål


Som eksisterende plan.


Illustrasjoner til stedsanalyse


Vedlegg


El A—10—01—KX Situasjonsplan.pdf


El A-10-04 ZZ Diagram sikt.pdf


El A- 10-O4-XX Diagram grøntsoner.pdf


El A- 10—02—KY lllustrasj oner.pdf


El A—10—03—KZ Skråfoto.pdf


El A—21—01—01—SX Plan l.pdf


El A—21—02—01—SX Plan 2.pdf


El A—21—U—0 1 -SX Plan U.pdf


Forslagets hovedgrep


Beskrivelse av hovedgrep


Hvordan er forslaget


tenkt løst? Presenter


Ny enebolig legger seg inn i eksisterende bebyggelsesstruktur og innretter seg etter


høyder, siktlinj er og grøntsoner. Boligen utnytter et tilgjengelig areal for fortetting i


skissen av byplangrepet området uten at eksisterende grønt-kvaliteter forringes


(se forklaring nedenfor)


kort med fokus på


det overordnede:


Formål, disponering


av tomta (atkomster,


utearealer og plassering


av bygningsmasse og


anlegg)


Skisse av byplangrep og prinsippsnitt


Vedlegg


El A—10—01—KX Situasjonsplan.pdf


Fakta om forslaget


Arealstørrelse


Planområdet totalt: -m2


Arealbruk og foreslåtte Som eksisterende plan.


formål
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Plan- og bygningsetaten Postadr:
Boks 364 Sentrum
0102 Oslo


Telefonnummer
E-post:


23 49 10 00
postmottak@pbe.oslo.kommune.no


Uteoppholdsareal (for
skoler, barnehager,
sykehjem og boliger)


Som eksisterende plan


Utnyttelse Som eksisterende plan. 
Areal BYA ny enebolig: 24 %


Høyde Som eksisterende plan.


Trafikk og parkering Som eksisterende plan.


Videre prosess
Redegjør for om
prosjektet kan
utløse krav om
konsekvensutredning


Usikkert


Medvirkning i videre
prosess


Ikke avklart


Hvilke
hovedutfordringer har
forslaget?


Endring av stor plan for realisering av enkeltprosjekt.


Uteoppholdsareal (for


skoler, barnehager,


sykehjem og boliger)


Utnyttelse


Høyde


Trafikk og parkering


Videre prosess


Redegjør for om


prosjektet kan


utløse krav om


konsekvensutredning


Medvirkning i videre


prosess


Hvilke
hovedutfordringer har


forslaget?
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Areal BYA ny enebolig:  24  %


Som eksisterende plan.
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Usikkert


lkke avklart


Endring av stor plan for realisering av enkeltprosj ekt.
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Fra: Zander Mikael <Mikael.Zander@hafslund.no> 
Sendt: 10. desember 2014 22:34 
Til: Postmottak; POSTMOTTAK; Henning Mørland 
Emne: Hafslund Nett, ny høyspenningskabel mellom Lillo og Sogn 


transformatorstasjoner 
Vedlegg: 100 trasékart Lillo-Sogn .pdf; Oversiktskart kabel Lillo - Sogn.pdf; Generelt 


grøftesnitt høyspenningskabel.pdf; Brev fra Statens strålevern.pdf 
 


Til:        Bydel Nordre Aker, Bydel Sagene samt bydelsoverlegene Georg Semcesen og Henning 
Mørland 
  


Fra:      Hafslund Nett AS v/ Mikael Zander 
  
Hafslund Nett planlegger i løpet av 2015 og legge en ny høyspenningskabel fra Sogn transformatorstasjon i 
Nordbergveien 109 og til Lillo transformatorstasjon med adresse i Sandakerveien 99.  
Vedlagte kartskisse 100 viser planlagt kabeltrase med blå farge. Det legges opp til at man gjenbruker gamle 
oljekabeltraséer som graves opp og plassen gjenbrukes til den nye kabelen. 
  
Bakgrunn for dette arbeidet er at gamle oljekabler fra 1960-tallet har hatt lekkasjer og må nå kondemneres. I tillegg 
vil det sikre oss et sikkert og stabilt strømnett i Oslo. 
  
Områdekonsesjon: 
Da Hafslund Nett har områdekonsesjon for nevnte kabelanlegg, behøves ikke en formell søknad til Norges 
Vassdrags- og Energidirektorat (NVE). 
  
Beskrivelse av anlegget: 
Kabelanleggene vil ha et ledertverrsnitt på 1600 mm2 Al med en maksimal overføringskapasitet inntil ca. 850 A. 
Kabelanleggene består av 3 stk. enlederkabler som legges i tett trekant i bunn av en kabelgrøft.  
Hver enleder kabel har en diameter på ca. 10 cm. Kabelgrøften er ca. 1,0 – 0,8 meter dypt og ca. 0,5 meter bredt i 
bunn av grøften. Se typisk grøftesnitt i vedlegg "Generelt grøftesnitt". 
  
Kort beskrivelse av hvilke hensyn som er tatt til – og hvilke konsekvenser tiltaket vil få for miljø og arealbruk: 
Hafslund Nett har planlagt å benytte eksisterende oljekabeltraseer ved at de gamle kablene graves opp og den nye 
legges på samme sted. 
Hele anlegget vil bli liggende under bakkenivå og vil ikke være synlig. 
  
Magnetfelt: 
HN har vurdert om kabelanlegget vil kunne medføre magnetfeltverdier over utredningsnivået 0,4 mikroTesla (μT) i 
bygninger.  
Beregning viser at magnetfeltet synker under 0,4 μT ca. 3,1 meter fra senter kabelanlegg.  
Det er barnehager, skoler eller andre bygg hvor barn eller andre har jevnlig eller langvarig opphold langs traseen, 
men det er ikke noen av disse bygningene som blir berørt av magnetfelt over utredningsnivået 0,4 mikroTesla (μT). 
Se ellers svar fra Statens strålevern vedlagt denne e-post som har vurdert valgt trasé med hensyn på magnetfelt. 
  
Fremdrift: 
Kabelanleggene er planlagt utført mellom april og november 2015. 
  
Tilbakemelding: 
Vi ber om at denne e-posten videresendes til rette vedkommende i respektive bydel, eksempelvis bydelslegen. 
Vi ber om å få eventuelle kommentarer til ovennevnte planer tilsendt i løpet av 2 uker. 
  
Om det er spørsmål, evt. behov for en befaring av kabeltrase, så ta kontakt. 


Fra: Zander Mikael <Mikael.Zander@hafslund.no>


Sendt: 10. desember 201422:34


Til: Postmottak; POSTMOTTAK; Henning Mørland


Emne: Hafslund Nett, ny høyspenningskabel mellom Lillo og Sogn


transformatorstasjoner


Vedlegg: 100 trasékart Lillo-Sogn .pdf; Oversiktskart kabel Lillo - Sogn.pdf; Generelt


grøftesnitt høyspenningskabeLpdf; Brev fra Statens strålevern.pdf


Til: Bvdel Nordre Aker, Bvdel Sagene samt bvdelsoverlegene Georg Semcesen og Henning


Mørland


Fra: Hafslund Nett  AS  v/ Mikael Zander


Hafslund Nett planlegger i løpet av 2015 og legge en ny høyspenningskabel fra Sogn transformatorstasjon i


Nordbergveien 109 og til Lillo transformatorstasjon med adresse i Sandakerveien 99.
Vedlagte kartskisse 100 viser planlagt kabeltrase med blå farge. Det legges opp til at man gjenbruker gamle
oljekabeltraseer som graves opp og plassen gjenbrukes til den nye kabelen.


Bakgrunn for dette arbeidet er at gamle oljekabler fra 1960-tallet har hatt lekkasjer og må nå kondemneres.  I  tillegg
vil det sikre oss et sikkert og stabilt strømnett i Oslo.


Områdekonsesjon:
Da Hafslund Nett har områdekonsesjon for nevnte kabelanlegg, behøves ikke en formell søknad til Norges
Vassdrags- og Energidirektorat (NVE).


Beskrivelse av anlegget:
Kabelanleggene vil ha et ledertverrsnitt på 1600 mm2 Al med en maksimal overføringskapasitet inntil ca. 850 A.
Kabelanleggene består av  3  stk. er1lederkabler som legges i tett trekant i bunn av en kabelgrøft.


Hver enleder kabel har en diameter på ca. 10 cm. Kabelgrøften er ca. 1,0 - 0,8meter dypt og ca. 0,5meter bredti
bunn av grøften. Se typisk grøftesnitt i vedlegg "Generelt grøftesnitt".


Kort beskrivelse av hvilke hensyn som er tatt til - og hvilke konsekvenser tiltaket vil få for miljø og arealbruk:


Hafslund Nett har planlagt å benytte eksisterende oljekabeltraseer ved at de gamle kablene graves opp og den nye


legges på samme sted.
Hele anlegget vil bli liggende under bakkenivå og vil ikke være synlig.


Magg etfelt:
HN har vurdert om kabelanlegget vil kunne medføre magnetfeltverdier over utredningsnivået 0,4mikroTesla (HT) i


bygninger.
Beregning viser at magnetfeltet synker under 0,4MT ca. 3,1meter fra senter kabelanlegg.
Det er barnehager, skoler eller andre bygg hvor barn eller andre har jevnlig eller langvarig opphold langs traseen,
men det er ikke noen av disse bygningene som blir berørt av magnetfelt over utredningsnivået 0,4mikroTesla (HT).
Se ellers svar fra Statens strålevern vedlagt denne e-post som har vurdert valgt trasé med hensyn på magnetfelt.


Fidriftr
Kabelanleggene er planlagt utført mellom april og november 2015.


Tilbakemelding:
Vi ber om at denne e-posten videresendes til rette vedkommende i respektive bydel, eksempelvis bydelslegen.


Vi ber om å få eventuelle kommentarer til ovennevnte planer tilsendt i løpet av 2 uker.


Om det er spørsmål, evt. behov for en befaring av kabeltrase, så ta kontakt.







 


 


Vi viser ellers til godkjent plan 10850 i fellesløsningen for gravekoordinering, K-Grav. Plan ble godkjent 
2014.11.04. 
  
Vedlegg:  
*          Trasékart 100 flyfoto 
*          Trasékart oversikt 
*          Generelt grøftesnitt 
*          Svarbrev fra Statens Strålevern 
  
Med vennlig hilsen 
Hafslund Nett AS 
 
Mikael Zander 
prosjektleder/senioringeniør kabelanlegg 
Prosjektgjennomføring 
------------------------------------------------------------------------  
Telefon: 22 43 58 00 
Mobil: 909 75 728 
E-post: mikael.zander@hafslund.no 
Postadresse: Postboks 990 Skøyen, 0247 Oslo 
Besøksadresse: Drammensveien 144, Skøyen 
------------------------------------------------------------------------  
www.hafslundnett.no  
  
 Tenk på miljøet før du skriver ut denne e-posten. 
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 Oslo kommune 
 Bydel Nordre Aker 


 Bydelsadministrasjonen 
 


 


Notat 
 
 
Til: MPS-komieen Dato: 16.01.2015 


Fra:    


Saksbeh: Knut Hammervold   


Telefon: 23473920   


 
 
 


OPPSUMMERING AV WORK-SHOP- STORO, 15.01.15 
 
Plan og bygningsetaten inviterte bydelen Nordre Aker og Sagene, Bymiljøetaten, 
Vann og avløp, Sporveiene, Statens Veivesen,Byantikvaren, mfl. samt store 
utbyggere som Grefsen Stasjonsby, Thon, Sweco, Avantor mfl. til «work-shop» 
for å utarbeide overordnede retningslinjer til bruk i behandleingen av det økende 
antallet plan- og reguleringssaker som er igangsatt for området. 
Fokus var satt på innplassering av grøntområder, gang- og sykkelveier, strøksgater 
og veiforbindelser for øvrig. 
Det ble innledningsvis orientert om situasjonen i området, definert fra HNHauges 
gt ved Sinsen, innenfor Ring3, med Nordpolen som sørligste punkt og fram til 
grøntområdene langs Akerselva. Nydalen- området var holdt utenfor. 
Avantor opplyste om sin «masterplan» for Nydalen+, som også omfatter deler av 
Storo der de eier tomter. MPS vil få en orientering og befaring til en stor modell 
før møtet den 26.1. Se innkallingen. 
Det ble arbeidet i grupper med ulike oppgaver som siden ble  fremført i plenum. 
For følgende eiendommer i området er det igangsatt planarbeider og delvis 
byggearbeider : 


• Fernanda Nissen –skole ( tidligere Lillohøyden)- byggingen 
igangsatt og det arbeides med å få utvidet utelekeområdet mot Lillo 
gård. Den tilgrensende eiendommen sør for skolen, til sammen 26 
mål, planlegges for boliger, men også grøntområde rundt 
gårdsanlegget. Muligheter for et 3-5 mål stort grøntområde i tillegg 
til en utvidet skolegård. Kan bli et flott område som bypark og 
møteplass 


• Vitaminveien 11, i krysset diagonalt fra skolen planlegger Thon 
bygging av hotell, kino og boliger. Der planlegger de også et lite 
torg/grøntområde ut mot krysset . Her ble det «lekt» med tanken om 
å legge deler av Kr. Åmots gate og Vitaminveien i bakken helt ut til 
Ring3. Da ville man få et fantastisk torg ved hotellet, skolen og 
kinoen, samt få en lettelse i trafikken gjennom Storokrysset. Kanskje 
tid for å «forlate» Nydalskrysset og heller prøve å få inn en slik 
løsning, samt forbedringer for fotgjengere og syklister i Storokrysset.  


• Nycoveien 2, eiendommen kjøpt av Veidekke som planlegger 
boliger, ligger på andre siden av Thon-eiendommen i Vitaminveien. 
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• Hele området i Vitaminveien overfor Storosenteret kjøpt opp av 
Thon m.fl og planlegges for boliger men også med grøntareal 3-5 
mål kanskje. 


• Også flere eiendommer nede i Sandakerveien under planlegging for 
boligbygging. 


 
Alle disse eiendommene ligger i Sagene bydel, så det er grunnen til at vi ikke har 
hatt disse til uttalelse. 
 
Grøntområder: 
Flere muligheter for mindre grøntområder, 1,3-5 mål i størrelse. Beboere i området 
vil ha mindre enn 500 m til nærmeste større sammenhengende grøntområde, 
Thorshovdalen eller Akerselva, og det ble foreslåtte flere grønne forbindelseslinjer 
for delvis bilfri gang og sykkelforbindelser ut til disse friområden. Også forslag på 
trygge forbindelser til og fra skolen. Påvist flere muligheter for gang- og 
sykkelveier gjennom området, både nord-sør, men også øst-vest. 
 
Strøksgater, veiforbindelser: 
Vitaminveien er gaten som utpeker seg som strøksgate, men avhenging av hva som 
skjer lags gatens sørside. Også Sandakerveien kan komme til å få et preg av det 
samme, men også dette avhengig av hva som skjer i form av nybygg langs deler av 
veien. 
 
Oppsummering: 
PBE varslet etableringen av et lokalt planforum for oppfølging av plansakene i 
området der bydelene, etaten og Bymiljøetaten skal delta. Arbeidsformen utløste 
stor iver og kreativitet og gav etaten mange konkrete løsninger,  en felles forståelse 
og aksept av de mulige løsningen, som med stor sannsynlighet vil jøre det mulig å 
gjennomføre en helhetlig utvikling av området uten å måtte gå veien om en 
områdeplan. Resultatet er selvsagt ikke bindende for noen av partene, , men etaten 
vil nå lettere kunne se sammenhengen av tiltak, og ikke minst forhandle fram de 
rekkefølgebestemmelsene som trengs for å få på plass infrastrukturen som området 
vil trenge. Svakheten med metoden ligger i at den i liten grad kan tvinge uvillige 
utbyggere, uten å ha politiske vedtak i bunnen. Det kan man bare få ved 
behandlingen av enkeltsaker, og da kan utfallet bli annerledes enn hva etaten har 
foreslått. 
Storo- området har i dag 12-16 plan- og reguleringssaker under utvikling, og PBE 
mente det var for sent å utforme en områdeplan , men satset heller på en enklere 
tilnærming til en mulig helhetsløsning. 
Blir interessant å se om metoden fungerer i oppfølgingen. Ved å også involvere 
bydelen i et planforum, vil man letter oppnå enighet innen kommunen, og da er det 
større mulighet for av det ikke skjer store endringer fra sakene behandles i bydelen 
til den avsluttes i bystyret. 


 
 
 
 
Kopi til: Preben Winger 
 








Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten 


I henhold til adresseliste


Dato: 08.01.2015


Vår ref (saksnr): 200914946-
Deres ref: 204


Oppgis alltid ved henvendelse
Saksbeh: Berit Unni Larsen Arkivkode: 512.1


UNDERRETNING OM VEDTATT PLAN
DETALJREGULERING
MYRERSKOGVEIEN 52 C - 54


Bystyret vedtok 12.11.2014 detaljregulering for Myrerskogveien 52c-54.
Hensikten med planen er påbygg på skolens hovedbygning med en etasje, ny flerbrukshall,
oppføring av administrasjons- og boligblokk i sør, nytt internat til skolen samt en boligutvikling i nord.
Det forutsettes riving av en internatbygning, småhusbebyggelsen nord i planområdet samt huset sørøst i
planområdet. Felt A skal ha atkomst fra Langsetveien i nord, via Lachmanns vei. Felt B skal ha atkomst fra
sør via Myrerskogveien.


Vedtaket lyder slik:


Oslo bystyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 detaljregulering med
reguleringsbestemmelser for Myrerskogveien 52C og 54, Rønningen folkehøyskole, alternativ 1, som
reguleres til


Bebyggelse og anlegg
-Boligbebyggelse Felt A og C
-Bolig/undervisning (folkehøyskole)/ andre idrettsanlegg (flerbrukshall) Felt B


Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
-Kjøreveg Felt 1-3


Landbruks- natur og friluftsområder
-Friluftsformål


Hensynssoner
-Bevaring kulturmiljø H570_l-2
som vist på kart merket OP2-200914946-1, datert 19.04.2012 og revidert 12.03.2013.


Tiltak som hjemles i plan fremmet med bakgrunn i privat reguleringsforslag etter pbl § 12-11, må være satt
i gang senest 5 år etter vedtak av planen. Fristen kan etter søknad forlenges i 2 år av gangen.


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


Oslo kommune


Plan- og bygningsetaten 
I  henhold til adresseliste


Dato: 08.01.2015


Vår ref (saksnr): 200914946-


Deres ref: 204


Oppgis alltid ved henvendelse


Saksbeh: Berit Unni Larsen Arkivkode: 512.1


UNDERRETNING OM VEDTATT  PLAN
DETALJREGULERING
MYRERSKOGVEIEN  52  C - 54


Bystyret vedtok 12.11.2014 detaljregulering for Myrerskogveien 52c-54.


Hensikten med planen er påbygg på skolens hovedbygning med en etasje, ny flerbrukshall,


oppføring av administrasjons- og boligblokk i sør, nytt internat til skolen samt en boligutvikling i nord.


Det forutsettes riving av en internatbygning, småhusbebyggelsen nord i planområdet samt huset sørøst i
planområdet. Felt A skal ha atkomst fra Langsetveien i nord, via Lachmanns vei. Felt B skal ha atkomst fra


sør via Myrerskogveien.


Vedtaket lyder slik:


Oslo bystyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens  §  12-12 detaljregulering med


reguleringsbestemmelser for Myrerskogveien 52C og 54, Rønningen folkehøyskole, alternativ 1, som
reguleres til


Bebyggelse og anlegg


-Boligbebyggelse Felt A og C
-Bolig/undervisning (folkehøyskole)/ andre idrettsanlegg (flerbrukshall) Felt B


Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur


-Kjøreveg Felt 1-3


Landbruks- natur og friluftsområder


-Friluftsformål


Hensynssoner


-Bevaring kulturmiljø H570_l-2


som vist på kart merket OP2-200914946-1, datert 19.04.2012 og revidert 12.03.2013.


Tiltak som hjemles i plan fremmet med bakgrunn i privat reguleringsforslag etter pbl  §  12-11, må være satt
i gang senest 5 år etter vedtak av planen. Fristen kan etter søknad forlenges i 2 år av gangen.


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







Saksnr: 200914946-204 Side 2 av 3 
 


 


 
Vedtatt plan er tilgjengelig gjennom Saksinnsyn på Plan- og bygningsetatens nettsider 
http://www.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn. Vedtatt plankart og reguleringsbestemmelser kan også ses 
ved henvendelse til Plan- og bygningsetatens kundesenter. 
 
Orientering om reglene for klageadgang, erstatning og innløsning er vedlagt dette brev. 
 
Eventuell klage over vedtaket må sendes Plan- og bygningsetaten senest 02.02.2015. 
 
 
 
Vedlegg  


Vedlegg i sak 200914946-204 


Nr Beskrivelse 


1 
Underretning om vedtatt plan, Myrerskogveien 52 C - 54 
(Dette dokument) 


2 Klageadgang.pdf 
 
 
PLAN- OG BYGNINGSETATEN 
Kundesenteret 
Kontorservice 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 08.01.2015 av: 
 
Ragnhild Sigvartsen - Saksbehandler 
 
Likelydende brev sendt til: 
Arcasa arkitekter AS, Sagveien 23 C III, 0459 OSLO, arcasa@arcasa.no 
Barnas representant i plansaker, Bydelsadministrasjonen i Bydel  Nordre Aker, Nydalsveien 33, 0484 
Oslo, postmottak@bna.oslo.kommune.no 
Beredskapsetaten, Arne Garborgs plass 1, 0179 Oslo, postmottak@ber.oslo.kommune.no 
Boligbygg Oslo KF, Pb 1192 Sentrum, 0107 Oslo, postmottak@bby.oslo.kommune.no 
Brann- og redningsetaten, Arne Garborgs plass 1, 0179 Oslo, postmottak@bre.oslo.kommune.no 
Byantikvaren, Pb. 2094 Grünerløkka, 0505 Oslo, postmottak@bya.oslo.kommune.no 
Bydelsutvalget i Bydel Nordre Aker v/bydelsadministrasjonen, Nydalsveien 33, 0484 Oslo, 
postmottak@bna.oslo.kommune.no 
Bymiljøetaten, Pb. 9336 Grønland, 0135 Oslo, postmottak@bym.oslo.kommune.no 
Byrådsavd. for kunnskap og utdanning, Barnehageprosjektet, Rådhuset, 0037 Oslo, 
postmottak@byr.oslo.kommune.no 
Deichmanske bibliotek, Arne Garborgs plass 4, 0179 Oslo 
Det sentrale eldreråd, Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester, Rådhuset, 0037 Oslo, 
postmottak@byr.oslo.kommune.no 
Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Christian Kroghs gate 16, 0186 Oslo, 
postmottak@eby.oslo.kommune.no 
Fellesrådet for historielagene i Oslo v/ Adv. Hans A. Grimelund Kjelsen, Nordberg Hovedgård, 
Nordbergveien 42, 0875 Oslo, hkjelsen@online.no 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Postboks 8111 Dep., 0032 Oslo, fmoapostmottak@fylkesmannen.no 
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Hafslund Fjernvarme AS, 0247 Oslo, Firmapost.fjernvarme@hafslund.no 
Hafslund Nett, 0247 Oslo, firmapost@hafslund.no 
Helseetaten, Storgata 40, 0182 Oslo, postmottak@hel.oslo.kommune.no 
Huseiernes landsforbund, Fred Olsens gate 5, 0152 Oslo, post@huseierne.no 
KFUK/KFUM, Rønningen folkehøyskole, Myrerskogveien 54 A, 0455 OSLO, svein@ronningen.fhs.no 
Kontaktutvalget for velforeninger i Oslo v/ Per Kristian Løken, Haugerudhagan 27, 0673 Oslo, 
loeken@boropro.no 
Leieboerforeningen i Oslo, C. J. Hambros plass 5, 0164 Oslo, lbf@lbf.no 
Norges Blindeforbund, Oslo Fylkeslag, Pb. 5900 Majorstuen, 0308 Oslo, oslo@blindeforbundet.no 
Norges Handikapforbund Oslo, Folke Bernadottes v. 2, 0862 Oslo, birger.nymo@nhf.no 
Opplysningstjenesten i Bydel Nordre Aker, Nydalsveien 33, 0484 Oslo 
Oslo Idrettskrets, Ekebergveien 101, 1178 Oslo, oslo@idrettsforbundet.no 
Oslo politidistrikt, Trafikkseksjonen, Trafikkplan, Postboks 8101 Dep. 2, 0030 Oslo, post.oslo@politiet.no 
Plan- og bygningsetaten, Kundesenteret, HER 
Renovasjonsetaten, Gjerdrums vei 10 B, Pb. 4533 Nydalen, 0404 Oslo, postmottak@ren.oslo.kommune.no 
Ruter AS, Plandirektøren, Pb. 1030 Sentrum, 0104 Oslo, post@ruter.no 
Rådet for funksjonshemmede, Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester, Rådhuset, 0037 Oslo, 
postmottak@byr.oslo.kommune.no 
Rådet for funksjonshemmede i bydel Nordre Aker v/ BU sekretær, Nydalsveien 33, 0484 Oslo, 
postmottak@bna.oslo.kommune.no 
Telenor A/S, Servicesenter for nettutb., Postboks 7150, 5020 Bergen, sfn@telenor.com 
Undervisningsbygg Oslo KF, Pb. 6473 Etterstad, 0605 Oslo, postmottak@ubf.oslo.kommune.no 
Utdanningsetaten, Pb. 6127 Etterstad, 0602 Oslo, postmottak@ude.oslo.kommune.no 
Vann- og avløpsetaten, Pb. 4704 Sofienberg, 0560 Oslo, postmottak@vav.oslo.kommune.no 
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Ruter AS, Plandirektøren, Pb.  1030  Sentruni, 0104  Oslo, post@ruter.no


Rådet for funksjonsheniniede, Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester, Rådhuset, 0037 Oslo,


postn1ottak@byr.oslo.kon1n1une.no
Rådet for funksjonsheniniede i bydel Nordre Aker v/ BU sekretær, Nydalsveien 33, 0484  Oslo,


postn1ottak@bna.oslo.kon1n1une.no


Telenor A/S, Servicesenter for nettutb., Postboks 7150, 5020 Bergen, sfn@telenor.con1


Undervisningsbygg Oslo KF, Pb.  6473  Etterstad, 0605 Oslo, postn1ottak@ubf.oslo.kon1n1une.no


Utdanningsetaten, Pb.  6127  Etterstad, 0602  Oslo, postn1ottak@ude.oslo.kon1n1une.no


Vann- og avløpsetaten, Pb.  4704  Sofienberg, 0560 Oslo, postn1ottak@vav.oslo.kon1n1une.no







