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Innkalling godkjent 
Sakskart godkjent med ny sak 1og 10-godkjenning av protokoll og trafikksikkerhet forbi 
Grefsen skole. 
Informasjon –Grefsenplatået-status 

Ønske om sak lagt fram på neste MPS-møte der følgende løsninger for torget 
er tatt med; 

• Annen og mindre omfattende parkeringsløsning foran 107 
• Parkeringsløsning under høyspent 
• Inntegning av taxi-holdeplass 
• Tydeligere og trafikksikre kryssingspunkter av Grefsenveien 
• Beskrivelse av materialene på selve torget 
• Mere grønt og sitteplasser 

 
 



• Mer detaljerte tegninger, flere perspektiver 
• Innsnevring i sør og plassering av rumlefelt i veibanen  

 
Eventuelt:  4 saker meldt inn under eventuelt 
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Sak 1 /15    Godkjenning av mps-protokoll fra møte 1.12.14 .................................................... 3 
Sak 2 /15    Årsmelding for 2014 for MPS-komitèen ................................................................ 3 
Sak 3 /15    Verbalvedtak 2014.Satusrapport ved årets slutt ...................................................... 3 
Sak 4 /15    Oppstartsmøte Midtoddveien 40-40, Oset Vannrenseanlegg .................................. 3 
Sak 5 /15    Nordbergbakken 1-bestilling av oppstartsmøte ...................................................... 4 
Sak 6 /15    Ny høyspenningskabel mellom Sogn og Lillo ........................................................ 5 
Sak 7 /15    Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus-høring ............................ 5 
Sak 8 /15    Utkast til klima- og energistrategi for Oslo ............................................................. 7 
Sak 9 /15    Veiledende plan for offentlig rom for Frysja(VPOR-Frysja) ................................. 7 
Sak 10/15   Behov for trafikksikker stengning av Kapellveien gjennom Grefsen skole……..10 
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Sak 1 /15    Godkjenning av mps-protokoll fra møte 1.12.14 
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Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 
MPS anbefales å gjøre følgende vedtak: 
 
Protokoll fra mps-møte 1.12.14 godkjennes. 
 
Votering:  Forslaget vedtatt enstemmig 
 
Vedtak:  Protokoll fra mps-møte 1.12.14 godkjent. 
 

Sak 2 /15    Årsmelding for 2014 for MPS-komitèen 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 
MPS anbefaler BU å fatte følgende vedtak: 
 
Årsmeldingen fra MPS-komitèen tas til orientering 
 
Votering: Årsmeldingen  enstemmig tatt til orientering 
 
Vedtak:  
 
Årsmeldingen fra MPS-komitèen tatt til orientering. 
 

Sak 3 /15    Verbalvedtak 2014.Satusrapport ved årets slutt 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 
Bydelsadministrasjonens oppfølging av Bydelsutvalgets verbalvedtak for budsjettåret 2014 
tas til orientering. 
 
Votering: Bydelsdirektørens forslag vedtatt enstemmig 
 
Vedtak: MPS anbefaler BU å fatte følgende vedtak 
 
Bydelsadministrasjonens oppfølging av Bydelsutvalgets verbalvedtak for budsjettåret 2014 
tas til orientering. 
 

Sak 4 /15    Oppstartsmøte Midtoddveien 40-40, Oset 
Vannrenseanlegg 

 
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. 
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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. 

 
Behandling: Omforent forslag til nytt pkt. 4 

Bydelsutvalget ber om at det under og etter  anleggsarbeidet vurderes en forbedret 
gangforbindelse fra Oset  opp til Langsetløkka, og at det vurderes deponert masser til 
en ny utmarksparkering ved Småvannene som kan forbindes med Langsetløkka. 

 
Votering: Bydelsdirektørens forslag samt omforent forslag vedtatt enstemmig. 
 
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. 

4. Bydelsutvalget ber om at det under og etter  anleggsarbeidet vurderes en forbedret 
gangforbindelse fra Oset opp til Langsetløkka, og at det vurderes deponert masser til 
en ny utmarksparkering ved Småvannene som kan forbindes med Langsetløkka. 

 

Sak 5 /15    Nordbergbakken 1-bestilling av oppstartsmøte 
 
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. 

 
Votering: Bydelsdirektørens forslag vedtatt enstemmig. 
 
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. 
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Sak 6 /15    Ny høyspenningskabel mellom Sogn og Lillo 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
MPS anbefaler BU å fatte følgende vedtak: 
 
Plan for ny høyspentkabel mellom Sogn og Lillo tas til orientering. 
 
Behandling: Forslag fra V 
 
Bydelsutvalget ber tiltakshaver planlegge anleggsarbeidene slik at det gir minst mulig og 
kortest mulig ulempe for naboer og allmenn ferdsel. 
 
Votering: Bydelsdirektørens forslag og forslag fra V vedtatt enstemmig. 
 
Vedtak: MPS anbefaler BU å fatte følgende vedtak: 
 

1. Plan for ny høyspentkabel mellom Sogn og Lillo tas til orientering.  
 

2. Bydelsutvalget ber tiltakshaver planlegge anleggsarbeidene slik at det gir minst mulig 
og kortest mulig ulempe for naboer og allmenn ferdsel. 

 

Sak 7 /15    Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus-
høring 

 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
MPS anbefaler BU å fatte følgende vedtak 
 
Saken tas til orientering 
 
Behandling: Omforent forslag 
 

1. Bydelsutvalget i Nordre Aker ser viktigheten av å løse framtidens 
befolkningsutfordringer på et regionalt nivå, på tross av at Oslo kommune og 
kommunene i Akershus kan komme til å ha motstridende interesser på enkelte 
områder. Det er avgjørende at man utvikler strategier som gjør planene forpliktende.  

2. Det er nødvendig for en positiv utvikling i regionen at vi lykkes med en tydelig 
prioritering og massiv utvikling av kollektivtilbudet, og baserer utbyggingsprosjekter 
på kollektiv, sykkel og gange som foretrukne transportformer. 

3. Bydel Nordre Aker ønsker å spille inn følgende konkrete prosjekter som vesentlige for 
en god utvikling lokalt, og til dels også med innvirkning over et større område: 

a. Man må se nærmere på muligheten for å legge Ring 3 i tunell fra Storo 
til Nydalen gjennom et nytt Nydalskryss som skal utredes gjennom 
Oslopakke 3.  

b. Man må se helhetlig og overordnet på utviklingen av Ullevålområdet, 
og spesielt ved en eventuell større økning av boligmassen i 
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Gaustadområdet (for eksempel gjennom et nytt storsykehus) som bør 
medføre en egen trafikk- og kollektivutredning. 

c. Videre transformasjon i Nydalen og på Storo må følges tett. 

d. Man må se nærmere på nye og en videreutvikling av eksisterende 
kollektivtilbud, herunder: 

i. En ny S-bane eller en tverrgående T- banetrasé fra Oslo S via 
Bislett, Ullevål sykehus, Sandaker og til Storo eller Nydalen 
(sekundær, men dårligere Sinsen). 

ii. Skinnegående transport i forbindelse med transformasjonen i 
Frysjaveienområdet 

iii. En bedre utnyttelse av Gjøvikbanen blant annet gjennom 
hyppigere avganger 

iv. Ferdigstille best mulige kollektive trafikkløsninger langs Ring 3 
fra Økern til Fornebu 

 

Votering: Omforent vedtak vedtatt enstemmig 

Vedtak:  MPS anbefaler BU å fatte følgende vedtak: 

1. Bydelsutvalget i Nordre Aker ser viktigheten av å løse framtidens 
befolkningsutfordringer på et regionalt nivå, på tross av at Oslo kommune og 
kommunene i Akershus kan komme til å ha motstridende interesser på enkelte 
områder. Det er avgjørende at man utvikler strategier som gjør planene forpliktende.  

2. Det er nødvendig for en positiv utvikling i regionen at vi lykkes med en tydelig 
prioritering og massiv utvikling av kollektivtilbudet, og baserer utbyggingsprosjekter 
på kollektiv, sykkel og gange som foretrukne transportformer. 

3. Bydel Nordre Aker ønsker å spille inn følgende konkrete prosjekter som vesentlige for 
en god utvikling lokalt, og til dels også med innvirkning over et større område: 

a. Man må se nærmere på muligheten for å legge Ring 3 i tunell fra Storo 
til Nydalen gjennom et nytt Nydalskryss som skal utredes gjennom 
Oslopakke 3.  

b. Man må se helhetlig og overordnet på utviklingen av Ullevålområdet, 
og spesielt ved en eventuell større økning av boligmassen i 
Gaustadområdet (for eksempel gjennom et nytt storsykehus) som bør 
medføre en egen trafikk- og kollektivutredning. 

c. Videre transformasjon i Nydalen og på Storo må følges tett. 
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d. Man må se nærmere på nye og en videreutvikling av eksisterende 
kollektivtilbud, herunder: 

i. En ny S-bane eller en tverrgående T- banetrasé fra Oslo S via 
Bislett, Ullevål sykehus, Sandaker og til Storo eller Nydalen 
(sekundær, men dårligere Sinsen). 

ii. Skinnegående transport i forbindelse med transformasjonen i 
Frysjaveienområdet 

iii. En bedre utnyttelse av Gjøvikbanen blant annet gjennom 
hyppigere avganger 

iv. Ferdigstille best mulige kollektive trafikkløsninger langs Ring 3 
fra Økern til Fornebu 

Sak 8 /15    Utkast til klima- og energistrategi for Oslo 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
MPS anbefaler BU å fatte følgende vedtak 
 
Saken tas til orientering 
 
Votering: Bydelsdirektørens forslag vedtatt enstemmig 
 
Vedtak: MPS anbefaler BU å fatte følgende vedtak 
 
Saken tas til orientering 
 

Sak 9 /15    Veiledende plan for offentlig rom for Frysja(VPOR-
Frysja) 

 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
MPS anbefaler BU å fatte følgende vedtak 
 
Saken tas til orientering 
 
Behandling: Forslag fra V 
 

1. Bydelsutvalget er svært tilfreds med at det nå tas initiativ til en helhetlig planlegging 
for Frysjaveienområdet og støtter de fleste av de plangrep som ligger i høringsutkast 
for VPOR Frysja.  
 

2. Det må gjennomføres en konsekvensutredning av de konsekvenser utbyggingen har 
for trafikk i området, herunder konsekvenser for lokaltrafikk og også innvirkning på 
Storokrysset og tilknytning til Ring 3 over Tåsenlokket.  
 

3. Det må sikres et nært samarbeid med Bymiljøetaten om både planlegging og 
gjennomføring for at utbyggingen i så stor grad som mulig baseres på kollektive 
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transportmidler, sykkel og gange. 
 

4. Bydelsutvalget er opptatt av at utnyttelsesgraden ikke blir høyere enn at det sikres 
tilstrekkelig grønne arealer og offentlige rom som gir god bokvalitet for gamle og nye 
beboere i form av lys, sol og utsikt. Bredden på "Brekkeparken" og det grønne beltet 
bør vurderes utvidet.  
 

5. Høyde og arkitektur må harmoniseres med eksisterende småhusbebyggelse, for 
eksempel ut mot Kjelsåsveien og opp mot eiendommene på nordsiden av området 
(Brekke Gård med omliggende eiendommer). 
 

6. Der det finnes eksisterende bebyggelse med opparbeidede tomter på den ene siden av 
veien bør utbygger der det er mulig avgi hele det tiltrengte arealet ved utvidelse av 
veibredden.  
 

7. Skolekapasiteten i området er allerede overskredet. Ny skole må bygges parallelt og 
bør åpnes når de første barna flytter til området. 
 

8. Bydelsutvalget støtter at det etableres et grunneiersamarbeid om gjennomføring av 
tiltak i VPOR, mellom Oslo kommune og grunneiere/utbyggere innenfor planområdet. 
Endelig stadfestet VPOR må bli førende for utviklingen i området, og  
rekkefølgebestemmelser og grunneierbidrag bli benyttet og fulgt opp som skissert i 
planen. 

 
Omforent forslag: Venstres forslag med omforente endringer (Punkt 6 strykes. Første punkt 
gis tillegg og gjøres til innledning. Endringer i punkt 3, 4 og 7 ( som er i nye punkt 2, 3 og 
5)): 
 
Bydelsutvalget er svært tilfreds med at det nå tas initiativ til en helhetlig planlegging for 
Frysjaveienområdet og støtter de fleste av de plangrep som ligger i høringsutkast for VPOR 
Frysja, men har bemerkninger:  
 

1. Det må gjennomføres en konsekvensutredning av de konsekvenser utbyggingen har 
for trafikk i området, herunder konsekvenser for lokaltrafikk og også innvirkning på 
Storokrysset og tilknytning til Ring 3 over Tåsenlokket.  
 

2. Det må sikres et nært samarbeid med Bymiljøetaten om både planlegging og 
gjennomføring for at utbyggingen i så stor grad som mulig baseres på kollektive 
transportmidler, sykkel og gange. Skinnegående løsninger må utredes. 
 

3. VPOR-en må tydeligere spesifisere utnyttelsesgrad og høyder. Bydelsutvalget er 
opptatt av at utnyttelsesgraden ikke blir høyere enn at det sikres tilstrekkelig grønne 
arealer og offentlige rom som gir god bokvalitet for gamle og nye beboere i form av 
lys, sol og utsikt. Bredden på "Brekkeparken" og det grønne beltet bør vurderes 
utvidet.  
 

4. Høyde og arkitektur må harmoniseres med eksisterende småhusbebyggelse, for 
eksempel ut mot Kjelsåsveien og opp mot eiendommene på nordsiden av området 
(Brekke Gård med omliggende eiendommer).  
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5. Skolekapasiteten i området er allerede overskredet. Ny skole må utvikles parallelt med 
utbyggingen.  
 

6. Bydelsutvalget støtter at det etableres et grunneiersamarbeid om gjennomføring av 
tiltak i VPOR, mellom Oslo kommune og grunneiere/utbyggere innenfor planområdet. 
Endelig stadfestet VPOR må bli førende for utviklingen i området, og  
rekkefølgebestemmelser og grunneierbidrag bli benyttet og fulgt opp som skissert i 
planen. 

 
Avstemning: Venstres forslag med omforente endringer enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak:  
 
MPS anbefaler BU å gjøre følgende vedtak:  
 
Bydelsutvalget er svært tilfreds med at det nå tas initiativ til en helhetlig planlegging for 
Frysjaveien-området og støtter de fleste av de plangrep som ligger i høringsutkast for VPOR 
Frysja, men har følgende bemerkninger:  
 

1. Det må gjennomføres en konsekvensutredning av de konsekvenser utbyggingen har 
for trafikk i området, herunder konsekvenser for lokaltrafikk og også innvirkning på 
Storokrysset og tilknytning til Ring 3 over Tåsenlokket.  
 

2. Det må sikres et nært samarbeid med Bymiljøetaten om både planlegging og 
gjennomføring for at utbyggingen i så stor grad som mulig baseres på kollektive 
transportmidler, sykkel og gange. Skinnegående løsninger må utredes. 
 

3. VPOR-en må tydeligere spesifisere utnyttelsesgrad og høyder. Bydelsutvalget er 
opptatt av at utnyttelsesgraden ikke blir høyere enn at det sikres tilstrekkelig grønne 
arealer og offentlige rom som gir god bokvalitet for gamle og nye beboere i form av 
lys, sol og utsikt. Bredden på "Brekkeparken" og det grønne beltet bør vurderes 
utvidet.  
 

4. Høyde og arkitektur må harmoniseres med eksisterende småhusbebyggelse, for 
eksempel ut mot Kjelsåsveien og opp mot eiendommene på nordsiden av området 
(Brekke Gård med omliggende eiendommer).  
 

5. Skolekapasiteten i området er allerede overskredet. Ny skole må utvikles parallelt med 
utbyggingen.  
 

6. Bydelsutvalget støtter at det etableres et grunneiersamarbeid om gjennomføring av 
tiltak i VPOR, mellom Oslo kommune og grunneiere/utbyggere innenfor planområdet. 
Endelig stadfestet VPOR må bli førende for utviklingen i området, og  
rekkefølgebestemmelser og grunneierbidrag bli benyttet og fulgt opp som skissert i 
planen. 

 

Sak 10 /15  Trafikksikkerhet forbi Grefsen skole 
 
Saken ble satt på kart av enstemmig komité i møtet. Bakgrunnen er at stengningen av 
Kapellveien gjennom Grefsen skole er vanskelig å skilte og at det dermed er vanskelig å 
håndheve stengningen. Dette gir situasjoner som utgjør en trafikksikkerhetsmessig risiko. 
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Skolen har tidligere satt ut søppelkasser for fysisk å stenge veien og forhindre farlige 
situasjoner, men Bymiljøetaten skal nå ha krevet disse fjernet. Rektor skal ha vært i kontakt 
Bymiljøetaten uten å ha vunnet frem med ønsket om en bedre løsning. 
 
Behandling: Omforent forslag: 
Bydelsutvalget ber Bymiljøetaten snarest mulig sørge for en trafikksikker stengning av 
Kapellveien gjennom Grefsen skoles uteområde, herunder god skilting og fysisk stengning av 
veien.  
 
Votering: Omforent forslag enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: MPS anbefaler BU å gjøre følgende vedtak:  
 
Bydelsutvalget ber Bymiljøetaten snarest mulig sørge for en trafikksikker stengning av 
Kapellveien gjennom Grefsen skoles uteområde, herunder god skilting og fysisk stengning av 
veien. 
 

Referatsaker 
Enstemmig tatt til orientering 
 
 
Eventuelt: 
 

• Bent Gether-Rønning orientert fra møte med Ruter vedrørende ny busslinje til Lillo 
• Bent Gether-Rønning orienterte også om stengningen av Kapellveien ved Grefsen 

skole, skilting med ingen bom-vedtatt satt på saksliste som sak 10/15..  
• Bent Gether- Rønning orienterte om work-shopen for Storo. Også ønsket som sak til 

neste mps-møte 
• Administrasjonen orienterte om notat fra SiO vedrørende BU-vedtakets krav om 

erstatningsarealer for kunstgressbanen ved Domus Athletica. . Saken er forventet 
tilbake til uttalelse i løpet av våren. 

• Nydalen+ som Avantor orienterte om forut for møtet ønsket som sak til neste MPS 
 
 
Møtet hevet kl. 20.45 
 
 
Nydalen 28.1.15 
 
Knut Hammervold, referent 
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