VEDLEGG: Forhåndsuttalelser
side 1 av 27

Liste over forhåndsuttalelser
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Bydel Vestre Aker						26.05.2014
Brann- og redningsetaten (BRE)				
04.06.2014
Byantikvaren (BYA)						02.06.2014
Bymiljøetaten (BYM)						20.06.2014
Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning (BYR)
16.05.2014
Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY)			
06.06.2014
Renovasjonsetaten (REN)					26.05.2014
Vann- og avløpsetaten (VAV)				
26.05.2014
Statnett							04.06.2014
Boligsameiet Aslakveien 33-35				21.05.2014
Granli Sameie							23.05.2014
Sameiet Aslakveien 18 AS					26.05.2014
Ullernåsen Boligsameie					26.05.2014
Arne Lie og Sanja Panjkovic					
28.05.2014
Eline Fjellbirkeland og Pål Gjelseth				
28.05.2014
Ina Michaloff Pettersen					20.05.2014
Ina Michaloff Pettersen og Kristian Kleiven 		
28.05.2014
Jørgen Torp							26.05.2014
Ole Harald Austad og Ingvild Alshus			
30.05.2014
Robert Eidsether						09.06.2014
Jon Liverud							08.08.2014
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Byantikvarens skjema for verdisetting i plansaker
Sist revidert 01.12.2013

Verdisetting og verdivekting
Innledende avklaring:
201302402-4 Aslakveien 20-28, detaljregulering
Saksbehandler Byantikvaren: Marte Muan Sæther, 957 63 336
Plansakens omfang og karakter
Planområdets størrelse: 17830m2
Hensikt med planen: Omregulering fra industri til bolig og barnehage. Høyder opp til ti etasjer
Kulturminneverdier som berøres av planarbeidet (sett x)
Tilgrensende
Innenfor
planområdet
planområdet
Enkeltbygninger
Kulturmiljø
Kulturlandskap

I influensområdet
x
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I skjemaet på neste side:
Det settes et pluss (+) i de rubrikkene planområdet, nærområdet eller influensområdet har verdier.
Rubrikker uten verdiutslag holdes blanke.
Kommentarfeltet kan brukes til korte forklaringer/poengteringer
NB! Det skilles mellom bekreftede nasjonale verdier
(eks. NB!-registeret) og mulige nasjonale verdier
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Oslo kommune
Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning
Bestillerenhet for barnehager
A-lab
v/Katrine Holm
katrine@a-lab.no

Dato:

16.05.2014

Deres ref:

Vår ref (saksnr):

Saksbeh:

Arkivkode:

50-13-5600

201100791-33

Tonje Andersen, 23 46 19 57

512

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING - ASLAKVEIEN 20-28, BYDEL
VESTRE AKER - UTTALELSE OM BARNEHAGEBEHOV
Vi viser til varsel om oppstart av detaljregulering for Aslakveien 20-28 datert 07.05.2014.
Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning v/Bestillerenhet for barnehager vurderer behovet
for barnehagekapasitet for Oslo under ett, inkludert områdevise lokale behov i kommunen. Det
uttales kun om behov.
Med bakgrunn i nye befolkningsprognoser fra mai i år vurderer vi det slik at barnehagebehovet
i Bydel Vestre Aker totalt sett er dekket de neste ti årene og at ikke er behov for ytterligere
kapasitetsøkning. Da er igangsatte utbyggingsprosjekter og avvikling av midlertidigheter tatt
med i beregningen. Bydelen har god barnehagekapasitet i forhold til lovfestet rett. Det er også
planlagt flere barnehageplasser i privat regi i bydelen de nærmeste årene, i tillegg til en stor
kommunal barnehage i Holmenveien.
Med hilsen

Bente T. Fagerli
kommunaldirektør

Jon Stranger
konst. fagsjef

Godkjent og ekspedert elektronisk

Kopi til: Bydel Vestre Aker

Byrådsavdeling for kunnskap
og utdanning
Bestillerenhet for barnehager

Postadresse:
Rådhuset, 0037 Oslo
E-post: postmottak@byr.oslo.kommune.no
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Oslo kommune
Eiendoms- og byfornyelsesetaten
a-lab
Drammensveien 130
0277 OSLO
Dato: 06.06.2014
Deres ref.:

Vår ref.:
14/1780-2

Saksbeh:
Astri Bjerknes, 982 68 928

Arkivkode:
512

14/18515 (Oppgis ved henv.)

Aslakveien 20-28 - Varsel om oppstart av detaljregulering - Endring fra
industriformål til boliger og barnehage
Vi viser til varsel datert 07.05.2014. Vårt svar kommer dessverre litt etter fristen.
Med en såpass stor utbygging (ca. 350 boliger) må en utbyggingsavtale vurderes. Det kan her
bli aktuelt med tiltak knyttet til vei og grøntstruktur etc. Dette må avklares med Plan- og
bygningsetaten i den videre prosessen.

Med vennlig hilsen
Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Allan Bøe
seksjonsleder

Astri Bjerknes
overingeniør

Dette dokumentet er godkjent elektronisk.
1.

Eiendoms- og
byfornyelsesetaten

Besøksadresse:
Christian Krohgs gate 16
Postadresse:
Postboks 491 Sentrum
0105 OSLO

Fakturaadresse:
Eiendoms- og byfornyelsesetaten
Oslo kommune, Fakturasentral
Postboks 6532 Etterstad
0606 OSLO

Telefon: 02 180

Org.nr.: 874 780 782
Giro: 1315.01.01160

E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no
www.eby.oslo.kommune.no

side 12 av 27

VEDLEGG: Forhåndsuttalelser

side 13 av 27

VEDLEGG: Forhåndsuttalelser

VEDLEGG: Forhåndsuttalelser
side 14 av 27

side 15 av 27

VEDLEGG: Forhåndsuttalelser

side 16 av 27

VEDLEGG: Forhåndsuttalelser

VEDLEGG: Forhåndsuttalelser
side 17 av 27

VEDLEGG: Forhåndsuttalelser
side 18 av 27

VEDLEGG: Forhåndsuttalelser
side 19 av 27

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Arne lie <arne.lie63@yahoo.com>
28. mai 2014 19:34
PBE Postmottak
Fwd: Varsel om oppstart detaljregulering, saksnummer 201309312

Sendt fra min iPhone
Videresendt melding:
Fra: Arne lie <arne.lie63@yahoo.com>
Dato: 28. mai 2014 19:31:52 CEST
Til: "katrine@a-lab.no" <katrine@a-lab.no>
Kopi: "postmottak@pbe.oslo.kommune" <postmottak@pbe.oslo.kommune>
Emne: Varsel om oppstart detaljregulering, saksnummer 201309312
Vedrørende mottatt varsel om oppstart av detaljregulering - endring fra
industriformål til boliger og barnehage i Aslakveien 20-28.
I likhet med våre naboer i Ostadalsveien 65b vil vi slutte oss til de punkter som de
allerede har kommentert som er gjengitt under
Vi har som beboere i Ostadalsveien 67 mottatt nabovarsel for ovennevnte
planprosjekt. I den forbindelse vil vi gjerne påpeke en del forhold som vi mener
bør belyses tydeligere i det videre planarbeidet.
I utgangspunktet er vi positive til endring av industriformål til bolig og barnehage,
og dette er som forslagstiller skriver i tråd med gjeldende kommuneplaner og
kommundelplaner.
Men vi savner en mer nyansert planlegging av bebyggelsen.
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Skole
En utbygging med inntil 350 boenheter vil medføre kraftig økning av antall
skoleelever i området. Vi er også kjent med en relativt stor planlagt utbygging av
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Trafikk
Vi kan ikke se at det belyses hvordan 350 boliger vil påvirke trafikken i
Aslakveien og Ostadalsveien. Dette er skoleveien for mange barn til Huseby skole,
med ensidig fortau på store deler av strekningen fra Ullerntoppen og ned til
Sørkedalsveien. I tillegg er både Ostadalsveien og Aslakveien en samlevei til
Sørkedalsveien - en vei som allerede er hardt belastet med tanke på trafikk og
trafikkavvikling, spesielt i rushtiden. Vi mener at en utbygging med inntil 350
boenheter vil forverre trafikksituasjonen betydelig både for gående og kjørende,
og en slik utbygging må medføre omfattende trafikksikringstiltak.

Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:

Eline Fjellbirkeland <eline.fjellbirkeland@gasa.no>
28. mai 2014 00:24
katrine@a-lab.no
PBE Postmottak
Varsel om oppstart detaljregulering, saksnummer 201309312

Kategorier:

Haster

Vedrørende mottatt varsel om oppstart av detaljregulering - endring fra industriformål til
boliger og barnehage i Aslakveien 20-28.
Vi har som beboere i Ostadalsveien 65b mottatt nabovarsel for ovennevnte planprosjekt.
I den forbindelse vil vi gjerne påpeke en del forhold som vi mener bør belyses tydeligere
i det videre planarbeidet.
I utgangspunktet er vi positive til endring av industriformål til bolig og barnehage, og
dette er som forslagstiller skriver i tråd med gjeldende kommuneplaner og
kommundelplaner.
Men vi savner en mer nyansert planlegging av bebyggelsen.
Trafikk
Vi kan ikke se at det belyses hvordan 350 boliger vil påvirke trafikken i Aslakveien og
Ostadalsveien. Dette er skoleveien for mange barn til Huseby skole, med ensidig fortau
på store deler av strekningen fra Ullerntoppen og ned til Sørkedalsveien. I tillegg er både
Ostadalsveien og Aslakveien en samlevei til Sørkedalsveien - en vei som allerede er
hardt belastet med tanke på trafikk og trafikkavvikling, spesielt i rushtiden. Vi mener at
en utbygging med inntil 350 boenheter vil forverre trafikksituasjonen betydelig både for
gående og kjørende, og en slik utbygging må medføre omfattende trafikksikringstiltak.

Barnehage
Det er slik vi forstår det planlagt en barnehage internt i prosjektet med 4-avdelinger. Det
tilsvarer 54 barn. En så tung utbygging som er foreslått fordrer en større barnehage kun
for å dekke internbehovet.
En barnehage tilsvarende 4 avdelinger vil medføre et antatt behov for MUA på 864 m2 (
54 barn * 16 m2 pr. barn ).
Bebyggelse og uteoppholdsarealer
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Det er planlagt en bygningsmasse med fem bygninger. Hver bygning skal underdeles i
tre forskjellige høyder, fra 5 til 10 etasjer. Det er planlagt åpninger mellom de fem
bygningsvolumene. Åpningene og etasjevariasjonene skal sikre enheten god kontakt
med landskapet og byen omkring. Vi mener det er dårlig belyst hvorfor det da
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Skole
En utbygging med inntil 350 boenheter vil medføre kraftig økning av antall skoleelever i
området. Vi er også kjent med en relativt stor planlagt utbygging av den tidligere
eiendommen til Forsvarets overkommando, som antageligvis vil medføre ytterligere
skoleelever til det samme området. Vi savner en redgjørelse for hvordan det fremtidige
skolebehovet skal kunne dekkes.
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Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:

Ina Michaloff Pettersen <IPET@danskebank.no>
20. mai 2014 16:19
katrine@a-lab.no
PBE Postmottak
Saks nr 201309312 - Aslakveien 20-28 - varsel om oppstart av detalj
regulering - endring fra industriformål til boliger

Hei
Jeg har i posten fått nabovarsel om oppstart av detaljregulering av Aslakveien 20- 28.
Det er et par momenter som jeg ønsker at skal komme med når denne søknaden skal behandles.
På tegningene fremgår det at det skal bygges opp til 10 etasjer i flere av byggene. Jeg bor i Ostadalsveien
63 og har i dag vid utsikt over byen. Hvordan vil så høye bygg påvirke sikt linjer og vil de ta hele utsikten vi
i dag har? Vi har forståelse av at tomten sikkert har vært dyr å anskaffe, og at utnyttelsesgraden derfor må
bli høy. Imidlertid er det en stor overraskelse at det nå vil bygges en "ny" Hovseter på denne fantastiske
tomten. Man hadde sett for seg en utbyggning av lavblokker tilsvarende det som allerede i dag befinner
seg i Aslakveien. Jeg vil gjerne at det tas til etterretning at jeg som nabo ikke synes å kunne aksptere så
høye blokker som 10 etasjer.
Videre lurer jeg på hva som skal skje med veiene rundt område og da spesiellt Ostadalsveien hvor jeg
bor. Dette er et stille strøk med relativt lite trafikk. Med det nye antall boliger forutsetter det at Aslakveien
vesentlig må oppgraderes og det må gis plass i veien til at biler kan passere hverandre. Ostadalsveien bør
ikke bli belastet.
I byggeprioden må det lages parkering til håndverkere og maskiner i Aslakveien. En utbyggning med
tilleggs parkering av ansatte- byggearbeidere i et stort omfang bør ikke belaste lokaltrafikken eller
nabolaget ut over i det området som skal rehabiliteres.
Jeg ser frem til å høre nærmere om denne saken og forventer tilbakemelding dersom jeg må henvende
meg på annen måte enn denne.
Med vennlig hilsen/Best regards
Ina M. Pettersen
_______________
Danske Bank – Foretaksregisteret NO 977 074 010 MVA Danske Bank A/S - Ervervs- og Selskabsstyrelsen CVR-nr. 6112628 – København
_______________
Vi gjør oppmerksom på at denne e-postmeldingen kan inneholde fortrolig informasjon. Hvis De ved en feil mottar e-posten, ber vi Dem
vennligst informere avsender om feilen gjennom å bruke svarfunksjonen. Samtidig ber vi Dem slette e-postmeldingen i Deres datasystem
uten å videresende eller kopiere den. Selv om e-posten og alle vedlegg, etter vår overbevisning, er fri for virus og andre feil som kan påvirke
datamaskinen eller IT-systemet der den mottas og leses, åpnes den på mottakerens egen risiko. Vi påtar oss ikke ansvar for tap eller skade
som er oppstått i forbindelse med åpning eller bruk av e-postmeldingen.
_______________
Please note that this message may contain confidential information. If you have received this message by mistake, please inform the sender
of the mistake by sending a reply, then delete the message from your system without making, distributing or retaining any copies of it.
Although we believe that the message and any attachments are free from viruses and other errors that might affect the computer or IT system
where it is received and read, the recipient opens the message at his or her own risk. We assume no responsibility for any loss or damage
arising from the receipt or use of this message.
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Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:

Ole Harald Austad <oh@austadeiendom.no>
30. mai 2014 07:55
katrine@a-lab.no
PBE Postmottak
Varsel om oppstart detaljregulering, saksnummer 201309312

Kategorier:

Haster

Vedrørende mottatt varsel om oppstart av detaljregulering - endring fra industriformål til boliger og
barnehage i Aslakveien 20-28.
Vi har som beboere i Ostadalsveien 69b mottatt nabovarsel for ovennevnte planprosjekt. I den
forbindelse vil vi gjerne påpeke en del forhold som vi mener bør belyses tydeligere i det videre
planarbeidet.
I utgangspunktet er vi positive til endring av industriformål til bolig og barnehage, og dette er som
forslagstiller skriver i tråd med gjeldende kommuneplaner og kommundelplaner.
Men vi savner en mer nyansert planlegging av bebyggelsen.
Trafikk
Vi kan ikke se at det belyses hvordan 350 boliger vil påvirke trafikken i Aslakveien og Ostadalsveien.
Dette er skoleveien for mange barn til Huseby skole, med ensidig fortau på store deler av strekningen fra
Ullerntoppen og ned til Sørkedalsveien. I tillegg er både Ostadalsveien og Aslakveien en samlevei til
Sørkedalsveien - en vei som allerede er hardt belastet med tanke på trafikk og trafikkavvikling, spesielt i
rushtiden. Vi mener at en utbygging med inntil 350 boenheter vil forverre trafikksituasjonen betydelig
både for gående og kjørende, og en slik utbygging må medføre omfattende trafikksikringstiltak.
Skole
En utbygging med inntil 350 boenheter vil medføre kraftig økning av antall skoleelever i området. Vi er
også kjent med en relativt stor planlagt utbygging av den tidligere eiendommen til Forsvarets
overkommando, som antageligvis vil medføre ytterligere skoleelever til det samme området. Vi savner
en redgjørelse for hvordan det fremtidige skolebehovet skal kunne dekkes.
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Bebyggelse og uteoppholdsarealer
Det er planlagt en bygningsmasse med fem bygninger. Hver bygning skal underdeles i tre forskjellige
høyder, fra 5 til 10 etasjer. Det er planlagt åpninger mellom de fem bygningsvolumene. Åpningene og
etasjevariasjonene skal sikre enheten god kontakt med landskapet og byen omkring. Vi mener det er
dårlig belyst hvorfor det da planlegges å legge deler av den høyeste bebyggelsen mot syd. Plasseringen
av 10, 6 og 8 etasjer mot syd er lagt på uteområdenes høyeste kote og vil dermed kaste lange og
betydelig skygger over store deler av det sentrale uteoppholdsarealet. Selv om uteoppholdsarealet er
tilstrekkelig stort iht ny utearealnorm for Oslo, vil kvalitetene i sentralrommet være kraftig redusert. I
tillegg til at bygningene mot syd er høye faller terrenget mot nord som forsterker/øker lengden på
skyggene. Videre vil de øverste etasjene være på høyde med topp av eksisterende høyspentmast som
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Barnehage
Det er slik vi forstår det planlagt en barnehage internt i prosjektet med 4-avdelinger. Det tilsvarer 54
barn. En så tung utbygging som er foreslått fordrer en større barnehage kun for å dekke internbehovet.
En barnehage tilsvarende 4 avdelinger vil medføre et antatt behov for MUA på 864 m2 ( 54 barn * 16 m2
pr. barn ).
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Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Robert Eidsether <Robert@batnfjord.com>
9. juni 2014 00:29
PBE Postmottak
Kommentarer til planlagt omregulering i Aslakveien 20-28 - Sak:
201309312

Jeg har noen kommentarer til forslaget til utbygging i Aslakveien.
Jeg er ikke nabo, og er ikke direkte berørt, men jeg vil allikevel ytre noen synspunkter.
Jeg bor like ved lyskrysset i Sørkedalsveien der alle beboerne i dette byggeprosjektet må igjennom for å
komme inn og ut. Det vil helt sikkert bli merkbart for beboere på min eiendom.
Jeg tror det vil bli merkbart økt trafikk her. Detter er eneste kjøreveien ut i fra de planlagte boligene. Og
det vil jo nødvendigvis være bil beboerne måtte bruke, for å komme seg til og fra. Kollektivtransport i dette
området er ikke godt utbygd. Det går buss derfra til Majorstuen, hvor en kan ta bane videre til sentrum.
Det er jo stort sett i denne retning en god del av folkene som vil bebo disse leilighetene har tenkt seg hver
morgen. En kollektivreise én vei vil jeg tro vil kunne ta rundt 1 time. Altså slik sett vil dette området være
omtrent like sentralt, i forhold til Oslo sentrum, som Råholt i Eidsvoll.
Det jeg vil frem til er at dette området ikke egner seg til bebyggelse av høyblokker slik som planlagt. I
følge Oslo kommune skal så tett og høy bebyggelse være forbeholdt sentrumsnære områder, samt
områder som ligger helt opptil viktige kollektivknutepunkt.
En slik utbygging vil føre til økt bruk av bil. Og mer belastning på et allerede overbelastet veinett i Oslo.
Jeg mener at før dette prosjektet blir en realitet, så må Oslo kommune tenke mer kreativt enn å sluse
all trafikk inn på den allerede overfylte Sørkedalsveien. Det er et tankekors at busser og biler først må ta
turen i retning nord i omlag 1 km, før de kjører i motsatt retning til sentrum eller Ringveien. Dette fører til
mer transporttid, og mer forurensning. Området (Ullerntoppen) ligger i luftlinje nokså nær Smestad.
Jeg mener det må vurderes for eksempel:
Kjørebro over Mærradalen. I det minste for buss og sykkel. Det finnes flere alternativer.
Raskere tilgang til Kolsåsbanen som går like i nærheten.
Raskere tilgang til Røa T-banestasjon.
Jeg mener at utbygging i området bør bero inntil Oslo kommune kommer opp med en helhetlig løsning.
Med hilsen
Robert Eidsether
Sørkedalsveien 174B
0754 Oslo
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Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

jon.liverud@akersolutions.com
8. august 2014 08:37
katrine@a-lab.no.no; PBE Postmottak
Detaljregulering av Aslakvn 20-28

Kategorier:

Haster

Hei,
Jeg forstår det slik at du jobber med detaljregulering av Aslakvn 20-28 med tanke på utvikling av et større
boligkompleks på vegne av grunneier. Jeg tillater meg som beboer i området å utrykke min sterke
bekymring for det forslaget jeg har funnet på nettsiden til Ullernåsen Boligsameie hvor jeg bor. Der er det
illustrert en ut byggingsløsning med kompakte boligenheter med opptil 10 etg.
Jeg har registrert at også Bydelsutvalget for Vestre Aker har stemt mot en regulering med slike høyhus og
håper at du tar dette til følge i reguleringssøknaden. Etter på ha bodd i området i mer en 25 år har jeg
opplevd at fortettingen av Røaområdet er blitt enorm. Trafikken er blitt massiv og Ostadalsveien er en
blindvei som ikke takler stort mer trafikk.
Jeg håper at du som arkitekt i tillegg til å yte tjenester til din oppdragsgiver som sikkert ønsker flest mulig
boligenheter på arealet han eier også tar et samfunnsansvar som innebærer:
En utbygging og utforming som harmonerer med øvrig bebyggelse.
Unngå høyhus, 4-5 etg burde være nok.
Gode parkeringsmuligheter med 1-2 plasserer per enhet. Aslakveien har ikke gateparkering.
Mvh

Jon Liverud

Senior Manager – Field Development Solutions
Aker Engineering & Technology
Tel. +47 67513541
Mob. +47 415 64 016
E-mail: jon.liverud@akersolutions.com
WEB: www.akersolutions.com

This e-mail and any attachment are confidential and may be privileged or otherwise protected
from disclosure. It is solely intended for the person(s) named above. If you are not the intended
recipient, any reading, use, disclosure, copying or distribution of all or parts of this e-mail or
associated attachments is strictly prohibited. If you are not an intended recipient, please notify the
sender immediately by replying to this message or by telephone and delete this e-mail and any
attachments permanently from your system.

