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HVORDAN LESE DOKUMENTET?
Dette er et dokument som består av forslagsstillers beskrivelse av og argumentasjon for planforslaget, og
Plan- og bygningsetatens vurdering. Plan- og bygningsetaten er juridisk eier av dokumentet, men der det
står ”Forslagsstillers tekst” (hovedsakelig del 2 og 4) har Plan- og bygningsetaten ikke redigert i denne.
Plan- og bygningsetatens kommentarer til forslagsstillers tekst finnes i separate, tydelig merkede bokser.

SAKSGANG
Etter offentlig ettersyn vil innkomne bemerkninger bli referert, kommentert og eventuelle endringer
innarbeidet. Saken er planlagt oversendt rådhuset for politisk behandling 1. tertial 2015.
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1. HOVEDTREKK I PLANFORSLAGET
1.1 SAMMENDRAG
Bakgrunn
Planområdet består av fem bebygde industrieiendommer på til sammen ca. 18 daa ( tilsvarende 3
fotballbaner) og ligger mellom Aslakveien og Mærradalen ca. 1 km sydøst for Røa sentrum. Det eies av
Aslakveien 20 AS v/Union Eiendomskapital som er forslagsstiller og ønsker en transformasjon av området
til boliger. Planområdet er ca. 200m fra nord til syd, faller mot nordøst og har følgelig en noe utfordrende
topografi for et boligprosjekt. Det er i dag fem avkjørsler til Aslakveien. I øst grenser planområdet inntil
Mærradalen som er under regulering for å sikre verdifullt biologisk mangfold og rekreasjonsområder. I
nord, vest og syd grenser planområdet til blokkbebyggelse i 4 til 6 etasjer + underetasje.
Beskrivelse av planforslaget
Hovedhensikten med planen er å legge til rette for et større boligprosjekt med ca. 410-420 boliger i
varierende størrelse.
Maks BRA = 36 300m2 over terreng. All eksisterende bebyggelse rives og 5 boligblokker plasseres i
randsonen av planområdet rundt et stort sammenhengende uteareal som åpner seg mot vest/ Aslakveien.
Det sikres romslige åpninger i bebyggelsen for god kontakt med Mærradalen og at allmennheten kan gå
gjennom det store utearealet sentralt i planområdet fra Aslakveien til Mærradalen. Det sikres også allmenn
tilgang til bebyggelsens randsone til Mærradalen i øst.
Bebyggelsen varierer i høyde fra 5 til 10 etasjer. Bygningsvolumene med 10 etasjer plasseres mot
Mærradalen og utgjør ca 20% av det totale bygningsvolumet.
Utearealene opparbeides i samsvar med etatens forslag til utearealnormer, områdetype 4 som bla.
innebærer at utearealets størrelse skal utgjøre minimum 20% av boligenes totale BRA, at minimum 75%
av dette skal være på terreng og at minimum 50% av utearealet skal være solbelyst 1. mai kl. 15.00.
All parkering legges under terreng og er i henhold til normen for den åpne byen. Med en variert
leilighetsfordeling innebærer dette ca. 432 p-plasser for bil og 664 for sykkel. 50% av sykkelparkeringen
legges på terreng i tilknytning til innganger.
Det tillates to avkjørsler til Aslakveien og det reguleres fortau langs planområdet i 3m bredde slik at det
her blir tosidig fortau.
Det reguleres ikke barnehage da det er avklart med Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning at
barnehagebehovet i Bydel Vestre Aker totalt sett er dekket de neste ti årene og at det ikke er behov for
ytterligere kapasitetsøkning. Igangsatte utbyggingsprosjekter og avvikling av midlertidigheter er da tatt
med i beregningen. Det er også planlagt flere barnehageplasser i privat regi i bydelen de nærmeste årene, i
tillegg til en stor kommunal barnehage i Holmenveien.
Konflikter
Forhåndsuttalelsene avdekker stor motstand mot høyder og utnyttelse, samt økt trafikkbelastning.
Bydelen anbefaler maks 4 etasjer.
Plan- og bygningsetaten anbefaler boliger, men utnyttelsen er for høy. Planområdet er ikke et
utviklingsområde verken i gjeldende kommuneplan eller i forslaget til ny kommuneplan. Vi anbefaler
hovedgrepet som legger til rette for et stort, sammenhengende uteareal med høy kvalitet. Foreslåtte allment
tilgjengelige forbindelser både gjennom området fra Aslakveien til Mærradalen og langs kanten av
Mærradalen tilfører området kvaliteter. Forutsetningen for å anbefale hovedgrepet er en avstemt balanse
mellom utforming og volumoppbygging med god terrengtilpasning, god variasjon i høyder og rause
åpninger i bebyggelsen. Foreslått bebyggelse må bearbeides både med hensyn til høyde og utforming for å
bryte ned volumene. Vi vil gjøre en endelig vurdering av høyder og utforming etter offentlig ettersyn.
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1.2 EKSISTERENDE SITUASJON OG FREMTIDIG BYPLANGREP (forslagstillers
illustrasjoner)
1.2.1

Skisse – eksisterende situasjon

Figur 1.2.1:

Gjeldende regulering

Figur 1.2.2:

Dagens situasjon – skråfoto mot nordøst
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1.2.2 Skisse av fremtidig byplangrep
Planområdet foreslås endret fra industri til boligformål, med etablering av ca. 410-420 boenheter.
Ny bebyggelse langs eiendomsgrensen danner et stort og solrikt indre fellesrom. P-anlegg under terreng
skjermer planområdet for trafikk.
Forslaget legger opp til en åpen struktur med bymessig utforming og gode bolig- og uteromskvaliteter.
Det legges vekt på å etablere gode sammenhenger med omgivelsene, med tilbakeføring av stedegen
vegetasjon på planområdet og gjennomgående, allment tilgjengelige forbindelser som knytter seg opp mot
det overordnede turveisystemet i Mærradalen.
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Figur 1.2.4:

Illustrasjonsprosjekt – fugleperspektiv, sett mot øst

Figur 1.2.5:

Hovedforbindelse gjennom gårdsrom mot Mærradalen, sett mot sør-øst
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1.3 FORSLAGETS NØKKELOPPLYSNINGER
Forslagsstiller: Aslakveien 20 AS v/ Union eiendomskapital, pb. 1715 Vika, 0252 OSLO,
egil.wahl@obos.no
Fagkyndig:

A-lab (Arkitekturlaboratoriet AS), Drammensveien 130, office@a-lab.no

Eieropplysninger
Gnr. 11, bnr. 338, 395, 401, 402 og 403

Aslakveien 20 AS

Arealstørrelse – planområde
Planområdet totalt:
18 190 m²
Areal for hvert formål:
Bebyggelse og anlegg – boligbebyggelse - blokkbebyggelse
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – fortau:

17 832 m²
357 m²

Arealstørrelse – ny bebyggelse
Over terreng: BRA= 36 300 m²
Under terreng: BRA= 16 630 m²
Arealstørrelse – eksisterende bebyggelse som opprettholdes
Over terreng: BRA= 0 m²
Under terreng: BRA= 0 m²
Utnyttelse m. m.
Bruksareal bolig

BRA= 36 300 m² (eksklusiv areal under terreng)

Antatt antall boligenheter: 410 - 420 stk. (avhengig av leilighetssammensetning)
Antatt boligtype:
blokk
Antatt leilighetsfordeling: 70 toroms, 305 treroms, 34 fireroms.
Parkering
Parkering skal være i henhold til den til enhver tid gjeldende parkeringsnorm for Oslo kommune.
I henhold til gjeldende norm for «åpen by» innebærer dette anslagsvis:
Biloppstillingsplasser under terreng:
Biloppstillingsplasser på terreng:
Sykkeloppstillingsplasser under terreng:
Sykkeloppstillingsplasser på terreng:

432 stk.
3 stk.
332 stk.
332 stk.

Vurdering av forskrift om konsekvensutredning.
Planforslaget er vurdert i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 første ledd, jf. § 4-2 med tilhørende
forskrift. Planforslaget faller ikke inn under forskriftens virkeområde og skal derfor ikke
konsekvensutredes.
Kunngjøring og varsling
Igangsetting av planarbeidet ble kunngjort 15.04.2014 i Aftenposten og Dagsavisen.
Grunneiere og andre rettighetshavere er varslet ved brev datert 07.05.2014.
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2 FAKTADEL
2.1 BAKGRUNN (forslagstillers tekst)
Planforslaget for Aslakveien 20-28 fremmes av grunneier Aslakveien 20 AS. Grunneier skal rive
eksisterende industribebyggelse. Planforslaget har til hensikt å tilrettelegge for boligutbygging på tomten.
I Plan- og bygningsetaten (PBE)s område- og prosessavklaring til oppstartsmøte (201309312-7) vurderes
planområdet som «meget velegnet til boligformål».
Prosjektet «Solbakken» av A-lab (Arkitekturlaboratoriet AS) ble kåret til vinnerforslag i et
parallelloppdrag i regi av tiltakshaver, i konkurranse med LOF Arkitekter AS / Meinich Arkitekter AS og
Hille Melbye Arkitekter AS. Det har siden vært avholdt dialogmøter med PBE, med vurdering og
tilbakemeldinger til forslagsstiller på to revisjoner av hovedgrepet.
Planforslaget er resultat av PBEs anbefalinger i denne prosessen, med unntak av fordelingen av høyder på
nordlig og sørlig bygg på planområdet. Arealutnyttelsen forslaget legger til grunn er videre tilpasset for å
dekke inn kostnader av transformasjonen og ivareta økonomisk levedyktighet for prosjektet.
Plan- og bygningsetatens kommentarer og evt. suppleringer
PBE forutsetning for å anbefale høyder opp til 10 etasjer er at denne høyden utgjør en mindre del av
bebyggelsen og at disse høydene utformes som slanke tårn. PBE har også vært skeptiske til noen av
de øvrige høydene, ikke bare som nevnt av forslagsstiller kun «nordlige og sørlige bygg». Jfr. etatens
foreløpige vurdering.
2.2 PLANSTATUS
2.2.1 Overordnede føringer og gjeldende planstatus (forslagstillers tekst)
Rikspolitiske bestemmelser eller retningslinjer / Statlige planbestemmelser og retningslinjer
Retningslinjene for areal- og transportplanlegging T-5/93 har som mål at arealbruk og transportsystem
skal utvikles slik at de fremmer samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, med miljømessig gode
løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, god trafikksikkerhet og effektiv arealavvikling.
Retningslinjer om støy i arealplanlegging T-1442/12 har til hensikt å forebygge støyplager og ivareta
stille og lite støypåvirkede natur- og friluftsområder.
Retningslinjene om barn og planlegging T-2/08 (12.06.2008) skal ivareta at arealer som brukes av barn
og unge skal sikres mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare.
Retningslinjene for vernede vassdrag T-1078 forutsetter at vassdragenes verneverdier ikke må
undergraves av andre inngrep. Mærradalsbekken inngår i Oslomarkvassdragene som er vernet i Verneplan
I for vassdrag av 06.04.1973 og omfattes derfor av RPR for vernede vassdrag.
Som et hjelpemiddel for kommunal forvaltning angir retningslinjene tre vassdragsbelteklasser med ulike
forvaltningshensyn. Mærradalsbekken tilhører klasse 1: Vassdragsbelte i og ved byer og tettsteder, som
har eller kan få stor betydning for friluftsliv. Her anbefales at «Inngrep som er til skade for pedagogiske
verdier, friluftslivsverdier, herunder fiske og framkommelighet i og langs vannstrengen, eller
opplevelsesverdier, bør unngås.»
Gjeldende overordnede planer
Kommuneplan 2008 (KP 2008), vedtatt 11.06.2008:
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Kommuneplanen definerer fem mål som er konkretisert i flere strategier. Arealstrategien mot 2025 er en
konsentrert, knutepunktbasert og stasjonsnær utbygging. Nærmeste knutepunkt er Røa og Hovseter.
Kommuneplan 2009 (KP 2009), juridisk bindende arealdel for Oslo, vedtatt 16.12.2009:
KP 2009 er en juridisk bindende arealdel som viderefører arealstrategiene i KP 2008, og består
utelukkende av gjeldende reguleringer. Ethvert planforslag med endring av formål vil formelt sett være i
strid og innebære en endring av kommuneplanens arealdel.
KDP 8 Kommunedelplan Grøntplan for Oslo, vedtatt 15.12.1993 angir Mærradalen som «Naturpark» og
eksisterende gangstier som «Turvei, bruksmessig sikret».
KDP 17 Kommunedelplanen for torg og møteplasser (KDP T+M), vedtatt 22.04.2009 angir Mærradalen
– som planområdet grenser til – som «annen overordnet møteplass» der det skal «tilrettelegges for
allsidig, gjerne varierende rekreasjonsbruk. Det skal legges vekt på tilrettelegging for ikke organisert
bruk. Innenfor annen overordnet møteplass kan avgrensete arealer legges til rette og utvikles for allsidig
rekreasjonsbruk». Gangstier i området angis som «Overordnet forbindelse» som skal «bidra til et nett av
trygge, vakre, innbydende og sammenhengende gangbaserte forbindelser til og mellom byens torg og
møteplasser».

Figur 2.2.1:

Kartutsnitt fra KDP T+M. Planområdet grenser til Mærradalen, som er angitt som
«annen overordnet møteplass» med «overordnet forbindelse» som skal opprettholdes og
tilrettelegges.

Byøkologisk program, vedtatt 23.03.2011 legger vekt på miljøkvaliteter og byutvikling i samsvar med
byøkologiske prinsipper. Programmets visjon og hovedmål er at Oslo skal være et bærekraftig bysamfunn
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der alle har rett til ren luft, rent vann og tilgang på gode friområder. Fortetting bør ikke gå på bekostning
av grønnstruktur.
Gjeldende regulering
Regulerings- og bebyggelsesplan med vedtekter på gnr 11 bnr 42 m.fl. Søndre Rød, bolig- og
industriareal, S-436, 09.05.1952: Byggeområde 73/62 regulert til byggeområde for industri. Arealet skal
anvendes til lett industri og industrianleggenes art, utforming og plassering skal i hvert enkelt tilfelle
godkjennes av reguleringsvesenet. Isolasjonsbelter kan ikke bebygges. Bebyggelse kan oppføres i inntil 3
etg. Utnyttelsesgraden bør ikke overstige U=0,8.
Reguleringsplan S-7362, 06.02.1962
Regulert til byggeområde for industri. Regulert byggelinje mot Aslakveien.
Pågående planarbeid
Forslag til Kommuneplan – Oslo mot 2030 (høringsutkast til off. ettersyn, 11.02.14): indikerer
planområdet som Bebyggelse og anlegg med «økt tetthet, god bymessig/arkitektonisk kvalitet og gode
gate/byrom» (§11.2.2).
Planens hovedkart viser at planområdet berøres av omformingssone for kabling av høyspentledninger, og
at Mærradalen angis som Hensynssone for båndlegging – naturmiljø.
Tilhørende arealstrategikart angir Røa og Hovseter som «prioriterte stasjonsnære områder», som forklares
slik: «Ved stasjonsnære områder langs banenettet som er egnet for stedsutvikling med et betydelig antall
boliger skal høyere utnyttelse vurderes».
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Kartutsnittet fra byrådets forslag til ny kommuneplan viser bl.a. at planområdet berøres av
omformingssone for kabling av høyspentledninger(under bakken). Mærradalen angis som
Hensynssone for båndlegging – naturmiljø.

Forslag til revidert grøntplan – Kommunedelplan for den blågrønne strukturen i Oslos byggesone
(høringsutkast av 22.06.09): Planen er en revidering av Kommunedelplan 8 for grøntstruktur i
byggesonen – Grøntplan for Oslo, vedtatt 15.12.1993, med mer konkrete føringer for grøntstrukturen i
Mærradalen. Planen angir den tilgrensende Mærradalen som viktig blågrønn struktur og turvei A12 som
viktig overordnet forbindelse forbi planområdet.
Forslag til ny utearealsnorm for Oslo – Normer for felles leke- og uteoppholdsarealer for boligbygging
i indre Oslo (høringsforslag mai 2012): Har til hensikt å sikre tilstrekkelige utformings- og arealkrav i
boligfortettingsprosjekter. For planområdet gjelder områdetype 4, som stiller minstekrav om blant annet
minste felles ute- oppholdsareal av BRA bolig og andel av dette på terreng/lokk på/over gateplan, samlede
enheter uteoppholdsareal og solforhold på terreng.
Mærradalen – Reguleringsplan – Natur- og friområde, saksnr. 200502608 (planforslag): Planforslag
fremmet av Sweco Norge AS på vegne av Oslo kommune/Friluftsetaten, med tanke på å utarbeide en
verneplan for Mærradalen, da området er et av de mest verdifulle naturområdene i Oslo og totalt sett
vurderes som et nasjonalt viktig område for bevaring av biologisk mangfold. Hovedhensikten med planen
er å verne det biologiske mangfoldet, men også å sikre rekreasjonsmulighet på eksiterende stier. Saken er
planlagt sendt til Byrådsavdelingen medio 2014.
Plan- og bygningsetatens kommentarer og evt. suppleringer
Statlige planretningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging ble fastsatt ved kgl. res. av
26.09.2014. Disse erstatter Rikspolitisk retningslinje for areal og transportplanlegging (T 5/93).
Hovedprinsippene er som før. Endringer er tydeligere vektlegging av utbygging av kollektivtrafikk,
gang- og sykkel, differensiert tolkning mellom områder med vekstpress og perifere regioner, aktiv
bruk av kulturminner som ressurser i tettsteder mm.
Gjeldende regulering er ukorrekt redegjort for. S-7362 eksisterer ikke.
Gjeldende regulering er S-436, stadfestet 09.05.1952 der planområdet er regulert til industri med
bebyggelse i inntil 3 etasjer og med maks utnyttelsesgrad U=0,8. Denne planens bestemmelser setter
krav til bebyggelsesplan for fastsettelse av detaljutformingen av området. Denne ble vedtatt i sak
73/62, datert 06.02.1962.
Pågående planarbeid:
Forslagsstiller viser til § 11.2.2 i forslag til ny kommuneplan. Denne paragrafen omfatter imidlertid
områder ved kollektivknutepunkter og kan derfor ikke være en retningslinje for ny bebyggelse i
planområdet.
Røa og Hovseter er ikke «knutepunkt» i kommuneplanen, det er «stasjonsnære områder».
Planområdet kan heller ikke karakteriseres som et stasjonsnært område (maks 500m fra jernbaneeller T-banestasjon). Det ligger 1km fra både Røa og Hovseter og er markert som «nåværende
bebyggelse og anlegg» i forslaget til ny kommuneplan – Oslo mot 2030. Dette innebærer at det ikke
er et utviklingsområde.
Forslag til revidert grøntplan er innarbeidet i forslag til ny kommuneplan – Oslo mot 2030.
Reguleringsplan for Mærradalen ble oversendt til politisk behandling 30.06.2014.
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2.3 EKSISTERENDE FORHOLD
2.3.1 Forslagsstillers stedsanalyse
Lokalisering og bruk

Figur 2.3.1:

Lokalitet

Planområdet ligger i bydel Vestre Aker, nordvest i Oslo Kommune. Røa og Hovseter er nærmeste
bydelssentre, begge i ca 1,0 km/10-15 minutter gangavstand fra planområdet.
Planområdet består av fem ulike gårds- og bruksnummer med størrelse på 18,19 da, og avgrenses av
Aslakveien i vest, eksisterende boligbebyggelse i nord, Mærradalen i øst og sør. Tomten brukes i dag til
næringsvirksomhet. Planområdet omfatter også en mindre del av Aslakveien, for mulig nytt fortau.

Figur 2.3.2:

Planområdet ligger 1, 0 km og 12 min. gangavstand fra Røa T-banestasjon.
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Stedsutvikling

Figur 2.3.3:

Planområdet (sett mot nord-vest)

Både Røa og Hovseter er i gjeldende kommuneplan definert som stasjonsnære områder og gjenstand for
bymessig utvikling og boligfortetting (hhv. ”konsentrert fortetting” og ”hovedvekt på boligpotensial”).
Planlagt utvikling av Røa torg vil styrke handels- og kulturtilbudet i området, og med øvrige
fortettingsprosjekter bidra til å revitalisere Røa som bydelssenter og byen som helhet.
Planområdet utgjør én av to gjenværende «industri-enklaver» i et område som preges av store grøntarealer
og boligblokkbebyggelse. Nabotomten er i nyere tid transformert fra industri til boliger.
Potensialet for transformasjon og boligutvikling på tomten vurderes som betydelig.
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Natur- og ressursgrunnlaget

Figur 2.3.4:

Grønnstruktur og viktige forbindelser i nærområdet

Natur- og ressursgrunnlaget på tomten består i den umiddelbare nærheten til Mærradalen. Det biologiske
mangfoldet er viktig i undervisningsøyemed. I tillegg er området Mærradalen et viktig område for bynært
friluftsliv, fysisk trening og sykling for transport og rekreasjon.
At Mærradalen er avmerket som eksisterende møteplass og overordnet forbindelse, hensynssone –
naturmiljø, i hhv. KDP17 T+M, forslag til revidert grøntplan for Oslo samt forslag til ny kommuneplan
for Oslo, bør gjenspeiles i bebyggelsesforslaget. Det går en gangvei langs dalens bunn, med mindre stier
og avstikkere opp langs dalsidene, som er nokså bratte. Gangveien brukes både til ren rekreasjon og som
ferdselsåre for myke trafikanter.
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Figur 2.3.5:
Utdrag fra stedsanalyse: Mærradalen – på bakkeplan.
Det vises til planbeskrivelsen vedlegg Landskapsvurdering og Stedsanalyse for utdypende redegjørelse.
Barns og unges interesser
Det er ingen tilrettelagt leke- og oppholdsarealer på planområdet. Tilgrensende grøntområde, Mærradalen,
brukes til lek og uorganiserte uteaktiviteter av skoler og barnehager. Mærradalen benyttes også av lokale
idrettslag til trening både sommer og vinter.
Det vises til landskapsvurdering og trafikkanalyse for nærmere redegjørelse.
Naturmangfold
Mærradalen er et nasjonalt viktig område for bevaring av biologisk mangfold, og det pågår et planarbeid
for å regulere Mærradalen til spesialområde naturvernområde. Her er det et særlig rikt fugleliv, med 68
ulike fuglearter kartlagt, hvorav tre rødlistede. Det er tidligere registrert et gammelt ynglehi for grevling i
Mærradalen; utover dette er det registrert få større pattedyr i området. Det er i området totalt registrert og
belagt 39 rødlistede arter fra organsimegruppene karplanter, moser og sopp. Det vises til
landskapsvurdering og ROS-analyse for nærmere redegjørelse.

Figur 2.3.6:

Registrerte naturtyper i nærheten av planområdet (Kilde: Miljødirektoratet – Naturbase)
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Estetikk og byggeskikk
Områdets bebyggelsesstruktur

Figur 2.3.7:

Bebyggelsesstruktur, boligtypologi og skala i nærområdet

Industribebyggelsen på planområdet består av store og sammenhengende volumer.
Bebyggelsesstrukturen i det utvidede området er sammensatt, med blanding av storskala
industribebyggelse, to-/flermannsboliger, småhus/større villaer, rekkehus og blokkbebyggelse.

Figur 2.3.8:

Bebyggelsesstruktur, boligtypologi og skala i nærområdet
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Nærområdet er dominert av er dominert av boligblokkbebyggelse. Nærmeste naboer til planområdet i nord
og øst er blokkbebyggelse med hhv. 4-5 og 6 etasjer + underetasje mot planområdet. Sør for planområdet
ligger en gruppe store og arealkrevende terrassehus på 3-6 etasjer.

Figur 2.3.9:

Bebyggelsesstruktur og typologi omkring Mærradalen.

Figur 2.3.10:

Tilgrensende boligbebyggelse i nord, kvalitet uterom
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Figur 2.3.11:

Boligbebyggelse i vest, henvendelse leiligheter og utsikt

Figur 2.3.12:

Boligbebyggelse i sør, henvendelse leiligheter og utsikt
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Langs kanten av Mærradalen lenger mot sør, og i øst, ligger også flere områder med boligblokkbebyggelse
og terrassehus i relativt stor skala.
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Figur 2.3.13:

”Storskala” typologi og bebyggelsesstruktur langs kanten av Mærradalen.

Planområdet
Tomten er bebygd med arealkrevende industribebyggelse i 4-5 etasjer, av ulik alder.
Bebyggelsen er sammensatt, men framstår likevel relativt homogent i skala og uttrykk.

Figur 2.3.14:

Planområdet og de nære omgivelsene
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Ubebygde arealer består i hovedsak av grå flater (asfalterte veier, ramper, parkeringsplasser,
inn/utkjøringer fra Aslakveien) og er i liten eller ingen grad tilrettelagt for opphold. Terrengsprang tas opp
med betongmurer. Tomten slik den er disponert i dag fremtrer uoversiktlig og lite tilgjengelig. Enkelte
store trær og noe beplantning myker opp miljøet. Det er mulig å gå langs tomtens østside på den asfalterte
veien, til en sti som fører ned til Mærradalen. Inngangene til stiene er imidlertid vanskelige å finne dersom
man ikke er godt kjent fra før. I sin helhet oppleves planområdet i dag som et fremmedelement i et område
som ellers preges av grøntområder og boliger.
Eksisterende bebyggelse er lite egnet til å kombinere med byutvikling. Med unntak av store asfalterte
flater for parkering og motorisert ferdsel er området i dag lite tilgjengelig og ikke universelt utformet.
Det vises til illustrasjonsvedlegg for nærmere dokumentasjon av dagens situasjon.

3. Figur 2.3.15:
Sosial infrastruktur

Planområdet i dag
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Figur 2.3.16:
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Skoler, barnehager og viktige målpunkt i nærområdet

Skoler og barnehage
Barn fra planområdet vil sokne til Huseby barneskole og Hovseter ungdomsskole. Barneskolen har
aktivitetsskoletilbud (tidligere SFO). Nærmeste videregående skole er Persbråten. Lysejordet barneskole,
Bjørnsletta ungdomsskole og Ullern videregående skole ligger også i nærheten.
Nærmeste kommunale barnehage er Rønningen barnehage (Øvre Myrhaugen 17), nærmeste private
barnehager er Lysejordet barnehage (Vækerøveien 141) og Montesorribarnehagen Solsikken
(Ullernkammen 15). For øvrig har bydel Vestre Aker 80 barnehager, hvorav 23 er kommunale ifølge
bydelens nettsider. Det vises også til trafikkanalyse.
Lokal service
Nærmeste dagligvarebutikk ligger i Aslakveien 18 (Rema 1000, inntil planområdet).
Det ligger også en lokal kolonialforretning på Ullerntoppen, ca 150 meter sør for planområdet.
Kollektivtrafikk
Planområdet ligger i umiddelbar nærhet til bussholdeplass (i Ostadalsveien i sørvest og i Aslakveien i
nord) for linje 46 og 47, med mellom 2 og 4 avganger i timen avhengig av tid på døgnet. Nærmeste T-bane
stasjon er Røa, ca 1,0km gange fra planområdet. Iht trafikkanalyse vurderes det at kollektivtilbudet totalt
sett må anses å være rimelig godt.

Figur 2.3.17:

Holdeplasser for buss og t-bane i nærområdet

Kulturminner
Det er ikke registrert automatisk fredede kulturminner, vedtaksfredete eller andre vernede kulturminner i
Rikantikvarens database på planområdet.
Det stilles ikke krav om geologiske registeringer på planområdet. Nordøst for planområdet, på østre side
av Mærradalen, er det gjort funn av gravfelt fra folkevandringstiden som automatisk er fredet.
Noe sør-vest for planområdet, i Øvre Myrhaugen 5,7 og 9 og Ostadalsveien 63-71, finnes boliger som er
oppført på byantikvarens gule liste. Disse utgjør ifølge Byantikvaren et helhetlig boligmiljø fra
etterkrigstiden.
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Teknisk infrastruktur
Området har en etablert teknisk infrastruktur. Kommunale ledninger for vann og avløp ligger i Aslakveien.
Høyspentledning grenser til planområdet i syd. Ledningen skal i følge forslag til ny kommuneplan graves
ned på sikt. Planområdet ligger utenfor konsesjonsområdet for fjernvarme.
Det vises til VA-plan og ROS-analyse for nærmere redegjørelse.
Miljøfaglige forhold
Solforhold
Planområdet har relativt gode solforhold. Ingen nabobygg kaster skygge av betydning på tomten.
Støyforhold
Kommunale støykart viser at deler av planområdet Aslakveien berøres av rød og gul støysone. Området
nærmest Aslakveien har høyest intensitet, med fallende grenseverdier mot øst.
Ca 2/3 av planområdet ligger utenfor rød/gul støysone.
Grunnforhold
Planområdet ligger på kanten av en bratt skråning. Det har vært utglidninger i området.
Geologiske undersøkelser viser at grunnen i hovedtrekk består av faste fyllmasser, eller granulære
steinholdige masser av antatt grus, sand ned til fjell. Fjell er avdekket fra 0,5-4,5m under terreng.
Det henvises til geoteknisk rapport for utdypende beskrivelse av grunnforhold.
Forurensning
Planområdet er et industriområde med tidligere mekanisk verksted, trykkeri og limfabrikk. Det er derfor
grunn til å tro at det kan være forurensning i grunnen.
Overgang mot Mærradalen
Skråningen fra tomten ned i dalen består av tippmasser med mye grov stein. Langs og delvis utenfor
tomtegrensen er det lagt en asfaltert vei. Diverse avfall (møbler, hvitevarer, potteplanter og hageavfall) er
dumpet i skråningen, noe som er et problem både for naturmiljøet såvel som opplevelsesverdien av
området.
Trafikkforhold
Eksisterende virksomhet på tomten medfører en del tung transport i Aslakveien, som er en nokså smal vei.
Det er gateparkering langs planområdet. I tillegg har planområdet i dag 6 avkjørsler. Til sammen gir dette
et noe uoversiktelig trafikkbilde som kan oppleves konfliktfylt i et ellers rolig boligstrøk.
Ovenstående kapittel er en sammenfatning av planbeskrivelse med vedlegg. For nærmere redegjørelse
av respektive tema, se planbeskrivelsens vedlegg:
- Stedsanalyse
- Landskapsvurdering
- Trafikkanalyse
- ROS-analyse
- Geoteknisk rapport
- VA-plan
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Plan- og bygningsetatens stedsanalyse

Grønnstruktur:
Planområdet grenser i øst til Mærradalen der terrenget faller bratt mot øst ned mot bunnen av dette
markerte landskapsdraget. Mærradalen er registrert med naturtype gammel barskog med potensial for rikt
biologisk mangfold. Dette går helt inntil eiendomsgrensen til planområdet. Mærradalen har størst
artsmangfold av vassdragene i Oslo og er samtidig et viktig turområde. Mærradalen er under regulering for
å sikre naturkvalitetene og rekreasjonsverdiene.
Det er turveiforbindelse fra Mærradalen i øst og syd for planområdet, over Aslakveien og vestover, som
sikrer en viktig sammenheng i turveisystemet fra Mærradalen og vestover.
Omkringliggende bebyggelse:
All tilgrensende bebyggelse er boliger. Bebyggelsen i syd er terrasseblokker i 4 – 6 etasjer samt
underetasje. I nord er det en nyere boligutbygging med blokker i 3 etasjer + tilbaketrukket 4. etasje mot
veien, 4 etasjer + tilbaketrukket 5. etasje mot Mærradalen og 3 etasjer + underetasje mot planområdet.
Sistnevnte blokk ligger langs nabogrensen i en avstand av 4m.
På den andre siden av veien er det en lamell i 6 etasjer + underetasje lengst syd, øvrig bebyggelse her er 3
etasjer + u og 4 etasjer + u nærmest veien. Utearealene for disse er orientert mot vest.
Omkringliggende boligbebyggelse har følgelig i hovedsak en høyde på 4 – 5 etasjer. Nærområdet har
panoramautsikt mot byen øst og sørøstover og utformingen av ny bebyggelse både med hensyn til
fotavtrykk og høyder vil ha stor innvirkning på utsikt for eksisterende bebyggelse.
Planområdet:
Planområdet stiger langs Aslakveien fra k 152 i nord til k 170 lengst sydvest i planområdet. Det er også
fall i øst/vest-retning fra k 170 ved Aslakveien til planert terreng på k 157 mot Mærradalen syd i
planområdet.
Eksisterende industribebyggelse er oppført i 2-3 etasjer + underetasjer der terrenget naturlig ligger til rette
for det. Høyden på eksisterende bygning lengst nord er den samme som ny boligblokk på nabotomten.
Bebyggelsen ligger på begge sider av eiendomsgrensen i en avstand av 4m.
Utearealene består stort sett av grå flater bortsett fra noe vegetasjon i randsonen mot Mærradalen, mot syd
og mot sydvest. Planområdet er følgelig nordøstvendt og terrengstigning mot syd vil forsterke
høydevirkning av ny bebyggelse for eksisterende boliger i nord og vest.
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Skråfoto fra øst med Mærradalen i forgrunnen som viser store sammenhengende bygningsvolumer i
planområdet som stenger for kontakt med dalen vestfra.

Skråfoto som viser terrasseblokkene syd for planområdet med Mærradalen i forgrunnen.
Terrasseblokkene har lange fasader og store volumer.
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Skråfoto fra vest viser at planområdet ligger i et overgangsområde mellom ulike bygningstypologier.
Planområdet står derfor friere til å innføre en ny struktur i området.

Skråfoto fra syd som illustrerer hvordan planområdet ligger på kanten av den bratte skråningen ned til
Mærradalen. Overgangen blir derfor viktig.
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Tabell for tema som alltid skal sjekkes og følges opp når aktuelt
Tema

Oppstartsmøte
Gir
premisser

Offentlig
ettersyn
Gir
premisser

Politisk
behandling
Gir
premisser

Flom

Gir ikke
premisser

Gir ikke
premisser

Gir ikke
premisser

Geotekniske forhold

Gir
premisser

Gir
premisser

Gir
premisser

Kulturminner

Gir ikke
premisser
Gir
premisser

Gir ikke
premisser
Gir
premisser

Gir ikke
premisser
Gir
premisser

Teknisk infrastruktur

Gir
premisser

Gir
premisser

Gir
premisser

Barn og unges
interesser

Gir
premisser

Gir
premisser

Gir
premisser

Virksomhetsfare

Gir ikke
premisser

Gir ikke
premisser

Gir ikke
premisser

Naturmangfold

Miljøforhold

Kort utkvittering eller
henvisning til hvor omtales
I naturdatabasen er det registrert
naturmangfold i nærhet av
planområdet (Mærradalen- helt
inntil planområdets grense mot
øst.. Jfr. naturmangfoldloven).
Planområdet ligger mot kanten av
Mærradalen, høyt over dalbunnen
med bekk. Overflatevann fra
planområdet vil fordrøyes i
planområdet og i dalsidene ned til
bunnen av dalen.
Planområdet grenser inntil den
bratte skråningen ned mot
Mærradalen og utbygging av
planområdet må derfor omfatte
dette temaet i forslagsstillers
ROS-analyse. Det har vært
utglidninger i området.
Det er ikke registrert kulturminner
i planområdet.
Gul støysone inntil Aslakveien.
Mulig forurenset grunn etter
industri.
Planområdet grenser til
høyspentledning i syd.
Gode oppholdsarealer for nye
boliger + sikring av gode
gangforbindelser til Mærradalen
for eksisterende boliger i
nærområdet. Trafikksikkerhet, økt
trafikk til et stort antall nye
boliger.
Reguleringsformålet er boliger
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PLANFORSLAGET

3.1 Reguleringsformål, grad av utnytting, bebyggelsens plassering og høyder (forslagstillers tekst)
Formål
Eiendommen foreslås endret fra industri til boligformål, med nytt fortau langs planområdet.
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Disponering av tomten
Ny boligbebyggelse foreslås plassert i randsonen av tomten, med bilparkering plassert i hovedsak under
nye bygg. Eksisterende industribebyggelse forutsettes revet.
Allment tilgjengelige gangveiforbindelser knytter seg opp mot det eksisterende turveisystemet i
Mærradalen og sikrer offentlig tilgjengelighet gjennom planområdet. I tillegg legges det til rette for tosidig
fortau langs Aslakveien (se figur 2.4.1).

Figur 2.4.2:

Ny bebyggelsesstruktur på planområdet.

Grad av utnytting
Foreslått utnyttelse er 36 300 m2 BRA.
Mørke arealer under bakken (parkering under bebyggelsen/boder/tekniske rom o.l) medregnes ikke i BRA.
Plassering og høyder
Ny bebyggelsen foreslås organisert i fem individuelle enheter og plassert langs randsonen av tomten.
Foreslått plassering sikrer et sammenhengende uterom sentralt på tomten.
Balkonger tillates inntil 2,5 meter utenfor bygningens veggliv.
Markterrasser/forhager tillates inntil 3 meter utenfor bygningens veggliv.
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Minimumsavstand mellom bebyggelse og omgivelser.

Mellom ny bebyggelse og Mærradalen sikres tilstrekkelig plass til private hager, gangforbindelse og et
vegetasjonsbelte langs østsiden av planområdet. Mot nabo i nord sikres god avstand til nabobygg.

Figur 2.4.4:

Sikrede minimumsstørrelser (i rødt) og illustrasjonsprosjektets størrelser (i sort) for
åpninger mellom byggene.

Prosjektet legger opp til rause åpninger (uten overdekning) mellom blokkene. Det sikres
minimumsstørrelser for åpninger mellom byggene i bestemmelsene, med hensikt å etablere klare visuelle
forbindelser mellom Aslakveien/uterommet og Mærradalen.
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Høyder
Byggehøyder foreslås til mellom 5 og 10 etasjer. Hver enkelt blokk skal framstå som sammensatt av flere
bygningsvolumer, med underdeling av høyder og sprang på minimum to eller flere etasjer.

Figur 2.4.5:

Variasjon i høyder

Maksimum kotehøyder for de ulike byggene er angitt i reguleringsbestemmelsene.
På blokkenes lavere bygningsdeler tillates takoppbygg for heis og tekniske anlegg inntil 3,5 m., med
maksimum 15 % areal av underliggende etasje.
På blokkenes høyeste bygningsdeler tillates takoppbygg for heis og tekniske anlegg kun inntil 1,0 m., med
maksimum 20 % areal av underliggende etasje.
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3.2 Øvrige forhold som sikres i kart og bestemmelser (forslagstillers tekst)
Bruk
Det skal bygges ca. 410-420 nye boenheter, avhengig av leilighetssammensetning.
Utforming
Bebyggelsen skal utformes med variasjon, men ha slektskap i materialvalg og volumoppbygging.
Hver enkelt blokk skal framstå som sammensatt av flere bygningsvolumer, med underdeling av høyder og
sprang på minimum to eller flere etasjer. Monotoni i lange fasadeløp skal unngås.

Figur 2.4.6:

Bebyggelsen skal utformes helhetlig og med variasjon.

Det er i bestemmelsene satt detaljerte krav til kvalitet i bebyggelse og utearealer, fasader, takoppbygg,
takterrasser, rekkverk på takterrasser og enkelte romlige/tekniske forhold på bakkeplan.
Utomhusanlegg skal utformes slik at det etableres gode overganger til tilstøtende områder, estetisk og
funksjonelt. Det skal være god terrengtilpasning, og legges vekt på stedegen vegetasjon.
Krav til uteoppholdsareal
Planforslaget er utformet i samsvar med krav til områdetype 4 i forslag til ny utearealnorm for tett by, som
i tillegg til arealkrav legger vekt på romlighetskrav i utomhusarealene.
Bestemmelsene angir følgende krav til beregning av uteoppholdsarealer:
- Det skal avsettes uteoppholdsareal for boliger på minimum 20 % av BRA bolig.
- I uteoppholdsarealet inngår leke- og oppholdsarealer, gangveier og takterrasser.
- Minst 75 % av uteoppholdsarealet skal være på terreng.
- 50 % andel av areal på terreng skal være solbelyst min. 5 timer 1. mai.
- Det skal anlegges samlede enheter for felles uteoppholdsareal (SFUA) på minimum 500 m2.
- Grøntareal kan medregnes i minste felles uteoppholdsareal (MFUA) dersom det er brukbart for lek
og opphold.
- Uteoppholdsarealer som er brattere enn 1:3, kan ikke medregnes med mindre det er brukbart
for lek og opphold, som for eksempel akebakker.
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Prinsippoversikt utearealer.

Det stilles detaljerte krav til utforming av utearealene. Hovedmomenter som sikres er:
- Utforming og innhold for varierte aktiviteter/lek tilpasset alle aldersgrupper
- Definerte soner for opphold med tydelig romlig avgrensning
- Ulike funksjoner skal orienteres best mulig i forhold til klimatiske forhold
- Fysisk skjerming mellom private uteoppholdsarealer og felles uteoppholdsarealer
- Vekstlag som sikrer tilfredsstillende vilkår for etablering av variert vegetasjon
- Grøntareal over kjeller skal ha vekstlag som sikrer tilfredsstillende vilkår for etablering av
variert vegetasjon
- Stedegen, variert og romdannende vegetasjon, med både store trær og busker
- Trær med minimum stammeomkrets på 18-25 cm skal benyttes.
Det legges til rette for takterrasser på tak på av deler av bebyggelsen. Takterrasser skal være både felles og
private. Det er ikke avklart hvordan denne fordelingen skal være.

Saksnr: 201309312-37

Side 35 av 87

Gangforbindelser med offentlig tilgjengelighet
Viktige gangforbindelser på planområdet skal være privat, men allment tilgjengelige områder og ha
muligheter for opphold.

Figur 2.4.8:

Nye gangforbindelser på planområdet

Det skal etableres to gangforbindelser som skal være tilgjengelige for allmennheten:
- én gangforbindelse gjennom planområdet, fra Aslakveien til Mærradalen.
- én gangforbindelse/tursti langs planområdet i øst mot Mærradalen.
Gangforbindelsene skal tilstrebe å ivareta universell utforming, ha tilkomst for vedlikehold og være
kjørbare for utrykningskjøretøy der det er behov.

Figur 2.4.9:

Prinsippsnitt for nye gangforbindelse/overgangssone mot Mærradalen
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Universell utforming
Store og stedvise terrengvariasjoner gjør det vanskelig å ivareta universell tilgjengelighet på hele tomta.
Universell tilgjengelighet skal likevel tilstrebes i viktige gangforbindelser på planområdet.
Samferdselsanlegg
Det skal etableres fortau langs planområdet i Aslakveien. (se figur 2.4.1)
Fortauet skal være offentlig og opparbeides i henhold til Oslo kommunes veinormaler.
Sammen med søknad om rammetillatelse for samferdselsanlegg skal det innsendes byggeplan i målestokk
1:200. Reguleringsbestemmelsene angir detaljerte krav for hva planen skal vise.
Parkering og avkjørsel
Bilparkering foreslås til 1,0 plasser per leilighet, tilsvarende ca 410-420 plasser. Det tillates 3
oppstillingsplasser på besøksparkering på terreng. Besøksparkering for boliger kan også etableres i felles
p-anlegg under bygg A (foran port til P-kjeller), med direkte adkomst til uterom. Bilparkering skal i
hovedsak etableres i p-kjeller under planert terreng. Sykkelparkering skal være i henhold til den til enhver
tid gjeldende parkeringsnorm for Oslo kommune. I henhold til gjeldende norm innebærer dette anslagsvis:
Biloppstillingsplasser under terreng:
432 stk. (avhengig av leilighetssammensetning)
Biloppstillingsplasser på terreng:
3 stk.
Sykkeloppstillingsplasser under terreng:
332 stk.
Sykkeloppstillingsplasser på terreng:
332 stk.
Sykkelparkering skal primært plasseres nær innganger, med minst 50 % i sykkelrom eller under tak.
Planområdet skal ha to avkjørsler, mot seks i dag. Endelig plassering fastsettes ved rammetillatelse.

Figur 2.4.9:

Prinsipp for parkering under bygg/terreng.
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Leilighetsfordeling
Det tillates ikke ensidig orienterte leiligheter mot nord. Det tillates ingen leiligheter under 35 m2.
Utomhusplan/takplan
Sammen med søknad om rammetillatelse for bebyggelse og anlegg skal det innsendes en detaljert
utomhusplan i målestokk 1:200 for det enkelte felt. Reguleringsbestemmelsene angir detaljerte krav for
hva planen skal vise. Utomhusplanen skal godkjennes samtidig med rammetillatelse.
Dersom det etableres felles takterrasse, skal det også følge detaljert takplan i 1:100 med rammesøknaden.
Reguleringsbestemmelsene angir detaljerte krav for hva planen skal vise.
Utearealer på tak som inngår i utearealregnskapet skal redegjøres for i takplan.
Barn og unges interesser
Det vil i forbindelse med utbygging tilrettelegges for lekearealer i boligenes uteoppholdsområder.
Miljøfaglige forhold (herunder overvannshåndtering, støy, fjernvarme)
I bestemmelsene stilles det detaljerte krav til at:
- lokal overvannshåndtering skal legges til grunn
- fjernvarme skal tilrettelegges for dersom tiltaket er konsesjonspliktig
- det skal iverksettes avbøtende tiltak dersom støy overskrider MD og Oslo kommunes
retningslinjer
- skråningen langs planområdet mot Mærradalen skal ryddes for asfalt og avfall
- en vegetasjonssone for biologisk mangfold med stedegen vegetasjon skal etableres langs
planområdet mot Mærradalen
Bestemmelsene inneholder også krav til avbøtende tiltak dersom prosjektet avviker fra normerte
krav/grenseverdier knyttet til enkelte av temaene.

Figur 2.4.10:

Overgangssone for biologisk mangfold langs planområdet mot Mærradalen.
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Risiko- og sårbarhet
En ROS-analyse belyser aktuelle tema og eventuelle forslag til aktuelle tiltak i planarbeidet.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Skred og geoteknisk ustabilitet
Overvann/drenering
Radon i grunnen
Sårbar flora og fauna
Verneområder og kulturminner
Hendelser på vei
Utslipp av giftige/eksplosjonsfarlige gasser/væsker
Høyspent
Forurenset grunn
Luftforurensning
Støy – trafikkstøy
Sabotasje/terror
Brannsikkerhet

Viktigste momenter er:
- nærhet til Mærradalen (sårbar flora og fauna)
- høyspent og elektromagnetisk felt i tilknytning til denne
- mulig forurensning i grunnen etter tidligere industrivirksomhet
Juridiske forhold, rekkefølgebestemmelser og gjennomføring
Allment tilgjengelige gangforbindelser skal tinglyses før politisk behandling.
Det stilles flere rekkefølgekrav.
Før midlertidig brukstillatelse skal eventuelle tiltak mot støy ved etablering av bebyggelse i gul støysone
være iverksatt.
Før brukstillatelse skal følgende være ivaretatt:
- opparbeidelse av uteoppholdsarealene
- opparbeidelse av vegetasjonssone langs planområdet mot Mærradalen langs eiendommen i øst mot
Mærradalen
- opparbeidelse av gangforbindelse gjennom planområdet, fra Aslakveien til Mærradalen
- opparbeidelse av tursti langs eiendommen i øst, mot Mærradalen
- opparbeidelse av tosidig fortau langs planområdet i Aslakveien
Før det gis rammetillatelse for samferdsel og tekniske anlegg skal byggeplan forelegges Bymiljøetaten.
Plan- og bygningsetatens kommentarer og evt. suppleringer
Kotehøyder for ny bebyggelse er kun angitt på kartet, ikke i bestemmelsene.
Det foreslås en grense for underjordisk parkeringsanlegg som ikke samsvarer med illustrasjonen i
figur 2.4.9. Foreslått grense for dette anlegget dekker hele tomten. Forslagsstiller ønsker dette for å
ha «slingringsmonn». Foreslått begrensning på plankartet sikrer dermed ikke at deler av utearealer
ligger på bakken og ikke på lokk. Dette er viktig i forhold til både god terrengtilpasning og muligheter
for å kunne ha større vegetasjon og i forhold til overvannshåndtering. Bestemmelsene sikrer kun
«nødvendig vekstlag». Dette må defineres nærmere, dvs angis i cm. Bestemmelsene sikrer heller ikke
at parkeringsanlegget legges under terreng og at det ikke blir eksponerte garasjefasader mot
uteoppholdsarealet. Bestemmelsene sikrer ikke en variert leilighetssammensetning.
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3.3 KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET
3.3.1

Forslagsstillers redegjørelse for konsekvenser av planforslaget.

Overordnede planer og mål
Planen bidrar til å oppfylle rikspolitiske retningslinjer og overordnede planer, angitt i kapittel 2.2.1:
Retningslinjene for areal- og transportplanlegging T-5/93: Prosjektet er i samsvar med retningslinjene
ved bl.a å bygge opp under hensynet til gående og bevegelseshemmede, grønnstruktur, biologisk mangfold
og estetisk kvalitet, samt å bidra til overordnede målsettinger om en bærekraftig byutvikling gjennom
konsentrert utbygging.
Retningslinjer om støy i arealplanlegging T-1442/12: Prosjektet er samsvar med T-1442/2012, da det
stilles krav om avbøtende tiltak for de delene av bebyggelse som berøres av gul støysone.
Retningslinjene om barn og planlegging T-2/08 (12.06.2008): Prosjektet er i samsvar med retningslinjene
blant annet ved å sikre rikelige, varierte og skjermede arealer til lek og opphold, samt styrke
trafikksikkerhet og redusere annen helsefare.
Gjeldende overordnede planer
Kommuneplan 2008 (KP 2008), vedtatt 11.06.2008: Planforslaget er i samsvar med KP 2008, som angir
Røa som et knutepunktsområde med potensial for transformasjon og konsentrert boligfortetting, med
«bymessig utvikling» som fortettingsstrategi.
KDP 8 Kommunedelplan Grøntplan for Oslo, vedtatt 15.12.1993: Planforslaget samsvarer med KDP 8
ved å styrke lokal økologi/grøntstruktur og bygge opp under det overordnede turveisystemet i Mærradalen
med allment tilgjengelige forbindelser.
Byøkologisk program, vedtatt 23.03.2011: Forslaget er i samsvar med Byøkologisk program ved å legge
vekt på miljøkvaliteter og byutvikling i samsvar med byøkologiske prinsipper.
Kommuneplan 2009 (KP 2009), vedtatt 16.12.2009: Det presiseres at planforslaget er i strid med
arealdelen i KP 2009. Da denne utelukkende består av gjeldende reguleringer, vil ethvert planforslag om
endring av formål derfor formelt sett være i strid med kommuneplanens arealdel.
Pågående planarbeid
Forslag til Kommuneplan – Oslo mot 2030 (høringsutkast til off. ettersyn, 11.02.14):
Planforslaget er i samsvar med forslag til ny kommuneplan (KP 2013), som indikerer planområdet som
Bebyggelse og anlegg med «økt tetthet, god bymessig/arkitektonisk kvalitet og gode gate/byrom»
(§11.2.2). Planforslaget er i tråd med byrådets forslag til ny kommuneplan for Oslo (Oslo mot 2030), ved å
forene boligfortetting med høy utnyttelse og et helhetlig byplangrep med gode bokvaliteter.
Kommuneplanen videreutvikler fortettingsstrategien i gjeldende kommuneplan (KP2008) med konkrete
tiltak for en grønn, effektiv og miljøvennlig utvikling fram mot 2030.
Forslag til revidert grøntplan – Kommunedelplan for den blågrønne strukturen i Oslos byggesone
(høringsutkast av 22.06.09): Planforslaget er i samsvar med denne planen, ved å tilrettelegge/styrke
turvei A12 som viktige overordnede forbindelser samt Mærradalen som blågrønn struktur.
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Forslag til ny utearealsnorm for Oslo – Normer for felles leke- og uteoppholdsarealer for boligbygging
i indre Oslo (høringsforslag mai 2012): Planforslaget i samsvar med forslag til ny utearealsnorm, ved å
oppfylle krav til Områdetype 4. Se kap. 2.4 for nærmere redegjørelse.
Stedsutvikling
Planområdet er vurdert som velegnet til boligformål og boligfortetting. Endring fra næring til boligformål
vil gi det omkringliggende boligområdet et mer helhetlig preg.
Parkering under bebyggelsen, redusert andel nytte-/tungtrafikk og fjerning av gateparkering vil generelt
bedre forholdene for myke trafikanter. Gårdsrommet og viktige forbindelser på planområdet vil være
tilgjengelig for alle, og vil således bli et grønt tilskudd til nærmiljøet.

Figur 2.5.1:

Eksisterende og ny bebyggelsesstruktur på planområdet

Barn og unges interesser
Redusert tung/nyttetransport, etablering av grønne uterom, møteplasser og lekeområder i det åpne
gårdsrommet vil åpne og tilgjengeliggjøre planområdet for barn og unge i området. Nye forbindelser i og
langs planområdet vil kunne forbedre barns skolevei.
Landskap
Topografi
Planforslaget innebærer at dagens bilbaserte industri- og asfaltlandskap – samt barrierene
bebyggelsen/uteområdene/trafikken representerer – erstattes av et grønt og sammenhengende terreng som
vil samsvare med det naturlige terrengfallet på tomten. Sammen med bearbeidete overganger mot
omgivelsene vil dette gi området et åpent og mer helhetlig preg enn i dag.
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Vegetasjon/grønnstruktur
Planområdet har i dag minimalt med vegetasjon. Forslaget medfører etablering av en variert flora (større
grøntområder med blant annet gressflater, busker, store trær og et eget vegetasjonsbelte mot Mærradalen
med vekt på stedegen vegetasjon), og andelen grønne, permeable flater på eiendommen økes.
Vegetasjonsbelte mot Mærradalen
Prosjektet legger til rette for en turvei og et nytt vegetasjonsbelte for lav, stedegen vegetasjon mellom ny
bebyggelse og kanten av dalen.
Biologisk mangfold
Økt andel grønne flater, åpninger fra gårdsrommet til Mærradalen og vegetasjonsbeltet mellom
planområdet og Mærradalen vil tilrettelegge for å styrke lokalt biologisk mangfold.
Estetikk og byggeskikk
Bebyggelsesstruktur
5 bygg er lagt i randsonen av tomten og danner et stort solfylt gårdsrom sentralt på planområdet. Åpninger
mellom byggene sikrer visuell kontakt med landskapet/omgivelsene, og gir et sammenhengende uterom
med ulike sekvenser i romforløpet.
Høyder, volum, skala, proporsjoner
Alle de 5 byggene er sammensatt av tre bygningsvolumer med varierende høyder, fra 5 til 10 etasjer. Dette
innebærer en høyere bygningshøyde enn omkringliggende bebyggelse, som varierer mellom 4-5 etasjer i
nord, 6 etasjer i vest og 6-7 etasjer i sør. De høyeste bygningsvolumene på 10 etasjer er alle plassert mot
Mærradalen, mens bebyggelsen blir lavere mot Aslakveien. Terrenget faller fra Aslakveien ned mot
tomtens nordøstre hjørne, slik at den reelle høyden på de byggene vil oppleves lavere sett fra Aslakveien.
Høy og tett vegetasjon i Mærradalen gjør at byggene må opp i høyden for å få glede av utsikt fra tomten;
og sprang i bebyggelsen gir prosjektet en oppbrutt silhouett som følger terrengets naturlige helning fra
høyest i sør til lavest i nord. Plassering av de høyeste byggene på tomtens østlige side vil være gunstig for
solforholdene i utearealene, og skyggen som disse byggene kaster over Mærradalen vil ikke påvirke
kvalitetene her.
De fem boligblokkene vil utformes med slektskap i materialvalg og volumoppbygging. Hvert bygg
oppleves som et separate bygg men også som en del av en helhetlig bebyggelse. Hver enkelt blokk er satt
sammen av tre mindre bygg, med egen inngang og kjerne. Variasjon i fasadeuttrykk og materialer vil
kunne underbygge dette.
Fjernvirkning/landskapsbilde
Ny bebyggelse blir synlig fra omkringliggende områder, og tilpasningen til eksisterende terrengform vil i
sin helhet bygge opp under den overordnede landskapsformen og -rommet som definerer Mærradalen. Det
overordnede bildet av en by med mye grønt endres ikke.
Det planlagte prosjektet vil kunne forbedre det lokale gatebildet ved å åpne opp for utsyn til Mærradalen
og tilføre større grønne arealer mot gaten.
Sett fra Mærradalen vil prosjektet i liten grad endre landskapets karakter. Mærradalen er for det meste en
trang dal og vegetasjonen er tett. Dette gjør at så lenge du beveger deg i dalen vil du oppleve å se lite av
det som ligger ovenfor dalens sider. Byggene blir ikke synlig fra turstien i Mærradalen. Det vil være mulig
å se bebyggelsen glimtvis enkelte steder, som illustrert med fjernvirkning fra Mærradalen/Husebyskogen
(standpunkt tatt utenfor stien, da prosjektet/tomten ikke er mulig å se fra stien).
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Det vises til Landskapsvurdering, vedlegg 7.

Figur 2.5.2:

Fjernvirkning – sett fra Torjusbakken (se vedlegg for større versjon)
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Figur 2.5.3:

Fjernvirkning – sett fra Mærradalen (se vedlegg for større versjon)

Figur 2.5.4:

Fjernvirkning – sett fra Husebyskogen (se vedlegg for større versjon)

Side 43 av 87

Saksnr: 201309312-37

Figur 2.5.5:

Side 44 av 87

Fjernvirkning – sett fra Holmenkollen stasjon (se vedlegg for større versjon)

Kulturminner
Eksisterende bebyggelse er ikke bevaringsverdig, og planforslaget vil ikke gi negative konsekvenser for
eksisterende kulturminner.
Sosial infrastruktur
Tiltaket vil legge til rette trafikksikker adkomst for myke trafikanter til planområdet.
Trafikkforhold
Overordnet
Trafikkanalyse beregner at tiltaket gir en trafikkvekst på 311 bilturer per døgn, dette vurderes av
trafikkonsulent som ikke merkbart i forhold til kapasiteten i vegnettet. Mye av dagens tungtrafikk (bl.a. til
Posten) forsvinner. Se for øvrig vedlegg 8 Trafikkanalyse.
Aslakveien
Det foreslås å etablere tosidig fortau langs deler av Aslakveien og fjerne gateparkering forbi planområdet.
Antall avkjørsler reduseres fra 6 til 2. Dette vil gi et mer oversiktelig trafikkbilde og legge til rette for økt
trafikksikkerhet for myke trafikanter.
Teknisk infrastruktur
Tiltaket vil medføre etablering av tosidig fortau i Aslakveien. Det tilrettelegges for renovasjonsløsninger
med nyere standard på planområdet.
Planområdet ligger utenfor konsesjonsområdet for fjernvarme. Bergvarme vurderes som alternativ
energikilde.
Universell utforming
Inngangspartier til bebyggelsen, samt felles utearealer i gårdsrom og på tak, vil bli utformet med universell
tilgjengelighet.
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Utendørs gangforbindelser blir tilgjengelig for alle og i hovedsak universelt utformet. Ny bebyggelse vil ta
opp terrengsprang der det er mulig. På grunn av terrengfallet på tomta vil deler av utearealene disponeres
til trapper, akebakker m.m., og ikke oppfylle normkrav til universell tilgjenglighet. Det vil legges vekt på å
forene hensyn til helhetlig utforming, kvalitet i uterom og tilgjengelighet.
Naturmangfold
Det finnes ikke særlige naturverdier på planområdet; men det er registrert flere lokaliteter med kartlagte
naturtyper grensende til planområdet; særlig i Mærradalen, ref punkt 2.4 i ROS-analysen. En
overgangssone med stedegen vegetasjon mellom planområdet og Mærradalen vil være med på å minske
kanteffekten av naturtypen og eventuell påvirkning fra planområdet. Planforslaget vil styrke grunnlaget for
naturmangfold på planområdet.
Det vurderes at prosjektet ikke vil få negative konsekvenser for det biologiske mangfoldet i Mærradalen.
Natur- og ressursgrunnlaget
Tilrettelegging og utvidelse av turveisystemet i Mærradalen vil tilrettelegge for allmenn ferdsel og trygt
opphold, lek og rekreativ bruk av planområdet
Nærmiljø og friluftsliv
Forbindelser gjennom planområdet er ikke-eksisterende i dag og det mangler møteplasser. Prosjektet
lager tydelige forbindelser gjennom tomten, som vil lede mot den eksisterende stien i Mærradalen.
Opparbeiding av gårdsrommet skaper møteplasser og lekeområder.
Bygningene som planlegges er høyere enn de eksisterende byggene, noe som betyr at det blir mer skygge i
dalsiden som grenser mot planområdet. Det er lite sannsynlig at dette har noen reell betydning for bruken.
Området som skyggelegges av den nye bebyggelsen er en svært bratt skråning hvor det går en sti.
Skråningen er tett bevokst med høye trær og det er relativt mørkt allerede i dag. Slik sett vil ikke
naturopplevelsen svekkes. Det vurderes at utbyggingen ikke får negative konsekvenser for friluftslivet i
Mærradalen. Det vises til vedlagte landskapsvurdering.
Miljøfaglige forhold
Støy
Prosjektet blir berørt av gul støysone nærmest Aslakveien (figur 2.5.6). Det blir iverksatt kompenserende
tiltak på aktuelle områder.
Utearealer ligger hovedsakelig i hvit sone (turkis på kartet under) og har tilfredsstillende nivåer for
støybelastning.
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Figur 2.5.6:

Støykart – 4 meter over terreng (bygg)

Figur 2.5.7:

Støykart – 2 meter over terreng (utearealer)
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Sol/skygge
Bebyggelse plassert langs randsonen av tomten gir gode solforhold på felles utearealer.

Figur 2.5.8:

Sol- og skyggediagrammer for 1. mai
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Takterrasser (på alle lavere bygg) vil utgjøre et solrikt tilskudd til arealene på bakkeplan.
Mot skråningen i Mærradalen gir prosjektet noe skygge. Det vises her til PBEs vurdering av temaet i
plansak om Mærradalen (200502608-22, s.7); «Solforholdene er ikke de beste i den trange dalen, men det
er av underordnet betydning i denne saken. Skyggelegging/høy luftfuktighet er derimot avgjørende for en
del av det biologiske mangfoldet som finnes i dalen».
Vann og avløp
Planforslaget vil medføre en oppgradert og nyutbygget infrastruktur på planområdet, og oppgradering av
overvannsledning ned mot Mærradalen dersom det er nødvendig
Forurensning i grunn
Det blir utarbeidet tiltaksplan (jf. forurensningsforskriften del 1, kapittel 2) slik at området blir egnet til
ønsket utbyggingsformål.
Geologiske undersøkelser
Det er foretatt grunnundersøkelser på planområdet. Det er ikke nødvendig å ta spesielle forbehold i forhold
til fundamentering (bygg) eller skredfare (områdestabilitet) i den videre prosjekteringen.

Risiko- og sårbarhet (ROS)
ROS-analysen vurderer at området er velegnet til boligfortetting og at de mest fremtredene risikoene
knytter seg til naturverdier, høyspent og forurensning i grunn. Analysen konkluderer med at
gjennomføring av planen vil gi noe redusert risiko for aktuelle hendelser på planområdet, forutsatt at
foreslåtte tiltak gjennomføres.
Det derfor forslått bestemmelser om at prosjektet
- tar ansvar for å rydde opp avfall og fjerne eksisterende asfalt i langs planområdet mot Mærradalen.
- sikrer tilfredsstillende nivåer for innendørs og utendørs støynivå
- sikrer vegetasjonssone mot Mærradalen langs eiendommen i øst mot Mærradalen
- sikrer allment tilgjengelig gangforbindelse gjennom planområdet
- sikrer allment tilgjengelig tursti langs eiendommen i øst, mot Mærradalen
- sikrer tosidig fortau langs planområdet i Aslakveien

Juridiske forhold
Etablering av fortau vil utløse behov for utbyggingsavtale.
Etappevis utvikling
Det legges opp til realisering av prosjektet gjennom etappevis utvikling.
Byggetrinn 1 innebærer riving av deler av eksisterende bygningsmasse og etablering av p-kjeller og tre
bygg på sørlige del av planområdet. Byggetrinn 2 innebærer riving av resterende eksisterende
bygningsmasse i nord samt etablering av p-kjeller og de to siste byggene i nord.
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Etappevis utbygging

Plan- og bygningsetatens kommentarer og evt. suppleringer
Forholdet til overordnede planer
Planforslagets boligformål er i samsvar med både gjeldende og forslag til ny kommuneplan. Foreslått
utnyttelse er ikke i samsvar. Planområdet er verken et knutepunkt eller et stasjonsnært område.
Juridiske forhold: Allmennhetens rett til å gå gjennom planområdet må tinglyses.
Etappevis utbygging: Som det fremgår av figur 2.5.9 vil utearealene få vesentlig dårligere solforhold
på kveldstid ved en etappevis utbygging der søndre del utbygges først i og med at det mest solfylte
utearealet ligger i nordre halvdel. Byggetrinn 1 vil også medføre at mer enn halvparten av
bygningsmassen skal dele et uteareal som er noe mindre enn halvparten det totale utearealet. En
etappevis utbygging oppfyller ikke kravene i forslag til utearealnormer vedrørende solforhold 1. mai.
Det forutsettes at det ikke vil være problematisk å dekke tilfredsstillende underjordisk parkering ved
en utbygging med to etapper.
Gjennomgang fra Aslakveien til Mærradalen vil fortsatt være mulig ved etappe 1, selv om den ser ut
til å bli langt mindre tydelig og attraktiv, mens gangatkomsten langs toppen av Mærradalen ikke vil
være sikret som en godt utformet gangveiforbindelse langs nordre del av planområdet.
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4 MEDVIRKNING
4.1 FORHÅNDSUTTALELSER
Innkomne forhåndsuttalelser følger som eget vedlegg.
4.1.1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Liste over forhåndsuttalelser
Bydel Vestre Aker
Brann- og redningsetaten (BRE)
Byantikvaren (BYA)
Bymiljøetaten (BYM)
Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning
Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY)
Renovasjonsetaten (REN)
Vann- og avløpsetaten (VAV)
Statnett
Boligsameiet Aslakveien 33-35
Granli Sameie
Sameiet Aslakveien 18
Ullernåsen Boligsameie
Arne Lie og Sanja Panjkovic
line F ellbirkelan og ål elseth
Ina Michaloff Pettersen
Ina Michaloff Pettersen og Kristian Kleiven
Jørgen Torp
Ole Harald Austad og Ingvild Alshus
Robert Eidsether
Jon Liverud

4.1.2

Sammendrag av forhåndsuttalelsene, med forslagsstillers og Plan- og bygningsetatens
kommentarer

(BYR)

26.05.2014
04.06.2014
02.06.2014
20.06.2014
16.05.2014
06.06.2014
26.05.2014
26.05.2014
04.06.2014
21.05.2014
23.05.2014
26.05.2014
26.05.2014
28.05.2014
28.05.2014
20.05.2014
28.05.2014
26.05.2014
30.05.2014
09.06.2014
08.08.2014

1.Bydel Vestre Aker, bydelsutvalget, anser at bestemmelsene for Aslakveien 16-18 må være førende for
Aslakveien 20-28 hva gjelder BYA og maks høyde. Bydelsutvalget går derfor inn for maks 4 etasjer.
Aslakveien 16-18 er relativt nybygd etter å ha gjennomført en lik transformasjon som det nå søkes om for
nr. 20-28.
Forslagsstillers tilsvar:
Høyder/utnyttelse: Reguleringsbestemmelsene for Aslakveien 16-18, vedtatt 19.12.2001, anses å være lite
relevant med tanke på prosjektets plangrep og gjeldende krav og overordnede føringer til boligfortetting
med god kvalitet. Det vises til PBEs faglige vurdering av plangrepet (201309312-13, 201309312-19).
Forslagsstiller vurderer at prosjektet vil komplettere området som et helhetlig boligstrøk og tilføre et
samtidig arkitektonisk uttrykk som bygger opp under omkringliggende boligprosjekters egenart og
karakter.
Fortetting/byutvkling: Det vises til PBEs faglige vurdering av plangrepet (201309312-13, 201309312-19)
og presiseres at prosjektet er utviklet med tanke på å tilføre kvaliteter som gir noe til området som helhet.
På denne måten bidrar prosjektet til måloppnåelse av byrådets forslag til ny kommuneplan.
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Plan- og bygningsetatens kommentar:
Det er ikke PBEs vurdering at bebyggelsen i Aslakveien 16-18 må være førende for en fremtidig
boligutvikling i området. Det er bebyggelse opp til 6 etasjer + underetasje mot planområdet på den andre
siden av veien. Et planforslag vurderes ikke bare med hensyn til høyde, men også utfra sine samlede
kvaliteter og hva det gir til området. Det vises til etatens foreløpige vurdering og konklusjon.
2.Brann- og redningsetaten (BRE)
BRE gjør på et generelt grunnlag oppmerksom på hva som må tilrettelegges for rednings- og
slukkeinnsats. Det må i hovedsak legges til rette for utgang til to uavhengige rømningsveier for boliger.
Det er viktig at det etableres kjørbar atkomst frem til alle angrepsveier (trapperom) samt
oppstillingsplasser for BREs biler og utstyr. Det bør være kjørbar atkomst rundt alle bygningene. Der dette
ikke gjøres, må kjøreveg etableres slik at slangeutlegg fra brannbil ikke er mer enn 50m til noen del av
bygningens fasader. Parkeringskjellere uten mekanisk røykventilasjon må ha mulighet for utlufting av
røyk/ tilluft via åpning hensiktsmessig plassert i forhold til innkjøringsport. Det skal etableres forsvarlig
adgang til slokkevann. Utomhustegninger med angitte oppstillingsplasser for stigebil skal sendes PBE i
byggesaken.
Forslagsstillers tilsvar:
Innspillene tas til etterretning og innarbeides i forslaget.
Plan- og bygningsetatens kommentar:
Tas til orientering. Planforslaget er ikke til hinder for at BREs krav kan innfris.
3. Byantikvaren (BYA):
Det knyttes ikke kulturminneinteresser til bygningsmassen innenfor planområdet. Det vises til bygninger
på Gul liste i Ostadalsveien 63-71 og Øvre Myrhaugen 5, 7 og 9 som utgjør et helhetlig boligmiljø fra
etterkrigstiden. Såfremt høyde, struktur og volumer ikke får innvirkning på dette bevaringsverdige miljøet,
vil ikke BYA motsette seg planforslaget. Det anmodes om visualisering av denne problematikken. Det er
viktig å ivareta de grønne kollene rundt byen og fjernvirkning fra strategiske punkter nærmere sentrum må
visualiseres. Det stilles ikke krav om arkeologisk registrering.
Forslagsstillers tilsvar:
Det vurderes at planforslaget ikke får negativ innvirkning på boligmiljøet i Ostadalsveien 63-71, utover det
som kan forventes av etablering av ny bebyggelse på planområdet.
Adressene Ostadalsveien 63-71 har ulik orientering på tomta med forskjellig utsikt og grad av utsyn over
byen.
Det er utarbeidet visualisering av ny bebyggelse, med standpunkt fra biloppstillingsplass på bakkeplan
utenfor Ostadalsveien 69-71. Deler av prosjektet lengst i sør vil bli synlig (bak eksisterende høyspentmast)
herfra, men i liten eller ingen grad fra øvrige deler av bomiljøet. Da Ostadalsveien 71 ligger høyere i
terrenget enn dette nivået vil man med stor sikkerhet at adressen vil opprettholde sitt utsyn mot byen og at
prosjektet i liten eller ingen grad påvirke lys og åpenhet for boligmiljøet som helhet. Det vises til vedlegget
Illustrasjoner for visualisering.
Prosjektet vil ikke være synlig fra Øvre Myrhaugen 5,7 og 9.
Det vises til flere nær- og fjernvirkninger som i stor grad dokumenterer hvordan prosjektet framstår fra
forskjellige standpunkt. Det vises til figur 2.5.2, 2.5.3, 2.5.4 og 2.5.5 i kapittel 2.5, samt nærmere
redegjørelse i vedleggene Stedsanalyse og Landskapsvurdering.
Det vises for øvrig til forslagsstillers tilsvar til Bydel Vestre Aker.
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Plan- og bygningsetatens kommentar:
Øvre Myrhaugen 5, 7 og 9 ligger ca 200m vest for planområdets sydvestre hjørne og bak en kolle der
bebyggelsen i Ostadalsveien 63 – 71 ligger. Disse tre villaeiendommene oppleves derfor neppe i
sammenheng med bebyggelsen i planområdet. Bebyggelsen i Ostadalsveien 63 – 71 ligger relativt nær
planområdets søndre del. Det er likevel en markert grønnstruktur mellom eksisterende bebyggelse og ny
bebyggelse i planområdet. Bebyggelsen i Ostadalsveien 63 – 71 ligger på et terrengnivå mellom kote 179
og 188 og følgelig en del høyere enn fremtidig bebyggelse i planområdets søndre del der bakkenivået er
ca. k170 ved Aslakveien og ca. 156 mot Mærradalen. Siden planområdet faller mot nordøst, vil
bebyggelsen videre nordover i planområdet dempes i høyde i forhold til Ostadalsveien 63 – 71.
Illustrert fjernvirkning fra Holmenkollen (fig. 2.5.5) viser at bebyggelsen i Ostadalsveien 63 -71 og den
grønne kollen bak, ikke forringes eller domineres av foreslått ny bebyggelse sett fra denne siden av Oslo.
4. Bymiljøetaten (BYM) :
Det kan være potensielle forurensningskilder i planområdet (kjemisk industri, mekanisk verksted og
trykkeri). I byggefasen bør det gjennomføres avbøtende tiltak for å redusere støv. Det vises til generelle
krav til avkjørsler. Adkomst til planområdet må samles i en avkjørsel av hensyn til trafikksikkerhet.
Tiltaket kan medføre behov for tosidig fortau i Aslakveien, da dette er skolevei for mange barn. Tiltaket
kan derfor utløse behov for utbyggingsavtale.
Byggegrensen kan aksepteres minimum 6m fra kant regulert samlevei. Dette gjelder også underjordiske
anlegg. Parkeringsdekningen for bil og sykkel skal være i henhold til norm og avsettes på egen tomt.
Det må utføres en trafikkanalyse som belyser dagens situasjon, fremtidig arealbruk og trafikkforhold.
Forventet turproduksjon, reisemiddelfordeling og reisemønster skal fremgå. Alle relevante veier må tas
med og hvilke veier som blir brukt om skolevei. Det må redegjøres for overvann og snødeponi.
Universell utforming skal legges til grunn. BYM anmoder om at det etterstrebes å bevare eksisterende trær
og at felte trær søkes erstattet med nyplanting av stedegne trær.
Forslagsstillers tilsvar:
Merknadene tas til etterretning innarbeides i hovedsak i forslaget. Det vises til planforslagets
trafikkanalyse, ROS-analyse, støyrapport, VA-rapport, samt geologiske undersøkelser til planforslaget,
som omhandler de fleste omtalte tema. Det foreslås regulert to avkjørsler til planområdet, da dette er mest
hensiktsmessig med tanke på og brannsikkerhet indre logistikk i p-kjellere, stort terrengfall på tomten/i
Aslakveien samt plassering av p-kjeller med hensyn til mulighet for å etablere store trær i det indre
gårdsrommet.
For øvrige tema vises det til planbeskrivelsens kapittel 2.4 samt forslagsstillers tilsvar til 5. Byrådsavdeling
for kunnskap og utdanning og 6. Eiendoms- og byfornyelsesetaten.
Plan- og bygningsetatens kommentar:
Planområdet har i dag 6 avkjørsler til Aslakveien. Det er 200m langt med markert terrengfall mot nord.
To avkjørsler vurderes som en klar forbedring og en nødvendighet. Det foreslås fortau langs planområdet
slik at det blir tosidig fortau her. Trafikkanalyse er utført og følger saken som vedlegg. Se for øvrig etatens
vurdering vedrørende trafikk og parkering. Bestemmelsene sikrer at overvann håndteres i planområdet, at
eksisterende trær ivaretas og at det plantes nye i det sentrale uterommet.
5. Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning:
Barnehagebehovet i bydel Vestre Aker er totalt sett dekket de neste ti årene og det er ikke behov for
ytterligere kapasitetsøkning.
Forslagsstillers tilsvar:
Innspillet tas til etterretning. Barnehage utgår derfor av prosjektet.
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Plan- og bygningsetatens kommentar:
Tas til orientering. PBE har utfra denne uttalelsen meddelt forslagsstiller at vi ikke vil stille krav til
barnehage selv om dette er et prosjekt med et stort antall boliger.
6. Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY)
Med en såpass stor utbygging kan det bli aktuelt med utbyggingsavtale knyttet til vei og grønnstruktur etc.
Forslagsstillers tilsvar:
Utbyggingsavtale kan bli aktuelt pga. opparbeidelse av tosidig fortau i Aslakveien.
Plan- og bygningsetatens kommentar:
Bestemmelsene sikrer rekkefølgekrav om opparbeidelse av fortauet. Utbyggingsavtale forhandles med
EBY.
7. Renovasjonsetaten (REN)
Det vises til forskriften. Det anbefales å undersøke mulighetene for etablering av dypoppsamlere
(avfallsbrønner) som er både plassbesparende, kostnadsbesparende og hygienisk.
Forslagsstillers tilsvar:
Innspillene tas til etterretning og innarbeides i forslaget.
Plan- og bygningsetatens kommentar:
Tas til orientering
8.Vann- og avløpsetaten (VAV):
Det ligger va-ledninger langs planområdet. Det er ikke tillatt å bygge nærmere hovedledning enn 2m.
Det må sikres i bestemmelsene at overvann skal håndteres lokalt og at overvannshåndteringen ses i
sammenheng med utomhusplanen slik at fordrøyning av overvann kan inngå som et element i planen.
Forslagsstillers tilsvar:
Innspillene tas til etterretning og innarbeides i forslaget.
Plan- og bygningsetatens kommentar:
Bestemmelsene sikrer at overvann håndteres i planområdet.
9. Statnett har en eksisterende ledning drøye 100m sør for planområdet med et byggeforbudsbelte på 32m.
Forslagsstillers tilsvar:
Innspillet tas til etterretning. Det vises for øvrig til ROS-analyse.
Plan- og bygningsetatens kommentar:
Som det fremgår av forhåndsuttalelsen, berører ikke byggeforbudsbeltet planområdet.
10. Boligsameiet Aslakveien 33/35 stiller seg særdeles negative til et det bygges så høyt og massivt.
Det planlagte boligkomplekset vil fremstå som ruvende og upassende både fra Aslakveien og tilstøtende
turområder. Området for øvrig består stort sett av villaer, rekkehus og lavblokker. Bygg opp mot 10 etasjer
vil fjerne alt utsyn mot Oslo på vår østside og redusere lysforhold i de lavere etasjene. Verdien på
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eiendommen vil bli vesentlig forringet. Mærradalen er også et vernet område og boligsameiet stiller seg
undrende til så vidt store inngrep i umiddelbar nærhet til dette området.
Aslakveien har på dagtid stor trafikk fra planområdet, bla Posten samt vesentlig tungtrafikk og kapasiteten
i veien anses som sprengt. Ytterligere 350 boenheter vil medføre en kraftig økt belastning. Utkjøringen fra
Ostadalsveien til Sørkedalsveien er eneste utkjøring fra Ullerntoppen på denne siden av åsen. Kryssene
Ostadalsveien/ Sørkedalsveien og Hovseterveien/ Sørkedalsveien oppleves allerede som flaskehalser, uten
mulighet for økt kapasitet. Dagens kapasitet for gateparkering er nær smertegrensen og tidvis til hinder for
offentlig kommunikasjon og annen nyttetrafikk. Det fryktes betydelig støybelastning og kraftig redusert
luftkvalitet.
Forslagsstillers tilsvar:
Høyder/utnyttelse, fortetting/byutvkling: Se forslagsstillers tilsvar til 1. Bydel Vestre Aker.
Nærhet til Mærradalen: Planforslaget legger stor vekt på god landskapstilpasning til tilgrensende områder.
Det vises til kapittel 4.1.7 Nærhet til Mærradalen, som beskriver hvordan nærheten til Mærradalen
vektlegges, ivaretas og sikres i prosjektet.
Trafikksituasjon: Utarbeidet trafikkanalyse (vedlegg til planbeskrivelsen) viser at trafikkveksten ikke vil
være merkbart i forhold til kapasiteten i vegnettet. Sammenlignet med dagens industriaktivitet på
planområdet vil tiltaket medføre en lavere andel tung trafikk og mindre støybelastning. Antall avkjørsler til
planområdet reduseres fra 6 til 2, noe som vil gi et mer oversiktlig trafikkbilde. Det foreslås etablert tosidig
fortau langs planområdet, noe som vil styrke forholdene for myke trafikanter og barns skolevei
(trafikksikkerhet).
Det vises for øvrig til forslagsstillers tilsvar til 5. Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning.
Plan- og bygningsetatens kommentar:
PBE anbefaler ikke alle høydene i planforslaget. Planforslaget er nøye vurdert i forhold til Mærradalen.
Vedrørende trafikkøkning, vises det til vedlagte trafikkanalyse som ikke viser en vesentlig økning
sammenlignet med dagens trafikk. For øvrig vises det til etatens foreløpige vurdering.
11. Tormod S. Christoffersen pva. Granli Sameie
Prosjektet er for høyt, det vil ødelegge utsikt for beboere i Aslakveien. Hensynet til barn og trafikale
utfordringer virker lite gjennomtenkt.
Forslagsstillers tilsvar:
Generelt: Det vises til forslagsstillers tilsvar til 1. Bydel Vestre Aker og 10.Boligsameiet Aslakveien
33/35.
Utsyn: For bosetninger i by må det forventes at eksisterende utsyn vil påvirkes ved ny byutvikling.
Barns hensyn: Det presiseres at planforslaget legger opp til sammenhengende turveiforbindelser gjennom
planområdet som knytter seg opp mot det overordnede turveisystemet i Mærradalen, med tilgjengelighet
for allmenheten. Forslagsstiller vurderer dette som et positivt tilskudd til eksisterende alternativer for barns
skolevei.
Plan- og bygningsetatens kommentar:
PBE anbefaler ikke alle høydene i planforslaget. For øvrig vises det til vedlagt trafikkanalyse og etatens
foreløpige vurdering.
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12. Styret i Aslakveien 18
Utformingen av planforslaget medfører at den nye bebyggelsen mot nord kommer for tett inn til sydsiden
av Aslakveien 18 og dermed forringer eiendommens lys- og utsiktsforhold. Avstanden til ny bebyggelse
blir for liten, mens den mot syd fra ny bebyggelse blir stor. Kommunen må ta hensyn til eksisterende
bebyggelses uterom ikke bare uterommet til ny bebyggelse. 5, 7 og 8 etasjer nærmest Aslakveien 18, vil
forringe leilighetene i Aslakveien 18. Jo lenger ned i bygget leilighetene ligger, jo mer blir lys- og
utsiktsforholdene påvirket.
Forslagsstillers tilsvar:
Avstand mot tilgrensende bebyggelse: Aslakveien 18 er plassert få meter fra egen eiendomsgrense, og
totalt 7,6 meter fra dagens bebyggelse. Illustrasjonsprosjektet medfører å øke avstanden mellom byggene
til 12 meter, tilsvarende en økning i avstand på over 50 %. Dette vil medføre større romlighet utenfor
leilighetene og større utsyn mot omgivelsene. Planforslaget legger for øvrig opp til leiligheter med
svalgangsløsning på denne siden av tomten. Dette innebærer en ekstra sone for svalgang med diffuserende
bygningselementer som rekkverk, trapper, grønt med mer i nybygget, noe som både gir ytterligere reell
avstand og skjerming mellom eksisterende og nye leiligheter. Sammenlignet med dagens situasjon, med
store kontorvinduer tett på eksisterende bebyggelse, vurderes det at ny situasjon – med større avstand, mer
skjerming og mindre vinduer – ikke nødvendigvis vil påvirke negativt.
Det vises for øvrig til forslagsstillers tilsvar til 1. Bydel Vestre Aker, 10. Boligsameiet Aslakveien 33/35
Plan- og bygningsetatens kommentar:
Avstanden til eiendomsgrensen mot nr. 18 er doblet sammenlignet med eksisterende bebyggelse slik at ny
bebyggelse trekker seg 8m fra eiendomsgrensen for å ta hensyn til nabo i nord. Etaten anbefaler også at
blokken lengst nord nedtrappes fra 8 etasjer mot Mærradalen til 4 etasjer + underetasje mot Aslakveien for
å gi bedre lysinnfall fra sydvest for boligene i Aslakveien 18. Bebyggelsen i Aslakveien 18 har alt uteareal
på den andre siden av blokken, mot nord. Dette vil ikke bli påvirket av ny bebyggelse, jfr. soldiagram.
13. Styret i Ullernåsen Boligsameie:
Forslaget innebærer høyblokker som på ingen måte harmonerer med resten av bebyggelsen i området. De
er heller ikke terrassert som resten av Ullerntoppen. De høyeste blokkene vil i tillegg påvirke utsikten mot
nord/ Holmenkollen for den delen av våre beboere som bor på toppen av Ostadalsveien. Boligsameiet er
også generelt skeptiske til en fortetting med 350 nye boligenheter på relativt lite areal. Ullernåsen
boligsameie har 423 boliger på et mer enn dobbelt så stort område. Færre parkeringsplasser enn antall
boliger vil innebære parkering i Aslakveien, som allerede er for trang for toveistrafikk, og andre
nærliggende parkeringsplasser. Det forventes betraktelig økt trafikk, i byggeperioden også tungtrafikken.
Ostadalsveien er skolevei for mange barn og det stilles spørsmål ved trafikksikkerheten. Det anmodes om
en nedskalering av prosjektet slik at bebyggelsen harmonerer med øvrig bebyggelse i området.
Forslagsstillers tilsvar:
Det vises til forslagsstillers tilsvar til 1. Bydel Vestre Aker, 10. Boligsameiet Aslakveien 33/35 og 11.
Granli Sameie.
Av hensyn til forslagsstillers ønske om å skape en helhetlig utvikling av området, legger forslaget opp til at
gateparkering begrenses og forholdene for myke trafikanter styrkes.
Plan- og bygningsetatens kommentar:
PBE anbefaler ikke alle høydene i planforslaget. Vedrørende utforming av bebyggelsen og høyder vises
det til etatens foreløpige vurdering som anbefaler redusert høyde i deler av prosjektet. Trafikkanalysen
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viser at planforslaget med en parkeringsdekning som foreslått, ikke vil medføre vesentlig mer trafikk enn
dagens næringsbebyggelse.
14. Arne Lie og Sanja Panjkovic, Ostadalsveien 67, er i utgangspunktet positive til en endring av
industriformål til bolig og barnehage, men savner en mer nyansert planlegging av bebyggelsen.
350 boenheter vil forverre trafikksituasjonen betydelig både for gående og kjørende. Det er ikke belyst
hvordan 350 boliger vil påvirke trafikken i Aslakveien og Ostadalsveien. Dette er skoleveier med ensidig
fortau på store deler av strekningen fra Ullerntoppen og ned til Sørkedalsveien. Planområdet vil sammen
med den tidligere eiendommen til Forsvarets overkommando en kraftig økning av antall skoleelever. Det
savnes en redegjørelse for dekning av fremtidig skolebehov.
Plasseringen av bebyggelse i 10, 6 og 8 etasjer mot syd vil kaste lange og betydelige skygger over store
deler av det sentrale uteoppholdsarealet og redusere kvalitetene i dette uterommet. Skyggene forsterkes av
at terrenget faller mot nord. De høyeste etasjene vil værer på høyde med topp av eksisterende
høyspentmast som for øvrig ikke fremgår av illustrasjonene. I Røa sentrum har den høyeste bygningen 8
etasjer. Det er ikke redegjort for fjernvirkningen av en så vidt høy og stor utbygging på toppen av Ullern,
godt eksponert for de nordre delene av Oslo by. Det er heller ikke redegjort for nærvirkningen for
Mærradalen.
Forslagsstillers tilsvar:
Trafikk: Det vises til forslagsstillers tilsvar til 10. Boligsameiet Aslakveien 33/35 og 13. Ullernåsen
Boligsameie.
Barnehage: Se forslagsstillers tilsvar til 5. Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning.
Skole: Forslagsstiller har vært i kontakt med Utdanningsetaten (UDE) vedrørende redegjørelse for
framtidig skolebehov i området. UDE viser til Oslo kommunes Skolebehovsplan 2014-2024 og bemerker
at det er opp til PBE å vurdere om temaet er aktuelt i videre planprosess.
Bebyggelse og uteoppholdsarealer: Plasseringen av bebyggelsens høyeste bygningsdeler mot syd henger
sammen med plangrepets underbygging av den opprinnelige terrengformen på tomten, og underbygging av
det overordnede landskapsrommet og kanten mot Mærradalen. Plasseringen av to høye bygg i sør-vest
danner en portal for den allment tilgjengelige gangveiforbindelsen mellom Aslakveien og Mærradalen, i
overgangen til grøntområdet. Se for øvrig forslagsstillers tilsvar til 1. Bydel Vestre Aker.
Fjernvirkning: Det vises til figur 2.5.2, 2.5.3, 2.5.4 og 2.5.5 i kapittel 2.5, samt nærmere redegjørelse i
planbeskrivelsens vedlegg Stedsanalyse og Landskapsvurdering.
Nærvirkning til Mærradalen: Se forslagsstillers tilsvar til 10.Boligsameiet Aslakveien 33/35.
Plan- og bygningsetatens kommentar:
Det vises til vår foreløpige vurdering og konklusjon.
. line F ellbirkelan og ål Gjelseth, Ostadalsveien 65B:
Denne bemerkningen er den samme som bem. 14.
Forslagsstillers tilsvar:
Det vises til forslagsstillers tilsvar til 1. Bydel Vestre Aker, 10. Boligsameiet Aslakveien 33/35, 11. Granli
Sameie, 13. Ullernåsen Boligsameie og 14. Arne Lie og Sanja Panjkovic.
Plan- og bygningsetatens kommentar:
Det vises til vår foreløpige vurdering og konklusjon.
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16. Ina Michaloff Pettersen, Ostadalsveien 63:
Etterspør hvordan bebyggelse opp til 10 etasjer vil påvirke utsikten de i dag har over hele byen. Man hadde
sett for seg en utbygging med lavblokker tilsvarende det som allerede befinner seg i Aslakveien. Med den
økte trafikken forutsettes det at Aslakveien oppgraderes vesentlig og at Ostadalsveien ikke belastes. I
byggeperioden må det avsettes parkeringsplasser til håndverkere og maskiner i Aslakveien.
Forslagsstillers tilsvar:
Det vises til forslagsstillers tilsvar til 1. Bydel Vestre Aker, 10. Boligsameiet Aslakveien 33/35, 11. Granli
Sameie, 13. Ullernåsen Boligsameie og 14. Arne Lie og Sanja Panjkovic.
Plan- og bygningsetatens kommentar:
Bebyggelse opp til 10 etasjer kan kun anbefales i beskjeden utstrekning og som slanke tårn. Videre mener
vi at tilgrensende bygningsvolum må tas ned mer i høyde enn foreslått. Bebyggelsen vil dermed ikke få så
store konsekvenser for utsikten som ved en jevn høy bebyggelse. Aslakveien oppgraderes med fortau langs
planområdet.
17. Ina Michaloff Pettersen og Kristian Kleiven, Ostadalsveien 63:
Bemerkningen er i hovedsak identisk med bemerkning 14. I tillegg opplyses det at Ostadalsveien 63-71 er
oppført på Byantikvarens gule liste. I verdivurderingen her nevnes strøkets preg av småhusbebyggelse,
terrasse- og rekkehus og noen få høyhus. Det savnes en redegjørelse for påvirkningen av den planlagte
bebyggelsen på det eksisterende bygningsmiljøet.
Forslagsstillers tilsvar:
Det vises til forslagsstillers tilsvar til 1. Bydel Vestre Aker, 3. Byantikvaren, 10. Boligsameiet Aslakveien
33/35, 11. Granli Sameie, 13. Ullernåsen Boligsameie og 14. Arne Lie og Sanja Panjkovic.
Plan- og bygningsetatens kommentar:
Det vises til vår kommentar til bemerkning 3 samt vår vurdering og konklusjon.
18. Jørgen Torp
Aslakveien og Ostadalsveien er ikke dimensjonert for 350 nye boenheter. 30m høye tårn på toppen av en
ås er en svært dårlig ide. Det vil fremstå som en vegg som tar lys og utsikten mot øst for naboene. Tårnene
er heller ikke slanke. Det må kunne bygges boliger innenfor dagens høyde i området, 6 etasjer.
Forslagsstillers tilsvar:
Det vises til forslagsstillers tilsvar til 1. Bydel Vestre Aker, 3. Byantikvaren, 9. Statnett, 10. Boligsameiet
Aslakveien 33/35, 11. Granli Sameie, 13. Ullernåsen Boligsameie, 14. Arne Lie og Sanja Panjkovic,
illustrasjonsplan (figur 1.2.3) samt planbeskrivelsens vedlegg Solstudier.
Plan- og bygningsetatens kommentar:
PBE anbefaler ikke alle høydene. Det vises til etatens foreløpige vurdering. Høyder inntil 10 etasjer kan
kun anbefales i beskjeden utstrekning og må, dersom de skal kunne anbefales, utformes som slanke tårn
med markant reduksjon av høyden på tilgrensende bygningsvolum. PBE anbefaler at en større del av
bebyggelsen oppføres i 6 etasjer.
19. Ole Harald Austad og Ingvild Alshus, Ostadalsveien 69B:
Bemerkningen er tilsvarende bemerkning 14.
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Forslagsstillers tilsvar:
Det vises til forslagsstillers tilsvar til 1. Bydel Vestre Aker, 10. Boligsameiet Aslakveien 33/35, 11. Granli
Sameie, 13. Ullernåsen Boligsameie og 14. Arne Lie og Sanja Panjkovic.
Plan- og bygningsetatens kommentar:
Se kommentarer til bemerkning 14.
20. Robert Eidsether, Sørkedalsveien 174B, antar at det vil bli merkbart økt trafikk i lyskrysset
Ostadalsveien/ Sørkedalsveien der alle fra planområdet skal ut. Kollektivtransporten er ikke godt utbygd i
dette området og uegnet for en bebyggelse med høyblokker som planlagt. Så tett og høy bebyggelse bør
være forbeholdt sentrumsnære områder, samt områder nær kollektivknutepunkt. Utbyggingen vil føre til
økt bilbruk og mer belastning på et allerede overbelastet veinett. For å unngå slusing av all trafikk fra
Ullerntoppen inn på den allerede overfylte Sørkedalsveien, må f. eks. følgende vurderes:
Kjørebro over Mærradalen, i det minste for buss og sykkel.
Raskere tilgang til Kolsåsbanen som går rett i nærheten.
Raskere tilgang til Røa T-banestasjon.
Utbygging i området bør bero inntil Oslo kommune kommer opp med en helhetlig løsning.
Forslagsstillers tilsvar:
Det vises til forslagsstillers tilsvar til 1. Bydel Vestre Aker, 10. Boligsameiet Aslakveien 33/35, 11. Granli
Sameie, 13. Ullernåsen Boligsameie og 14. Arne Lie og Sanja Panjkovic.
Vedrørende tiltak utenfor planens avgrensning ligger dette utenfor forslagsstillers myndighet. Det vises til
PBE og kapittel 2.1, som omtaler gjeldende og pågående planer.
Plan- og bygningsetatens kommentar:
Det vises til vedlagte trafikkanalyse samt etatens foreløpige vurdering.
21. Jon Liverud, beboer i området, uttrykker sin sterke bekymring for planforslaget. Fortettingen i Røaområdet er blitt enorm, trafikken er blitt massiv og Ostadalsveien er en blindvei som ikke takler stort mer
trafikk. Unngå høyhus, 4-5 etasjer burde være nok. Parkering med 1-2 plasser pr. boenhet. Aslakveien har
ikke gateparkering.
Forslagsstillers tilsvar:
Det vises til forslagsstillers tilsvar til 1. Bydel Vestre Aker og 10. Boligsameiet Aslakveien 33/35
Parkering for boliger sikres på egen grunn iht. norm for Oslo kommune.
Plan- og bygningsetatens kommentar:
Det vises til vedlagte trafikkanalyse samt etatens foreløpige vurdering.
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5 FORSLAGSSTILLERS ARGUMENTASJON
5.1 FORSLAGSSTILLERS FAGLIGE BEGRUNNELSE
POTENSIAL OG RAMMER FOR UTVIKLING
NY KOMMUNEPLAN: «OSLO MOT 2030»
Hovedtema i byrådets høringsutkast til ny kommuneplan, «OSLO MOT 2030», er å forene byens vekst
med klimavennlig byutvikling og videreutvikling av byens kvaliteter. I planen heter det at «den forventede
befolkningsveksten skal brukes aktivt for å videreutvikle og skape nye kvaliteter» og «For å tilfredsstille
befolkningens behov også i fremtiden må Oslo løse sine oppgaver smartere og mer effektivt». Dette
innebærer prosjektutvikling med både høyere utnyttelse og økt fokus på kvalitet.
OMRÅDETS POTENSIAL
Tomten har relativt gode kollektivforbindelser gjennom busstopp i umiddelbar nærhet og 1 km / 10-15
min. gange til Røa og Hovseter T-banestasjon, begge områder for knutepunktfortetting. Sykkelvei i
Sørkedalsveien og direkte tilknytning til turveiene i Mærradalen gir svært gode forbindelser til bysentrum
og Oslomarka.
Potensialet for transformasjon og boligutvikling på tomten er betydelig, i kraft av sin størrelse og
beliggenhet. Dette gjelder først og fremst den umiddelbare nærheten til Mærradalen, med de
naturkvalitetene/«herlighetsverdiene» som finnes her. Å ha et rekreasjonsområde med gammel skog,
rennende vann og rikt fugleliv er helt uvurderlig i bysammenheng, og vil for de fleste oppleves som en stor
verdi og er en stor kvalitet for prosjektet.
Transformasjon fra industri- til boligformål er i tråd med overordnede føringer, og imøteses positivt av
naboer, bydelen og planmyndighetene, da boliger her vil heve kvaliteten på området som helhet.
Forslagsstiller mener derfor at planområdet – med tilførsel av riktige kvaliteter – har svært gode
forutsetninger for å etablere et attraktivt bomiljø, styrke blå-grønne kvaliteter og imøtekomme Oslos økte
etterspørsel etter boliger på en god måte. Planforslaget legger til rette for dette.
ET HELHETLIG PLANGREP
Planforslaget tar utgangspunkt i et helhetlig byplangrep, som har til hensikt å skape god bokvalitet, styrke
eksisterende kvaliteter og tilføre nye kvaliteter til området. Kort oppsummert består plangrepets
hovedtrekk i å plassere ny bebyggelse langs randsonen av tomten, som danner rammen for et stort, grønt,
indre gårdsrom. Rause åpninger mellom byggene gir kontakt med landskap og omgivelsene. Bilparkering
under bebyggelsen legger til rette for utearealer skjermet for trafikk.
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Figur 4.1.1:

Perspektiv fra Aslakveien og gjennom gårdsrom, mot sør-øst
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VIKTIGE UTFORMINGSPRINSIPPER

Figur 4.1.2:

Plangrepets hovedmomenter

Side 61 av 87

Saksnr: 201309312-37

Side 62 av 87

BOLIGKVALITET
Planforslagets ambisjon er å etablere et høykvalitets boligområde.
God boligkvalitet vektlegges og sikres gjennom blant annet følgende grep/tiltak:








Oppdelt bygningskropp og høydevariasjoner gir flere leiligheter med gode lys- og utsiktsforhold
Bebyggelsen legger opp til leiligheter med god takhøyde (ca. 255cm.)
Plangrepet og bebyggelsens plassering minimerer gjenboere/innsyn fra naboer
Mulighet for privat balkong/markterrasse til alle enheter
Alle boliger har tilgang til solrike utearealer på bakkeplan og felles takterrasser
Bebyggelse med et variert, men helhetlig uttrykk gir lesbarhet og klar arkitektonisk identitet
God fordeling av store og små leiligheter gir et sammensatt bomiljø/mangfold av beboertyper

Figur 4.1.3:

Variasjon i bygningshøyder bedrer utsyn og lysforhold.

Figur 4.1.4:

Typisk plan: God fordeling av leilighetsstørrelser samt mange 2- og 3-sidige leiligheter.
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KVALITET I UTEROM

Figur 4.1.5:

Situasjonssnitt nord-sør, med oppriss av bebyggelse mot Mærradalen.

Det store, grønne plassrommet vurderes å være en av transformasjonsprosjektets fremste kvaliteter.
Grepet gir beboerne utsyn og tilgang til et uterom med dimensjoner og kvaliteter som skiller seg fra det vi
ser i typiske boligfortettingsprosjekter i dag.
Bebyggelsen er tenkt å være et bakteppe for det store, grønne uterommet. Åpninger mellom bygninger gir
visuell kontakt og trekker ” et grønne” fra Mærra alen inn på tomta.
Store trær og variert, stedegen vegetasjon vil sammen med terrengvariasjoner (som svarer til det naturlige
terrengfallet på tomta) gi en soneinndeling og romlig variasjon som legger til svært godt til rette for gode
møteplasser og mangfoldig bruk (opphold, lek og rekreasjon).
P-anlegg er tenkt plassert hovedsakelig under ny bebyggelse. Dette vil gi svært gode vekstforhold for ny
vegetasjon og mulighet for store trær i uterommet. Uteområdet er godt skjermet for biltrafikk med
direkte/trafikktrygg forbindelse til Mærradalen, noe som gir spesielt gode forhold for barn og unge.
Planforslaget er utformet i samsvar med Plan- og bygningsetatens områdetype 4, som i tillegg til
tradisjonelle krav til arealstørrelse arealkrav omfatter visse rommelighets- og utformingskrav.

Figur 4.1.6:

Forslaget er i samsvar med krav til Plan- og bygningsetatens Områdetype 4.
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Allment tilgjengelig gangforbindelse til Mærradalen

Dagens adkomst til Mærradalen fra Aslakveien er vanskelig tilgjengelig. Nye gangforbindelser på
planområdet knytter seg opp til det eksisterende turveisystemet i Mærradalen, og vil kunne fungere som en
ny og inviterende forbindelse til Mærradalen for nærområdet.
Offentlig tilgjengelighet i viktige gangforbindelser sikres gjennom tinglysning. Klare skiller/overganger
mellom privat/offentlige uteområder vil være et viktig virkemiddel for å oppnå opplevelsen av et
tilgjengelig og inviterende uterom.

Figur 4.1.9:

Ulike oppholdssoner og møteplasser i det store plassrommet
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NÆRHET TIL MÆRRADALEN
Det er lagt vekt på å ivareta nærheten til Mærradalen på en god måte. Minimum 8 meter avstand mellom
byggegrense og eiendomsgrense (iht BYMs anbefaling) ivaretar:
- Minimum 1,5 vegetasjonssone mot Mærradalen for stedegen vegetasjon
- Allment tilgjengelig tursti mellom bebyggelse mot øst og Mærradalen, med 3,5 m bredde for hensyn
til framkommelighet for brann/utrykningskjøretøy der det er nødvendig
- Private hager/markterrasser på bakkeplan
Grepet innebærer lokal landskapsreparasjon, ved at dagens skråning med tippmasser og innslag av avfall
erstattes med en «myk» overgang med stedegen vegetasjon. Slik vil denne siden av bebyggelsen ikke
lenger oppfattes som en bakside, men et delområde i prosjektet med en egen karakter.

Figur 4.1.10:

Ny situasjon med offentlig tilgjengelig tursti mellom bebyggelsen og Mærradalen

ÅPNINGER I BEBYGGELSEN
Romslige åpninger i bebyggelsen gir visuell kontakt med omgivelsene, god orientering og skaper
forbindelser på planområdet. Slik blir alt det grønne omkring et synlig bakteppe for bebyggelsen.

Figur 4.1.11:
bakkeplan.

Åpninger i bebyggelsen for visuell kontakt med omgivelsene og bevegelsesfrihet på
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Figur 4.1.12:
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Bebyggelsen og det grønne bakteppet

VARIASJON I HØYDER

Figur 4.1.13:

Planforslagets prinsipp om variasjon i høyder..

På grunn av store utearealer og en kompakt bygningsmasse med lite fotavtrykk er prosjektet utformet med
større høyder enn den etablerte boligbebyggelsen. For å begrense inntrykket av en massiv bebyggelse er
det valgt å bryte opp bygningsmassen i flere bygg og innføre variasjon i høyder.
Planforslagets fordeling av høyder svarer til en romlig logikk om rytme, variasjon og åpninger i
bebyggelsen. Sprang i høyder er her et vesentlig poeng, da denne formen for variasjon gir mer åpenhet/lys
inn i gårdsrommet, mer åpenhet for naboer og et bedre resultat for fjernvirkningen av prosjektet, enn med
jevn etasjehøyde.
Mot inngangen til turveisystemet i Mærradalen i sør-øst danner to høye bygg en portal-effekt. Dette har til
hensikt å tydeliggjøre (gang)forbindelsen mellom Aslakveien og Mærradalen og er i tråd med PBEs
anbefalinger. Fordelingen av høyder på boligblokkene mot nord og syd avviker fra PBEs anbefaling.
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Forslagsstiller mener riktignok at denne fordelingen er den beste måten å oppnå god variasjon i
bebyggelsen på, da den bygger opp under prinsippet om sprang i høyder.
Bebyggelsens gir før øvrig noe skygger mot nord. Dette har ingen negativ konsekvens for det biologiske
miljøet/mangfoldet i dalsiden, da dette trives best i skyggelagt og fuktig miljø.
SKALA /VOLUMTILPASNING

Figur 4.1.14:

Snitt vest-øst med oppriss av bakenforliggende bebyggelse.

Planforslaget forholder seg til eksisterende bebyggelsesstruktur langs kanten av Mærradalen, som i
hovedsak består av store boligblokker. Mange av disse er horisontalt orienterte og har fotavtrykk som
legger beslag på store arealer på bakkeplan. An re er smalere lameller som har en ty elig ”baksi e”, og
har uteområder som preges av liten grad av tilgjengelighet og dårlige overganger mot omgivelsene.
Planforslaget legger opp til en langt større grad av variasjon, gjennom en mer vertikalt orientert
bebyggelse som er brutt opp i mindre volumer. De fem boligblokkene vil utformes med slektskap slik at de
oppleves som en variert, men helhetlig bebyggelse. Hver enkelt blokk vil framstå som flere mindre bygg
ved hjelp av variasjon i fasadeuttrykk (materialitet/farge/vinduer/balkonger/o.l)., noe som vil øke
lesbarheten av voluminndelingen på blokkene.
Videre vil en åpen bebyggelsesstruktur forsterke kontakten med Mærradalen og opplevelsen av det grønne
i området. Det store uterommet vil bli et tilskudd som ikke finnes i området fra før. Prosjektet legger vekt
på gode sammenhenger i terreng (begrenset bruk av murer, terrengsprang og unødvendige barrierer i
uterom) og gode overganger mot omgivelsene. Et rikt og innbydende uterom som virker inviterende vil
også påvirke opplevelsen av bebyggelsen i positivt.
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Figur 4.1.15:

Ny bebyggelse med omkringliggende bebyggelsesstruktur.

Figur 4.1.16:

Eksisterende bebyggelsesstruktur og typologi omkring Mærradalen
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5.2 FORSLAGSSTILLERS ILLUSTRASJONER
Følgende illustrasjoner, som ikke er gjenstand for vedtak og derfor ikke juridisk bindende, viser en mulig
maksimal utbygging iht. forslaget.
På grunn av prosjektets størrelse kommer flere av illustrasjonene ikke til sin rett i planbeskrivelsens
dokumentformat. Det vises derfor også til vedlegget Illustrasjoner, med kopi av aktuelle illustrasjoner i
liggende A3-format, for å gi et bedre grunnlag for vurdering av illustrasjonsprosjektet.
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Figur 4.2.1:

Illustrasjonsplan
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Figur 4.1.2:

Illustrasjonsplan (forstørret)
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Figur 4.2.3:

Typisk plan: God fordeling av leilighetsstørrelser samt mange 2- og 3-sidige leiligheter.

Figur 4.2.4:
etasjeplan.

Typisk plan. Det presiseres at leilighetssammensetningen kan variere avhengig av
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Figur 4.2.5:

Snitt nord-sør (eksisterende bebyggelse stiplet i rødt)
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Figur 4.2.6:
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Snitt øst-vest (eksisterende bebyggelse stiplet i rødt)
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Figur 4.2.7:
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Illustrasjonsprosjekt – fugleperspektiv, sett mot sør-øst

Figur

4.2.8: Illustrasjonsprosjekt – perspektiv fra Aslakveien, sett mot sør
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Figur 4.2.9:

Hovedforbindelse gjennom gårdsrom mot Mærradalen, sett mot sør-øst

Figur 4.2.10:

Perspektiv langs offentlig tilgjengelig tursti mellom bebyggelsen og Mærradalen
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Figur 4.2.11:
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Illustrasjonsprosjekt – perspektiv i gårdsrom, sett mot sør

Plan- og bygningsetatens kommentarer og evt. suppleringer
«God fordeling av leilighetsstørrelser samt mange 2- og 3-sidige leiligheter» er ikke sikret i
bestemmelsene.
Det må også sikres at forhagene mot Mærradalen ikke avgrenses med gjerder, men slik som illustrert
i figur 4.2.10 på forrige side.
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6 PLAN- OG BYGNINGSETATENS VURDERING
6.1PLAN- OG BYGNINGSETATENS FORELØPIGE VURDERING OG ANBEFALING
6.1.1 Plan- og bygningsetatens vurdering av planforslaget
Forholdet til overordnede planer og føringer
Hovseter og Røa er i forslaget til ny kommuneplan vist som prioriterte stasjonsnære områder der det kan
vurderes høyere arealutnyttelse. Planområdet ligger imidlertid i en avstand av 1km fra begge disse
stasjonene, og kan følgelig ikke karakteriseres som et stasjonsnært område som innebærer en maks avstand
på 500m. Planområdet ligger i plankartet i forslaget til ny kommuneplan i område markert som nåværende
bebyggelse og anlegg. Dette innebærer at området ikke er et utviklingsområde og at utnyttelsen og
utformingen av området må vurderes nærmere gjennom en detaljplanprosess.
Planområdet ligger i et veletablert boligområde med nærhet til et stort naturområde og vurderes som meget
velegnet til boligformål. Det er derfor ønskelig at planområdet endres fra industri/ næring til bolig. Dette
innebærer at all eksisterende bebyggelse må rives. Det vil derfor ikke være realistisk å få realisert en
ønsket transformasjon til bolig uten å vurdere en høyere utnyttelse enn dagens.
Barnehagebehov
Det reguleres ikke barnehage da det er avklart med Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning at
barnehagebehovet i Bydel Vestre Aker totalt sett er dekket de neste ti årene og at det ikke er behov for
ytterligere kapasitetsøkning. Igangsatte utbyggingsprosjekter og avvikling av midlertidigheter er da tatt
med i beregningen. Det er også planlagt flere barnehageplasser i privat regi i bydelen de nærmeste årene, i
tillegg til en stor kommunal barnehage i Holmenveien.
Nærheten til Mærradalen
Planområdet grenser i øst inntil Mærradalen som er en av ni naturtypeområder i Oslo kommune med
nasjonal verdi. Disse vurderes å ha så stor betydning at de bør være overordnet andre hensyn og er derfor i
forslaget til ny kommuneplan båndlagt i påvente av formell sikring gjennom plan- og bygningsloven.
Planforslag for Mærradalen fra Radiumhospitalet i syd til Hovseter/Røa i nord er til politisk behandling.
Planforslaget for Aslakveien 20-28 sikrer både tilgang til dette naturområdet gjennom planområdet på
tvers og opparbeidelse av en buffersone med beplantning kombinert med gangareal langs hele
planområdets grense mot Mærradalen. Dette er en klar forbedring sammenlignet med dagens situasjon der
området ikke er allment tilgjengelig og stedvis har asfalterte flater ut over avgrensningen av planen for
Mærradalen som følger eiendomsgrensen. PBE vurderer at grøntplanens retningslinjer er ivaretatt.
Planforslaget ivaretar naturforekomsten med tilstrekkelig avstand mellom naturområdet og ny bebyggelse,
varierende fra 8 til 12m, og legger til rette for god tilgang til dalen. I plankartet for Mærradalen er det
imidlertid to mindre områder øst og syd i planområdet der planens begrensning for spesialområde –
naturvernområde går noe innenfor eiendomsgrensen. Følgelig vil det her være en overlapp av plankartet
for Mærradalen og Aslakveien 20-28. Vi vil se nærmere på dette etter offentlig ettersyn.
Konsekvenser for natur- og landskapsverdier er dokumentert med fotomontasjer og illustrasjoner som
viser at ny bebyggelse på tross av sin høyde ikke vil oppleves fra dalbunnen der hovedgangveien gjennom
dalen går. Grøntplanens retningslinjer vurderes dermed også som ivaretatt, da planforslaget ikke vil ha
vesentlige negative konsekvenser for landskapsverdier, solforhold, utsikt og naturopplevelse for brukere av
dalen. Planforslaget legger til rette for en ny gangforbindelse på toppen av dalens vestside med utsikt mot
Holmenkollen mot nord, noe som vil kunne være et godt, men kortere turalternativ til å gå den bratte stien
ned i dalen fra vest.
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Byplangrep
Planområdet har ikke spesielt god kollektivdekning og det grenser inntil et viktig natur- og landskapsområde som krever spesielle hensyn. Foreslått utnyttelse vurderes derfor som for høy. Ny bebyggelse må i
større grad tilpasses nærområdet enn det som er foreslått. Planforslaget har omfattende fjernvirkning samt
konsekvenser for tilgrensende boligområde og Mærradalen. Det er derfor viktig med en god tilpasning til
skalaen i det området det ligger i.
Bebyggelse og uterom:
PBE mener hovedgrepet med et stort sentralt uterom oppdelt i tre terrengnivåer åpnet mot vest/ Aslakveien
og med bebyggelsen plassert i randsonen av planområdet mot nord, øst og syd/ sydvest er planforslagets
viktigste kvalitet og et godt grep som legger til rette for romslige, varierte og skjermede utearealer med
gode solforhold. Det vurderes også som positivt at det legges til rette for allmenn adgang både diagonalt
gjennom planområdet, langs eiendomsgrensen mot nord fra Aslakveien til Mærradalen og langs kanten av
Mærradalen. Dette medvirker til at prosjektet gir noe til stedet og nærområdet. Det bør i tillegg legges til
rette for en ballplass som også kan benyttes av allmennheten. Bestemmelsene sier at universell utforming i
utearealene skal «tilstrebes». Dette er imidlertid et krav i TEK og må oppfylles.
Viktige forutsetninger for å anbefale det foreslåtte grepet er god terrengtilpasning, rause åpninger i
bebyggelsen for å unngå en «borgvirkning», og en avstemt balanse mellom utforming og volumoppbygging. De foreslåtte sammenhengende volumer må brytes opp både i vertikal- og horisontalplanet for å
dempe høyder og unngå monotoni.
Åpninger i bebyggelsen er viktig både for å bryte den opp i mindre volumer og å legge til rette for god
kontakt med Mærradalen fra det sentrale uterommet og fra Aslakveien. Planforslaget sikrer tre åpninger i
bebyggelsen på 13, 17 og 17m langs Mærradalen. Det bør i tillegg vurderes portaler for å bryte opp de
60m lange bygningsvolumene.
Bebyggelsen er trukket 8m fra eiendomsgrensen mot boliger i nord og 8-10 m fra eiendomsgrensen mot
Mærradalen. Vi mener dette ivaretar både grønnstruktur og biologisk mangfold mot dalen og boligkvalitet
for eksisterende boliger i nord. Som nevnt vil vi se nærmere på detaljene i avgrensningen av plankartet for
Mærradalen.
Mellom blokken på nabotomten i nord og planområdet er det kun en asfaltert vei som fungerer som
varelevering til dagligvarebutikken i underetasjen i denne blokken og atkomst til planområdet. Blokken på
nabotomten i nord har utearealer mot nord, men den har vinduer mot planområdet. PBE mener derfor at
det må kreves romlighet mellom denne blokken og ny bebyggelse, selv om det ikke er utearealer her.
Foreliggende prosjekt foreslår nedkjøring til garasjekjeller i dette området og dette vil medfører atskillig
mer trafikk enn dagens varelevering. Foreslått rampe er meget uheldig. Den danner en «sjakt», opptar et
større areal, medfører et dominerende terrenginngrep og kan følgelig ikke anbefales. Innkjøring til
garasjeanlegget må legges direkte inn i bebyggelsen fra Aslakveien. Dette vil gi et langt mer tiltalende
uterom mellom ny og eksisterende bebyggelse og plass til skjermende beplantning samt en mer tiltalende
gangforbindelse til Mærradalen fra Aslakveien.
Mot øst mener vi ny bebyggelse må trekkes minimum 8 m inn fra Mærradalen for å legge til rette for både
forhager, en god passasje samt en mindre overgangssone med vegetasjon. Dette er sikret i planforslaget og
illustrert. Det må sikres at forhagen her begrenses av vegetasjon og ikke gjerde.
Videre er den anbefalte bredden mellom ny bebyggelse og vegetasjonen/ trærne øverst i Mærradalen
nødvendig for en bedre romdannelse langs ny bebyggelses østfasade og for at gangforbindelsen ikke skal
oppleves som privat. Dersom avstanden blir for liten vil også den høye og tette vegetasjonen fungere som
en vegg og forringe boligkvaliteten langs østsiden.
Viktige forbindelser:
Planområdet grenser i en lengde av ca. 200m til Mærradalen i øst. I syd grenser det til en turveiforbindelse
fra Mærradalen og videre vestover. I denne forbindelsen er det sti ned den bratte skråningen til bunnen av
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dalen. Det er i dag ingen forbindelser fra Aslakveien til Mærradalen mellom turveien syd for planområdet
og Mærradalen. Det er derfor positivt at planforslaget sikrer både en ny forbindelse på tvers av
planområdet, både diagonalt og langs grensen mot nord, og en gangforbindelse langs planområdets grense
mot øst på platået over dalen. Denne forbindelse på toppen av dalens vestside kan i fremtiden tenkes
videreført hele veien opp til nordre del av Mærradalen mot Sørkedalsveien. Planforslaget legger til rette
for dette. Forbindelsen er ikke sikret videre nordover. Forbindelsen vil være et godt alternativ til å gå den
bratte stien ned til dalbunnen. (Se etatens skisse for stedsanalyse side 27.)
Viktige forutsetninger for å anbefale hovedgrepet er, som nevnt over, god terrengtilpasning, god variasjon
i høyder og rause åpninger i bebyggelsen for å unngå en «borgvirkning». Detaljutformingen av
bebyggelsen er avgjørende for anbefaling av høyder. Variasjon i materialbruk, oppbryting av lange fasader
og utforming av elementer som balkonger må benyttes for både å nedtone skala og unngå monotoni. De
foreslåtte fem hovedvolumene er inntil 60m lange og må brytes opp både i vertikal- og horisontalplanet.
Det bør tilstrebes en arkitektur der fasadeuttrykket forandrer seg løpende rundt uterommet. Material- og
fargebruk må være variert. Det bør vurderes krav til mørke farger for å dempe fjernvirkning.
Bestemmelsene har krav til variasjon, men må konkretiseres mer.
Planområdet er utfordrende med fall på 20m fra syd mot nord langs Aslakveien og et fall på 15m mot øst i
søndre del. Det er avgjørende at både bebyggelse og utearealer får god terrengtilpasning. Illustrasjonene er
noe uklare på hvor terrengsprangene tas opp. Det er ikke akseptabelt med eksponerte garasjekjellere mot
det sentrale uterommet inkludert åpningene mot dalen.
Planområdet grenser til blokkbebyggelse varierende fra 4-5 etasjer i nord til 6 etasjer + underetasje mot
planområdet i vest og 4-6 etasjer + underetasje i syd. Det har også nærhet til småhusbebyggelse/rekkehus i
2 etasjer i sydvest. Rekkehusene i sydvest er på Byantikvarens gule liste.
Høyder inntil 10 etasjer kan kun vurderes for en mindre del av prosjektet (maks 4 tårnbygg) og disse
høydene må i så fall utformes som slanke tårn og plasseres øst og sydøst i planområdet. Tilstøtende
høyder til tårnene må stort sett tas ned til 6 etasjer for å få en dempet høyde mot Mærradalen og en tydelig
variasjon i høyder for å unngå et «borgpreg». PBE kan imidlertid anbefale to tårn i 10 etasjer ved siden av
hverandre i planområdets sydøstre hjørne som en portal mot det tilstøtende friområdet forutsatt en avstand
mellom disse på minimum 17m. Dette er sikret i planforslaget. Det er her god avstand til nærmeste
bebyggelse i syd på den andre siden av turveidraget og høydene her vurderes ikke som avgjørende for
bokvaliteten for nabobebyggelse i syd. En viktig forutsetning for høy bebyggelse er også en markert
oppdeling av de forskjellige høydevolumene med sprang i fasaden helt ned til bakkeplan. Det bør også
vurderes å splitte opp volumene med portaler. Dette vil både bryte ned volumene og gi flere kontaktpunkter mellom gårdsrommet og Mærradalen.
Bebyggelsen anbefales nedtrappet til 5 og 6 etasjer mot Aslakveien. Vår vurdering er at dette både gir en
akseptabel overgang til tilstøtende bebyggelse på den andre siden av Aslakveien og akseptable lys- og
solforhold på utearealenes søndre del.
Lengst nord vurderes en nedtrapping til 5 etasjer (evt. 4 etasjer samt underetasje) mot Aslakveien å gi en
akseptabel tilpasning både til bebyggelsen i vest og nabo i nord samt å gi akseptabelt lysinnfall til blokken
i nord fra sydvest. Bebyggelsen langs grensen mot nord kan anbefales med en høyde som trapper seg opp
til maks 8 etasjer mot dalen, forutsatt at bygningsdelen med 8 etasjer utgjør et vesentlig mer beskjedent
fotavtrykk enn de andre etasjehøydene.
PBE vil gjøre en nærmere studie av volumer og høyder etter offentlig ettersyn for å fremme et eget
alternativ med reduserte høyder til politisk behandling, dersom forslagsstiller ikke endrer sitt planforslag i
samsvar med etatens føringer.
Alternativ til slanke tårn opp til 10 etasjer kan være en bebyggelse med jevnere høyder forutsatt en
nedskalering av hele prosjektet.
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Bokvaliteter
Bebyggelsen:
Forslagsstiller sier i sin beskrivelse av planforslaget at det innebærer en variert leilighetsfordeling. Dette er
imidlertid ikke sikret i bestemmelsene, der det kun er krav til at det ikke skal bygges leiligheter under
35m2 og at de ikke skal være ensidig nordvendte. Vi mener det er viktig å sikre en variert leilighetsfordeling, fordi dette i stor grad er med på å bidra til et godt bomiljø. Bebyggelsens oppdeling i fem
hovedvolumer med god avstand og sprang i høyder legger til rette for en stor andel leiligheter som vil
kunne være tresidig belyst. Dette er en meget god kvalitet som ikke er sikret i bestemmelsene, men vist i
illustrerte leilighetsplaner. Det bør også sikres i bestemmelsene at ensidig belyste leiligheter mot syd, øst
og vest har en god fasadelengde.
Balkonger:
Det foreslås at balkonger kan krage inntil 2,5m utenfor fasadeliv. Vi mener dette går på bekostning av
romligheten i utearealene, lysforhold i leilighetene og er estetisk uheldig. Balkonger bør krage maks 1,8m
utover fasadeliv. Vi mener også at balkonger bør plasseres forskjøvet i forhold til over- og underliggende
balkong for å begrense skyggevirkningene, skape liv i fasadene og unngå monotone balkongrekker.
Balkongenes utstrekning må også begrenses til maks 40% av fasaden og dette må sikres i bestemmelsene.
Sammenhengende bånd med fasader, medfører en visuell forskyvning av fasadelivet og en opplevelse av
dypere og mer massive bygningsvolumer. Balkonger som krager ut over byggegrensen på gavlveggene
kan ikke anbefales.
Utearealer:
De illustrerte utearealene viser gode, sammenhengende oppholdsarealer egnet for lek og opphold og bruk
av forskjellige aldre og vurderes å være planforslagets viktigste kvalitet. Oppdeling i tre nivåer legger
samtidig til rette for intime uterom. Det er viktig at utearealene utformes med fokus på tilpasning til
eksisterende terreng. Bestemmelsene sikrer krav til uteoppholdsarealer iht. etatens forslag til
utearealnormer, områdetype 4, som vurderes å være det nivået det er naturlig å legge seg på i dette
området. Dette innebærer bla at det skal opparbeides utearealer tilsvarende 20% av samlet boligareal og at
minimum 75% av dette skal ligge på terreng/lokk. Utearealet har meget god romlighet, størrelse og
solforhold og er en avgjørende kvalitet ved prosjektet. På grunn av planområdets størrelse må det også
sikres i bestemmelsene at det opparbeides en ballplass som også kan brukes av beboere utenfor
planområdet. Sammen med nærheten til Mærradalen og de gode forbindelsene til dalen som utformingen
av prosjektet gir, vurderes utearealene som meget gode. Variasjonen i bebyggelsens høyde legger også til
rette for vindskjermede utearealer på tak med flott utsikt over byen.
Trinnvis utbygging:
De to illustrerte byggetrinnene gir ikke den samme kvaliteten på utearealene for byggetrinn 1. Ved en
utbygging av kun søndre halvdel, vil utearealet få dårlige solforhold slik bebyggelsen er foreslått. Det er
den nordre delen av planområdet som har de solfylte utearealene og som derfor gir det samlede utearealet
den kvaliteten det må ha for å oppfylle Områdetype 4. Videre vil mer enn halvparten av bebyggelsen måtte
dele mindre enn halvparten av utearealet. PBE er derfor skeptisk til en trinnvis utbygging av planområdet
som heller ikke sikrer de samme gangforbindelsene som et ferdig utbygget område.
Trafikk
Vi vurderer fremtidig trafikk som akseptabel. Det er utført en trafikkanalyse som viser at planforslaget er
forventet å medføre en nyskapt trafikk på 1 638 bilturer pr. døgn. Samtidig bortfaller 1 327 bilturer. Dette
medfører en trafikkvekst på 311 bilturer pr. døgn. Videre forsvinner mye av dagens tungtrafikk, bla. til
posten. Denne trafikkveksten vurderes ikke å bli merkbar i forhold til kapasiteten i veinettet.
Trafikksikkerheten vil heller ikke forverres. Etablering av tosidig fortau langs planområdet og ev. fjerning
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av gateparkering vil forbedre trafikksikkerheten. Foreslått parkeringsdekning innebærer et snitt på 1
bilplass pr. leilighet uansett størrelse og planforslaget vurderes dermed ikke å føre til økt gateparkering.
Parkering:
Det er meget positivt at parkeringen legges under bakken. Som nevnt kan nedkjøringsrampen mot nord
ikke anbefales. Det er viktig at det legges opp til en god terrengtilpasning slik at utbyggingen av
planområdet ikke blir et lokkprosjekt. Foreslått begrensning for underjordisk garasjeanlegg dekker hele
planområdet og samsvarer ikke med illustrasjonen av parkeringsanlegget. Dette er i følge forslagsstiller for
å ha «slingringsmonn» ved den senere prosjekteringen av anlegget. Vi mener imidlertid at parkeringsanlegget bør kunne ha rikelig slingringsmonn ved en mer spesifikk avgrensning av det underjordiske
anlegget. Dette vil også sikre at sentrale deler av uterommet vil ligge på naturlig terreng og dermed sikre
rikelig jordsmonn for at større trær kan etableres på terreng i tillegg til at det er hensiktsmessig i forhold til
overvannshåndtering.
Parkering for bil og sykkel skal være i henhold til den til enhver tid gjeldende norm for den åpne byen.
Dette vurderes som en riktig parkeringsdekning i dette området, som ikke har en spesielt god kollektivdekning. Det er bussruter i Aslakveien, men det er 1km til nærmeste T-banestasjon.
I bestemmelsene er sykkelparkering angitt «primært plassert nær innganger». Det må også sikres at ikke
større deler av det sentrale uterommet beslaglegges av sykkelparkering og overdekking av denne. Vi
mener en større del av sykkelparkeringen bør legges til parkeringskjeller for å sikre dette.
6.1.1 Foreløpig konklusjon
Vi mener planområdet er velegnet til boligformål og anbefaler hovedgrepet, som legger til rette for et stort
sammenhengende uteareal med høy kvalitet, og samtidig tilfører kvalitet til området i og med allment
tilgjengelige forbindelser både gjennom området fra Aslakveien til Mærradalen og langs kanten av
Mærradalen. Disse kvalitetene må sikres i tidlig fase av utbyggingen. Utnyttelsen vurderes imidlertid som
for høy. Dette er ikke et stasjonsnært område og det grenser inntil et viktig natur- og landskapsområde som
krever spesielle hensyn. Det ligger derfor ikke føringer i verken gjeldende kommuneplan eller forslag til
ny kommuneplan om en spesielt høy utnyttelse av planområdet. Utnyttelsen må derfor primært vurderes i
forhold til ønske om transformasjon fra industri til bolig som kun er realistisk ved en høyere utnyttelse enn
dagens situasjon, og samtidig utformes slik at det gir en akseptabel tilpasning til skalaen i området og tar
hensyn til fjernvirkning og Mærradalen. Det er avklart at det ikke er behov for barnehage.
Vi mener det store sentrale uterommet med forbindelser til Mærradalen er planforslagets viktigste kvalitet.
Det må sikres en ballplass i utearealet. Forutsetningen for å anbefale hovedgrepet er god terrengtilpasning,
både når det gjelder utearealer og bebyggelse, god variasjon i høyder og rause åpninger i bebyggelsen for å
unngå et «borgpreg». Vi vil vurdere avstanden mellom de fem bygningsvolumene nærmere etter offentlig
ettersyn. Høyder opp til 10 etasjer kan kun vurderes i begrenset utstrekning langs Mærradalen og må i så
fall utformes som slanke tårn. Mot Aslakveien må bebyggelsen trappes ned til 5-6 etasjer. Alternativt kan
hele prosjektet nedskaleres.
Foreslått bebyggelse må følgelig bearbeides både med hensyn til høyde og utforming for å bryte ned
volumene. Takoppbyggene vurderes som for store. En god utforming er avgjørende for anbefaling av
høyder. Bestemmelsene må i større grad konkretiseres for å sikre en utforming som medvirker til både å
bryte ned skalaen og unngå monotoni. Bestemmelsene må også generelt bearbeides før politisk behandling
i henhold til våre kommentarer vedrørende illustrerte kvaliteter som ikke er tilstrekkelig sikret i
bestemmelsene.
Parkeringsdekning i samsvar med norm for ytre sone og all parkering under bakken anbefales. Vi kan
imidlertid ikke anbefale eksponerte parkeringskjellere mot uterommet og foreslått rampe til
parkeringskjeller mellom ny bebyggelse og nabo i nord.
Fremtidig trafikkøkning er liten og vurderes som akseptabel.
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7.2 REGULERINGSBESTEMMELSER
FOR ASLAKVEIEN 20-28
Gnr.11, Bnr. 338, 395, 401, 402 og 403.
§ 1 Avgrensning
Det regulerte området er vist på plankart merket OP1-201309312 og datert 03.09.2014.
§ 2 Arealformål og hensynssoner
Området reguleres til:
Bebyggelse og anlegg
 Boligbebyggelse - blokkbebyggelse
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur:
 Fortau
§ 3 Bebyggelse og anlegg – boligbebyggelse - blokkbebyggelse
3.1 Utnyttelse
Maks BRA skal ikke overstige 36 300 m² .
Målbare plan som har himling lavere enn 1,5 m over terrengets gjennomsnittsnivå rundt bygningen, regnes
med i bygningens bruksareal med 50 % av planets bruksareal. Plan som har himling lavere enn 0,5 m over
terrengets gjennomsnittsnivå rundt bygningen, regnes ikke med i bygningens bruksareal.
3.2 Arealbruk
Felles gårdsrom og viktige forbindelser på planområdet skal være privat, men allment tilgjengelige
områder og ha muligheter for opphold.
3.3 Plassering og høyder
Bebyggelsen skal plasseres innenfor byggegrenser, bestemmelsesgrense for underjordisk garasjeanlegg og
maksimale gesimshøyder som vist på plankartet.
Innenfor de øverste 3,5 meter tillates kun takoppbygg for heis, trapp til takterrasse og tekniske
installasjoner, samt levegger, pergolaer og møblering av uteoppholdsareal. Samlet areal for heis, trapp og
tekniske anlegg skal ikke overskride 15% av underliggende etasjes areal.
Unntak fra dette er de høyeste gesimshøydene (10 etasjer) der det kun tillates takoppbygg for heis innenfor
den øverste 1,0m samt at utstrekningen av dette kan utgjøre maks 20% av underliggende etasjes areal.
Takoppbygg for heis, trapp til takterrasse og tekniske installasjoner, samt rekkverk for takterrasse,
levegger, pergolaer og møblering av uteoppholdsareal skal være tilbaketrukket fra fasaden med minimum
2 meter.
Mellom bygg B og C skal det være en avstand på minimum 17 meter.
Mellom bygg C og D skal det være en avstand på minimum 17 meter.
Mellom bygg D og E skal det være en avstand på minimum 10 meter.
3.4 Utforming
Generelt
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Utomhusanlegg skal utformes slik at det etableres gode overganger til tilstøtende områder, estetisk og
funksjonelt. Det skal være god terrengtilpasning, og legges vekt på stedegen vegetasjon.
Bebyggelse og utearealer skal gis en utforming av god kvalitet og utformes slik at disse samspiller både
estetisk og bruksmessig. Bebyggelsen skal utformes med variasjon, men ha slektskap i materialvalg og
volumoppbygging. Lange fasader skal behandles slik at monotoni unngås. Trafo og tekniske installasjoner
skal integreres i bebyggelsen.
Høyder
Hver enkelt blokk skal framstå som sammensatt av flere bygningsvolumer, med underdeling av høyder og
sprang på minimum to eller flere etasjer.
Bakkeplan
Forhager/markterrasser tillates inntil 3 m utenfor bygningens veggliv, og skal avgrenses mot felles og
allment tilgjengelige områder med hekk eller gjerde.
Dersom parkeringskjellere eksponeres i gårdsrommet skal det integreres i det arkitektoniske uttrykket.
Balkonger
På boligbebyggelse kan fritt utkragede balkonger krage inntil 2,5 m utenfor bygningens veggliv.
Balkonger skal være en integrert del av bygningens helhetlige arkitektoniske uttrykk.
Tak og tekniske anlegg
Takene skal vurderes som en del av byens taklandskap og behandles som en del av tiltakets samlede
arkitektoniske uttrykk. Ved nybygg skal tekniske anlegg som heisoppbygg og ventilasjonsanlegg med mer
integreres i den arkitektoniske utformingen.
Rekkverk på takterrasser skal trekkes tilbake fra fasade og ha en åpen/transparent utforming (glass/spiler
el.l.).
Det tillates etablert felles og/eller private takhager, takterrasser og grønne tak (sedummatter, gress, etc.).
Det skal tilrettelegges for opphold og variert utforming ved vegetasjon og/eller møblering, vindskjerming
og klimatilpasning.
Leilighetsfordeling
Det tillates ikke ensidig orienterte leiligheter mot nord. Det tillates ingen leiligheter under 35 m2.
3.5 Krav til uteoppholdsareal
Arealkrav
Det skal avsettes et minste felles uteoppholdsareal (MFUA) på minimum 20 % av BRA bolig. Minst 75 %
av utearealet skal være på terreng. I uteoppholdsarealet inngår leke- og oppholdsarealer, gangveier og
takterrasser. 50 % andel av areal på terreng skal være solbelyst min. 5 timer 1. mai.
Det skal anlegges flest mulig samlede enheter felles uteoppholdsareal (SFUA) på minimum 500 m2.
Arealer avsatt til lek og rekreasjon skal som hovedregel ikke være brattere enn 1:3. Brattere terreng må ha
særskilte kvaliteter, for eksempel at et avgrenset område er egnet som akebakke.
Grønt-/utearealer kan medregnes i MFUA dersom det er brukbart for lek og opphold.
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For at et areal skal kunne inngå i beregningen av MFUA, må støynivået ikke overskride 60 Lden.
Sittegrupper skal lokaliseres slik at de får støynivå under 55 Lden.
Utformingskrav
Felles uteoppholdsarealer skal ha et grønt preg, med utforming og innhold for varierte aktiviteter/lek
tilpasset alle aldersgrupper. Utearealene skal tilby definerte soner for opphold med tydelig romlig
avgrensning. De gunstigst beliggende arealene på bakkeplan mht. solforhold, støy, klima og trafikk, skal
avsettes til felles uteoppholdsareal. Ulike funksjoner skal orienteres best mulig i forhold til sol, støy,
forurensning og klimatiske forhold. Det skal skjermes fysisk mellom boliger/private uteoppholdsarealer og
felles uteoppholdsarealer med gjerder/hekk.
Utearealene skal tilby definerte soner for opphold med tydelig romlig avgrensning. Det skal brukes
stedegen, variert og romdannende vegetasjon, med både store trær og busker. Grøntareal over kjeller
skal ha vekstlag som sikrer tilfredsstillende vilkår for etablering av variert vegetasjon. Trær med
minimum stammeomkrets på 18-25 cm skal benyttes (avhengig av tresort, iht. NS 4400-4413 Norsk
Standard for planteskolevarer) .
Gangforbindelser og allmenn tilgjengelighet
Det skal etableres allment tilgjengelig gangforbindelse gjennom planområdet, fra Aslakveien til
Mærradalen. Det skal etableres allment tilgjengelig tursti langs planområdet i øst mot Mærradalen.
Gangforbindelsene skal tilstrebe å ivareta universell utforming, ha tilkomst for vedlikehold og være
kjørbare for utrykningskjøretøy der det er behov.
§ 4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – fortau
Fortau skal være offentlig og opparbeides som vist på plankartet.
Sammen med søknad om rammetillatelse for samferdselsanlegg skal det innsendes byggeplan i målestokk
1:200. Planen skal vise belysning, materialbruk, gammelt og nytt terreng samt sammenheng med og
avgrensning mot tilliggende felt for bebyggelse og grønnstruktur. Planen skal forelegges Bymiljøetaten.
§ 5 Avkjørsel
Planområdet tillates to avkjørsler til Aslakveien. Endelig plassering fastsettes ved rammetillatelse.
§ 6 Parkering
Bil- og sykkelparkering skal anordnes etter den til enhver tid gjeldende parkeringsnorm for åpen by i Oslo.
Bilparkering for boliger skal etableres i p-kjeller. Besøksparkering skal i hovedsak etableres under bygg A
(foran port til P-kjeller) og ha direkte adkomst til uterom. Det tillates anlagt HC-parkering og
korttidsparkering på terreng.
Sykkelparkering skal primært plasseres nær innganger, med minst 50 % i sykkelrom eller under tak.
§ 7 Utomhusplan/takplan
Sammen med søknad om rammetillatelse for bebyggelse og anlegg skal det innsendes en detaljert
utomhusplan i målestokk 1:200. Planen skal vise allment tilgjengelige gangforbindelser gjennom
planområdet fra Aslakveien til Mærradalen og langs Mærradalen i øst, vegetasjonssone mot Mærradalen,
eksisterende og fremtidig terreng (med 0,5 meters kotehøyde), tykkelse på vekstlag samt opparbeidelse av
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oppholdsarealer, lekearealer, vegetasjon, overvannshåndtering, avfallshåndtering, sykkelparkering,
eventuelt parkering, gangareal og atkomst og kjøreareal for utrykningskjøretøy.
Dersom det etableres felles takterrasse, skal det følge detaljert takplan og snitt/fasadeoppriss i målestokk
1:100 med rammesøknaden. Det må redegjøres for tiltenkt bruk, rekkverk og andre sikringstiltak, fast
møblering, eventuelle takoppbygg, vindskjerming og soneinndeling. Solforhold og beplantning skal
dokumenteres. Takterrasse/takhage skal utformes slik at utearealene får tilstrekkelig le. Utearealer på tak
som inngår i utearealregnskapet, skal redegjøres for i takplan.
Utomhusplan/ takplan skal godkjennes samtidig med rammetillatelse. Utomhusarealene/ takterrassene skal
være ferdig opparbeidet i henhold til godkjent utomhusplan/ takplan før midlertidig brukstillatelse gis.
§ 8 Miljøkrav
8.1 Overvann
Lokal overvannshåndtering skal legges til grunn ved detaljutforming og prosjektering av tiltaket.
Ved søknad om rammetillatelse skal det redegjøres for behandling av alt overvann, både takvann,
overflatevann og drensvann.
8.2 Fjernvarme
Tiltak innenfor områder som omfattes av konsesjon gitt etter energiloven skal tilknyttes fjernvarmeanlegget. De til enhver tid gjeldende retningslinjer for bruk av fjernvarme skal legges til grunn.
Det kan gjøres unntak fra dette i følgende tilfeller:
 Tiltakshaver kan anvende alternative energikilder dersom det dokumenteres at bruk av disse
energimessig og miljømessig er bedre enn fjernvarme.
 Dersom rørnettet ikke er eller vil være tilstrekkelig utbygd i løpet av en periode på 5 år fra
søknadstidspunktet.
 Dersom konsesjonshaver ikke ønsker tilknytning.
8.3 Støy
Støynivå på uteoppholdsareal skal på søknadstidspunktet tilfredsstille Miljøverndepartementets
retningslinjer for behandling av støy, T-1442/2012, tabell 3 eller senere retningslinjer som erstatter denne.
Dersom det etableres boliger inntil gul støysone skal:
- krav til innendørs lydnivåer sikres med tilstrekkelig god fasadeisolasjon og balansert ventilasjon.
- balkonger som vender ut mot vegen ha tett dekke / tett rekkverk.
8.4 Overgangssone for biologisk mangfold mot Mærradalen (naturvernområde)
Det skal etableres en randsone med stedegen vegetasjon mellom boligområdet og naturvernområdet på
minimum 1,5 meter. Randsonen skal øke mulighetene for det biologiske mangfoldet i området. Det skal
ikke brukes terrengmurer mellom felles uteoppholdsareal og naturvernområdet. Alle rester av asfalt og
eventuelt avfall i tilgrensende områder langs planområdet mot Mærradalen skal fjernes og erstattes med
stedegen vegetasjon.
§ 9 Rekkefølgebestemmelser
Før det gis midlertidig brukstillatelse for boligene skal fortau langs Aslakveien som vist på plankartet være
opparbeidet.
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8 VEDTAK OM OFFENTLIG ETTERSYN
Plan- og bygningsetaten vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 og i henhold til delegert
myndighet vedtatt av bystyret 17.06.2009, lagt ut til offentlig ettersyn.
Forslag til detaljregulering med reguleringsbestemmelser for Aslakveien 20-28, som omreguleres fra
industri til
· bebyggelse og anlegg – boligbebyggelse - blokkbebyggelse
· Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur - fortau
som foreslått av Aslakveien 20 AS, vist på kart merket Plan- og bygningsetaten, OP1-201309312, datert
03.09.2014.
Dersom planforslaget blir vedtatt vil dette innebære en endring av kommuneplanens arealdel fra industri til
bebyggelse og anlegg – boligbebyggelse og samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – fortau, som vist
på kart merket Plan- og bygningsetaten, OP1-201309312, datert 03.09.2014.
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