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Ekebergveien 101, Ekeberg 
Plan- og bygningsetatens område- og prosessavklaring til 
oppstartmøte  

Ekeberg idrettshall ønskes utvidet. Utvidelsen skal omfatte idrett- og treningslokaler, 

undervisning, barnehage, kontor, eventuelt overnatting og torg- og gangarealer. Utvidelsen 

er ment å utarbeides innenfor de rammene som områdeprogrammet for Ekeberg natur- og 

friluftspark gir. Dagens idrettsbarnehage må ikke komme i konflikt med den planlagte 

hovedaksen sørvest for hallen, en løsning på dette på utredes i det videre planarbeidet. 

Videre mener vi at torget i sørøst er svært viktig både som adkomst til hallen, og som 

atkomstområde for buss og biltrafikk. Utforming av torget må løses i samarbeid med 

naboreguleringen for KFUM.  

Dato: 06.04.2017  

Saksbehandler, enhet: Irene Norberg/OSO Saksnr. /dokumentnr: 201701981 

Forslagsstiller Bækkelagets sportsklubb 

(BSK) og Oslo idrettskrets (OIK) 

Fagkyndig: Spor arkitekter AS 

Gnr./bnr.: 151/220  Bydel: Nordstrand     

Kategori: Enkel/Middels   
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1 Fakta om prosjektet  

1.1 Bakgrunn for og hensikten med prosjektet:   

1.1.1 Forslagsstillers tekst:  

Forslagstillerne, Bækkelagets sportsklubb (BSK) og Oslo idrettskrets (OIK), har en visjon om å 

utvikle Nye Ekeberghallen og Bækkelagets sport- og kulturarena til byens viktigste arena for 

idrettsglede og vennskap. Begge byggherrer tar sikte på å oppfylle mange av de behov som er 

dokumentert i Oslo kommunes nye idrettsplan. Bækkelagets sportsklubb (BSK) planlegger å 

bygge ut ny stor multifunksjonell hall med tilhørende lokaler sør for Ekeberghallen (Bækkelagets 

sport- og kulturarena) Dagens klubbhus forutsettes revet. Videre ønsker Oslo idrettskrets å legge 

til rette for en utvidelse av Idrettens hus i tilknytning til Ekeberghallen ved å bygge en ny fløy i 3 

etasjer. Planforslaget utarbeides med utgangspunkt i de rammer områdeprogrammet for Ekeberg 

natur og idrettspark gir. 

 

Spørsmål til PBE: 

Samordning/ grensesnitt med KFUMs planforslag sør for planområdet og prinsipper for 

utforming av felles atkomstområdet, samt avgrensing av planområdet. PBEs vurdering av 

parkeringsløsninger i området, sett i lys av at dagens p-plass ved besøksgården er foreslått fjernet 

og området samlet vil få vesentlig økt aktivitet. Synspunkter på at det åpnes for å innarbeide en 

mindre overnattingsdel i anlegget, for tilreisende brukere. Vurdering av planprogrammets 

vektlegging av hovedaksen vest for hallene sett i forhold til at naturlig tilkomst og hovedinngang 

er fra østsiden og aksen er i konflikt med etablert barnehageareal. 

1.2 Arealformål og evt. hensynssoner, og ca fordeling mellom 
dem:  

Kombinert bygge- og anleggsformål, med underformål for idretts og treningslokaler, 

undervisning, barnehage, kontor og annen tjenesteyting eventuelt overnatting. I tillegg kommer 

tilstøtende arealer som reguleres til torg- og gangarealer. 

Planområdets 

størrelse: 28 

000 m2  

Utnyttelse: 

m2 BYA= 13000 m2  

Høyder: Maks 19 m 
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2  Planstatus og rammebetingelser 
  

2.1 Overordnede planer og føringer:  

2.1.1 Forslagsstillers tekst:  

 

Kommuneplan 2015 

I arealdelen er området avsatt til eksisterende grøntstruktur. Ekeberghallen er markert som 

eksisterende anlegg. Planområdet ligger over hensynssone H190_2 (mulig trase for 

jernbanetunnel «Brynsdiagonalen») som legger restriksjoner på tiltak i grunnen. Innenfor temaet 

kulturminnevern er området angitt med verneverdi og som avklart nasjonalt kulturminne. Det 

forutsettes at tiltak i området ikke berører slike kulturminner. Planen definerer også 

Ekebergområdet som del av blågrønn struktur med turvei E3. 

 

Områdeprogram for Ekeberg natur- og idrettspark, vedtatt i desember 2016.  

Planprogrammet er et politisk og faglig styringsdokument som skal være retningsgivende for 

utviklingen av området. I plankart og anbefalinger for det påtenkte planområdet legges det opp til 

at Ekeberghallen med tilliggende bebyggelse kan utbygges innenfor et angitt fotavtrykk. I 

bystyrets vedtak er rammene for bebyggelsen angitt til 13 000 m2 BYA med høyde inntil 19 m. 

Videre heter det i vedtaket at utvidelsen i hovedsak skal legge til rette for breddeidrett og 

rekreative aktiviteter. I tilstøtende område skal det legges opp til en hovedakse langs vestsiden av 

bebyggelsen og torg/aktivitetsområde mellom bebyggelsen og Ekebergveien 
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2.1.2 Plan- og bygningsetatens kommentar:   

 

Kommuneplan 2015 

 Plankart 1-2: Arealformål 

 

Eksisterende bebyggelse og anlegg og eksisterende grøntstruktur 

Plankart 2-2: Hensynssoner 

 

Planområdet er innenfor hensynssone H190_2; restriksjoner for anlegg i grunnen.  
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Temakart T5 Kulturminnevern 

 

Det befinner seg avklarte nasjonale kulturminner innenfor området.  

Temakart T7 Blågrønn struktur 

 

Eksisterende turveg gjennom planområdet (vist med sorte prikker). 
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Områdeprogram for Ekeberg by- og idrettspark, vedtatt desember 2016 

Utkast til kart fra byrådet mottatt 13.07.2016: 

 

Kartet skal revideres i plan- og bygningsetaten etter tilbakemelding fra byrådet. Det mørke 

området som er merket «Ekeberghallen» vil bli utvidet og tilpasset tillatt bebygd areal på 

13000 BYA.  

Torg og hovedakse 

Langs sørvestsiden av Ekeberghallen anbefales et nytt strukturerende byrom i form av en 

hovedakse/torg som er en gangakse og et oppholdsareal som strekker seg fra 

parkeringsplassen i sør og videre frem til EKT Rideskole og Husdyrpark. Langs aksen 

vestre side kan det tilrettelegge for maks 4 frittliggende mindre paviljonger som kan brukes 

til ulike typer servicetilbud knyttet til aktivitetene i området. En av paviljongene forutsettes 

å romme et offentlig toalettanlegg. Hver paviljong bør være på maks 40 m2 BYA og ha 

maks bredde på 6 m. Avstand mellom paviljongene bør være min 8m. 

 

Torget mellom Ekeberghallen, parkeringsplassen og Ekebergveien utformes som en 

møteplass og med rom for mindre anlegg /installasjoner som petanque-bane, klatrevegg og 

skaterampe. Innenfor området vist på plankartet som Ekeberghallen gis det rom for en ny 

Ekeberghall, samt bebyggelse som kan benyttes til virksomheter med tilknytting til 

områdets funksjoner. Bebyggelsen får hovedinngang og 

henvendelse mot torget/hovedaksen i vest. Varelevering tillates via torg/hovedakse og 

parkeringsplass. Anbefalt tillatt bebygd areal (BYA) innenfor det viste arealet er 12 500 m2. 
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Barnehage 

Eksisterende idrettsbarnehage som benytter idrettshallen til organiserte aktiviteter anbefales 

opprettholdt.Uteareal til barnehagen dekkes innenfor arealet som på plankartet har 

betegnelsen Ekeberghallen. 

 

Hovedparkeringsanlegg for Ekebergsletta 

Hovedparkering skal være syd for eksisterende parkeringsanlegg sydvest for hallen. 

Parkeringsanlegget vil være hovedanlegget for parkering på Ekebergsletta. Anlegget må av 

hensyn til bomringen opparbeides slik at det fysisk deles i to med stengsler som gjør det 

umulig å passere bomringen via dette parkeringsanlegget. Publikumstilstrømningen ved 

større arrangement bør i størst mulig grad betjenes med kollektivtilbudet, supplert med 

turistbusser. Det anbefales derfor at det opparbeides snu- og holdeplasser for buss sentralt 

ved adkomstområdet. 

 

Byrådets vedtak av områdeprogrammet som omhandler Ekeberghallen: 

 Anbefalt maksimalt bebygd areal (BYA) økes til 13000 m2. (inkludert 

overbygg/utnyttelse av atriet i BSK-bygget) 

 En utvidelse av hallen med fasiliteter skal i hovedsak legge til rette for breddeidrett 

og rekreative aktiviteter (Endring av retningslinje 5.2) 

 Eksisterende vegetasjon og trær rundt Ekeberghallen, torg og hovedakse – torg skal i 

størst mulig grad bevares. Områdets naturpreg skal søkes opprettholdt (Tilføyelse 

retningslinje 5.2) 

 Ved hovedakse – torg i det sentrale området ved Ekeberghallen tillates maksimum 4 

frittliggende paviljonger. En av paviljongene skal inneholde offentlig toalett.  

(Endring i retningslinje 5.2) 

 Antall parkeringsplasser søkes redusert med ca. 20 % (endring i kap. 2.1)  

 

Midlertidig praktisering av parkeringsnorm 

70 % av dagens minimum- og maksimumsnorm for åpen by.  

 

Forslag til hovedsykkelveinett (ikke vedtatt) 

 
 

Hovedsykkelfelt langs Ekebergveien gjennom Ekebergsletta. 
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2.2 Gjeldende regulering og planområdets avgrensning:  

2.2.1 Forslagsstillers forslag:   

 

Ekeberghallen omfattes av S-1774, tomt til idrettshall, vedtatt i 1972. Utvidelse mot nord ligger 

utenfor planen. 

 

Området for øvrig omfattes av S-1248, friområde på Ekeberg, vedtatt i 1965. 

 

Plan- og bygningsetatens forslag til avgrensing:  

 

Planavgrensning må avsettes etter at felles torg og adkomst med KFUM er avklart. 

Parkeringsplass i sør må også innlemmes i planavgrensningen.  

 

 

Foreløpig forslag til grensesnitt mellom KFUM og Ekeberghallen. 
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2.2.2 Andre forhold  

Etablert barnehage i Idrettens hus, med uteareal sydvest og nordvest for Ekeberghallen, vil 

vanskeliggjøre gjennomføringen av hovedakse som angitt i områdeprogrammet. Aksen stenges 

med porter i barnehagens åpningstid, men vil bli allment tilgjengelig etter åpningstid og i helger.  
 

 

2.2.3 Plan- og bygningsetatens kommentar:   

Heftelse på gnr./bnr. 151/5 – underjordisk volum utleid  

Det finnes en heftelse på eiendommen gnr./bnr. 151/1, en kontrakt som er tinglyst 6.5.1970 med 

dagboknummer 7577. Oslo kommune og Oslo Havnevesen inngikk kontrakten med 

oljeselskapene om underjordisk anlegg for lagring: Om det aktuelle området, del av gnr./bnr. 

151/5 er berørt er i dag ikke kjent. 
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2.3 Pågående plan- og byggesaker i området:   

2.3.1 Ekebergsletta: Natur- og idrettspark – Områderegulering 

Status: Vedtatt 14.12. 2016. Mottatt fra byrådet 13.03.2017 med revidert utgave av kart og 

noen endringer i retningslinjer.  

2.3.2 Sak 201405684: Ekebergveien 109 Detaljregulering med KU- 
Idrettsanlegg (KFUM-huset)  

Status: I dialogfase før utleggelse til offentlig ettersyn  
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         Illustrasjonsplan 

        Ny illustrasjon som viser 

omforent utforming av torg og bussløyfe mellom KFUM og Ekeberghallen. 

2.3.3 Sak 201305220: Ekebergsletta – Detaljregulering servicebygg 

Status: Oversendt til politisk behandling 
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2.3.4 Forslagsstillers stedsanalyse:  

 

Kartet viser areal bruk og aktiviteter i området. 

 

Landskapsanalyse
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Plan- og bygningsetatens stedsanalyse:    
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2.4 Tabell over mulige premissgivere for planområdet  
 

Tema Oppstarts-

møte 

Offentlig 

ettersyn 

Politisk 

behandling 

Kort utkvittering eller 

henvisning til hvor omtales 

Flom 

 

Avklart   Planområdet er ikke flomutsatt. 

Overvann Gir 

premisser 

  Overvann skal fortrinnsvis tas 

hånd om lokalt og åpent, 

kommuneplanbestemmelsenes 

§ 4.2 er gjeldende for 

området. 

Geotekniske 

forhold  

Uavklart   Planområdet ligger innenfor 

marin grense, og geoteknisk 

analyse må utarbeides. 

Kulturminner Gir 

premisser 

  Hotellet ved Smedstua 

(Ekebergveien 103) ligger nær 

Ekeberghallen og er et kulturminne 

fra 1879-81.  Selve området er 

registrert med stor sårbarhet i 

henhold til kulturmiljøverdi, men 

med middels verdi. Det er ingen 

kjente automatisk fredete 

kulturminne innenfor planområdet, 

men funnpotensialet er stort på 

Ekebergsletta.  

Miljøforhold 

 

Gir ikke 

premisser 

  Nordre del av planområdet ligger i 

gul sone med støy fra 

Ekebergveien. Selve hallen samt 

foreslåtte torg/akse er i hvit sone.  

Naturmangfold Gir 

premisser 

 

  Naturmangfold er utredet gjennom 

områdeprogrammet. For Ekeberg 

er det registrert 15 områder med 

naturtyper som er av interesse med 

hensyn til områdene på Ekeberg, 

ingen av disse er innenfor 

planområdet. I artsdatabanken er 

det ingen rødlistede arter innenfor 

planområdet, i følge bymiljøetaten 

er det lokalisert amfibier med A-

verdi nær planområdet. Etter Plan- 

og bygningsetatens vurdering, vil 

ikke gjennomføring av planen 

medføre at forvaltningsmålene i 

nml §§ 4 og 5 fravikes. 

Teknisk 

infrastruktur  

Gir 

premisser 

  Planområdet ligger innenfor 

hensynssonen H_190_2. H; 
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restriksjoner for anlegg i grunnen.  

Barn og unges 

interesser  

Gir 

premisser 

  Torgareal må tilrettelegges for barn 

og unge.  

Virksomhetsfare  Gir ikke 

premisser 

  Vi er ikke kjent med 

virksomhetsfare innenfor 

planområdet.  

Vurdering av 

egnethet og 

behov for 

barnehage.  

   Planområdet er egnet for 

barnehage. Det anbefales å 

opprettholde dagens 

idrettsbarnehage, men for å 

opprettholde hovedakse bør den 

flyttes.  

Fjernvarme  Avklart   Planområdet er ikke innenfor 

konsesjonsområdet for fjernvarme.  

 

2.5 Uttalelser fra andre myndigheter  
 

Vann- og 

avløpsetaten        
 Det er ingen hovedledninger innenfor eller i nærheten av 

planområdet. I forbindelse med planarbeidet er det 

hensiktsmessig å gjøre en vurdering av egnet tilknytningspunkt 

for området, da nærmeste hovedledningstrase ligger langt unna. 

Tilknytning til offentlig ledningsnett må avklares  

            med VAV før planarbeidet startes. 

 

 Overvannet i Oslo skal fortrinnsvis tas hånd om lokalt og åpent 

slik at vannets naturlige kretsløp overholdes og naturens 

selvrensingsevne utnyttes. Bygninger og anlegg skal utformes 

slik at naturlige flomveier bevares og tilstrekkelig sikkerhet mot 

flomskader oppnås. Ved regulering og senest ved søknad om 

tiltak skal det utføres ROS-analyse som dokumenterer at 

avrenningen og avrenningshastigheten ikke øker som følge av 

tiltaket. 

 

 Overvannshåndteringen må ses i sammenheng med utformingen 

av utomhusplanen. Prinsippene for lokal overvannshåndtering i 

Vann- og avløpsetatens «Overvannsveileder for utbygger» skal 

gjøres gjeldende i reguleringsplanen. Det skal etableres en egen 

reguleringsbestemmelse for overvannshåndtering. Det bør her 

fremgå at fordrøyning fortrinnsvis skal søke løst overflatebasert. 

Bymiljøetaten  BYM vil informere om at arealet som ønskes bebygget ligger 

ved siden av en svært viktig lokalitet for amfibier med A-verdi,. 

Denne lokaliteten må ikke påvirkes på noen som helst måte. 

 Det står flere store trær på Oslo kommunes eiendom gnr/bnr 

151/5. Dersom det er nødvendig å felle trær på kommunal 

eiendom, skal hvert tre som felles erstattes med minst ett nytt tre 
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(bystyrevedtak). Kravet om nyplanting av trær gjelder også i de 

tilfeller hvor anleggstrafikk og/eller graving nær røtter har ført 

til skade på trær. 

 BYM viser til ny parkeringsnorm. Parkeringsbehovet for 

barnehagen, EKT og de andre hallene mm må sees under ett, og 

BYM støtter sambruk av parkeringsplasser. Den nye hallen må 

ha HC parkering nær inngangen. I tillegg til bilparkering er det 

nødvendig med tilstrekkelig sykkelparkering, av god kvalitet, 

nær inngangen. Det er også behov for sykkeladkomst, og direkte 

og universelt utformet gangadkomst fra kollektivholdeplass. 

Eiendoms- og 

byfornyelsesetaten 

 

 Eiendommen (gnr/bnr 151/220, Ekeberghallen) eies av Oslo 

kommune. Oslo Idrettskrets har festeavtalen for eiendommen, 

avtalen utløper i 2032. 

 Planen omfatter oppgradering og utbygging på kommunale 

arealer på Ekebergsletta. Det er behov for «avtale» med Oslo 

kommune for å gjennomføre planen. Det antas at forslagsstiller 

er i kontakt med Bymiljøetaten som forvalter gnr/bnr 151/5. 

 I utkanten av området finnes det en midlertidig barnehage 

(Frierveien 18, del av gnr/bnr 151/ og 151/106), etablert i 2009. 

Det kan være potensiale for sambruk. Spørsmålet om det er 

aktuelt med sambruk er ikke tatt opp med Bydel Nordstrand og 

Omsorgsbygg Oslo KF. 

 Det vil bli aktuelt med utbyggingsavtale for denne planen, det 

må vurderes tiltak både innenfor og utenfor planavgrensningen. 

Det er behov for å identifisere offentlige fellestiltak Som 

utgangspunkt for rekkefølgebestemmelser, aktuelle tiltak kan 

være: gang/sykkelvei, gate, torg mm. Gjennomføring av tiltak 

utløser behov for utbyggingsavtale. 

 EBY oppfordrer i den forbindelse utbyggere til å vurdere tiltak 

som grønne tak og vegger, høy grad av klimatilpasning og jobbe 

for økt biologisk mangfold i planen. Dette er også et viktig 

bidrag for å behandle overvann lokalt og kan fordrøye vannet 

ved store nedbørsmengder. 

Bydel Nordstrand  Bydelsutvalget er opptatt av at planene for utvikling på i 

Ekeberg-området er koordinert og ivaretar behovene til 

henholdsvis KFUM og Bækkelagets sportsklubb / Oslo 

Idrettskrets. 

 Bydelsutvalget forutsetter at utviklingen av Ekeberghallen 

forholder seg til de føringene som er vedtatt i 

områdeprogrammet for Ekeberg natur- og idrettspark, jf 

bystyrets vedtak i sak 332, 14.12.2016. 

 For å beholde Ekebergslettas visuelle grønne profil, er det viktig 

at det beholdes så mye som mulig av eksisterende vegetasjon, 

spesielt store trær. 

 Bygningsmassen bør utformes med fasader som er åpne og som 

inviterer inn til aktivitet. 
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 Bydelsutvalget ønsker at nybyggene i mest mulig grad skal 

fungere som en berikelse for området, og oppfordrer til at 

arkitektur og virksomhet skal være på et høyt estetisk og 

miljømessig nivå. Anlegget skal være inviterende også for dem 

som ikke driver organisert idrett. 

 Bydelsutvalget merker seg at Bækkelaget Sportsklubb og Oslo 

Idrettskrets vil kalle sitt nye anlegg for Nye Ekeberghallen og 

Bækkelagets sport- og kulturarena. Det er stort behov for en 

kulturarena i området. De nye lokalene bør også kunne fungere 

som møteplasser for kulturell virksomhet, det være seg kor- og 

korpskonserter og danseforestillinger med lokale aktører som i 

dag må foregå i sentrum pga lokalmangel 

 Bydelsutvalget vil uttale seg på nytt i saken når det legges frem 

et konkret planforslag 

 

3 Hovedgrep  

3.1 Beskrivelse av hovedgrep 

3.1.1 Forslagsstillers tekst:  

 

Hovedprinsipper i plangrepet 

 

 Bækkelagets nye hallkompleks legges i forlengelsen av dagens Ekeberghall. Takflaten 

utnyttes til aktiviteter 

 Idrettens hus/ Ekeberghallen utvides på østsiden av hallen med en fløy i 3 etasjer. 

 Felles hovedinngang via forplass/ torg fra østsiden. 

 Gjennomgående vrimleareal til bi-inngang fra vest 
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Skisse av plangrep.  

 

Snitt gjennom hall med påbygg på sidefløy. 
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4 Plan- og bygningsetatens vurderinger og forutsetninger 
for anbefalinger  

4.1 Plan- og bygningsetatens vurdering av hovedgrepet i forhold 
til byen, området og overordnete planer.   

 

 

4.1.1 Formål 

Utvidelsen av hallen skal i hovedsak legge til rette for breddeidrett og rekreative aktiviteter. 

Formålet med utvidelsen er presisert av byrådet. Vi anbefaler de foreslåtte formålene, men i 

utgangspunktet ikke overnattingsdel fordi dette vil oppta arealer og komme i konflikt med 

intensjonen for utvidelsen. Overnattingsbehov kan dekkes med andre tilbud i området.  

4.1.2 Plassering av eksisterende idrettsbarnehage vil komme i konflikt med 
planlagt hovedakse og må løses i det videre planarbeidet 

Et av hovedgrepene i områdeprogrammet for Ekeberg er å opprette en hovedakse/torg langs 

Ekeberghallens vestre side. I nordvestlige del av Ekeberghallen er det i dag en idrettsbarnehage 

med 6 avdelinger. Idrettsbarnehagen er i områdeprogrammet anbefalt opprettholdt, men skal løses 

innenfor arealet som er avsatt til Ekeberghallen. Barnehagens inngjerdede uteareal er plassert mot 

vest og grenser helt opp mot dagens minigolfpark. Det vil ikke være mulig og ha en flytende 

sirkulasjon i aktivitetsaksen på dagtid, samtidig som man opprettholder barnehagens uteareal slik 

det er i dag. Det er viktig at aksen skaper en fri flyt i sirkulasjonen mellom 

søylehuset/caféområdet og KFUM-området slik at aksen blir benyttet i tråd med intensjonen og at 

den får en tydelig offentlig karakter. Plassering av eksisterende idrettsbarnehage må løses i det 

videre planarbeidet.  
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4.1.3 Utforming av torget må planlegges i samarbeid med KFUM og 
planavgrensningen må justeres etter at dette er fastsatt 

Torget er en viktig adkomstsone for alle tilreisende til både Ekeberghallen og KFUM-anlegget og 

må inneholde drop-off sone for buss, gjennomkjøring for bil til hovedparkeringen i sør, og 

sykkelparkering. Torget må i tillegg opparbeides for opphold, lek og forskjellige aktiviteter som 

for eksempel skaterampe og petanque. Det må sikres trygge overganger mellom trafikkareal og 

torgareal for gående og syklende. Planlegging av torget som omfatter atkomstsituasjonen må 

utføres i samarbeid med KFUM og bebyggelsen må utformes bevisst som vegger til dette torget 

Planavgrensningen må justeres når dette er fastsatt.  

4.1.4 Ved opparbeidelse av torg og tilbygg må eksisterende vegetasjon og 
terreng bevares i størst mulig grad 

I følge områdeprogrammet for Ekeberg skal vegetasjon i størst mulig grad bevares. Områdets 

naturpreg skal søkes opprettholdt. Det er i dag flere store trær der det planlegges torg, det må 

gjøres en registrering av hvilke trær som skal tas vare på. I følge områdeprogrammet skal større 

løvtrær bevares og det skal avsettes tilstrekkelig plass til utvikling av rotsystem og krone. 

Eksisterende vegetasjon må utnyttes som kvalitet i prosjektet.  

4.1.5 Utforming av hall og atkomstsituasjon 

Fasader som skal grense til hovedakse og adkomsttorg må være åpne og inviterende med tydelige 

inngangspartier, slik at man oppnår god kontakt med omkringliggende torgareal og bygget blir 

lesbart og publikumsvennlig. De foreslåtte atkomstene må være likeverdige uten at en av dem 

framstår som en bakdør.  Nytt tilbygg må ta godt hensyn til eksisterende terreng og tomtens 

naturlige topografi, med minimalt bruk av skjæringer/fyllinger og støttemurer i terrenget.  

Plan- og bygningsetaten har kun omtalt de temaene vi mener er avgjørende for å kunne gi en 

anbefaling om oppstarten av planarbeidet og den videre prosessen. Det at et tema ikke er omtalt 

nå, hindrer ikke at temaet kan bli vurdert senere. På vår hjemmeside kan dere lese mer om etatens 

praksis og føringer. 

 

4.2 Konklusjon  
 Vi anbefaler foreslåtte formål, med unntak av overnatting.  

 Eksisterende idrettsbarnehage vil komme i konflikt med planlagte hovedakse, dette må 

løses i det påfølgende planarbeidet.  

 Utforming av torget må planlegges i samarbeid med KFUM og planavgrensningen må 

justeres etter at dette er fastsatt. 

 Ved opparbeidelse av torg og tilbygg må eksisterende vegetasjon og terreng bevares i 

størst mulig grad og utnyttes som kvaliteter i prosjektet.  

 Fasader som skal grense til hovedakse og adkomsttorg må være åpne og inviterende slik at 

man oppnår god kontakt med omkringliggende torg og byggets atkomstsituasjon blir 

lesbar og tydelig.  

 Nytt tilbygg må ta godt hensyn til eksisterende terreng og tomtens naturlige topografi, 

med minimalt bruk av skjæringer/fyllinger og støttemurer i terrenget.  
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5 Krav til dokumentasjon og føringer for videre prosess 

5.1 Forskrift om konsekvensutredninger  

5.1.1 Vurdering av utredningsplikt 

Vi har vurdert det innsendte materialet i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 første ledd, 

jf. §§ 4-1 og 4-2 med tilhørende forskrift.  

Saken faller ikke inn under oppfangskriteriene i forskriften og skal derfor ikke 

konsekvensutredes. 

5.2 Tema som er viktig i planarbeidet og må ivaretas i kart og 
bestemmelser 

 Bevaring av vegetasjon 

 Utforming av torg 

 Logistikk, kjøreadkomst og varelevering 

 Formål (barnehage)  

 Henvendelser/atkomst 

 Rekkefølgebestemmelser 

 Kulturminner (avklaring med byantikvaren angående nasjonale kulturminner) 

5.3 Analyser og studier   
 Trafikkanalyse 

 ROS-analyse 

 Geoteknisk undersøkelse 

 Sol/skyggestudier  

 3D-illustrasjoner 

 Utomhusplan 

 Treanalyse 

Dersom det utarbeides flere alternativer i plansaken, skal alle alternativer illustreres med 3D-

illustrasjoner. 

5.4 Samarbeids-/medvirkningsprosesser  
Inngå samarbeid med EBY vedrørende utbyggingsavtaler av offentlige tiltak. 

Inngå samarbeid med BYM angående opparbeidelse og utforming av offentlige arealer. 

5.5 Forslag til dialogprosess   
Plan- og bygningsetaten ønsker å avtale et dialogmøte med fagkyndig/forslagsstiller etter at 

varsling av oppstart er avsluttet. Hensikten er å diskutere eventuelle nye momenter som kommer 

fram i forbindelse med varslingen. I oppstartsmøtet avtaler vi tidspunkt for forhåndsvarslingen og 

dialogmøtet. 
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5.6 Kart- og bestemmelsesmøte  
Plan- og bygningsetaten ønsker å avtale et kart- og bestemmelsesmøtemøte 2-4 uker før planlagt 

innsendelse av planforslag for å diskutere forslagsstillers utkast til kart og bestemmelser. Endelig 

utkast til kart og bestemmelser, samt utkast til kapittel 2.4 ”planforslaget” i forslagsstillers 

planbeskrivelse må oversendes PBE senest 2 uker før det planlagte møtet.  

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent 07.04.2017 av:  

Ingrid Strand Heiberg - for enhetsleder Monica Lilloe-Salvesen  

Andreas Vaa Bermann - avdelingsdirektør 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


