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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 og kommentert, og eventuelle endringer vil 
bli innarbeidet. Saken er planlagt oversendt Rådhuset for politisk behandling i 3. tertial 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Saksnr: 201406255-150 
 

Side 4 av 98 

 

 
1 HOVEDTREKK I PLANFORSLAGET 

1.1 Sammendrag  

 
Bakgrunn 
Hensikten med planen er å tilrettelegge for bygging av studentboliger på Blindern. Det er stort behov for 
studentboliger, og planområdet ligger gunstig til nær universitetet. Planområdet omfattes hovedsaklig av 
felt A i gjeldende reguleringsplan S-4525, vedtatt 09.06.2010. Gjeldende regulering gir rom for et 
kontorbygg på 7000 m2 BRA, med barnehage på inntil 1000 m2 BRA. Planområdet er i dag i bruk som 
parkeringsplass.  
 
Planforslaget 
SiO foreslår å regulere inn et stort bygg på 5-13 etasjer (målt fra Blindernveien) med boliger for ca. 400 
studenter og en barnehage med fire avdelinger for små barn. Bygningen består av en U-formet base på 5 
etasjer med to tårn på henholdsvis 11 og 13 etasjer. Planforslagets høyeste hovedgesims er ca. 41,5 meter 
over gjennomsnittlig planert terreng. Det høyeste tårnet har en høyeste fasade på 14 etasjer, og er ca. 43,5 
meter høyt, målt fra terrenget der tårnet er plassert.  

 
Illustrasjonen viser oppriss av nordvestfasaden i alternativ 1, og antall etasjer målt fra terrengnivået i 
Blindernveien og fra terreng sør for bygget.  
 
Basen er helt åpen mot sørvest, og har også en overdekket åpning mot Blindernveien i nordøst.  
Barnehagen er plassert i en sørvendt underetasje, med utearealer på terreng sør for bygget. Utearealer til 
boligene er på lokk mot sørvest og på to felles takterrasser.  
 
Planforslaget innebærer en justering av arealet nordvest i planområdet, der Grønn rute går forbi bygget. 
Maks tillatt BRA er 12 150 m2. Bolig skal utgjøre maks 11 600 m2, forretning, tjenesteyting og bevertning 
skal utgjøre maks 250 m2, og barnehage skal være på minst 480 m2.  
  
Konsekvenser 
For å imøtekomme kommunens krav, og forpliktelsen i tomtekjøpskontrakten om å etablere barnehage, 
foreslår SiO å regulere inn en barnehage med 4 avdelinger for små barn, som størrelsesmessig tilsvarer en 
barnehage med 2-3 avdelinger for store barn. Det er betraktelig mindre enn i dagens regulering, som 
tilrettelegger for en 6-avdelings barnehage.  
 
Foreslått regulering gir rom for et stort bygg som vil virke strukturerende i området og definere 
gaterommet i Blindernveien forbi planområdet.  
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Planforslaget gir rom for et stort bygg med to høye tårn, noe som vil påvirke opplevelsen av gate- og 
landskapsrommet i området. Bygget er foreslått høyere enn boligblokkene østover langs Blindernveien. 
Tårnene vil være synlige fra andre deler av byen.   
 
Det er i dag mange store trær på tomta. Planforslaget forutsetter at vegetasjonen på tomta fjernes, og 
erstattes av et stort bygg. Det vil påvirke det grønne preget som området har i dag. 
 
Det foreslåtte bygget vil kaste lange skygger. Gate og fortau i Blindernveien, Grønn rute, og tomtene i 
nordvest, nord og nordøst vil bli mest påvirket når det gjelder solforhold. Boligene i nordøst vil bli 
påvirket mest på ettermiddag/kveldstid i vinterhalvåret. Teologisk fakultet på motsatt side av 
Blindernveien vil bli påvirket større deler av dagen gjennom hele året. Prosjektet vil påvirke utsynet til 
omkringliggende bygninger.  
 
Plan- og bygningsetatens vurdering og konklusjon 
Vi mener planområdet er godt egnet til studentboliger. Vi er positive til studentboliger og barnehage på 
tomta fordi det bidrar til å dekke et viktig behov. Den foreslåtte bygningen er imidlertid for høy, stor og 
dominerende. Det østre tårnet bryter med rytmen av høye bygg østover langs Blindernveien. Det vestre 
tårnet bør reduseres noe i høyden for å bedre tilpasning til  naboblokkene i øst. Den foreslåtte 
bebyggelsesstrukturen er en hybrid mellom ulike typologier som er representert i området, og representerer 
en annen tetthet og skala enn bebyggelsen i umiddelbar nærhet. Strukturen kan imidlertid fungere på stedet 
hvis bygget ikke blir for dominerende. Foreslåtte uteoppholdsarealer for boligene er akseptable. Planen må 
sikre gode innendørs fellesarealer for boligene. Planen må sikre arealer til barnehagen tilsvarende 4 
avdelinger for store barn. Forslaget må i større grad ta hensyn til og tilrettelegge for bevaring av større 
trær. Foreslått parkeringsdekning vurderes som for lav.   
Planforslaget er i strid med kommunedelplan for torg og møteplasser fordi det ikke sikrer torg/møteplass. 
Vi mener imidlertid at det er riktig å prioritere studentboliger og barnehage framfor torg/møteplass i 
planområdet. Forslaget er også i strid med kommuneplanens retningslinjer om høyde. Vi er likevel positive 
til høyder over kommuneplanens anbefalte 30 meter, men mener høydene i større grad må tilpasses 
naboblokkene i øst. 
 
Plan- og bygningsetaten anbefaler ikke planforslaget, og har utarbeidet alternativ 2 med blant annet lavere 
høyde og utnyttelse og større barnehage. 
 
PBEs alternativ 2 
Vi har utarbeidet alternativ 2, basert på alternativ 1, for å bedre ivareta forholdene nevnt over og for bedre 
å ivareta kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer om blant annet høyder. Alternativ 2 skiller seg 
fra alternativ 1 på følgende måte: 

 Det østre tårnet er fjernet. 
 Det vestre tårnet er redusert med èn etasje (til maks 12 etasjer målt fra Blindernveien/13etasjer 

målt fra terreng der tårnet er plassert). 
 Maks utnyttelse er redusert til BRA = 9450 m2 (fra 12150 m2 i alternativ 1) 
 Antatt antall hybelenheter boliger (altså hybler/senger - ikke boligenheter) er redusert til ca. 295. 

(fra ca. 409 i alternativ 1) 
 Barnehagens BRA inne er utvidet til minst 700 m2, tilsvarende behovet for en 4-avdelings 

barnehage for store barn (fra 480 m2 i alternativ 1). 
 Barnehagens uteoppholdsareal økt til minst 1200 m2 (fra 1100 m2 i alternativ 1). 
 Byggegrensene i sørøst er trukket 5 meter tilbake for å muliggjøre bevaring av innregistrerte store 

trær. 
 Bestemmelsene sikrer i større grad bevaring av trær. 
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 Takoppbygg skal trekkes 2 meter inn fra fasadeliv og skal samlet utgjøre maks 20 % av 

underliggende takflate (ingen inntrekking fra fasadeliv og 25 % av takflate i alternativ 1). 
 Tekniske installasjoner skal være integrert i bygningskroppen. 
 Parkeringsdekningen for studentboliger er på minst 40 % av norm (fra 25 % i alternativ 1). 
 Bestemmelsene sikrer innendørs fellesarealer. 
 Bestemmelsene sikrer at 20 % av studenthyblene skal være del av kollektive boenheter. 
 Bestemmelsene sikrer minst 400 m2 åpent overdekket areal mot Blindernveien (fra 270 m2 i alt 1). 
 Bestemmelsene sikrer minst 200 m2 utadrettet virksomhet i første etasje mot Blindernveien/Grønn 

rute. 
 Bestemmelsene sikrer at grøntareal mellom gang- og sykkelveg og felles avkjørsel (S-4525) 

beplantes med trerekke med stedegne trær. 
 Bestemmelsene sikrer god tilgjengelighet til sykkelparkeringsplasser, samt tilrettelegging for 

vedlikehold av sykler. 
 Minste uteoppholdsareal er økt til minst 18 % av BRA bolig (fra 12 % i alternativ 1).  
 Bestemmelsene sikrer grønne tak for fordrøyning av overvann.  
 Rekkefølgekrav sikrer omgjøring av skråstilte parkeringsplasser til langsgående parkeringsplasser 

i felles avkjørsel (S-4525).  
 Bestemmelsene sikrer at branntrapper legges inn i bebyggelsen.  

 
Alternativ 2 vil også gi rom for et markant bygg, men bygget vil være mindre dominerende i bylandskapet 
enn det alternativ 1 legger opp til. Med kun ett tårn helt i vest vil bygget tilpasse seg og videreføre rytmen 
av høye bygg som er etablert med Blindernveien 2 - 4 og Kirkeveien 114. Konsekvensene for naboenes 
dagslys-, sol-, utsikt- og innsynsforhold vil være mindre negative i alternativ 2 enn i alternativ 1. 
Maks høyde i alternativ 2 er en etasje lavere enn i alternativ 1. Alternativ 2 har hovedgesims på ca. 38,5 
meter over gjennomsnittlig planert terreng, og en høyeste fasade på ca. 40,5 meter. Alternativ 2 vil altså 
fortsatt være i strid med kommuneplanens retningslinjer som anbefaler maks 30 meter. Vi mener likevel at 
denne høyden bør kunne aksepteres i Blindernveien 6, da den er tilpasset eksisterende bebyggelse i 
området.   
Alternativ 2 vil sikre innendørs areal en fullverdig 4-avdelings barnehage, med noe reduserte utearealer. 
Alternativet har også justerte byggegrenser for å kunne bevare store trær i sørøst.  
På grunn av redusert utnyttelse, større barnehage, og mer innendørs fellesareal vil alternativ 2 gi rom for 
ca. 30 % færre hybelenheter enn alternativ 1.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Saksnr: 201406255-150 
 

Side 7 av 98 

 

 
1.2 Eksisterende situasjon og fremtidig byplangrep (forslagsstillers illustrasjoner) 

1.2.1 Skisse – eksisterende situasjon 

 
 

1.2.2 Skisse – gjeldende regulering  
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1.2.3 Skisse av framtidig byplangrep 
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1.3 Forslagets nøkkelopplysninger  

1.3.1 Nøkkelopplysninger, Alternativ 1 

 
Forslagsstiller:  Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus, Pb 94 Blindern 0314 Oslo,  

telefon: 22596800, epost: Trond.Bakke@sio.no 
Fagkyndig:  Dyrvik Arkitekter AS, Maridalsveien 29, 0175 Oslo,  

telefon: 22999100, epost: Halvor Bergan hb@dyrvik.no 
Eieropplysninger 
Gnr. 46  bnr. 7  Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus  
Gnr. 46  bnr. 56  Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus 
Gnr. 46  bnr. 95  Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus  
Gnr. 46  bnr.130  Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus 
 
Arealstørrelse – planområde 
Planområdet totalt:         4 602 m² 
 
Areal for hvert formål: 
Bebyggelse og anlegg    

- bolig/forretning/barnehage/tjenesteyting/bevertning  4 109 m²  
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur   

- gang- og sykkelveg         299 m² 
- annen veggrunn – grøntareal        194 m²  
 

Arealstørrelse – ny bebyggelse 
Over terreng: BRA= 11 600m² 
Under terreng: BRA=  550 m² 
 
Utnyttelse m. m. 
Bruksareal bolig         BRA =  maks 11 600 m² 
Bruksareal forretning, annen offentlig eller privat tjenesteyting, bevertning  BRA = maks 250 m² 
Bruksareal barnehage         BRA= min 480 m2 
 
Tekniske rom, boder og parkering som har lavere himlingshøyde enn 1,5 m over gjennomsnittlig terreng 
medregnes ikke i BRA. Teoretiske plan inngår ikke i beregningen. 
 
Antatt antall boligenheter: 374 stk. 
Antatt boligtype: Studentboliger i blokkbebyggelse 
Antatt leilighetsfordeling: 286 stk. på 19 m2 BRA  
 37 stk. (universelt tilgjengelige) på 22 m2 BRA 
 43 stk. (hybelenhet for par) på 28-40 m2 BRA.  
 Til sammen 409 hybelenheter/beboere. 
Parkering 
Parkering skal være som følger: For bil skal dekningen være 20 % av den til en hver tids gjeldende 
parkeringsnorm for studentboliger. For sykkel i henhold til den enhver tids gjeldende norm. Dette 
innebærer anslagsvis: 
Plasser under terreng:           18 stk. hvorav ca. 8 er HC-plasser (ca. 44 %) 
Plasser på terreng/parkeringsanlegg:    0 stk. 
Plasser for sykkelparkering:   409 stk. 

mailto:Trond.Bakke@sio.no
mailto:hb@dyrvik.no
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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 21.10.2014 i Aftenpostens papirutgave og nettavis. 
Grunneiere og andre rettighetshavere er varslet ved brev datert 20.10.2014 og 12.11.2014. 
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1.3.2 Nøkkelopplysninger, Alternativ 2 

 
Forslagsstiller:  Plan- og bygningsetaten 
Fagkyndig:  Plan- og bygningsetaten 
 
Eieropplysninger 
Gnr. 46  bnr. 7  Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus  
Gnr. 46  bnr. 56  Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus 
Gnr. 46  bnr. 95  Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus  
Gnr. 46  bnr.130  Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus 
 
Arealstørrelse – planområde 
Planområdet totalt:        4 602 m² 
 
Areal for hvert formål: 
Bebyggelse og anlegg    

- bolig/forretning/barnehage/tjenesteyting/bevertning  4 109 m²  
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur   

- gang- og sykkelveg         299 m² 
- annen veggrunn – grøntareal        194 m²  

  
Arealstørrelse – ny bebyggelse 
Over terreng: BRA= 9450 m²  
Under terreng: BRA=  550 m² 
 
Utnyttelse m. m. 
Bruksareal bolig         BRA = maks 8550 m² 
Bruksareal forretning, annen offentlig eller privat tjenesteyting, bevertning  BRA = min 200 m2  

maks 300 m² 
Bruksareal barnehage         BRA = min 700 m2 
 
Tekniske rom, boder og parkering som har lavere himlingshøyde enn 1,5 m over gjennomsnittlig terreng 
medregnes ikke i BRA. Teoretiske plan inngår ikke i beregningen. 
 
Antatt antall boligenheter: 255 stk. (ca. 295 hybelenheter) 
Antatt boligtype: Studentboliger 
Antatt leilighetsfordeling: Minst 20 % tilgjengelige boenheter på 22 m2.  
 
Parkering 
Parkering skal være som følger:  
For bil skal dekningen være 40 % av den til en hver tids gjeldende parkeringsnorm. For sykkel i henhold 
til den enhver tids gjeldende norm. Dette innebærer anslagsvis: 
Plasser under terreng:      17 stk., hvorav 40% er HC-plasser  
Plasser på terreng/parkeringsanlegg:  0 stk. 
Plasser for sykkelparkering:   263 stk. 
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2 FAKTADEL 

2.1 Bakgrunn (forslagsstillers tekst) 

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (heretter SiO) ønsker å bygge studentboliger i Blindernveien 6. 
Det er mangel på studentboliger i Oslo i dag0F1 og Blindernveien 6 er en av tomtene der SiO ønsker å 
imøtekomme etterspørselen. Planforslaget tilrettelegger for 4052 boligenheter for studenter i gangavstand 
til Universitetet på Blindern.  
 
Planområdet er del av en reguleringsplan fra 2010 (S-4525). Det er ikke tilrettelagt for bygging av 
studentboliger i gjeldende regulering. Planforslagets hensikt er å omregulere fra undervisning, kontor og 
barnehage til boliger (studentboliger) og barnehage. Planen muliggjør samtidig forretning, annen offentlig 
eller privat tjenesteyting og opparbeidelse av annen veggrunn - grøntareal langs ny trase for Grønn 
rute/turvei B9.  
 
SiO kjøpte eiendommen av Opplysningsvesenets Fond (OVF) som i 2011 kjøpte deler av eiendommen av 
Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY). Kjøpekontrakten inneholdt blant annet en forpliktelse til å 
innpasse en 4-avdelings barnehage i prosjektet. SiO har etablert et barnehagetilbud for sin søkermasse som 
er tilpasset etterspørselen. Det er derfor isolert sett ikke noe ønske for SiO å etablere en ny barnehage i 
Blindernveien 6. SiO har ønsket å fjerne den privatrettslige forpliktelsen som lå i kjøpsavtale. Det er ikke 
oppnådd enighet med Oslo kommune om dette og SiO vil derfor bygge en barnehage i tråd med 
forpliktelsen og for den aldersgruppen som har sterkest etterspørsel. Foreliggende planforslag innpasser en 
4-avdelings barnehage for små barn. 
 
SiO drifter i dag 11 barnehager i Oslo og barnehagen i Blindernveien 6 vil eies og driftes av SiO. 
 
Forslagstiller Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus har stort behov for studentboliger, spesielt for 
single studenter. Som det framgår av forslaget er det i all hovedsak slike boliger reguleringsforslaget 
legger opp til. Det vil også bli laget enkelte boliger for par og universelt tilgjengelige boliger der 
utformingen av bygget gjør dette mer hensiktsmessig.   
 
Det har vært uklarheter knyttet til opparbeidet felles avkjørsel og gjeldende regulering. Ny felles avkjørsel 
er ikke prosjektert og opparbeidet i tråd med gjeldende regulering. Den er antakeligvis prosjektert på 
bakgrunn av et tidligere utkast til plankartet. Forslagsstiller har nå målt opp utført vei og parkering. 
Avviket gjelder hovedsakelig opparbeidet teknisk infrastrukturpunkter på SiO sin eiendom. Dette foreslås 
flyttet til andre siden av gang- og sykkelvegen innenfor feltet annen veggrunn-grøntareal. 
 
Prosess  
Dyrvik Arkitekter har på bakgrunn av en begrenset konkurranse og etterfølgende oppdrag fra SiO 
utarbeidet planforslaget som foreslår et arealeffektivt og miljøvennlig studentboligprosjekt i Blindernveien 
6.  
 
Konkurranseforslaget ble sendt til kommunen ved anmodning om oppstartsmøte og publisert i Saksinnsyn 
(innsendt materiale registrert 07.05.2014). Som følge av stort engasjement fra naboer og andre berørte 
parter har planarbeidet innbefattet en omfattende medvirkningsprosess, se vedlegg Medvirkning for en 
komplett oversikt over prosessen. Plan- og bygningsetaten har vært en aktiv aktør i planprosessen. Det 
endelige planforslaget er endret på flere punkt sammenlignet med det opprinnelige konkurranseforslaget. 

                                                      
1 Ca. 3 500 studenter står i kø for å leie bolig av SiO. 
2 400 boligenheter = 430 hybelenheter 
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Prosessen har ført til følgende endringer fra konkurranseforslag til foreliggende planforslag: 

1. Høyden er redusert fra 12 til 11 etasjer på det laveste punkthuset og fra 16 til 13 etasjer på det 
høyeste punkthuset. Branntrappene er lagt inn i bygningen. 

2. Basen er åpnet mot sør, dette gir bedre solforhold og uteoppholdsarealer og mer åpenhet mot 
Blindern og Marienlyst skole. 

3. Avstanden til Blindernveien 4 er økt med 2,8 meter. Avstanden mellom hovedfasaden til 
Blindernveien 4 og det østre punkthuset er nå 25,4 m.  

4. Det østre punkthuset er rotert for å bedre siktforholdene for naboene i Blindernveien 4. 
5. Utnyttelsen er redusert fra 15 300 m2 BRA over terreng til 11 600 m2 BRA o.t. 
6. Barnehage har etter en lengre prosess igjen blitt tatt inn i planen. SiO vil bygge en barnehage i 

tråd med eiendommens gjeldende forpliktelse. 

2.2 Planstatus 

2.2.1 Overordnede føringer og gjeldende planstatus (forslagsstillers tekst) 

Rikspolitiske bestemmelser eller retningslinjer 
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
Blant målene for retningslinjene står det: 
 Planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og 

næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet. 
 Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere 

transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer. 
 Planleggingen skal legge til rette for tilstrekkelig boligbygging i områder med press på boligmarkedet, 

med vekt på gode regionale løsninger på tvers av kommunegrensene. 
 
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging 
Kapittel 3 (Reguleringsplaner) i T-1442 omhandler støy i reguleringsplaner, der tabell 3 angir krav som 
gjelder både på utendørs oppholdsarealer og fasade. For innendørs lydnivå henvises det til NS 8175, klasse 
C som minstekrav for å tilfredsstille TEK 10. 
 
Retningslinjene kommer til anvendelse blant annet ved etablering av nye boliger eller annen bebyggelse 
med støyfølsom bruksformål ved eksisterende eller planlagt støykilde 
 
Det angis eksempler på krav ved avvik fra anbefalingene, samt kommunen bør se til støyfaglig vurdering 
som inkluderer utendørs lydforhold, effekt av evt. avbøtende tiltak, samt dokumentasjon av at TEK 10 
overholdes, dvs. innendørs lydnivå. I retningslinjens kapittel 3.3 står det at Plan- og bygningsloven § 26 
gir kommunene adgang til å gi bestemmelser til reguleringsplan. 
 
Barn og unges interesser i planleggingen 
Formålet med disse rikspolitiske retningslinjene er å: 

 Synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter plan- og 
bygningsloven.   

 Gi kommunene bedre grunnlag for å integrere og ivareta barn og unges interesser i sin løpende 
planlegging og byggesaksbehandling.   

 Gi et grunnlag for å vurdere saker der barn og unges interesser kommer i konflikt med andre 
hensyn/interesser.  
 

https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/Statlige-planretningslinjer-for-samordnet-bolig--areal--og-transportplanlegging/id2001539/?regj_oss=10
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/retningslinje-stoy-arealplanlegging/id696317/?regj_oss=10
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/rikspolitiske-retningslinjer-for-a-styrk/id519347/?regj_oss=10
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Tema som skal vies spesiell oppmerksomhet er blant annet sikring av arealer og anlegg som brukes av 
barn mot farer, egnede lekemiljø for barn i nærmiljøet, avsetting av egnete areal til barnehager, samt 
erstatningsareal dersom arealer som brukes av barn omdisponeres.  

 
Gjeldende overordnede planer 
Kommuneplan Oslo mot 2030 
Formålet med kommuneplanens juridiske arealdel er å sikre en bærekraftig og klimanøytral byutvikling 
som ivaretar og videreutvikler kommunens bymessige, naturgitte og historiske kvaliteter. Arealdelen skal 
samtidig bidra til å sikre nødvendig areal for vekst i bolig- og næringsutvikling, samt sosial, blågrønn og 
teknisk infrastruktur.  
 

 
Utsnitt fra kommuneplan- og temakart. 
Til venstre Plankart 1-2 med planområdet i rødt. Videre temakart T1 Støy, T4 Naturmiljø og T7 Blågrønn struktur. 
 
I plankart 1-2 er planområdet delvis omfattet av institusjonelt utviklingsområde indre by - U5. Utviklings- 
og transformasjonsområder i indre by skal vurderes med høy tetthet og sikre høy bymessig arkitektonisk 
kvalitet, grønnstruktur og gode gate- og byrom. Omkringliggende nettverk av offentlige rom og 
forbindelser skal videreføres. Det kan vurderes høyere maksimal gesims enn dominerende høyder, dersom 
etasjer avtrappes for å innordne seg gatestrekningens høyeste dominerende fasadegesims. Avtrapping skal 
hensynta best mulig solforhold mot syd og vest for tilliggende byrom, strøksgater og mot gårdsrom. 
Videre er planområdet berørt av juridisk bindende temakart for støy T1. Den delen av planområdet som 
ligger langs Blindernveien er i temakart for støy (T1) angitt som del av gul og rød støysone innenfor 
avvikssone, område B. I henhold til bestemmelsene tillates oppføring av støyfølsomt bruksformål dersom 
det kan dokumenteres at det er nødvendig for å oppnå gode utbyggingsløsninger, med hensiktsmessige 
planløsninger og god estetisk kvalitet. Det skal tilbys bruksmessig egnede private eller felles private 
uteoppholdsareal med soner med støynivå under anbefalt grense i henhold til retningslinje for støy i 
arealplanleggingen (T-1442).  
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Kdp 17, torg og møteplasser 

 
Utsnitt fra kart for Kommunedelplan for torg og møteplasser. Planområdet er markert med rød sirkel. 
 
I planens vedlegg 1, Plankart Indre Oslo er det tegnet en overordnet forbindelse som krysser planområdet. 
Tomten ligger delvis innenfor område for etablering av torg/møteplass ved byutvikling som del av ny 
allment tilgjengelig byromsstruktur, delvis innenfor område markert som eksisterende lokale torg og 
møteplasser og delvis utenfor område med krav i planen. 
 
Retningslinje 5.1b skriver at for utbygging som omfatter inntil 20 000m2 kan kommunen i reguleringsplan 
be om tilrettelegging for torg/møteplass dersom terreng-, naturforhold, trafikkbarrierer eller andre stedlige 
forhold tilsier dette.  
 
Høyhus i Oslo-strategi for videre arbeid (byrådssak 105/04) 
Byrådet foreslår at høyhus i Oslo defineres som bygg høyere enn 42 meter byggehøyde over terreng, og at 
dette skal være maksimal byggehøyde i Oslo, med unntak av områdene Bjørvika, Bispevika og Vaterland. 
Byrådet mener alle områdene Plan- og bygningsetaten foreslår nærmere vurdert med tanke på høyhus 
(blant annet knutepunktene Majorstuen og Forskningsparken) egner seg for bebyggelse med byggehøyder i 
intervallet 28-42 meter. 
 
Utearealnormer. Normer for felles leke- og uteoppholdsarealer for boligbygging i indre Oslo (mai 2012) 
Normen består av tre temaer som omhandler arealstørrelse, rommelighet og utforming, dessuten krav til 
dokumentasjon om hvordan normene oppfylles i det enkelte prosjekt. Normene differensieres i fire 
områdetyper i indre by. 
Brorparten av planområdet ligger innenfor områdetype 1: tettest-institusjoner og delvis innenfor 
områdetype 3: mindre tett-sammensatte områder.  
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Utsnitt av plankartet , områdetype 1 er rosa, områdetype 3 er gult. Planområdet markert med rødt. 
 
Veileder for utforming av barnehagens utearealer, Kunnskapsdepartementet, desember 2006, er et 
hjelpemiddel for planlegging og etablering av barnehager. Veilederen refererer til relevante paragraf i 
barnehageloven og gir konkrete føringer for arealbehov innen- og utendørs. I Kunnskapsdepartementets 
merknader til barnehageloven er det fastsatt veiledende norm for inne- og utearealene (s.9 i veilederen): 

 Inne: 4 m2 netto leke og oppholdsareal for barn over 3 år og om lag 1/3 mer per barn under 3 år. 
 Ute: Om lag 6 ganger leke- og oppholdsareal inne. 

 
Kompaktbolig policy (mars 2015) 
Policyen skal være fundamentet for å etablere en ny faglig, “beste praksis” for hvordan små leiligheter, 

definert som boenheter under 50 m2, kan utformes i volum og planløsning. Policyen søker derfor å 
innarbeide en god og forutsigbar faglig praksis for hva som må ivaretas for at PBE skal kunne godkjenne 
leiligheter ned mot henholdsvis 35 m2 for ordinære boliger og 20 m2 for kategori-boliger/studentboliger 
og/eller leiligheter som ikke ordrett oppfyller alle krav i TEK.  
 
Policyen omtaler beliggenhet, bebyggelsesstruktur, utearealer, adkomst, orientering, solinnfall, dagslys, 
utsyn, leilighetsbredde og –dybde, volum og rommelighet, brukbarhet, fellesfunksjoner, tilgjengelighet, 
boder, oppbevaring og tekniske krav.  
 
Gjeldende regulering 
Planområdet er en del av S-4525 vedtatt 09.06.2010, der de aktuelle eiendommene er regulert til 
byggeområde for kontor, offentlige bygninger og allmennyttig formål (undervisning og barnehage). BRA 
ca. 7 000m2. Høyder opp til kote 91. Hensikten med planen var å rydde opp i atkomstforholdene til NRK 
og Marienlyst skole, omregulere veigrunn til byggetomter, omregulere fra universitet til kringkasting på 
NRKs eiendom, arrondere tomtegrenser, omregulere Blindernveien skole og Marienlyst gård til offentlig 
friområde og innarbeide barnehage i planene. 
 
Pågående planarbeid 
Sak 201302494 Detaljregulering for Ullevålsveien 114 
Eiendommen skal utvikles til boliger, detaljregulering pågår. Forslagsstiller Ullevålsveien 114 AS, 
fagkyndig konsulent Hille Melbye Arkitekter AS. Status mars 2016: Sendt Byrådsavdelingen 28.01.2016. 
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Sak 201507085 Detaljregulering for Blindernveien 8. 
Undervisningsbygg foreslår å omregulere Blindernveien 8 fra barnehage og undervisning (skole) til 
undervisning (skole) for å etablere nytt skolebygg i to etasjer og å utvide kapasiteten ved Marienlyst skole. 
Forslagsstiller Undervisningsbygg Oslo KF, fagkyndig konsulent Arch Uno AS. Status mars 2016: 
Offentlig høringsperiode avsluttet. 
 
Annet 
Grønn rute/ turvei B9 er en tur- og sykkelvei, som går i grønne omgivelser, for myke trafikanter mellom 
Sinsen og Skøyen. Rutens fysiske forløp langs planområdet er ikke endelig fastsatt mellom Akerskogen og 
Lekern/Marienlyst idrettspark, og er tegnet ulikt i forskjellige planer. 

- I kommuneplanens temakart T7 Blågrønn struktur er turvei B9 (muligens Grønn rute) tegnet øst 
for Blindernveien 2. 

- I plankartet tilhørende KDP 17 torg og møteplasser er det stiplet inn en overordnet forbindelse 
som krysser planområdet.  

- I Grøntplan for Oslo er den tegnet inn øst for Blindernveien 2.  
- Det foreligger også et dokument med tittelen «Grønn rute – turvei og sykkelvei fra Sjølyst til 

Groruddalen» som ble utarbeidet av ildsjeler knyttet til lokale miljøorganisasjoner en gang på 
tidlig 2000-tallet. I dokumentet står det at «traseen (…) bak Marienlyst skole (…) har inngått i alle 

planer for hovedsykkelveinettet siden 1976».  

 
Utdrag fra plankartet til Grøntplan for Oslo, der turveien/Grønn rute er tegnet inn øst for Blindernveien 2  
 

 
Utdrag fra kart i dokumentet «Grønn rute – turvei og sykkelvei fra Sjølyst til Groruddalen», der Grønn rute er tegnet 
inn via planområdet for Bv6 og på vestsiden av Marienlyst Skole. 
 
KDP13 Indre Oslo – Infrastruktur, Bystruktur, Bymiljø (vedtatt 02.12.1998) er opphevet, den erstattes i 
stor grad av Fjordbyplanen og vedtatt kommuneplan. 
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Plan- og bygningsetatens kommentarer og suppleringer 
Kommuneplan 2015 - Oslo mot 2030 
 
§ 6.4 Utearealer 
1. Ved regulering og søknad om tiltak skal det sikres og dokumenteres tilstrekkelig, gode og solfylte 
leke- og oppholdsareal egnet for variert fysisk aktivitet for aktuelle alders- og brukergrupper. Terreng 
og vegetasjon som skaper identitet og/eller tilfører kvaliteter og variasjon i leke- og oppholdsarealene 
skal søkes bevart. Arealene skal opparbeides samtidig med bebyggelsen eller nærmeste etterfølgende 
sommerperiode. 
 
Planområdet ligger innenfor avvikssone for støy i temakart 1 med tilhørende bestemmelse. Temakart 
1 (støy) og støybestemmelsene i juridisk arealdel gjelder imidlertid ikke, inntil Statens Vegvesens 
innsigelse er behandlet i Miljøverndepartementet. 
 
§ 7.1. Støy  
1. Temakart for støy T1, datert 04.03.2015, skal legges til grunn i plan- og byggesaksbehandlingen. 
2. Dokumentasjonskrav: 
a. Ved regulering, der støyforholdene overskrider anbefalt grense i de til enhver tid gjeldende statlige 
retningslinjer for støy i arealplanleggingen, skal støyforholdene dokumenteres. 
(…) 
3. For støyfølsomt bruksformål gjelder, iht. temakart for støy: 
(…) 
b. I avvikssonen, område B, kan bebyggelse med støyfølsomt bruksformål etableres i gul og rød sone 
(…), dersom det kan dokumenteres at det er nødvendig for å oppnå gode utbyggingsløsninger, med 

hensiktsmessige planløsninger og god estetisk kvalitet. Boliger skal ha minimum en fasade som 
vender mot stille side. Halvparten av oppholdsrom og minimum et soverom skal vende mot stille 
side. Det skal tilbys bruksmessig egnede private eller felles private uteoppholdsareal med soner med 
støynivå under anbefalt grense, iht. tabell 3 i T-1442/12. (…) 
 
§ 7.3 Estetikk, byforming og landskapstilpasning 
1. Bebyggelse og anlegg skal lokaliseres slik at viktige stier/barnetråkk og landskaps- og 
vegetasjonselementer sikres. Med viktige stier/barnetråkk menes hovedstier fra boligområder til 
offentlige funksjoner som skole, barnehage og kollektivholdeplasser samt hovedgangatkomster til 
Marka og grøntområder. 
2. Tiltak skal utformes bevisst i forhold til viktige siktlinjer i byen, betydningsfulle byggverk, viktige 
kulturminner og landskapstrekk og slik at material- og volummessige gode overganger til 
eksisterende bebyggelse og terreng ivaretas. 
(…) 
5. Nye gater og byrom skal i størst mulig grad følge eksisterende terreng. Viktige historiske spor skal 
ivaretas. 
6. For gater og byrom i Indre by: 
(…) 
b. Eksisterende gater og byroms avgrensning og linjeføring skal være førende for utforming av nye 
prosjekter. (…) 
 
§ 7.6 Naturmiljø 
1. Temakart naturmiljø T4, datert 04.03.2015, skal legges til grunn for plan- og 
byggesaksbehandlingen. 
2. For områder med registrerte naturverdier vist på temakart for naturmiljø gjelder følgende 
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bestemmelser: 
I områder hvor det er registrert naturverdier med nasjonal verdi (A-områder) tillates ikke tiltak som 
kan forringe naturverdiene. I områder hvor det er registrert naturverdier med regional verdi (B 
områder) skal det foreligge særlige grunner for å tillate tiltak som kan forringe naturverdier. I 
områder hvor det er registrert naturverdier med lokal verdi (C-områder) skal tiltak som kan forringe 
naturverdiene søkes unngått. For nasjonalt og regionalt viktige kulturminner og kulturmiljøer, som 
helt eller delvis faller sammen med overnevnte lokaliteter, skal hensynet til naturverdiene balanseres 
mot hensynet til skjøtsel, vedlikehold og annen ivaretakelse av kulturminneverdiene. 
3. Ved regulering skal verdifull vegetasjon og trær sikres. 
 
Retningslinjer: 
(…) 
• I byggesonen skal større trær søkes bevart. Større trær defineres som trær med stammeomkrets over 

100 centimeter, målt 1 meter over terreng. 
• Det bør ikke gjennomføres tiltak som skader større trærs røtter og krone eller reduserer trærnes 
vekstvilkår (foruten felling av døde eller dokumentert syke trær). 
 
KDP for torg og møteplasser 
§ 5 Tilrettelegging og utforming av torg og møteplasser 
§ 5.1 Felles bestemmelser for torg og møteplasser 
(…)  
Fysisk overdekking tillates ikke, med unntak av mindre paviljonger for bruk knyttet til funksjon som 
torg og møteplass. Tiltak på eiendommer som grenser til torg og møteplasser skal i størst mulig grad 
støtte opp om disse og søke å øke attraktiviteten og tilgjengeligheten, for eksempel ved tilrettelegging 
for varierte funksjoner, og for publikumsrelaterte funksjoner i 1. etasje (bakkeplan). 
Tydelige skiller mellom allment tilgjengelige og private arealer skal tilstrebes, som ledd i å fremme 
bruk for alle.  
(…) 
Nye torg og møteplasser skal ha en minste størrelse på 1 dekar anvendbart nettoareal eksklusive 
kjøreareal, med en minste bredde på 25 meter. Arealet skal utgjøre ett sammenhengende areal, og ha 
en utstrekning og form som ivaretar møteplassens krav til at denne skal være åpen og allment 
tilgjengelig. Plassen skal hovedsaklig ikke ha større terrengfall enn 1:12, og bør i størst mulig grad 
grense til eller ha god romlig tilknytning til offentlig gate eller gang- og sykkelvei. Det bør legges til 
rette for sykkelparkeringsplasser på eller nær torg og møteplasser. 
(…) 
Torg og møteplasser skal legges til rette for opphold, ulike aktiviteter og lek på en måte som skal 
bidra til samhandling mellom mennesker. 
(…) 
Sykkelparkeringsplass kan vurderes på torg og møteplasser, forutsatt at den ikke hindrer 
fotgjengerferdsel eller beslaglegger viktig oppholdsareal, og at viktige siktlinjer ivaretas.  
(…) 
Bygninger skal henvende seg mot møteplassen og fasadeutforming med innganger på bakkeplan skal 
gi åpenhet og god belysning mot uterommet. Atkomster og ganglinjer gjennom møteplassen skal ha 
god belysning. 
(…) 
 
§ 7 Områder for etablering av torg/ møteplass ved byutvikling 
Innenfor slike områder skal det ved utbygging knyttet til byutvikling etableres torg/møteplasser med 
kvalitet som angitt i § 5. Plassene skal behandles i stedsanalyse og sikres som friområde eller 
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offentlig trafikkområde/ torg – plass i reguleringsplan for områdene. (…) 
 
Høyhus i Oslo-strategi for videre arbeid (byrådssak 105/04) 
Planområdet regnes ikke som del av knutepunktet Forskningsparken.  
Høyhusstrategien anbefaler at det for reguleringsforslag med byggehøyder i intervallet 28 – 42 m, 
skal utarbeides et alternativt planforslag med byggehøyder inntil 28 meter. Tilsvarende gjelder også 
for reguleringsforslag med byggehøyder over 42 meter. Da skal det utarbeides et alternativ med 
byggehøyder på inntil 42 meter. 
 
Normer for felles leke- og uteoppholdsarealer for boligbygging i indre Oslo 
Forslag til utearealnormer ligger til politisk behandling i Rådhuset. 
 
Kompaktboliger - Policy for kvalitet i små boliger 
Policyen/veilederen er utarbeidet av PBE i samarbeid med SiO og Infill AS og var ferdig i mars 2015.  
 
Sak 201507085 Blindernveien 8, Marienlyst skole (planforslag til politisk behandling) 
Undervisningsbygg foreslår å omregulere Blindernveien 8 for å utvide kapasiteten med 300 elever 
ved Marienlyst skole med ett tilbygg nord for det eksisterende skoleanlegget. Dagens Blindernveien 
skole forutsettes revet. Nytt skolebygg er foreslått i tre etasjer med en mindre underetasje. 
Planforslaget vil øke utnyttelsesgraden og redusere uteoppholdsreal per elev. Bestemmelsene sikrer 
høy kvalitet og variasjon på utearealene. Eksisterende Marienlyst skole reguleres til hensynssone 
bevaring. Flere verdifulle trær bevares i nord og rundt Marienlyst gård.  
 
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging 

 Ved etablering av boliger i gul sone sier T-1442 at innendørs lydnivå må være 
tilfredsstillende, samt at boenhetene bør ha tilgang til stille side og egnet oppholdsareal med 
tilfredsstillende støyforhold, dvs. at disse er i hvit sone. 

 I rød sone bør ikke kommunen tillate etablering av boliger. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://kss2/qef/webmodules/webforms/generatedhtml/PBE/Dokumenter/Policy/Kompaktboliger.pdf
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/retningslinje-stoy-arealplanlegging/id696317/?regj_oss=10
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2.3 STEDSANALYSE 

2.3.1 Forslagsstillers stedsanalyse 

Lokalisering og bruk 

 
Flyfoto som viser planområdes lokalisering og nærmeste omgivelser 
 

 
Bilder av planområdet, fra øst, fra nord og fra vest. 
 
Blindernveien 6 ligger i overgangen mellom Marienlyst og Blindern i bydel St. Hanshaugen ved 
adkomsten til Universitetet i Oslo. Nærmeste naboer er NRK, Marienlyst skole, Blindernveien skole, 
Teologisk fakultet og boliger i Blindernveien 2, 4 og 7. Eiendommen blir i dag brukt til overflateparkering. 
Siden tomten har en høydeforskjell på 3 meter ligger deler av parkeringen på nivå med Blindernveien, og 
deler på et lavere nivå. Det står flere trær på skrenten mellom øvre og nedre nivå og i ytterkanten mot sør.  
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Tilgjengelighet

Kartdiagram av planområdets tilgjengelighet. 

Blindernveien 6 ligger i kort avstand til viktige trafikale årer og offentlig kommunikasjon. Atkomst til 
planområdet fra Ring 3 skjer via Gaustadalléen, Problemveien og Blindernveien. Fra Kirkeveien/Ring 2 
via Blindernveien. 

Kollektivdekningen i området er god. Flere buss- og trikkestopp ligger innenfor 500m fra planområdet. 
Blindern T-banestasjon ligger 700 m fra planområdet. 

Planområdet ligger i krysset mellom Blindernveien og gang- og sykkelforbindelsen fra Akerskogen til 
Marienlyst skole og idrettspark. Fotgjengerovergangen ligger i planområdets nordre hjørne. Det er gang- 
og sykkelfelt på begge sider av Blindernveien som er en del av hovedsykkelvegnettet. Med sykkel kan 
man nå sentrum på 10 minutter. 

Atkomst til Marienlyst skole og NRK fra Blindernveien skjer via felles avkjørsel og gangareal som går 
langs planområdet i vest. 

 



Saksnr: 201406255-150 
 

Side 23 av 98 

 

 
Typologier og formål

Kartdiagram som viser nærområdenes bygningstypologi og formål.  

 
Bildene viser høye hus langs Blindernveien, øverst, og på Blindern Universitetsområde, nederst. 
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Nærområdet er preget av variert bebyggelse og utnyttelse. Vest for tomten ligger institusjonene NRK og 
Universitetet i Oslo som er dominert av store bygningsstrukturer og relativt høy utnyttelse. Universitetet 
har en rekke arkitektoniske markante bygninger beliggende i et sammenhengende opparbeidet 
grøntområde. NRK-området er også preget av store, markante bygg. Nord for tomten er det i hovedsak 
småhusbebyggelse og boliger som ligger i et skrånende landskap med utsikt ned mot Majorstuen. 
Teologisk fakultet ligger nordøst for tomten. I øst ligger punkthusene Blindernveien 2 og 4, 
terrasseblokkene i Blindernveien 7 og lamellbebyggelsen langs Kirkeveien. I sør ligger Blindernveien 
skole, Marienlyst skole og Lekern grøntområde. 
 
Typologisk spenner bebyggelsen i området fra småhus av tre til storskala bebyggelse for kringkastingen og 
universitetet. Lameller, punkthus, karrestrukturer, komplekse bygg, terrasseblokker og eneboliger er alle 
representert i kort avstand til planområdet. Planområdet ligger i et funksjonsmessig og typologisk 
skjæringspunkt.  
 
Nærområdet har store grøntarealer av varierende karakter. Akerskogen og gravlunden rundt Vestre Aker 
kirke ligger nord for planområdet, Lekern ballplass og lekeområde ligger øst for planområdet, og 
Marienlyst skole, Blindernveien skole og Marienlyst idrettsplass ligger sør for planområdet. Vest for 
planområdet ligger Halvor Blinderns grav. 
 
Universitetsområdet 

Diagrammatisk framstilling av hovedstrukturen for uterommene på Blindern Universitetsområde 
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Blindern Universitetsområdet har en klar logikk og områdestruktur som vist i illustrasjonen over. På hver 
side av de to aksene (vest-øst og sør-nord) struktureres universitetets bygninger og grøntarealer. Områdets 
ytterpunkter er markert med piler og tydeliggjort med bokstaven A i det lille diagrammet. Blindern T-
banestasjon er en tydelig innfallsport fra vest og trikkestoppet i Niels Henrik Abels vei fra nord. 
Blindernveien 6 har sammen med Teologisk fakultet potensiale til å markere atkomsten fra sørøst og indre 
by. Diagrammet viser potensiell utvidelse av universitetsområdet, blant annet dersom NRK flytter eller 
ønsker å utvikle eiendommen de eier nordvest for planområdet. Dersom dagens regulerte byggegrense her 
opprettholdes, er det potensiale for å utvikle et torg/møteplass langs Blindernveien som en videreføring av 
universitetsområdets eksisterende gate og byromstruktur. 
 
Landskap og kulturminner

 
Kartdiagram som viser kulturminner og landskap i nærområdet 
 
Planområdet ligger i et svakt skrånende landskap fra nordøst mot sørvest. I de nære omgivelsene finnes 
flere områder med grønt preg, deriblant Akerskogen, Lekern, Halvor Blinderns grav og Marienlyst 
idrettsplass, og det finnes mange trær. Området er frodig med to dominerende grøntdrag henholdsvis på og 
rundt kollen ved Halvor Blinderns grav og langs Grønn rute nordøst for planområdet. Blindernveien er 
beplantet med løvtrær på begge sider av veien. 
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På tomten står flere trær i varierende størrelse og alder. Utenfor planområdet ligger det en bevaringsverdig 
alm, den er i ivaretatt gjennom gjeldende regulering. Det står flere store trær mellom Blindernveien 6 og 
nærmeste nabo i nummer 4. Trærne utgjør et filter mellom de to eiendommene. Til sammen oppleves 
topografien, vegetasjonen og bebyggelsen som et skrånende grønt teppe, istrødd varierte 
bygningsstrukturer.  
 
Kirkeveien 114, Blindernveien 2 og 4, Vestre Aker Kirke, Marienlyst skole og Rikskrinkastingsbygget står 
på Byantikvarens gule liste. For øvrig er deler av Blindern universitetsområde regulert til spesialområde 
bevaring. Blindern gård og gamle Marienlyst barneskole er fredet. 
 
På motsatt side av Blindernveien for Blindern gård ligger Halvor Blinderns grav, som sammen med 
grøntdraget rundt gravstedet er regulert til spesialområde bevaring (gravlund).  
 
Plan- og bygningsetatens kommentarer og suppleringer 

 

 
 
Sammenstillingskart fra PBEs stedsanalyse ved område- og prosessavklaring. 
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2.3.2 Tabell for tema som alltid skal sjekkes og følges opp når aktuelt  

 
Tema Oppstarts-

møte 
Offentlig 
ettersyn 

Politisk 
behandl-
ing 

Kort utkvittering eller henvisning til hvor 
temaet omtales 

Naturmangfold gir 
premisser  

gir 
premisser 

 I feltkartlegging i mars 2016 ble det registrert 
33 store trær, 29 inne på planområdet, med 
stammeomkrets på over 100 cm målt 1 meter 
over terreng. Av disse er 26 alm, 5 lønn, 2 
bjørk og 1 selje. Se vedlegget «naturmiljø». 
 
Rett sør for planområdet, inntil Blindern Skole, 
er det en stor frisk alm som er klassifisert som 
lokalt viktig biologisk mangfold. Denne, og tre 
andre store trær nær Blindernveien 6 sin 
sydlige grense, er foreslått regulert til bevaring 
i forslag til reguleringsplan for Blindernveien 8 
(saksnummer 201507085), som ble sendt til 
politisk behandling i april 2016. 

Flom/Overvann gir 
premisser 

gir 
premisser 

 Overvann skal håndteres lokalt. Det går bekk i 
kulvert langs planområdets nordøstre og 
nordvestre grense, se bildet. Denne er ikke 
markert i kommuneplanen som et bekkeløp 
som skal åpnes.    
ROS-analysen må dokumentere at avrenningen 
og avrenningshastigheten ikke øker som følge 
av tiltaket. 

 
Geotekniske 
forhold  

uavklart avklart  Geoteknisk vurdering konkluderer med at det 
ikke vil være fare for kvikkleireskred på 
tomten. Områdestabiliteten vurderes som 
tilfredsstillende, og utbyggingen kan utføres 
uten særskilte tiltak med tanke på 
områdestabilitet. 
(Se geoteknisk vurdering.)  

Kulturminner  gir 
premisser 

gir 
premisser 

 Marienlyst løkke i Blindernveien 10, sørvest 
for planområdet, er fredet. 
Vestre Aker prestegård i Blindernveien 19, 
nord for planområdet, er fredet. 
Halvor Blinderns grav, Høienhall i 
Blindernveien 5, Knabbens løkke i 
Blindernveien 3, Marienlyst skole, 
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Blindernveien 2 og 4 og Lekern park er 
regulert til bevaring. 
I nærheten av planområdet ligger også: 
Universitetet på Blindern (regulert til 
spesialområde bevaring), NRKs hovedkvarter 
(gul liste), Lamellblokkene i Kirkeveien 100-
114 (gul liste og NB!-register) og Vestre Aker 
kirke (gul liste og listeført av Riksantikvaren). 
Se Byantikvarens uttalelse eller stedsanalyse 
for kart. 
Byantikvaren krever ikke arkeologisk 
registrering. 

Miljøforhold gir 
premisser 

gir 
premisser 

 Det er registrert forurenset grunn i 
planområdet, men ikke forurensinger over 
grensen for farlig avfall (se ROS side 8 og 9). 
Deler av planområdet mot Blindernveien er i 
rød støysone, ellers er planområdet i gul 
støysone. Deler av uteoppholdsarealet vil være 
i gul støysone. 
Luftforurensning: Planområdet ligger i rød 
sone for PM10 og i gul sone for NO2.  
Planområdet kan være utsatt for radonstråling. 
I NGUs kartbase er planområdet markert som 
moderat. Det vil trolig ikke være behov for 
radonsikring. (se ROS-analyse side 6 og 7) 

Teknisk 
infrastruktur 

uavklart gir 
premisser 

 Det ligger vann- og avløpsanlegg under 
bakken.  
Planområdet ligger innenfor 
konsesjonsområdet for fjernvarme. Det ligger 
godt til rette for å knytte bygget til fjernvarme. 

Barn og unges 
interesser  

gir 
premisser 

gir 
premisser 

 Blindern Skole og Marienlyst skole ligger i 
umiddelbar nærhet. Blindern skole er under 
omregulering. Skolevei for mange barn går 
langs/gjennom planområdet. 
Det er behov for barnehage i området.  

Virksomhetsfar
e 

gir ikke 
premisser 

gir ikke 
premisser 

 Planområdet ligger 150 m fra NRK som kan 
være et terrormål. Det har blitt utarbeidet en 
egen beredskapsplan for NRK som blant annet 
innebærer at man kan stenge av området ved 
en krise. Pullerter har blitt satt opp i periferien 
av NRKs område og de antas å være en del av 
sikkerhetsforanstaltningene.  
Reguleringsplanen vil ikke endre på vilkårene 
for avstenging av området. 
(se ROS-analyse side 10) 
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2.4 Forhold som sikres i plankart og reguleringsbestemmelser 

2.4.1 Reguleringsformål, grad av utnytting, bebyggelsens plassering og høyder (forslagsstillers 
tekst) 

 
Planforslaget innebærer en omregulering av Blindernveien 6 fra byggeområde for kontor, offentlige 
bygninger og allmennyttig formål (undervisning og barnehage) til byggeområde for bolig/forretning 
/barnehage /annen offentlig eller privat tjenesteyting (kultur, helse, velvære)/bevertning. I dag benyttes 
eiendommen hovedsakelig til overflateparkering. 
Planforslaget sikrer forløpet av Grønn rute langs planområdet gjennom regulering av gang og sykkelveg 
med annen veggrunn-grøntareal på den ene siden av denne samt opparbeidelse av blå-grønn struktur for 
overvannshåndtering på den andre siden. 
  
Planen foreslår et bygg som består av to punkthus på en bygningsbase. Punkthusene er lokalisert diagonalt 
ovenfor hverandre. Det høyeste punkthuset på 13 etasjer er plassert i planområdets vestre hjørne, og det 
laveste på 11 etasjer i øst. 
 
Bebyggelsen i planforslaget har barnehage i byggets base, plan U, møt sør. Studentboligene ligger fra plan 
01 til 13. Det er uteoppholdsareal for boligene på taket av underetasjen og plan 6. Barnehagen har utendørs 
lekeareal på terreng med direkte utgang fra underetasjen. 
 
Maksimal utnyttelse for planområdet er 12 150 m2 BRA. Totalt bruksareal for bolig skal ikke overstige 
BRA = 11 600 m2 og totalt bruksareal for barnehage skal være minimum BRA = 480 m2. Bruksareal for 
forretning, annen offentlig eller privat tjenesteyting (kultur, helse, velvære), bevertning skal ikke overstige 
250 m2.  
 
Tekniske rom, boder og parkering som har lavere himlingshøyde enn 1,5 m over gjennomsnittlig terreng 
medregnes ikke i BRA. Teoretiske plan inngår ikke i beregningen. 
 
Bebyggelsen skal plasseres innenfor byggegrenser og maksimale kotehøyder som vist på plankartet. 
Bebyggelsen skal plasseres i byggegrensen mot Blindernveien. Det tillates ikke takoppbygg i felt B, D og 
E.  
 
For øvrig gjelder følgende for felt A og C: Innenfor de øverste 2,5 meterne av angitt maksimal 
gesimshøyde, tillates kun takoppbygg for heis og trapp og for tekniske installasjoner. Takoppbygg kan 
være inntil 2,5 meter høye, og skal integreres i den arkitektoniske utformingen. Takoppbygg kan utgjøre 
inntil 25 % av underliggende takflate.  

2.4.2 Øvrige forhold som sikres i kart og bestemmelser (forslagsstillers tekst) 

 
Bruk  
Det tillates forretning/annen offentlig eller privat tjenesteyting/bevertning langs Blindernveien eller langs 
gang og sykkelveg.  Det tillates uteservering og sykkelparkering for beboere under åpent overbygd areal 
langs Blindernveien. Det tillates anlegg for lokal overvannshåndtering utenfor byggegrenser som del av 
boligenes og barnehagens utearealer. 
 
Annen veggrunn grøntareal og gang- og sykkelveg er felles for eiendommene gnr.46 bnr. 
1,3,7,56,90,95,106 og 107. 
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Leilighetsutforming og bokvalitet 
Ettroms studentleiligheter skal ha en minste størrelse på 19 m2, og innvendig minimumsbredde på 3,2 m. 
Fri høyde i oppholdssonene i studentboligene skal være minst 2,7 m. Studentboligene skal ha innvendig 
lagringsplass på minst 2,4 m3.  
 
Maksimum 35 % av leilighetene skal ha et bruksareal på BRA=35-50 m2.  
 
Minimum 40 % av leilighetene skal ha et bruksareal på over 80 m2 BRA, hvorav inntil 20 % kan bygges 
som kombinasjonsbolig med utleieenhet på ca. 20 m2 integrert. Leiligheter under 35 m2 tillates ikke. Ved 
bygging av studentboliger fravikes krav til leilighetsfordeling. 
 
Utforming  
Bygningen skal utformes som blokkbebyggelse med flate tak. Takene skal vurderes som del av byens 
taklandskap og behandles som en del av tiltakets samlede arkitektoniske uttrykk. Oppbygg for trapp og 
heis og tekniske installasjoner skal integreres i den arkitektoniske utformingen.  
 
Det skal opparbeides felles takterrasse for beboerne på takflater i felt B og D. Rekkverk skal trekkes 
minimum 0,5 m inn fra gesims og skal være transparente. 
 
Det skal etableres en åpning i bygningskroppen på bakkeplan som skal være gjennomgående fra 
Blindernveien til boligenes gårdsrom. Det åpne overbygde arealet skal ha minst 5 meter fri høyde og skal 
være minst 270 m2 stort. Det tillates bærekonstruksjoner i åpent overbygd areal.  
 
Åpent overbygd areal skal gis god arkitektonisk utforming og være fysisk tilgjengelig fra omgivelsene. 
 
Det tillates ensidige leiligheter vendt mot nord og nord-øst, kun ved etablering av studentboliger. 
 
Det tillates ikke svalganger. Det tillates ikke utkragede balkonger og karnapper. 
 
Uteoppholdsarealer og utomhusplan 
Uteoppholdsareal for boliger tillates på takterrasser, terreng og lokk i felt E. Felles uteoppholdsareal skal 
utgjøre minst 12 % av boligenes bruksareal. Minst 20 % av utearealet på lokk i felt E skal ha minst 0,8 m 
jorddybde. 
 
Takterrasser skal utformes med varierte soneinndelinger og nødvendig sol- og vindavskjerming ved hjelp 
av levegger, pergolaer, plantekar m.v. Alle takelementer skal i form og materialbruk fremstå som en 
integrert del av bygningens uttrykk.  
 
Areal utenfor byggegrense langs Blindernveien kan benyttes til renovasjon. Areal utenfor byggegrenser 
kan benyttes til overvannshåndtering og skal opparbeides som blågrønt areal med innslag av trær og plen. 
Annen veggrunn grøntareal skal beplantes med trær. 
 
Lekeareal for barnehage skal gjerdes inn og etableres med lekeutstyr for variert og sikker lek. Barnehagens 
uteareal skal være på minst 1 100 m2.  
 
Sammen med søknad om rammetillatelse skal det sendes inn utomhusplan i målestokk 1:200. 
Utomhusplanen skal godkjennes samtidig med rammetillatelse.  
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Planen skal vise utforming av barnehagens lekearealer, uteoppholdsarealer for bolig, møblering, gjerder, 
støttemurer, levegger og andre konstruksjoner, renovasjon, tilgjengelighet for renovasjonskjøretøy og 
brannredskap, lokal håndtering av overvann og snø, eksisterende trær som skal bevares/felles og ny 
vegetasjon, atkomster gange- og kjøreareal, beplanting, belysning, eksisterende og nytt terreng, 
stigningsforhold, høyde på uteområder målsatt ved atkomster og i ganglinjer og sykkelparkering. 
 
Utearealer skal være ferdig opparbeidet i henhold til godkjent utomhusplan før det gis midlertidig 
brukstillatelse.  
 
Trafikkforhold 
Det tillates varelevering og kjøreatkomst til parkeringskjeller via felles avkjørsel i S-4525 og over annen 
veggrunn – grøntareal og felles gang og sykkelveg. Inngang/nedkjøring til parkeringskjeller skal plasseres 
og utformes arkitektonisk integrert i bebyggelsen. 
 
Det tillates kjøreatkomst til renovasjon via fortau langs Blindernveien (S-4525).  
 
Det tillates ikke bilparkering på terreng. Bilparkering skal anordnes i underjordisk garasjeanlegg. For 
studentboliger skal bilparkeringsdekningen være minimum 20 % av den til en hver tids gjeldende 
parkeringsnorm.  
 
For ordinære boliger skal bilparkeringsdekningen være i henhold til den til en hver tids gjeldende 
parkeringsnorm. 
 
Parkering for sykkel skal etableres innendørs, i felles anlegg utendørs, eller under åpent overbygd areal. 
Dekningen skal være i henhold til den til enhver tids gjeldende parkeringsnorm. 
 
Miljøfaglige forhold (herunder overvannshåndtering, støy, fjernvarme, miljøoppfølgingsprogram) 
Alle søknadspliktige tiltak innenfor planområdet skal ha høy miljøkvalitet og lav miljøbelastning.  
 
Overvann skal fortrinnsvis tas hånd om åpent og lokalt. Det skal avsettes areal slik at overvann kan 
infiltreres, fordrøyes og ledes i trygge flomveier. Overvann fra planområdet skal ikke kunne forårsake 
flom på tilliggende arealer.  
 
Tiltak innenfor området som omfattes av konsesjon gitt etter energiloven skal tilknyttes fjernvarmeanlegg. 
De til enhver tid gjeldende retningslinjer for bruk av fjernvarme i Oslo skal legges til grunn, jamfør 
kommuneplanens § 4.3. 
 
Ordinære boliger skal ha minst en fasade som vender mot stille side. Halvparten av oppholdsrom og 
minimum et soverom skal vende mot stille side. 
 
Det tillates ensidige studentboliger med fasade i gul støysone, dersom de har tilgang til utendørs 
oppholdsareal med tilfredsstillende lydnivå, har balansert ventilasjon som kan forseres, og tilfredsstillende 
innendørs lydnivå. Det tillates at inntil 1 % av studentboligene har fasade i rød sone, forutsatt at øvrige 
krav til lydnivå og ventilasjon er tilfredsstilt. Uteoppholdsareal skal ha støynivå Lden ≤ 60 dB, med soner 

med støynivå under anbefalt grense i henhold til tabell 3 i T-1442/12. 
 
Barnehagens utearealer skal ha støyforhold under anbefalt grense i henhold til tabell 3 i T-1442/12. 
 
Juridiske forhold 
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Før det gis midlertidig brukstillatelse for boligene skal gang og sykkelveg og annen veggrunn grøntareal 
innenfor det regulerte området være opparbeidet. 
 
Før det gis midlertidig brukstillatelse skal barnehage innenfor det regulerte området være etablert.  
 
Dokumentasjonskrav 
Ved søknad om igangsettingstillatelse skal det foreligge en plan for anleggsperioden. Planen skal redegjøre 
for trafikkavvikling, tilgjengelighet og trygget for gående og syklende, støyende aktiviteter og avbøtende 
tiltak og rutiner for informasjon til bydelen, beboere og virksomheter i området, samt rutiner for rengjøring 
av vei, felles avkjørsel og felles gang- og sykkelareal, dersom transport av masser medfører tilgrising av 
disse. 
 
Før søknad om tillatelse/igangsettingstillatelse skal det innhentes uttalelse fra bydelsoverlegen angående 
konsekvenser for Blindernveien skole og Marienlyst skole med hensyn til støy og luftforurensning i 
anleggsperioden og eventuelle avbøtende tiltak.  

2.4.3 Illustrasjoner av planforslaget 

Illustrasjonene viser en mulig maksimal utbygging i henhold til forslaget. Illustrasjonene er ikke juridisk 
bindende. Se vedlegget Illustrasjonsprosjekt for flere illustrasjoner. 
 

 
Diagram av romlig og arkitektonisk oppbygging. 
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Situasjonsplan 
 

 
Prinsipiell utomhusplan med fokus på renovasjon, brannbiloppstilling, overvannshåndtering og terrengbearbeiding. 
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Plan 1 
 

Fasade nord  
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Fasade øst 
 

 
Snitt øst-vest gjennom bebyggelsen 
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Perspektiv fra Blindernveien i nordøst 
 

 
Perspektiv fra felles avkjørsel i sørvest 
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Plan- og bygningsetatens kommentarer og suppleringer 
Studentboliger faller inn under formålet bolig. Formålet åpner derfor i teorien for at det kan etableres 
ordinære boliger innenfor planområdet, selv om forslagsstillers intensjon er å bygge studentboliger og 
selv om planen er tilpasset studentboliger. Plan- og bygningsetaten har tidligere bedt om at dette tas 
høyde for i bestemmelsene, men etter en nærmere vurdering mener vi det er tilstrekkelig å bare 
utforme bestemmelsene med tanke på at det skal bygges studentboliger, fordi det er SiO som er 
forslagsstiller. Vi forutsetter at planområdet må omreguleres hvis det mot formodning skulle bli 
aktuelt med ordinære boliger. Dette ble avklart etter at forslagsstiller sendte inn planforslaget, og 
planbeskrivelsen inneholder derfor tekst om ordinære boliger som ikke lenger er relevant.   
 
Angitte kotehøyder i situasjonsplan, snitt og fasadetegninger samsvarer ikke med høydene som 
foreslås regulert. Toppen av takoppbygg og hovedgesims i illustrasjonene er for tårnene 0,5 meter 
lavere, og for basen 1,0 meter lavere enn det foreslått kart og bestemmelser gir rom for. For at 
alternativene skal være mest mulig sammenliknbare har Plan- og bygningsetaten illustrert og omtalt 
sine alternativer med samme avvik fra kart og bestemmelser.  
Den illustrerte bygningen fyller heller ikke foreslåtte byggegrenser fullt ut, og gir derfor ikke et riktig 
bilde av full utnyttelse.  
Dette må rettes opp etter offentlig ettersyn.  

2.5 KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 

2.5.1 Forslagsstillers redegjørelse for konsekvenser av planforslaget  

Overordnede planer og mål 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
Forslaget innebærer boligutbygging med høy tetthet i et presset boligmarked nær landets største studiested. 
Området ligger sentralt og har god kollektivdekning. Planforslaget er i tråd med retningslinjene. 
 
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging 
Planforslaget er i tråd med retningslinjene, se konsekvenser for miljøfaglige forhold, støy. 
 
Barn og unges interesser i planleggingen 
Planområdet brukes i dag til parkering, og er dermed ikke tilgjengelig for barn som lekeareal. Det gjør 
omdisponering eller erstatningsareal uvesentlig. Retningslinjene sikrer videre at arealer og anlegg som skal 
brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. Siden felles 
gang- og sykkelveg vest for planområdet benyttes som skolevei og ferdselsvei for barn og unge til 
Marienlyst idrettsplass er det viktig at arealet sikres mot overnevnte. Dette ivaretas i 
reguleringsbestemmelsenes §10 Dokumentasjonskrav som sier at det skal foreligge en plan for 
anleggsperioden ved søknad om rammetillatelse. Planen avsetter egnede arealer ute og inne til barnehagen. 
Planforslaget er i tråd med føringen. 
 
Kommuneplan, Oslo mot 2030 
I arealstrategikartet ligger planområdet delvis innenfor U5, institusjonelt utviklingsområde i inder by. Det 
er i dialogmøter med Plan- og bygningsetaten avklart at det ikke er i strid med planen å bygge 
studentboliger her. Planområdet ligger innenfor område markert som utviklingsområde i kommuneplanen. 
Forslaget har høy tetthet og høy bymessig og arkitektonisk kvalitet. Forslaget tar hensyn til opplevelse av 
landskap og kulturminner samt trygg gangvei for skolebarn. Dette er i tråd med planen.  
 
For øvrig er det to temaer som er aktuelle å omtale i forhold til Kommuneplanen: 

https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/retningslinje-stoy-arealplanlegging/id696317/?regj_oss=10
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/rikspolitiske-retningslinjer-for-a-styrk/id519347/?regj_oss=10
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/rikspolitiske-retningslinjer-for-a-styrk/id519347/?regj_oss=10
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T1 Støy 
Planområdet ligger i temakart T1 Støy innenfor avvikssone B. I avvikssone B kan bebyggelse med 
støyfølsomt bruksformål etableres i gul og rød sone dersom det kan dokumenteres at det er nødvendig for å 
oppnå gode utbyggingsløsninger, med hensiktsmessige planløsninger og god estetisk kvalitet. Boliger skal 
ha minimum en fasade som vender mot stille side. Støybestemmelsene er ikke tilrettelagt for bygging av 
studentboliger eller annen type kompaktboliger slik at føringen er utfordrende å oppfylle. 
 
T7 Blågrønn struktur 
I temakartet er hovedturvei B9 tegnet inn øst for Blindernveien 2. Det er uklart om dette er det samme som 
Grønn rute. Planforslaget regulerer inn en manglende lenke i Grønn rute vest for ny bebyggelse og er i så 
måte ikke i samsvar med T7 Blågrønn struktur, dersom B9 er Grønn rute. 
 
Høyder 
§3.2 Presisering av plankrav 
Generelt: 
Gesimshøyden for det østre punkthuset er lik som for nabobebyggelsen i Blindernveien 2, 4 og Kirkeveien 
114 som kan anses som dominerende høyde langs Blindernveien. For u-områder i indre by kan det 
vurderes høyere gesimshøyder i henhold til §11.1.2. Planforslagets hovedgesims på det vestre punkthuset 
er 41m. Kommuneplanen tillater inntil 30 m gesimshøyde og 42 m langs ring 1. Planområdet ligger ikke 
langs ring 1 og er i så måte ikke i tråd med planen.  
 
§7.6 Naturmiljø 
Se konklusjon fra vedlagt notat «Naturmiljø» under konsekvenser for Naturmangfold. 
 
KDP for torg og møteplasser 
Tomten ligger delvis innenfor område for etablering av torg/møteplass ved byutvikling, delvis innenfor 
område markert som eksisterende lokale torg og møteplasser og delvis innenfor område med krav i planen. 
Innenfor skravuren for etablering skal det for utbygging inntil 20 000 m2 sikres torg/møteplass på minst 
1000 m2 med minste bredde på 25 m.  
 
Hensikten med planforslaget er å etablere studentboliger og 4-avdelings barnehage. På grunn av 
planområdets størrelse er det ikke mulig å etablere et torg av denne størrelse og bredde, og samtidig ivareta 
hensikten med planforslaget.  
 
Planforslaget er delvis i tråd med planen ved at  
 

 planområdet ligger delvis innenfor område for etablering av torg/møteplass ved byutvikling og 
delvis utenfor 

 planforslaget tilrettelegger for barnehage med utearealer, et formål som i praksis fungerer som en 
lokal møteplass i og utenfor barnehagens åpningstider 

 planforslaget tilrettelegger for en manglende lenke av Grønn rute, i samsvar med inntegnet 
overordnet forbindelse i Kdp t+m sitt plankart for indre Oslo (som nevnt ikke i samme trase som 
hovedturvei B9 i kommuneplanen) 

Høyhus i Oslo-strategi for videre arbeid (byrådssak 105/04) 
Byrådet foreslår at høyhus i Oslo defineres som bygg høyere enn 42 meter. Høydene i planforslaget er 41 
m for det høyeste punkthuset og 34m for det laveste (fra hovedgesims til terreng). Byrådet mener alle 
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områder Plan- og bygningsetaten foreslår nærmere vurdert med tanke på høyhus egner seg for bebyggelse 
med byggehøyder i intervallet 28-42 meter. I nærområdet til planområdet er Majorstuen og 
Forskningsparken utpekt som områder der Plan- og bygningsetaten foreslår at det gjennomføres et videre 
planarbeid for avklaring av egnethet og premisser for eventuell høyhusetablering. Plan- og bygningsetaten 
skriver i område og prosessavklaringen (29.08.2014) at de ikke vurderer planområdet som en del av 
knutepunktet Forskningsparken. Dette omtales ytterligere i kapittel 4.1 Forslagsstillers faglige 
begrunnelse. 
 
Plansak 200805243 Kvalitetsnormer for utearealer i Tett by/Utearealnormer, normer for felles leke- og 
uteoppholdsarealer for boligbygging i indre Oslo, mai 2011. 
Plan- og bygningsetaten ønsker at normene for områdetype 3 skal legges til grunn. Forslagsstiller mener at 
normene for områdetype 1 skal legges til grunn. Dette omtales ytterligere i kapittel 4.1 Forslagsstillers 
begrunnelse. 
Uteoppholdsarealene er hovedsakelig i samsvar med kravene i utearealnormene for områdetype 1: 

 Arealnormen oppfylles med uteareal tilsvarende 12% av boligenes BRA. 
 For å oppfylle kravene til SFUA regnes takterrassene med. 
 For å oppfylle kravene til rommelighet på tvers av felles uteoppholdsareal på lokk mangler det 9,3 

meter. Dette arealet er helt åpent mot sør og boligene har 840m2 fellesareal på tak som oppfyller 
rommelighetsnormen. 

 Kravene til solbelyst areal oppfylles for områdetype 1 og 3. Se vedlegg «Arealer» for utfyllende 
beregninger. 

Veileder for utforming av barnehagens utearealer 
Planforslaget tilrettelegger for en 4-avdelings barnehage for små barn. Det tilsvarer 9x4 barn med 
arealkrav (5,33 m2 x 36 barn) x 2,5 = 480 m2 for innearealer og 33 m2 x 36 barn = 1 188 m2 for utearealer. 
Skisseprosjektet viser 1 207 m2 til barnehagens uteareal. Reguleringsbestemmelsene regulerer 1 100 m2 til 
uteareal for barnehagen, skisseprosjektet viser mulig plass til 1 207 m2. Med dette er planforslaget i 
samsvar med veilederen.  
 
Kvalitet i små boliger, policy for utforming av kompaktboliger 
Planforslaget er utarbeidet i tråd med policyen slik at boligenhetenes mål tar utgangspunkt i denne. For 
uteoppholdsareal er planforslaget i tråd med veilederen. Se ytterligere vurderinger omkring utearealer 
under konsekvenser for Kvalitetsnormer for utearealer i tett by. 
 
Grønn rute  
Planforslaget vil føre til at felles gang- og sykkelveg oppleves som grønn gjennom beplantning på begge 
sider av dette. Slik fører planforslaget til at Grønn rute forsterkes på strekket innenfor planområdet. 
 
Stedsutvikling 
I dag benyttes eiendommen til overflateparkering. Naboeiendommen i nordvest og Halvor Blinderns plass 
likeså. Dette skaper en lite sammenhengende romlig struktur langs Blindernveien og bidrar til et område 
dominert av overflateparkering med tilhørende kjøremønster. Utvikling av tomten til boliger bidrar til en 
kvalitetsheving og positiv stedsutvikling sammenlignet med dagens bruk. 
 
Planforslaget innebærer en fortetting innenfor et utvidelsesområde for indre by. Det er sannsynlig at 
Blindernveien 8, 9, 11 og NRK vil gjennomgå en utvikling i nær framtid. Planforslaget er starten på en 
utviklingsperiode i området og kan være en markør for studentenes tilhørighet på Blindern. 
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Barnehagen vil sammen med Blindernveien skole og Marienlyst skole bli en del av en klynge for sosial 
infrastruktur. 
 
Det planlagte bygget vil i vinterhalvåret kaste skygge på deler av Teologisk fakultet og naboer nordøst for 
Blindernveien. Punkthusene er plassert for å gi minimale skyggekonsekvenser for naboene i 
sommerhalvåret. Utearealene for barnehagen og boligene har gode solforhold. Se vedlagt sol-
skyggestudie. 

Bomiljø 

Planforslaget vil føre til økning av antall studenter som bor i området og dermed større variasjon i den 
lokale beboersammensetningen.  
 
For beboerne internt i prosjektet vil planforslaget tilby studentboliger med gode lys- og siktforhold. 
Kvaliteten på hver enkelt bolig, utearealene og fellesarealene er sikret gjennom policyen for utforming av 
kompaktboliger.  
 
Avstanden mellom Blindernveien 4 sin hovedfasade i øst og planforslaget er 25,4 m. Mellom disse 
fasadene er det lokalisert flere store trær. Planforslaget vil allikevel medføre redusert sikt for noen naboer. 

Barn og unges interesser 

Planlagt bygg innebærer en tydeligere markering av krysset Blindernveien/felles atkomstvei der mange 
skolebarn krysser Blindernveien når de går til eller fra Marienlyst skole på dagtid eller til Lekern og 
fotballbanene utenom skoletid. Planforslaget tilrettelegger samtidig for en tydeliggjøring av Grønn rute 
med opparbeiding av grønt areal langs begge sider av denne. Dette vil heve kvaliteten på skoleveien. 
 
Anleggets åpenhet mot sør gir romlig plass til nytt skoleanlegg i Blindernveien 8. Det planlagte bygget 
kaster ikke skygger på eksisterende eller planlagt skole eller skolegårder. Planforslaget tilrettelegger for ny 
barnehage med tilfredsstillende innendørs- og utendørs forhold. 

Landskap 

Nærområdets landskap er frodig med to dominerende grøntdrag henholdsvis på og rundt kollen ved Halvor 
Blinderns grav og øst for planområdet fra og med Akerskogen, via kirkegården og til og med Lekern. 
Topografien skråner svakt fra nord-øst til sør-vest og danner en skålformasjon langs Blindernveien. 
Bygninger er plassert i takt med landskapets fall. Planforslaget forholder sig til landskapet på samme måte 
ved at landskapet trekkes inn gjennom åpningen langs Blindernveien og trappes ned til sørsiden av tomten 
før det flyter videre ned mellom Marienlyst og Blindernveien skole.  
 
Barnehagens uteareal senkes til kote 65 for å få trinnfri utgang fra innendørs arealer. Dette medfører 
terrengbearbeiding i tomtens sørøstre hjørne.  

Trafikkforhold 

Bygging av studentboliger og studentbarnehage i Blindernveien 6 vil medføre en trafikkreduksjon i på 
adkomstvegen til Marienlyst skole og NRK. Med en betydelig reduksjon av parkeringsplasser vil det bli 
minimalt med biltrafikk inn på eiendommen. Beregninger viser en turgenerering på ca. 50 kjt/døgn fra 
Blindernveien 6.  
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I henhold til Oslo kommunes parkeringsnorm skal det anlegges 0,15 bilplasser per 1-roms og 0,35 per 2-
roms studentboenhet. I dette prosjektet vil det reguleres inn lavere andel enn hva normen tilsier på grunn 
av den umiddelbare nærheten til Blindern. 
 
Blindernveien 6 er svært godt egnet til studentboliger, med umiddelbar nærhet til Universitetet i Oslo. 
Tiltaket generer totalt sett mindre biltrafikk enn eksisterende bruk av tomten, og bidrar til en mer 
trafikksikker ferdsel i området for myke trafikanter til og fra skoler og institusjoner. Nedkjørsel til 
parkerings kjeller må løses på en forsvarlig måte for å sikre trygg ferdsel for fotgjengere som ferdes langs 
med planområdet. 

Estetikk og byggeskikk 

Planområdet benyttes i dag til overflateparkering. Utbygging av tomten til studentboliger innebærer en 
opprydding og oppgradering av området sammenlignet med dagens bruk.  
 
Bebyggelsesstrukturen minner om noen av byggene på universitetsområdet, og viderefører høydene i 
Blindernveien 2 og 4. Planområdet vil i større grad fremstå som en del av institusjons- og 
universitetsområdet enn av den modernistiske boligbebyggelsen. 
 
Bygget vil markere inngangsporten til universitetsområdet fra øst og med foreslåtte høyder vil 
fjernvirkningen av planforslaget være tydelig fra omgivelsene. Bygget vil føye seg inn i rekken av høye 
hus fra Kirkeveien til Blindernveien 4. Det østre punkthuset i planforslaget vil være synlig fra omgivelsene 
på tilnærmet lik linje som Blindernveien 2 og 4. Det vestre punkthuset vil være noe mer synlig enn disse. 
Se vedlegget Konsekvenser Landskap Kultur Fjernvirkning for utdypende studier av fjernvirkning. 
 

 
Planforslaget sett fra krysset Moltke Moes vei – Blindernveien 
 
Kulturminner 
Det er ikke registrert kulturminner på planområdet og det er ikke krav til arkeologisk registrering. I 
nærområdet ligger flere kulturminner, planforslaget har ingen direkte påvirkning på disse. Se vedlegg 
Konsekvenser Landskap Kultur Fjernvirkning for ytterligere omtalelse av konsekvenser for kulturminner. 
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Trådperspektiv fra gangveg langs Blindernveien, sett mot Halvor Blinderns grav. 
 
Foreslått bebyggelse har et åpent overdekt areal over to etasjer langs Blindernveien, med et tilbaketrukket 
fasadeliv som gjør det mulig å se Halvor Blinderns grav når man nærmer seg bygget gående på sørsiden av 
Blindernveien. 
 
Sosial infrastruktur 
Behovet for sosiale servicetilbud (skole, barnehage eller annet) endres ikke. Tilbudet endres med ny 4-
avdelings barnehage for små barn. Barnehagen bygges og driftes av SiO og er primært et tilbud til barn av 
studenter. 
 
Teknisk infrastruktur 
Reguleringsplanen forutsetter omlegging av eksisterende vann- og avløpsanlegg. Det arbeides med å finne 
en løsning på denne problemstillingen. Fjernvarmeledningene gjennom området berøres ikke og det ligger 
til rette for å knytte bygget til fjernvarmenettet.  
 
Teknisk infrastruktur tilhørende felles gang- og sykkelveg og som ved en feil er bygget på SiO sin 
eiendom kan flyttes til feltet for annen veggrunn grøntareal. 
 
Det legges til rette for å benytte tretrinnstrategien for håndtering av overvann. Grunnundersøkelser og grav
ing av sjakter på tomten i forbindelse med miljøundersøkelser viser mektige masser og leire på grunt dyp. 
Første ledd i strategien med infiltrasjon håndteres ved grønne områder og permeable dekker hvor det skifte
s ut en del masser under det øverste dekket for å oppnå infiltrasjon av mindre regnskyll.  
 
Videre er det beregnet behov for fordrøyning/tilbakeholdelse av overvann basert på en forutsetning at det i
nnvilges søknad om påslipp av 20  l/s til kommunens overvannsledning (DN1000). Fordrøyning planlegge
s håndtert ved åpne løsninger som grøfter/kanaler og nedsenket uteområde. I tillegg må det anlegges et  
magasin for mellomlagring av overvann før regulert påslipp til kommunalt nett.  
 
Planområdet/tiltaket vil ikke være utsatt for eller medføre flom.  
 
Universell utforming 
Planforslaget tilrettelegger for universell utforming i bygget og på uteoppholdsarealene. 
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Naturmangfold  
I Oslo kommunes kommuneplan gis følgende retningslinje: I byggesonen skal større trær søkes bevart. 
Større trær defineres som trær med stammeomkrets over 100 centimeter, målt 1 meter over terreng. Ved 
feltkartlegging 01.03.16 ble det registret 33 større trær, 29 av dem var inne på tomt, som faller innenfor 
definisjonen i kommuneplanen og kan bli berørt av tiltaket. Av disse er 26 alm (Ulmus glabra), 5 lønn 
(Acer sp.), 2 bjørk (Betula pendula) og 1 selje (Salix caprea). Samtlige trær innenfor planområdet vil trolig 
gå tapt ved utbygging, slik planen ligger. Det er imidlertid mange forekomster av alle treslag i området, og 
inngrepene ansees ikke å påvirke levedyktigheten for artsbestandene i området som helhet. Relevante 
paragrafer i naturmangfoldloven er omtalt. Anleggsarbeid med masseforflytning kan føre til at fremmede 
arter spres til nye områder, og bør redegjøres for i den videre planleggingen. 
 
Rett sør for planområdet inntil Blindernveien skole er det en stor frisk alm som er klassifisert som lokalt 
viktig biologisk mangfold. Treet er ivaretatt i gjeldende regulering S-4525 og planforslaget har ikke 
konsekvenser for dette.  
 
Miljøfaglige forhold 
Planforslaget har høye ambisjoner om miljøvennlig utbygging og drift. Det er planlagt å utvikle et bygg 
som skal redusere klimagassutslippene innen områdene transport, energibruk og materialbruk 
sammenlignet med nåværende forskriftskrav. Byggegrenser er tilpasset mulighet for isolasjonstykkelse 
utover gjeldende forskriftskrav og det er ønskelig å bygge med stor andel trematerialer fordi det gir store 
miljøgevinster. Lokaliseringen, som er campus-, sentrum- og kollektivnær vil sammen med den foreslåtte 
lave parkeringsdekningen ha ytterligere positive konsekvenser for miljøregnskapet. 
 
Støy 
Blindernveien er støybelastet og nordøstlig hjørne av bygget er så vidt i rød sone. Et fåtall leiligheter i 
nederste boligetasje mot nordøst har en fasade i rød sone. Hjørneleiligheten har også en fasade i gul sone. 
Lydnivå på fasaden med gul sone er lavere enn lydnivå for ensidige leiligheter i gul sone med kun fasade 
mot Blindernveien. Gul sone strekker seg et stykke langs øst- og vestlige fasader mot sør, samt inn i 
gårdsrommet, da dette er åpent i de to nederste etasjene mot Blindernveien. Det anses ikke praktisk mulig 
å etablere støyskjerm som skjermer disse fasadene. 
 
Beboere har tilgang til utendørs oppholdsarealer med tilfredsstillende støynivå. Videre skal det benyttes 
balansert ventilasjon. Krav til innendørs lydforhold kan tilfredsstilles i alle tilfeller med korrekt 
dimensjonering av fasadene.  
 
Geotekniske forhold 
Basert på utførte grunnundersøkelser og topografiske forhold konkluderes det med at det ikke vil være 
reell fare for kvikkleireskred. Områdestabiliteten er derfor tilfredsstillende, og tiltaket/planene er 
gjennomførbare uten særskilte tiltak med hensyn på områdestabilitet.  
Det presiseres at det i detalj- og utførelsesfasen uansett vil være nødvendig å vurdere lokalstabiliteten i 
sammenheng med eventuelle utgravings- og/eller fyllingsarbeider, samt bæreevne for fundament og 
maskiner. Se vedlegg. 
 
Forurensning 
Det er ikke påvist forurensninger over grensen for farlig avfall. Som følge av at det er påvist 
konsentrasjoner over normverdien, dvs. tilstandsklasse 1, defineres området som forurenset. I henhold til 
forurensningsforskriften kapittel 2 skal det ved terrenginngrep i forurenset grunn utarbeides en tiltaksplan. 
Etablering av boliger innebærer at toppjorda, dvs. den øverste meteren, skal tilfredsstille tilstandklasse 2 
eller bedre (illustrert med grønn farge). Dette gjelder også barnehager, men her stilles det særskilte krav til 
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prøvetaking. I tillegg er det strengere krav til forurensning der det skal dyrkes grønnsaker, såkalt «grønne 
barnehager». Arealer som skal benyttes til parkering, vei etc kan det tillates inntil tilstandsklasse 3 (gul 
farge). Tilstandsklasse 4 (oransje farge) kan tillates dersom det gjøres en risikovurdering. Se vedlegg. 
 
Sol- og skyggeforhold 

  

01 Mai,  kl. 12.00                                      01 Mai, kl.19.00 

 
Planforslaget har gode solforhold på utearealene for bolig og barnehage. Punkthusene vil kaste varierende 
skygge på omgivelsene over året og dagen som illustrert over. Se vedlegg sol-og skyggestudier for 
komplett studie av sol og skyggeforhold. 
 
Risiko- og sårbarhet 
Det er utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse i forbindelse med reguleringssaken. Det er ikke knyttet 
spesiell risiko til de tiltak som foreslås i planforslaget.  
 
Brann og slukking 
Det legges opp til to trapperom i hvert tårn som har direkte utgang til fri luft.  Dette medfører at det ikke er 
behov for rømning via utrykningskjøretøy. Det foreslås oppstillingsplass på nord- og sørsiden av bygget. 
Byggets hovedangrepspunkt er de to hovedinngangene som ligger plassert nær den nordre 
oppstillingsplassen. Se prinsipiell uthomhusplan. 
 
Renovasjon 
Renovasjon plasseres langs fortauet i Blindernveien, på SiO sin eiendom. Det er avsatt plass til 8 
dypoppsamlere av 5 kubikk. 40 kubikk tilsvarer 100l pr. beboer. Volumet og fordelingen mellom papp- og 
restavfall vil avklares med Renovasjonsetaten. Se prinsipiell uthomhusplan. 
 
Parkeringsplasser langs felles avkjørsel 
Forslagsstiller er i dialog med eierne av felles avkjørsel om å snu de skråstilte parkeringsplassene langs 
felles avkjørsel til langsgående parkeringsplasser. Hensikten er å sikre et grønt, trebeplantet areal også på 
nordsiden av grønn rute slik at denne tur- og skoleveien oppleves som grønn. Forslagsstiller har ikke fått 
endelig avklaring med øvrige eiere før offentlig ettersyn av planforslaget. Dette er derfor ikke lagt inn som 
en rekkefølgebestemmelse for å oppnå midlertidig brukstillatelse, men dette kan vurderes og avgjøres etter 
offentlig høring. 
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Plan- og bygningsetatens kommentarer og suppleringer 
Når det gjelder vurdering av bygningers høyde opp mot Høyhusstrategien og kommuneplanen mener 
vi det er riktig å se på en høyden til en bygningsdel målt fra terrenget der den aktuelle bygningsdelen 
er plassert. I dette tilfellet er det derfor mer relevant å se på tårnenes høyde i forhold til terrenget der 
tårnene er plassert, enn forholdet til gjennomsnittlig planert terreng på tomta. Tårnenes høyder blir 
med denne beregningen derfor noe høyere enn det forslagsstiller oppgir. Målt fra terrenget ved tårnets 
plassering er det vestre tårnet i alternativ 1 (målt til hovedgesims) 43,5 meter høyt.      
 
Planforslaget er ikke i tråd med statlige retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (T-
1442), slik forslagsstiller skriver på side 39. Retningslinjene anbefaler ikke boliger i rød støysone. 
Retningslinjenes anbefalte avbøtende tiltak ved etablering av boliger i gul sone, er ikke oppfylt. 
 

3 MEDVIRKNING 

3.1 FORHÅNDSUTTALELSER  

Innkomne forhåndsuttalelser følger som eget vedlegg. 

3.1.1 Liste over forhåndsuttalelser 

1. Bydel St. Hanshaugen    19.11.2014 
2. Bydel St. Hanshaugen    27.11.2014 
3. Byantikvaren     12.11.2014 
4. Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning  12.11.2014 
5. Eiendoms- og byfornyelsesetaten   10.11.2014 
6. Vann- og avløpsetaten    06.11.2014 
7. Utdanningsetaten     04.12.2014 
8. Undervisningsbygg Oslo KF   17.11.2014 
9. Blindern Vel     10.11.2014 
10. Marienlyst skole     04.12.2014 
11. Marienlyst skole FAU    10.11.2014 
12. Marienlyst skole FAU    01.12.2014 
13. Marienlyst Vel     24.10.2014 
14. Marienlyst Vel      udatert 
15. Marienlyst Vel     04.12.2014 
16. Oslo Sentrum Vest Senterparti   10.11.2014 
17. Opplysningsvesenets fond    02.12.2014 
18. Agnes Amundsen     09.11.2014 
19. Agnes Amundsen     18.11.2014 
20. Agnes Heen     10.11.2014 
21. Anders Bruvoll     11.11.2014 
22. Anders Thome     10.11.2014 
23. Anders-Petter Andersson    09.11.2014 
24. Anders-Petter Andersson    10.11.2014 
25. Anders Petter Andersson m. underskrifter  09.11.2014 
26. Anders Petter Andersson m. underskrifter  10.11.2014 
27. Anne Margrethe Halvorsen    10.11.2014 
28. Anne K. Herse     05.11.2014 
29. Anne Roland     10.11.2014 
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30. Arne Damwin     08.11.2014 
31. Astrid og Sverre Sivertsen    09.11.2014 
32. Atle Traaen      08.11.2014 
33. Berit Fortun     10.11.2014 
34. Birgitta Cappelen     10.11.2014 
35. Birgitta Cappelen     04.12.2014 
36. Bjørnar Olsen     06.11.2014 
37. Brynjar Larsen     11.11.2014 
38. Cecilie Blindern Myhre    10.11.2014 
39. Kristin og Daniel Edibe    10.11.2014 
40. Ellen Eckhoff Planke    06.11.2014 
41. Erik Bolstad     01.11.2014 
42. Erik Bolstad     05.11.2014 
43. Erik Bolstad     23.11.2014 
44. Erna og Klara Bryn Stene    09.11.2014 
45. Fanny Lund     12.11.2014 
46. Fengshu Liu     03.11.2014 
47. Frisch og Schøll     10.11.2014 
48. Geir Halvorsen     03.12.2014 
49. Gro Ween      07.11.2014 
50. Gunn Edle Ringlund    07.11.2014 
51. Gunnvor Aase     06.11.2014 
52. Guri Skavland     12.11.2014 
53. Gustav Bjørbæk     09.11.2014 
54. Gylling og Helland     07.11.2014 
55. Hallvard Ystad      05.11.2014 
56. Hallvard Ystad      07.11.2014 
57. Hallvard Ystad     11.11.2014 
58. Halvor Even Blindern    10.11.2014 
59. Halvor Even og Aagot Blindern   04.12.2014 
60. Hanne Bjørnstad     07.11.2014 
61. Hanne Heiberg     10.11.2014 
62. Hege O'Wiidt     19.11.2014 
63. Heidi Lysholm     11.11.2014 
64. Helene Hannevold     10.11.2014 
65. Helene Lund Hauge    11.11.2014 
66. Henrik Weisser     11.11.2014 
67. Idilia Guerra     12.11.2014 
68. Inger Ganer     10.11.2014 
69. Inger-Louise Braathen    09.11.2014 
70. Ingrid Elisabeth Holmen    06.11.2014 
71. Ingrid Modig     09.11.2014 
72. Ivar Haug      10.11.2014 
73. Ivar Ulvestad     08.11.2014 
74. Izabela E. Buraczewaska    06.11.2014 
75. Izabela E. Buraczewaska    09.11.2014 
76. Jan Eigil Rydningen    04.11.2014 
77. Janne Marie Larsen     10.11.2014 
78. Jessica Kathle     11.11.2014 
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79. Jøran Rudi      05.11.2014 
80. Jørgen Gylling og Gjertrud Helland   07.11.2014 
81. Jørgen Wetlesen     10.11.2014 
82. Kaja Hagen og Petter Hagen   11.11.2014 
83. Kari Skavlan     08.09.2014 
84. Katharina og Geir Atle Lerkerød   09.11.2014 
85. Kirkeveien 114 (Boligsameiet) v Siri U. Høye 11.11.2014 
86. Kjetil Johnsen     06.11.2014 
87. Klara og Erna B. Stene    09.11.2014 
88. Lise Torgersen     11.11.2014 
89. Mads Gilbert     12.11.2014 
90. Manmit Kaur     10.11.2014 
91. Marianne Holmen     06.11.2014 
92. Marienlystbygg VII As    11.11.2014 
93. Marienlyst og Ullevål Skoleorkester  10.11.2014 
94. Martine Hald     10.11.2014 
95. Mats(Sverre) Lund     23.11.2014 
96. Müller Frøland     11.11.2014 
97. Nomzi Polteau Kumalo    10.11.2014 
98. Notto R. Thelle     06.11.2014 
99. Odd Erling Morterud    10.11.2014 
100. Ola Hope      09.11.2014 
101. Per Frisch og Oda Schjøll    10.11.2015 
102. Ruth Mona Tjønneland    07.11.2015 
103. Svein Røtnes     07.11.2015 
104. Sameiene Blindernveien 2 – 4    06.11.2015 
105. Sigurd Tønsberg     26.11.2015 
106. Smith      11.11.2015 
107. Solveig B. Skogrand    10.11.2015 
108. Styrene i Blindernv. 2,4,7 v. Dag O. Kalvaag 10.11.2015 
109. Sølvi og Sigurd Vedø    10.11.2015 
110. Thomas Nordhagen    10.11.2015 
111. Thor Indergaard     10.11.2015 
112. Tore Simonsen     07.11.2015 
113. Trine J. Aandahl     06.11.2015 
114. Tristian Hollande     09.11.2015 
115. Ulrikke Teige     08.11.2015 
116. Vainio og Ugelstad    21.11.2015 
117. Vegard Strand     10.11.2015 
118. Ågot Blindern     10.11.2015 
119. Åse Ingeborg Vistad    11.11.2015 
120. Anonyme      diverse 

3.1.2 Sammendrag av forhåndsuttalelsene, med kommentarer 

I Plan- og bygningsetatens kommentarer er teksten i kursiv oppdatert til det siste innsendte planforslaget.    
 
Bydel St. Hanshaugen 

 Bydelsutvalget er positiv til forslaget, og mener nærhet til Universitetet gjør tomten meget godt 
egnet til studentboligformål.  
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 For høy tomteutnyttelse, med høye og dominerende bygg. Ønsker et alternativ som viser lavere 

byggehøyde og som tar opp i seg strukturer og høyder fra den modernistiske boligbebyggelsen i 
området. 

 Sykkelparkering bør være på øvre norm, eller over normen. Ønsker sambruk av P-kjeller, 
eksempelvis av bilkollektivfirmaer. 

 Trafikkøkningen og trafikksikkerhetsforholdene må belyses, i sær med tanke på skolevei. 
 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) må legges til grunn. 
 Det må redegjøres for alternativ plassering av barnehage, hvis ikke barnehage innpasses i 

planområdet. Ved innpassing av barnehage må fotavtrykket vurderes mot boligene og barnehagens 
behov for gode uteoppholdsarealer. 

 Det bør etableres et torg/møteplass. Det nordvestlige hjørnet peker seg ut som et naturlig sted for 
en møteplass. Møteplassen må oppleves som offentlig og attraktiv med utadrettede funksjoner.  

 Bokvalitet, antall boenheter og størrelse på disse må beskrives i planen. 
 
Forslagsstillers kommentar: 

 Det har kommet mange uttalelser vedrørende utnyttelse og høyder. Utgangspunktet for de viste 
illustrasjoner er en arkitektkonkurranse hvor man ønsket å teste ut høy utnyttelse på tomten. 
Vinnerprosjektet har en form med to tårn på en lavere base. Ved å utforme bygget på denne måten 
ble tårnene relativt slanke og det ble opprettholdt sikt mellom tårnene. Videre var formålet med 
den lavere basen å unngå en høy vegg mot Blindernveien, og å få et bygg med en «menneskelig» 
målestokk. I tillegg ble basen åpnet opp mot Blindernveien og mot Marienlyst skole for å sikre 
sikt, åpenhet og gjennomgangsmulighet på bakkeplan. Endelig høyde, utnyttelse og form vil bli 
vurdert og konkretisert ved utarbeiding av plansaken.  
Området består i dag av mange bygningstypologier, både store bygningsstrukturer på Blindern 
universitetsområde og NRK, lamellbebyggelse, punkthus, terrassehus og småhus. Det er flere 
høyhus i område, blant annet de nærmeste naboene i Blindernveien 2 og 4, Kirkeveien 114. Disse 
er gode representanter for områdets modernistiske boligbebyggelse. I tillegg er det flere høyhus på 
Blindern universitetsområde. Komposisjonen bestående av høyhus på en lavere base er en av 
hovedformene ved utbyggingen på Blindern, og er en gjenkjennelig struktur på 
universitetsområdet. Denne komposisjonen er gjentatt i det viste forslaget fra 
arkitektkonkurransen. Således følger det viste bygget fra arkitektkonkurransen opp strukturer som 
allerede finnes i området. 
 
I forslag til kommuneplan «Oslo mot 2030 – smart, trygg og grønn» legges det i 
utviklingsområder opp til å vurdere høy tetthet og gesimshøyder over områdets dominerende 
høyder, ref. §11.1 Indre by: Utviklingsområder og transformasjonsområder (jf. PBL § 11-9 nr.5). 
Planområdet ligger i kanten av et utviklingsområde som strekker seg fra Domus Theologica i øst 
via Marienlyst skole til NRK i vest iht. Strategikart mot 2030. 
 

 Gjeldende sykkelparkeringsnorm vil bli fulgt. Det vil bli vurdert å øke belegget om mulig. 
 Som del av planarbeidet vil det utarbeides en trafikkanalyse for dagens- og framtidig situasjon. 

Denne skal belyse blant annet endring i trafikk og mulige konsekvenser for skolevei og adkomst til 
barnehage. 

 En støyfaglig utredning vil være viktig i det videre planarbeidet. Hybelenhetene kan ikke være 
gjennomgående, med en stille side, men vi må se på avbøtende tiltak om det viser seg at noen av 
rommene for støyfølsomt bruk blir liggende ut mot rød sone. 

 Det blir vurdert egnede arealer for barnehage alternativt sted i området/bydelen. 
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 Planområdet ligger i sone hvor møteplass/torg skal innpasses ved nytt planarbeid og dette vil bli 

gjort i forbindelse med plansaken. Møteplass/torg skal være attraktive og tilgjengelige for alle. Det 
er naturlig å tenke seg utadrettede funksjoner ut mot møteplass/torg.  

 Tilrettelegging for høy bokvalitet er viktig ved prosjektering av studenthybler. Antall boenheter og 
størrelse på disse vil bli beskrevet i forbindelse med reguleringsforslaget.  

 
Plan- og bygningsetatens kommentar (tekst i kursiv er oppdatert til innsendt planforslag): 

 Utnyttelse/bebyggelsesstruktur: 
PBE er enig med bydelen i at foreslått utnyttelse er for stor og at bygget er for stort og 
dominerende. Høyden må justeres ned betraktelig. Bebyggelsesstrukturen passer ikke i området. 
Etaten henviste for øvrig til sin område- og prosessavklaring. 

PBE er positiv til at bygget er åpnet opp mot syd, men mener fortsatt at det foreslåtte 
bygget er for stort og dominerende. PBE mener det østre tårnet må fjernes, og at høyden 
på det vestre tårnet reduseres, og har utarbeidet alternativ 2 i tråd med dette.  
 

 Parkering: 
Sykkelparkering kan være i henhold til norm, og det er viktig at det etableres  
sykkelparkeringsplasser som oppleves som praktiske og trygge. PBE er positive til en 
bilparkeringsdekning på 50 % av minimumsnorm for tett by. Lavere parkeringsdekning kan 
vurderes dersom det etableres bilkollektivordning. PBE mener en reduksjon i forhold til normen 
kan forsvares med sentral beliggenhet og god kollektivdekning.  

Vi mener prosjektet kan ha lav parkeringsdekning for studentboliger, men at 20 % av 
normen er for lite, da det kan føre til belastning på småveiene i området. Vi anbefaler en 
dekning på 40 % av normen. 
 

 Høyde: 
Planområdet ligger delvis inne i utviklingsområde U5 i hovedkartet i forslag til kommuneplan. I 
bestemmelsene for utviklingsområder i indre by (§ 11.1) står det i retningslinjene:  
«Det kan vurderes tillatt inntil 30 meter gesimshøyde (inntil 42 meter langs ring 1).» 
Forslag til kommuneplan legger dermed ikke opp til at det skal bygges høyere enn 30 meter, men 
at det kan vurderes å bygge inntil 30 meter høyt.  
I følge Høyhusstrategien (byrådssak 105/04) er ikke planområdet i et område som skal vurderes 
med høyhusbebyggelse i intervallet 28-42 meter.  

PBE mener det østre tårnet må fjernes, og at høyden på det vestre tårnet må justeres ned 
til 12 etasjer. Det vil gi en høyeste hovedgesims på ca. 38,5 meter over gjennomsnittlig 
planert terreng, og 40,5 meter over terreng ved tårnets plassering, og vil altså fortsatt 
være i strid med kommuneplanens retningslinjer. Vi mener likevel at denne høyden bør 
kunne aksepteres i Blindernveien 6, da den tilpasser seg eksisterende bebyggelse i 
området.  
 

 Støy: 
Planområdet ligger innenfor avvikssone for støy i forslag til kommuneplan. Kommuneplanen 
foreslår følgende bestemmelse for avvikssonen: «I avvikssonen, (…), kan bebyggelse med 

støyfølsomt bruksformål etableres i gul og rød sone (…). Boliger skal ha minimum en fasade som 
vender mot stille side. Halvparten av oppholdsrom og minimum et soverom skal vende mot stille 
side. Det skal tilbys bruksmessig egnede private eller felles private uteoppholdsareal med soner 
med støynivå under anbefalt grense, iht. tabell 1 i T-1442/12.» Ensidige boliger mot rød støysone 
anbefales ikke.  
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 PBE kan akseptere ensidige studentboliger mot gul støysone. Vi aksepterer studentboliger  
mot rød støysone hvis de også får en fasade mot stille eller gul sone.  
 

 Barnehage: 
PBE mener i utgangspunktet at det skal innpasses en fire-avdelings barnehage på eiendommen. 
Dersom tilstrekkelig barnehageplasser sikres et annet sted vil PBE vurdere om barnehage i 
Blindernveien 6 kan utgå. Se også kommentar om barnehage til EBY.  

PBE mener det bør reguleres inn en barnehage som er stor nok til å huse fire avdelinger 
for store barn.  
 

 Torg/møteplass:  
PBE mener det skal etableres torg/møteplass, og ønsker utadrettet virksomhet mot plassen. Se for 
øvrig etatens område- og prosessavklaring.  

PBE innser at det på grunn av tomtens størrelse er vanskelig å få plass til torg, samtidig 
som det skal reguleres inn barnehage og et studentboligprosjekt med relativt høy 
utnyttelse. Vi aksepterer derfor at det ikke reguleres torg.  

 
Byantikvaren (BYA) 

 BYA oppsummerer bygg og anlegg i området med vernestatus; fredete bygninger/anlegg, 
bygninger og anlegg regulert til bevaring, bevaringsverdige bygninger og anlegg oppført på Gul 
liste samt bygg og anlegg som ligger i planområdets influensområde.  

 BYA mener forslaget vil legge til rette for en bygningsstruktur som sprenger skalaen i området og 
overutnytter tomten, med en struktur og høyder som vil virke dominerende på kulturminner i 
området. Hvis planforslaget ikke endres, vil BYA vurdere å utarbeide eget planalternativ. BYA 
anbefaler et mindre bygg som tar opp i seg struktur og høyder fra den modernistiske 
boligbebyggelsen i området. 
Det stilles ikke krav om arkeologisk registrering. 
 

Forslagsstillers kommentar: 
 Samspill og konsekvens for nærliggende vernede og bevaringsverdige bygg og anlegg vil bli nøye 

vurdert i det videre planarbeidet. 
 Se forslagsstillers tilsvar Bydelen. Vedørende BYAs beskrivelse av prosjektet som en karré med to 

punkthus mener vi dette ikke er korrekt. Bygningsformens lave del er ikke en karré, men en base 
hvor fra to tårn strekker seg opp. Forslagstiller mener videre at BYAs forslag om å videreføre 
struktur og høyder fra den modernistiske boligbebyggelsen i nærområdet kan være fornuftig 
dersom man velger de rette forbildene og gjør nødvendige tilpasninger til tomt og situasjon. 
Prosjektets høyde, form og utnyttelse vil bli vurdert i det påfølgende planarbeidet. 

 
Plan- og bygningsetatens kommentar: 

 Hensyn til bevaringsverdier i området:  
PBE mener det er viktig å ta hensyn til bevaringsverdier i nærområdet, og mener lavere høyde, 
lavere utnyttelse og mindre fotavtrykk vil gjøre det enklere å ivareta bevaringsverdig bebyggelse 
på en god måte.  

Alternativ 2 sitt ene tårn har en høyde som er tilpasset eksisterende høyblokker langs 
Blindernveien, og tårnet er plassert slik at rytmen til disse høyblokkene videreføres og 
forsterkes. På denne måten er alternativ 2 tilpasset den modernistiske bebyggelsen langs 
Blindernveien.  
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Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning, bestillerenhet for barnehager 
Sammendrag av to brev, datert 26.6.14 og 12.11.14: 

 Bydel St. Hanshaugen har god barnehagekapasitet i forhold til lovfestet rett. BYKU har kun 
behovsvurdering for bydelene totalt sett, ikke områder innad i bydelene. Det er ønskelig at det 
innpasses minimum en 4-avdelings barnehage i Blindernveien 6. Et ordinært boligprosjekt i bydel 
St. Hanshaugen utløser i følge beregningsnøkkelen for barnehageplasser et behov for en 4-
avdelingsbarnehage pr. 350-450 boenheter. 

 BYKU vil i utgangspunktet ikke motsette seg en alternativ barnehagetomt i nærheten, eller et 
annet sted i bydelen, som erstatning for å omregulere Blindernveien 6 kun til studentboliger. Dette 
forutsetter at det ikke vil innebære utgifter for Oslo kommune, og at det er gjennomførbart og 
innen rimelig tid.  

 
Forslagsstiller kommentar: 

 Det er i dag regulert inn barnehageformål på Blindernvegen 6. Studentboliger utløser ikke samme 
behov for barnehageplasser som et ordinært boligprosjekt ville ha gjort. Det er sannsynlig at det 
ikke vil være noen familiehybler i BV6, da behovet for dette er dekket i studentanlegg andre steder 
i byen. FS arbeider for å finne en alternativ barnehagetomt i nærheten, eller et annet sted i bydelen, 
som er egnet og realiserbar innen rimelig tid.  
 

Plan- og bygningsetatens kommentar: 
 Barnehage:  

PBE mener i utgangspunktet at det skal innpasses en fire-avdelings barnehage på eiendommen. 
Dersom tilstrekkelig barnehageplasser sikres et annet sted vil PBE vurdere dette. 

Se kommentar til Bydelen. 
 

Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) 
 EBY er positive til utbygging av studentboliger.  
 EBY solgte eiendommen gnr./bnr. 46/7, som inngår i prosjektet, til Opplysningsvesenets fond i 

2011. SIO har gjennom kjøpekontrakten forpliktet seg til å innpasse barnehage i prosjektet. EBY 
forutsetter at dette følges opp. 

 Planområdet ligger i et utviklingsområde. Det kan derfor være aktuelt å inngå utbyggingsavtale. 
Eksempelvis kan dette knyttes til gang-/ sykkelveien «Grønn Rute» som går gjennom 
planområdet, og torg/møteplass. Rekkefølgebestemmelser må påregnes. 
 

Forslagsstillers kommentar: 
 Vedrørende barnehage: se tilsvar til Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning.  
 SiO er kjent med innhold i kjøpekontrakt mellom EBY og OVF. SiO oppfatter at EBY i denne 

saken, på vegen av Oslo kommune, ønsker å ivaretar behovet for barnehageplasser i kommunen. 
SiO har i kontakt med Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning, Bestillerenhet for barnehager, 
diskutert alternative måter å løse dette behovet på og har fått følgende svar (brev datert 12.11.14): 
Bestillerenheten har videre blitt kontaktet av SIO som ønsket å drøfte om en tilsvarende 
barnehagetomt i nærheten eller et annet sted i bydelen vil kunne være en erstatning for å 
omregulere Blindernveien 6 kun til studentboliger. Som meddelt vil vi i utgangspunktet ikke 
motsette oss dette, forutsatt at det ikke vil innebære utgifter for Oslo kommune. Ved et eventuelt 
behov for omregulering av en tomt, må omregulering til barnehageformål være gjennomførbart og 
innen rimelig tid. Dette kan diskuteres nærmere om det blir aktuelt.  SiO er innstilt på å diskutere 
dette videre i plansaken og regner med at kommunens interesser i dette spørsmålet blir ivaretatt av 
Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning Bestillerenhet for barnehager 
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 «Grønn rute» går nordøst for området langs Blindernveien, krysser Blindernveien, og går langs 

med planområdet i nordvest og videre ned langs Marienlyst skole. Det er ikke forslagsstiller 
intensjon å omregulere dette området med mindre det kreves for å sikre sikker adkomst til 
prosjektet. Det vil bli anlagt torg/møteplasser, jf. KDP-17. Det kan i begge tilfeller være aktuelt å 
se på utbyggingsavtale.  
 

Plan- og bygningsetatens kommentar: 
 Barnehage:  

Det er viktig at FS skiller mellom forpliktelse i kjøpskontrakten om etablering av barnehage og 
krav om barnehage som kommer fra Byrådsavdelingen for kunnskap og utdanning. Dersom 
Byrådsavdelingen og PBE godtar etablering av barnehage på annen eiendom, betyr ikke dette 
nødvendigvis at EBY anser forpliktelsen i kjøpskontrakten som oppfylt. FS må kontakte EBY for 
å oppklare spørsmål rundt dette.  

Se kommentar til Bydelen. 
 

 Grønn rute:  
KDP for torg og møteplasser viser en overordnet forbindelse som på Marienlyst/Blindern 
sammenfaller med «Grønn rute» som vist i brosjyren «Grønn rute – turvei og sykkelvei fra Sjølyst 
til Groruddalen». Denne forbindelsen er vist over planområdet, men PBE er åpne for at den kan gå 
i ytterkant av planområdet mot vest og nord for å tillate utnyttelse av eiendommen. Regulert felles 
gangareal langs planområdet i nordvest, i gjeldende regulering (S-4525), er ment å være en del av 
Grønn rute.   

 Rekkefølgebestemmelser:  
Det kan bli stilt krav om rekkefølgebestemmelser for opparbeiding av infrastruktur. 
 

Vann- og avløpsetaten (VAV) 
 Det går offentlige hovedledninger gjennom og langs med planområdet.  
 Det er ikke tillat å bygge nærmere hovedledninger enn 2 m. VAV anbefaler å legge byggegrense, 

over og under bakken, ca. 4 m fra hovedledningene.  
 Overvann skal håndteres lokalt. Dette må sikres gjennom reguleringsbestemmelsene. Det 

anbefales at overvannshåndteringen ses i sammenheng med utforming av utomhusplan. 
 

Forslagsstillers kommentar: 
 Endelig form og plassering av bygget vil bli vurdert ved utarbeiding av plansaken.  
 For å kunne legge byggegrensen min. 2 meter fra hovedledninger, må hovedledningene 

sannsynligvis vurderes å føres i en annen trasé enn dagens. 
 Overvannshåndtering sikres i nye reguleringsbestemmelser. Fordrøyning av overvann vil forsøkes 

å tas med i utarbeidelsen av utomhusplanen. 
 

Plan- og bygningsetatens kommentar: 
 Vannledninger: 

FS må ta kontakt med VAV for å avklare hvordan konflikten med vannledningene skal løses.  
 Overvann:  

Overvann må håndteres lokalt.  
Bestemmelsene sikrer lokal overvannshåndtering. Før politisk behandling må ROS-
analysen suppleres med vurderinger om blant annet avrenning og flom.  
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Utdanningsetaten 

 Blindernveien 6 ligger innenfor inntaksområdet til Marienlyst skole. Det er forventet elevtallsvekst 
i området. Marienlyst skole og flere av de omkringliggende skolene har kapasitetsutfordringer i 
dag. 

 Marienlyst skole vurderes utvidet. Det er viktig at detaljreguleringen tar nødvendig hensyn til et 
eventuelt nytt skoleanlegg i Blindernveien 8. 

 Utdanningsetaten mener forslaget vil føre til vesentlig mer trafikk rundt Marienlyst skole, på 
skoleveien til flere hundre barn og ungdommer. Prosjektet må legge til rette for trygg skolevei til 
Marienlyst skole og til eventuelle nye lokaler i Blindernveien 8. 

 
Forslagsstiller tilsvar: 

 Da det kun vil bli bygget studentboliger på Blindernveien 6, er det lite sannsynlig at dette 
prosjektet vil bidra til ytterligere økt elevtallsvekst.  

 Det videre arbeidet med reguleringen og prosjektet vil forsøke å ta nødvendige hensyn til et 
eventuelt nytt skoleanlegg i Blindernveien 8. Tiltakshaver skal ha møte med Undervisningsbygg i 
slutten av januar 2015. Her vil Blindernveien skoles lokaler og Marienlyst skole blant annet være 
temaer. 

 Forslagstiller legger opp til at det skal være minst mulig bilbruk i tilknytning til bygget. Grunnet 
sentral plassering i forhold til sentrum, læringssteder og offentlig kommunikasjon er det et 
ønskelig å fremme et forslag om lavest mulig parkeringsdekning. Gjeldende norm sier 0,15 biler 
pr studenthybel, og forslagsstiller har som mål å komme under 50 % av dette. 

 Forslagsstiller mener det vil være viktig å sikre at trafikken som kommer som en konsekvens av 
planforslaget vil gi myke trafikanter som barn og unge en trygg skolevei. Utkjøring fra kjeller må 
blant annet utformes på en slik måte at farlige situasjoner unngås.  

 Som del av plansaken vil en trafikkanalyse for dagens situasjon og framtidig situasjon bli 
utarbeidet. Denne vil belyse blant annet endring i trafikk og mulige konsekvenser for skolevei og 
adkomst til barnehage. Denne vil ligge til grunn for trafikkløsningene som velges i det endelige 
prosjektet. 
 

Plan- og bygningsetatens kommentar: 
 Utvidelse av skole:  

En mulig utvidelse av Marienlyst skole må tas hensyn til i videre planlegging. Det er foreløpig 
usikkert hvor en eventuell utvidelse kan komme, men PBE mener ny bebyggelse i Blindernveien 6 
uansett må ha tilstrekkelig avstand til og åpenhet mot skolene.   

Plansak for utvidelse av Marienlyst skole har saksnummer 201507085. PBE mener 
foreslått bebyggelse i Blindernveien 6 har tilstrekkelig avstand til og åpenhet mot skolene.   
 

 Trafikksikkerhet: 
Konsekvenser for trafikk må redegjøres for i planforslaget. Det må utarbeides en trafikkvurdering 
som tar for seg konsekvenser for biltrafikk, gående og syklende. Det er viktig at det sikres en trygg 
skolevei. 

Konsekvenser er redegjort for i trafikkanalyse vedlagt planforslaget. Trafikkanalysen 
konkluderer med at foreslåtte studentboliger vil medføre en trafikkreduksjon på 
adkomstvegen til Marienlyst skole og NRK, og bidrar derfor til mer trafikksikker ferdsel 
for myke trafikanter. Grønn rute videreføres og forsterkes i planforslaget.  
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Undervisningsbygg (UB) 

 Planområdet grenser til/omfatter deler av tomt for Marienlyst skole og Blindernveien skole.  
 Utvidelse av Marienlyst skole er under planlegging. 
 UB ber om at alle konsekvenser for skolene redegjøres for i plansaken, slik som konsekvenser for 

sol- og skyggeforhold, sikker skolevei og for trafikksituasjonen i området. 
 UB ber om at det tas hensyn til barn og barns skolevei i planleggings- og anleggs- /byggeperioden. 

 
Forslagsstillers kommentar: 

 Deler av tomten til Marienlyst skole og Blindernveien skole er tatt med i det varslede planområdet. 
Det er ikke forslagsstillers intensjon å omregulere dette området. Det varslede området strekker 
seg ut over Blindernveien 6 både i nord, sør og vest. Dette for å ha muligheten til å regulere inn 
sikker adkomst til prosjektet, eller evt. andre tekniske føringer. Det er svært lite sannsynlig at 
området til skolene vil bli berørt av dette.  

 Forslagstiller bekrefter at konsekvenser for skolene som sol-skyggeforhold, sikker skolevei og 
trafikksituasjon vil bli behørig drøftet og dokumentert i plansaken.  
 

Plan- og bygningsetatens kommentar: 
 Planavgrensning: 

PBE kan ikke se at planen omfatter deler av Marienlyst skole og Blindernveien skole. 
 

 Sol- og skyggeforhold:  
Konsekvenser for sol- og skyggeforhold skal redegjøres for i planforslaget.  

Konsekvenser for sol- og skyggeforhold er gjort rede for i planforslaget. Foreslått bygg vil 
ha negativ virkning for sol- og skyggeforhold for boligene og grøntområdet i nordøst, 
særlig på ettermiddag- og kveldstid. Alternativ 2 vil gi mindre skygge på disse arealene.  
 

 Trafikksikkerhet: 
Konsekvenser for trafikk må redegjøres for i planforslaget. Det må utarbeides en trafikkvurdering 
som tar for seg konsekvenser for biltrafikk, gående og syklende.  
  

Blindern vel 
 Bygningsmassens volum, struktur og høyde er overdimensjonert og må gis en bedre 

stedstilpasning.  
o De mener utnyttelsen er altfor høy, og langt større enn strøkets øvrige bebyggelse.  
o Den lukkede kvartalsformen er for stor og kompakt i forhold til strøkets mer åpne struktur. 
o Fasaden mot Blindernveien vil oppleves som en lang, sammenhengende mur. 
o Tårnet på 16 etasjer vil virke svært dominerende overfor omgivelsene. 
o De er kritiske til manglende uteareal, og mener belastningen på friområder vil øke. 

 Det må gis plass til en ny barnehage i Blindernveien 6.  
o Det er flere midlertidige barnehager på regulerte friområder i området 
o Planområdet er godt egnet til barnehage. 

 Det må sikres en god trasé for Grønn rute langs utbyggingsområdet, grønne verdier må ivaretas. 
o Grønn rute er en viktig forbindelse for gående og syklende, og brukes av skolebarn. 
o Traseens grønne kvaliteter må sikres. 

 Gamle, høye trær på planområdet må i størst mulig grad bevares. 
 Det må tilrettelegges for parkering i kjeller slik at nærområdet ikke belastes med gateparkering. 
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Forslagsstillers kommentar: 

Se forslagsstillers tilsvar til Byantikvaren vedrørende struktur og stedstilpasning. Utnyttelse, 
høyde og form vil bli vurdert i arbeidet med plansaken. 
Se forslagsstillers tilsvar til Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning og EBY vedrørende 
barnehage. 
Se forslagsstillers tilsvar til EBY vedrørende Grønn rute. FS ønsker å ta vare på det grønne preget 
som er i dagens situasjon, men ser at det ikke er mulig å beholde all den eksisterende vegetasjon.  
Forslagsstiller ønsker å fremme en plan med meget lav parkeringsdekning. Tomtens plassering i 
forhold til Universitetet på Blindern og offentlig kommunikasjon gjør det mulig med lav 
parkeringsdekning. Forslagsstiller ser for seg en parkeringsdekning på maks 50 % av normen på 
0,15 plasser pr hybel.  
 

Plan- og bygningsetatens kommentar: 
 Utnyttelse:  

Se kommentar til Bydelen. 
 Barnehage:  

Se kommentar til Bydelen og EBY. 
 Grønn rute:  

Se kommentar til EBY.  
 Bevaring av vegetasjon:  

PBE anbefaler at det bevares noen store trær. Ett mindre fotavtrykk enn det som er foreslått vil 
trolig gjøre dette mulig. 

PBE er positiv til at fotavtrykket er gjort mindre enn i bestillingen av oppstartsmøte. 
Foreslåtte bestemmelser sier at det skal etterstrebes å bevare større trær, og at dette skal 
vurderes og dokumenteres i utomhusplan. Kommuneplanens § 7.6 Naturmiljø har 
retningslinjer som sier at større trær skal søkes bevart, og at det ikke bør gjennomføres 
tiltak som skader større trær. Forslagsstiller har kartlagt store trær i planområdet, og 
oppgir at planforslaget sannsynligvis vil føre til at alle store trær må fjernes. Vi aksepterer 
at trær vil gå tapt som følge av planforslaget, men mener det må gjøres mer for å bevare 
trær. Vi har derfor justert byggegrensene i alternativ 2 for å gjøre det mulig å ta vare på 
flere store trær sør på tomta, og foreslår bestemmelsene som sikrer store trær i større grad 
enn det som er foreslått i alternativ 1. Bevaring av store trær er viktig for å opprettholde 
områdets grønne preg, og vil være positivt for boligene og barnehagens utearealer.  
 

 Parkering:  
Se kommentar til Bydelen. 

 
Utdanningsetaten, Marienlyst skole 

 Skolen har ikke mottatt varsel, og er svært kritisk til dette. 
 Skolen mener forslaget vil medføre en forverret trafikksituasjon. 
 Skolen ønsker løpende informasjon om planer, byggeprosess, tungtransport og liknende.  
 Ønsker at byggets totale volum skal være minst mulig, med tanke på trafikk og lysforhold. 
 Mener det må innpasses minimum 4-avdelings barnehage. 

 
Forslagsstillers kommentar: 

 Varsel ble offentliggjort i papiravis og nettavis. Det ble samtidig sendt til Utdanningsetaten og 
forslagsstiller antok at informasjon ble gitt videre til de berørte skolene. Det er beklagelig hvis de 
ikke har fått den nødvendige informasjon.  
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 Se forslagsstiller tilsvar til Bydelen angående trafikkanalyse. Se for øvrig forslagsstillers tilsvar 

under punkt Blindern vel vedrørende parkeringsdekning. 
 Forslagsstiller oppfordrer Marienlyst skole til å følge plansaken i saksinnsyn. I tillegg stiller gjerne 

forslagsstiller på møte med skolen dersom det er ønskelig. 
 Ønsket om at volumet skal være minst mulig er vanskelig å etterkomme, når formålet er å gi 

mange studenter et sted å bo. Gjennom plansaken vil utforming av prosjektet bli utviklet og 
konsekvenser for trafikk og lysforhold vil bli vurdert. Med tomtens plassering rett nord for 
Marienlyst skole vil det i meget liten grad bli skygger fra et nybygg ned på Marienlyst skole.  

 Se forslagsstillers tilsvar til Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning og EBY vedrørende 
barnehage. 

 
Plan- og bygningsetatens kommentar: 

 Manglende varsling:  
PBE forutsetter at FS har varslet korrekt. PBE er positive til at FS har avholdt felles 
informasjonsmøte og enkeltmøter med viktige berørte parter.  

 Trafikk:  
Se kommentar til Undervisningsbygg. 

 Sol- og skyggeforhold:  
Se kommentar til Undervisningsbygg. 

 Anleggsperioden:  
PBE mener det er behov for å sikre i planen at det ved rammesøknad skal foreligge en plan for 
anleggsperioden som skal redegjøre for trafikkavvikling, tilgjengelighet og trygghet for gående og 
syklende, støyende aktiviteter og avbøtende tiltak, rutiner for informasjon til bydelen, beboere og 
virksomheter/institusjoner i området og rutiner for rengjøring av Blindernveien dersom transport 
av masser medfører tilgrising av veien. Forslagsstiller må innhente uttalelse fra bydelsoverlegen 
før søknad om IG.  

 Utnyttelse:  
Se kommentar til Bydelen. 

 Barnehage:  
Se kommentar til Bydelen og EBY. 
 

Marienlyst skole FAU, to uttalelser datert 10.11 og 01.12.14 
 De mener det foreslåtte bygget er altfor høyt, og at utnyttelsen er altfor høy.  
 Foreslått bygg bryter med eksisterende reguleringsplan, som tillater maks 6 etasjer. 
 Forslaget vil medføre økt trafikk. Forslaget må sikre trygg atkomst til skolen for myke trafikanter. 
 Forslaget medfører at Grønn rute overbygges. Grønn rute benyttes til skolevei. 
 De sier at UDE har foreslått bygging av en superkube i Blindernveien 8, og at studentboligene må 

ta hensyn til en framtidig utvidelse av Marienlyst skole.  
 Det foreslåtte bygget har et altfor stort fotavtrykk.  
 Bygget må ikke bli for kompakt, og må ikke legges for tett på innkjøringen til skolen.  
 Det må bygges barnehage i Blindernveien 6. Marienlyst skole kan, på grunn av plassbehov, måtte 

overta lokalene som i dag huser Tusentrippen barnehage. 
 
 
Forslagsstillers kommentar: 

 Utnyttelse, høyde og form vil bli vurdert og konkretisert i arbeidet med plansaken. Høy utnyttelse 
er et svar på det behov som SiO har for å bygge studentboliger. Det viste prosjektet med to tårn på 



Saksnr: 201406255-150 
 

Side 57 av 98 

 

 
en base er et resultat av en arkitektkonkurranse. Se for øvrig forslagsstillers tilsvar til Byantikvaren 
vedrørende struktur og stedstilpasning.  

 Formål studentboliger og ønsket utnyttelse er ikke forenelig med gjeldende regulering og det er 
iverksatt ny plansak for å legge til rette for studentboliger. Endelig utnyttelse vil bli vurdert og 
konkretisert gjennom plansaken. 

 Trafikkanalyse vil bli utarbeidet som del av planforslaget. Denne skal belyse konsekvensene for 
trafikale forhold. Konsekvenser for barn og unges skolevei er viktig å belyse i den sammenheng. 
Se for øvrig forslagsstillers tilsvar til Blindern vel vedrørende parkeringsdekning. 

 Grønn rute overbygges ikke. Se for øvrig forslagsstillers tilsvar til EBY vedrørende Grønn rute. 
 Mulig etablering av superkube i Blindernveien 8 og plansaken eventuelle påvirkning på dette bør 

diskuteres med Marienlyst skole slik at fakta blir kjent for begge parter. P.t. er forslagsstiller ikke 
kjent med hverken plassering eller utforming av en superkube. Dette kan være aktuelt å ta opp på 
et møte med skolen, se for øvrig forslagsstillers tilsvar til Marienlyst skole FAU. 

 Byggets form er ikke gitt. I prosjektet fra arkitektkonkurransen er den nedre del av bygget 
gjennomboret med to store åpninger for å sikre både kommunikasjon og sikt gjennom prosjektet. 

 Se forslagsstillers tilsvar til Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning og EBY vedrørende 
barnehage. 
 

Plan- og bygningsetatens kommentar: 
 Utnyttelse og høyde:  

Se kommentar til Bydelen. 
 Brudd på reguleringsplan:  

FS ønsker å omregulere, det vil si få vedtatt en ny regulering for planområdet, fordi gjeldende 
regulering ikke er forenelig med det FS ønsker å bygge.  

 Trafikk:  
Se kommentar til Undervisningsbygg. 

 Sol- og skyggeforhold:  
Se kommentar til Undervisningsbygg. 

 Grønn rute:  
Se kommentar til EBY.  

 Utvidelse av skole:  
En mulig utvidelse av Marienlyst skole må tas hensyn til i videre planlegging. Det er foreløpig 
usikkert hvor en eventuell utvidelse kan komme, men PBE mener ny bebyggelse i Blindernveien 6 
uansett må ha tilstrekkelig avstand til og åpenhet mot skolene.   

Planforslag for utvidelse av Marienlyst skole er til politisk behandling. Vi mener det 
foreslåtte prosjektet i Blindernveien 6 har tilstrekkelig avstand og åpenhet mot planlagt 
nytt skolebygg.   

 Barnehage:  
Se kommentar til Bydelen og EBY. 
 

Marienlyst vel tre brev 24.10.14, udatert og 4.12.14 
 Planforslaget vil medføre ulemper for myke trafikanter til Marienlyst og Blindernveien skole. 
 Planforslaget må ikke gå på bekostning av Grønn rute, og gang- og sykkelvei.  
 De frykter at tap av nåværende parkeringsplasser vil belaste gater i nærområdet.  
 Prosjektet bør inkludere barnehage. Velet ber PBE om å fremme eget forslag der barnehage på 

minst 4 avdelinger innpasses. 
 Trær og grønt bør bevares i størst mulig grad. 
 Det bør ikke bygges tårn på 16 etasjer. Velet støtter til Plan- og bygningsetatens innvendinger. 
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 Prosjektet fører til at Blindernveien skole mister tilgang til grønt uteområde og parkering, og at 

skolen møter en vegg mot nord. Studentboligene må passe sammen med et framtidig skolebygg.  
 Prosjektet vil ha negative konsekvenser for utsikt. 
 Balkonger mot øst er ikke ønsket på grunn av innsyn. 
 Studentboligene vil skyggelegge teologisk fakultet og boliger i Blindernveien.  
 Fredete bygg og bygg på Gul liste vil bli preget av utbyggingen. 
 Velet er svært kritisk til det de mener er mangelfull varsling. 

 
Forslagsstillers kommentar: 

 Plansaken vil utrede konsekvenser for myke trafikanter til skolene. Det er viktig at sikker skolevei 
opprettholdes, og det vil være et spesielt fokus på eventuell kjøreadkomst til som krysser gangvei. 
Se for øvrig forslagsstiller tilsvar til Bydelen angående trafikkanalyse. 

 Se forslagsstillers tilsvar til EBY vedrørende Grønn rute.  
 Se forslagsstillers tilsvar til Blindern vel vedrørende parkeringsdekning. 
 Se forslagsstillers tilsvar til Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning og EBY vedrørende 

barnehage. Vedrørende barnehagebehov forholder forslagsstiller seg til de føringer som er gitt fra 
KOU. Forslagsstiller ønsker en god dialog i saken og vil følge dette opp. 

 Se forslagsstillers tilsvar til Blindern vel vedrørende Grønn rute og eksisterende vegetasjon.  
 Se forslagsstillers tilsvar til Byantikvaren vedrørende struktur og stedstilpasning. Utnyttelse, 

høyde og form vil bli vurdert i arbeidet med plansaken. 
 Et nybygg vil medføre redusert utsikt for noen. Noe av tanken bak det viste konkurranseprosjektet 

var å dele opp bygningen for å bevare noe utsikt. 
 Det er ikke vist balkonger mot øst på bygget. Det er ikke vist balkonger fra de enkelte hyblene på 

noen illustrasjon, så dette beror på en misforståelse. 
 Et nybygg vil medføre skygge. Det vil bli laget sol- og skyggediagrammer i plansaken som vil vise 

konsekvensene av tiltaket til alle fire årstider. 
 Se forslagsstillers tilsvar til Byantikvaren. 
 Varsling ble utført i papiravis og nettavis 20.10.2014, og det ble sendt ut brev til offentlige 

instanser i henhold til liste fra Plan- og bygningsetaten. 13.11.2014 ble varslingsbrevet sendt ut på 
nytt og fristen for uttalelser forlenget med tre uker til 4. 12.2014. Fra varsel om oppstart av 
planarbeid er det seks ukers frist for uttalelser.  Varsel datert 13.11.14 gikk til offentlige instanser i 
henhold til liste fra Plan- og bygningsetaten samt til de nærmeste naboer. På adresser med mer enn 
10 beboere gikk varselet til styret i sameiet, i henhold til praksis fra Plan- og bygningsetaten. I 
varsel sendt den 13.11.2014 ble det også opplyst om at forslagsstiller ville holde et 
informasjonsmøte om saken den 19.11.2014. Invitasjon til møtet ble også sendt ut per epost til 
naboer som allerede hadde uttalt seg om saken. Vi har fått tilbakemelding om at noen av de som 
har sendt inn uttalelser ikke fikk invitasjon til infomøtet på epost. 

 
Plan- og bygningsetatens kommentar: 

 Grønn rute:  
Se kommentar til EBY.  

 Parkering:  
Dersom det er tinglyste parkeringsplasser innenfor planområdet, må FS legge fram dette. FS har 
ikke ansvar for å tilrettelegge for parkering for naboer dersom disse ikke har tinglyst rett til 
parkeringsplasser. Se for øvrig kommentar om parkering til Bydelen. 

 Bevaring av vegetasjon:  
Se kommentar til Blindern vel. 

 Barnehage:  
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Se kommentar til Bydelen og EBY. 

 Utnyttelse og høyde:  
Se kommentar til Bydelen. 

 Manglende varsling:  
PBE forutsetter at FS har varslet korrekt. PBE forstår det sånn at varselbrev til naboer/gjenboere 
ved en feil ikke ble sendt ut 20.10.2014, men sendt ut først 13.11.2014. Det ble 13.11.2014 satt en 
tre ukers frist for uttalelser. Dette er en relativt kort frist, men PBE vurderer ut fra opplysninger fra 
FS at oppstart totalt sett er varslet godt nok.  

 PBE er positive til at FS har avholdt felles informasjonsmøte og enkeltmøter med viktige berørte 
parter. 
 

Oslo Sentrum Vest Senterparti 
 Støtter et levende studentbomiljø som bygger på tidligere reguleringsplaner når det gjelder høyde 

og volum, samt tar vare på natur og grøntområder. 
 Grønn rute må tas vare på.  
 Forslaget må bidra til å bevare de gode kvalitetene i bomiljøene. 

 
Forslagsstillers kommentar: 

 Utnyttelse, høyde og volum er i strid med gjeldende regulering. Forslagstiller mener tomten tåler 
en høyere utnyttelse en det gjeldende regulering tillater. Se for øvrig forslagsstillers tilsvar under 
punkt Byantikvaren vedrørende struktur og stedstilpasning. Utnyttelse, høyde og form vil bli 
vurdert i arbeidet med plansaken. 

 Se forslagsstillers tilsvar under punkt EBY vedrørende Grønn rute.  
 Bevaring av de gode bomiljøene er et mål som forslagsstiller støtter.  

 
Plan- og bygningsetatens kommentar: 

 Brudd på reguleringsplan:  
Se kommentar til Marienlyst skole FAU. 

 Grønn rute:  
Se kommentar til EBY.  

 PBE mener også det er viktig å bevare de gode bomiljøene i nærområdet. 
 
Opplysningsvesenets fond (OVF) 

 Opplysningsvesenets fond ble ikke varslet i brev 20.10.14. 
 OVF eier og forvalter prestegården i Blindernveien 19. Forslaget synes ikke å skyggelegge selve 

boligen, men noe utsyn vil gå tapt. OVF etterlyser sol-skyggediagram når solen står på sitt laveste. 
 OFV, som eier av Blindernveien 11, er positiv til at det tilrettelegges for en utvikling i området. 

De ønsker at prosjektet i Blindernveien 6 utformes slik at det tas hensyn til en god fremtidig 
utvikling av Blindernveien 11 samtidig som Prestegården blir minst mulig berørt. 
 
 
 

Forslagsstiller tilsvar: 
 Varsel ble offentliggjort i avis, papir og på nett 20.10.14. Varsel pr brev ble sendt OVF 10.11.14.  

Har hatt kontakt pr telefon og mail med OVF ved flere anledninger. Frist for innsending av 
uttalelse ble 4.12.14.  
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 Det er ikke laget sol-/skyggediagram for arkitektkonkurranseforslaget på årets mørkeste dag. Da vi 

er i en prosess hvor vi vurderer høyde og utnyttelse på prosjektets utforming er det naturlig å vente 
til dette er på plass før vi lager fullstendige sol-/skyggediagrammer. Disse vil følge plansaken.  

 Forslagsstiller deler OVFs syn om at det tilrettelegges for en utvikling i området. For å kunne 
komme OVF i møte om å ta hensyn til en fremtidig utvikling av Blindernveien 11 vil det være 
naturlig for forslagsstiller å ta kontakt med OVF for å få rede på deres planer. 
 

Plan- og bygningsetatens kommentar: 
 Manglende varsling:  

Se kommentar til Marienlyst vel.  
 Sol- og skyggeforhold:  

Se kommentar til Undervisningsbygg. 
 
Temaer i uttalelser fra privatpersoner: 

1. Brudd på reguleringsplan 
2. Mangelfulle illustrasjoner 
3. Utnyttelse, form og tilpasning til omgivelsene 
4. Trafikk og sikkerhet 
5. Grøntområder og «Grønn rute». 
6. Verneverdig bebyggelse og anlegg 
7. Beboersammensetning 
8. Varierte funksjoner 
9. Medvirkning 
10. Parkering 
11. Støy fra bygg 

 
1. Brudd på reguleringsplan 
Det hevdes i flere av uttalelsene at prosjektet på B6 er i konflikt med gjeldende regulering. Her siktes det 
blant annet til etasjehøyden på maks 6 etasjer. 
 
Forslagsstillers kommentar: 
Det er ikke lagt til rette for utbygging av studentboliger i gjeldende regulering. Nytt planarbeid har som 
mål å legge til rette for bygging av studentboliger med en utnyttelse som ligger over det som er den 
gjeldende regulering. Dette for å imøtekomme SiOs behov for studenthybler på en tomt som ligger med 
kort avstand til Universitetet på Blindern og med kort vei til offentlig kommunikasjon. 
 
Plan- og bygningsetatens kommentar: 
Forslagsstiller (FS) ønsker å omregulere fordi gjeldende regulering ikke er forenelig med det FS ønsker å 
bygge. Både formål og fysiske rammer ønskes endret. Prosjektet tar derfor ikke utgangspunkt i gjeldende 
reguleringsplan. 
 
2. Mangelfulle illustrasjoner 
Noen av uttalelsene retter kritikk mot illustrasjonene som følger det påbegynte planarbeidet. Blant annet 
gjelder det perspektivet sett fra Blindernveien mot øst med mangelfull skyggevirkning og ikke korrekt 
forhold på naboeiendom med tanke på grøntareal mm. 
Flere uttalelser påpeker at det mangler sol/skygge-diagrammer som illustrerer prosjektet i 
vinter/høstmånedene. Dessuten etterlyses det sol/skygge-diagrammer for flere tidspunkt i døgnet. Det blir 
også påpekt at sol/skyggediagrammene burde vise et større utsnitt, slik at man får belyst påvirkningen 
prosjektet vil ha på Blindernveien 5, 7, 9 og 11 samt Ullevål Hageby. 
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Det hevdes i flere av uttalelsene at det er feilinformerende å vise arealet vest for B6 som grøntareal. Dette 
er gjort i perspektivet fra Blindernveien sett mot øst, og til en viss grad i situasjonsplanen.  
 
Forslagsstillers tilsvar: 
Alle illustrasjoner er fra en begrenset arkitektkonkurranse og inneholder mye informasjon, hvor det ved 
fremstilling kan variere hva som tas med og hva som utelates for å gi et bilde av hvordan nybygget 
eventuelt kan se ut. Forslagsstiller vil bemerke at prosjektets form og høyde er angitt korrekt, mens det i 
noen tilfeller kan være mangelfull informasjon om lys og skygger. Dette er ikke gjort for å «lure» noen slik 
det antydes i enkelte uttalelser, men er gjort for å skape en illustrasjon som skal kommunisere hovedidéen i 
et prosjekt overfor oppdragsgiveren i en arkitektkonkurranse. Sol- og skyggediagrammer som ble vedlagt 
arkitektkonkurransen gir ikke et komplett bilde av situasjonen gjennom hele året. Til planforslaget vil det 
bli utarbeidet sol- og skyggediagrammer som gir et bilde av situasjonen for alle fire årstider. I et perspektiv 
vises naboeiendom som i dag har parkeringsplass med en grønn plen. Perspektivtegningen gjengir 
prosjektets form og høyde korrekt, men viser en tenkt fremtidig situasjon for naboeiendommen hvor 
parkeringsplassen er byttet ut med en plen foran et bygg.  
Nødvendige analyser og illustrasjoner vil bli laget for å belyse konsekvensene av planforslaget. Dette 
gjelder blant annet sol-skyggediagram, siktlinjer, trafikkforhold, støy, bebyggelsesstrukturer, offentlig 
kommunikasjon, grøntstrukturer, torg og møteplasser. 
 
Plan- og bygningsetatens kommentar: 
PBE mener forslaget er godt opplyst i materialet FS har sendt inn i sin bestilling av oppstartsmøte. 
Materialet inneholder gode plantegninger, snitt, perspektiver og diagrammer og er også godt beskrevet 
tekstlig. PBE oppfordrer imidlertid FS til å informere tydelig om hva som illustrerer planforslaget, og hva 
som illustrerer en forespeilet utvikling av omkringliggende arealer (for eksempel i henhold til gjeldende 
regulering). Planforslaget som legges ut til offentlig ettersyn skal inneholde oppdatert og mer omfattende 
illustrasjonsmateriale, blant annet sol/skyggediagrammer for utvalgte datoer og klokkeslett i alle årstider. 
Nye sol/skyggediagrammer må vise et utsnitt som inneholder hele arealet som påvirkes av foreslått 
bebyggelse. I tillegg skal det utarbeides analyser for blant annet trafikk og risiko- og sårbarhet.  
 Vi mener det innsendte planforslaget er tilstrekkelig beskrevet og illustrert. 
 
3. Utnyttelse, form og tilpasning til omgivelsene 
Flere uttalelser dreier seg om at forslaget fremlagt for Blindernveien 6 har for høy utnyttelsesgrad. Nesten 
alle uttalelsene går ut på at tårnene er for høye og at basen virker som en mur og er for massiv. Flere mener 
at bygget ligger for tett ut i Blindernveien. Det påpekes også at avstanden til Blindernveien 4 ikke er stor 
nok, og at det bør være den samme som mellom Blindernveien 4 og Blindernveien 2. Flere mener 
prosjektet har en fremmed form, og at to punkthus med samme fotavtrykk og høyde som Blindernveien 2 
og 4 ville være bedre byggeskikk i området.  
Andre mener at en karrébebyggelse som ikke går over 6 etasjer vil være mer passende. Flere påpeker at 
prosjektet vil ta utsikt og sol fra omkringliggende bygg, og dermed reduserer kvaliteten og verdien til 
disse. Flere bekymrer seg også for at grøntarealer og gate vil bli skyggelagt, samt at bygget vil føre til et 
dårligere lokalklima og støy. 
Det stilles også spørsmål vedrørende uttrykk og hvorfor og hvordan forslaget fra arkitektkonkurransen er 
et signalbygg. 
 
 
Forslagsstillers tilsvar: 
Utgangspunktet for de viste illustrasjoner er en arkitektkonkurranse hvor man ønsket å teste ut høy 
utnyttelse på tomten. Vinnerprosjektet har en form med to tårn på en lavere base. Ved å utforme bygget på 
denne måten ble tårnene relativt slanke slik at det ble opprettholdt sikt mellom tårnene fra flere sider. 
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Formålet med den lavere basen var å unngå en høy vegg mot Blindernveien, og å få et bygg som spiller på 
kontrasten mellom det høye og det lave, der den lave delen gir bygget en «menneskelig» målestokk. I 
tillegg ble basen åpnet opp mot Blindernveien og mot Marienlyst skole for å sikre sikt, åpenhet og 
gjennomgangsmulighet på bakkeplan.  
Området består i dag av mange bygningstypologier, både store bygningsstrukturer på Blindern 
universitetsområde og NRK, lamellbebyggelse, punkthus, terrassehus og småhus. Det er flere høyhus i 
området, blant annet de nærmeste naboene i Blindernveien 2 og 4, og Kirkeveien 114. Disse er gode 
representanter for områdets modernistiske boligbebyggelse. I tillegg er det flere høyhus på Blindern 
universitetsområde. Komposisjonen bestående av høyhus på en lavere base er en av hovedformene ved 
utbyggingen på Blindern, og er en gjenkjennelig struktur på universitetsområde. Denne komposisjonen er 
gjentatt i det viste forslaget fra arkitektkonkurransen. Således følger det viste bygget fra 
arkitektkonkurransen opp en bebyggelsesstruktur som er typisk for området.  
Forslaget fra arkitektkonkurransen gir et svar på SiOs behov for å huse studenter og være en markant 
bygning ved adkomsten til Universitetet på Blindern. Byggets arkitektur med to slanke og relativt høye 
tårn er godt synlige, samtidig som de forholder seg til sine naboer i Blindernveien 2 og 4 med hensyn til 
høyde. Endelig høyde, utnyttelse og form vil bli vurdert og konkretisert ved utarbeiding av plansaken.  
 
PBE sine kommentarer: 
PBE viser til sin vurdering av disse forholdene i kapittel 5.1. 
 
4. Trafikk og sikkerhet 
Det påpekes i flere av uttalelsene at det i området allerede er en presset trafikksituasjon og at prosjektet i 
Blindernveien 6 vil medføre ytterligere trafikale utfordringer. Det blir nevnt at krysset mellom Kirkeveien 
og Blindernveien allerede er overbelastet. I tillegg ytres det bekymring for at prosjektet vil medføre økt 
trafikkstøy og forurensning. Det er flere uttalelser som utrykker behovet for å ta hensyn til trafikanters 
sikkerhet og trygg skolevei for barn. 
 
Forslagsstillers tilsvar: 
Forslagstiller legger opp til at det skal være minst mulig bilbruk i tilknytning til bygget. Grunnet sentral 
plassering i forhold til sentrum, læringssteder og offentlig kommunikasjon er det et ønskelig å fremme et 
forslag om lavest mulig parkeringsdekning. Gjeldende norm sier 0,15 biler pr studenthybel, og 
forslagsstiller har som mål å komme under 50 % av dette. 
Forslagsstiller mener det vil være viktig å sikre at trafikken som kommer som en konsekvens av 
planforslaget vil gi myke trafikanter som barn og unge en trygg skolevei. Utkjøring fra kjeller må blant 
annet utformes på en slik måte at farlige situasjoner unngås.  
Som del av plansaken vil en trafikkanalyse for dagens situasjon og framtidig situasjon bli utarbeidet. 
Denne vil belyse blant annet endring i trafikk og mulige konsekvenser for skolevei og adkomst til 
barnehage. 
 
PBE sine kommentarer: 
Konsekvenser er redegjort for i trafikkanalyse vedlagt planforslaget. Trafikkanalysen konkluderer med at 
de foreslåtte studntboligene vil medføre en trafikkreduksjon på adkomstvegen til Marienlyst skole og 
NRK, og bidrar derfor til mer trafikksikker ferdsel for myke trafikanter.  
PBE støtter for øvrig FS sitt ønske om lav parkeringsdekning.  
 
5. Grøntområder og «Grønn rute» 
I uttalelsene om prosjektet i Blindernveien 6 er det noen som er bekymret for at studentene vil legge for 
stort trykk på eksisterende grøntstrukturer i nærområdet. Flere uttrykker misnøye over at det ikke legges til 
rette for nok offentlige grøntarealer på Blindernveien 6.  
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Noen mener at Blindernveien 6 utgjør en viktig grønn lunge i dag, og derfor ikke bør bebygges. Det 
hevdes at dette vil ødelegge områdets grønne, luftige preg. Dessuten er det mange som mener at dette ikke 
er i tråd med planene om «Grønn rute». Det blir også nevnt i enkelte uttalelser at eksisterende, gamle trær i 
Blindernveien 6 må bevares. 
 
Forslagsstillers tilsvar: 
Uteareal for studentene vil bli tilrettelagt innenfor planområdet. Prosjektet fra arkitektkonkurransen viser 
både utearealer på bakkeplan og på takterrasser på toppen av basen. I tillegg vil det være naturlig at nye 
beboere tar i bruk det området har å by på av plasser og parker. At det legges opp til mange studenthybler 
betyr ikke at alle studentene vil bruke de samme områdene til samme tid. At parker og plasser blir brukt og 
befolket mener vi er positivt. 
I dag brukes tomten til parkering og bærer tydelig preg av dette. Selv når bilene er borte er det lite tegn på 
at tomten brukes som park eller liknende. Det står en del trær på tomten som er relativt høye, og disse er 
med på å gi området et grønt preg. Det er vanskelig å skulle bevare de eksisterende trærne ved utbygging 
av tomten, men det er mulig å gjenskape noe av det grønne preget i det nye prosjektet. 
Planområdet grenser til «Grønn rute». I KDP-17, torg og møteplasser, er det vist en «viktig forbindelse» 
som går over planområdet. Vi forstår det slik at denne viser til «Grønn Rute» , hvis hovedtanke er å sikre 
en gangforbindelse mellom Maridalsvannet og Skøyen. Den angir ikke den eksakte plasseringen av 
«Grønn Rute», og har derfor aldri vært regulert inn over Blindernveien 6 som flere av uttalelsene hevder. 
Forbindelsen «Grønn rute» er tilrettelagt nordøst for området langs Blindernveien, over det lysregulerte 
fotgjengerfeltet, og fortsetter langs planområdet i nordvest og videre ned forbi Marienlyst skole. Det er i 
dag ikke en sikker fotgjengerovergang mellom Blindernveien 6 og 4.  
Som illustrasjonene fra konkurranseprosjektet viser er det tenkt at det skal være mulig å krysse tomten på 
tvers; inn gjennom den rause åpningen i bygget ut mot Blindernveien, over gårdsrommet og ut gjennom 
oppholdstrappen og ned på uteoppholdsarealet i sør. Forslagsstiller ønsker at dette skal blir gode og 
rekreative rom av høy kvalitet, som knytter seg på grønn rute, og er tilgjengelige for offentligheten. 
I S-4525 er det ikke stilt krav til den «grønne standarden» som er ønsket for «Grønn rute». Det er heller 
ingen særlige krav i forhold til byggegrense ut mot felles gangvei.  
Forslagsstiller har ikke til hensikt å omregulere «Felles gangvei», med mindre det kreves for å sikre sikker 
og god avkjørsel til parkeringsanlegg.  
Brosjyren «Grønn rute- turvei og sykkelvei fra Sjølyst til Groruddalen» har ikke status som en overordnet 
plan for området, og er heller ikke offentlig vedtatt, og bør derfor omtales i henhold til dette. Den er fra 
1999 og illustrerer en foreldet situasjon rundt Blindernveien 6, og bør derfor ikke brukes som føring for 
planarbeidet for Blindernveien 6. FS er positive til grønn rute og intensjonene med denne, og ønsker ikke 
at prosjektet skal forhindre forbindelsen.  
 
PBE sine kommentarer: 
PBE mener bebyggelsen bør få et mindre fotavtrykk enn det som er foreslått, noe som trolig vil gjøre det 
mulig å bevare noen store trær.  
Vedtatt KDP for torg og møteplasser viser en overordnet forbindelse som på Marienlyst/Blindern 
sammenfaller med «Grønn rute» som vist i brosjyren «Grønn rute – turvei og sykkelvei fra Sjølyst til 
Groruddalen», utarbeidet 1999. Denne forbindelsen er vist over planområdet, men PBE er åpne for at den 
kan gå i ytterkant av planområdet, slik den er regulert i dag, for å tillate utnyttelse av eiendommen. PBE 
mener at ny bebyggelse må ha tilstrekkelig avstand til gang/sykkelveien «Grønn rute» og at strekningen 
langs «Grønn rute» bør beplantes og gis en grønn karakter. PBE mener det er viktig at det etableres 
torg/møteplass i tilknytning til «Grønn rute». PBE er i prinsippet positive til en forbindelse på tvers av 
tomten, men mener det er viktigst å sørge for at den allerede etablerte forbindelsen nordvest for 
planområdet blir så god som mulig.  

Om trær: Se kommentar til Blindern vel.  
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PBE mener at ny foreslått bebyggelse har tilstrekkelig avstand til gang/sykkelveien «Grønn rute» 
og at strekningen langs «Grønn rute» er vist beplantet på en god måte, slik at den får en grønn 
karakter. 
PBE innser at det er vanskelig å få plass til torg, samtidig som det skal reguleres inn barnehage 
og et studentboligprosjekt med relativt høy utnyttelse. Vi aksepterer derfor at det ikke reguleres 
torg.  

 
6. Verneverdig bebyggelse og anlegg 
Flere av uttalelsene henviser til at blokkene i Blindernveien 2 og 4 står på gul liste for verneverdige bygg, 
og at dette bør ha innvirkning på hvordan man bygger i Blindernveien 6.  
Videre er det andre som trekker frem viktigheten av at prosjektet i Blindernveien 6 tilpasser seg samlingen 
av ulike bygningstypologier og historiske epoker på stedet, som funkisbebyggelsen langs Kirkeveien og 
Blindernveien, gamle Blindern gård og tilhørende anlegg, Vestre Aker Kirke, Marienlyst skole og 
Teologisk fakultet.  
I noen av uttalelsene hevdes det at prosjektet på B6 ikke formidler sammenstøtet mellom de mange ulike 
bygningstypologiene på en god måte. 
To strukturer blir foreslått for å få et bygg som er mer i tråd med den verneverdige arkitekturen: 
- slanke punkthus med samme mellomrom og høyde som husene på B2 og B4 
- en sammenhengende karréstruktur som ikke overstiger 6 etasjer. 
I mange av uttalelsene er det også påpekt at foreslått bebyggelse på B6 ikke bør legges helt ut mot veien, 
da dette vil ødelegge siktlinjer mot Halvor Blinderns grav. 
 
Forslagsstillers tilsvar: 
Samspill og konsekvens for nærliggende vernede og bevaringsverdige bygg og anlegg vil bli nøye vurdert 
i det videre planarbeidet. Det er mange bygg og anlegg i området som har vernestatus, noen er fredet, noen 
er vernet gjennom regulering og noen er på Byantikvarens Gule liste. Området er preget av mange 
bygningstyper hvor store bygningsstrukturer er en vesentlig del av disse. Tilpasning til eksisterende 
verneverdige bygg og anlegg vil bli gjort. Blant annet vil form, størrelse, materialbruk, siktlinjer, struktur 
være med på å kunne tilpasse prosjektet til den eksisterende situasjonen.  
 
PBE sine kommentarer: 
PBE mener en reduksjon i høyde og utnyttelse og endring av bebyggelsesstrukturen kan bidra til at tiltaket 
tar bedre hensyn til bevaringsverdig bebyggelse i området. Forholdet til bevaringsverdige bygg og anlegg 
vil bli et tema i det videre planarbeidet, blant annet gjennom involvering av BYA i dialogprosessen.  

Det østre tårnet er fjernet i alternativ 2, og høyden på det vestre tårnet er redusert for at bygget 
skal videreføre rytmen av høye bygg langs Blindernveien og tilpasse seg høydene til disse byggene.  

 
7. Beboersammensetning 
Noen uttalelser uttrykker bekymring for at prosjektet på B6 har en for høy andel studentboliger, og at dette 
vil endre områdets karakter til en studentghetto.  
 
Forslagsstillers tilsvar: 
Området er i dag preget av både boliger, skoler, utdanningsinstitusjoner og annet. Det er høy tetthet av 
boliger i området og en del av disse leies allerede ut til studenter. Med Universitetet som nærmeste nabo er 
området preget av en del studenter, og med et nytt studentboligprosjekt vil noen av de som går på 
Universitetet på Blindern også bo i området. Måten prosjekt utformes og måten det integreres i de 
eksisterende strukturene vil være med på å gi prosjektene kvaliteter slik at man unngår ghetto. 
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Med den forventede befolkningsveksten i Oslo kan man regne at flere mennesker vil bo i og bruke byen, 
og dette planlegges det for. Det forhold er ikke spesielt for denne saken, men tas med når konsekvensene 
av planforslaget skal vurderes. 

 
 

PBE sine kommentarer: 
PBE er positive til formålet studentboliger. Etaten vil vurdere om det er ønskelig å få inn en mer variert 
sammensetning av studentboligstørrelser og muligens familieboliger.  

PBE mener foreslått fordeling av boligstørrelser er akseptabel hvis det sikres tilstrekkelig med 
innendørs fellesarealer i prosjektet, og hvis en andel av boligene blir kollektive enheter med felles 
kjøkken.  

 
8. Varierte funksjoner  
I noen av uttalelsene etterspørres funksjoner i prosjektet som kan gi aktivitet og vitalitet til området og 
gaten. Det etterlyses offentlige institusjoner som barnehage eller næringsarealer i første etasje ut mot 
Blindernveien. 
 
Forslagsstillers tilsvar: 
Hovedfunksjonen til et studentboligprosjekt er å gi studenter et godt sted å bo og være. Det er aller størst 
etterspørsel etter enkelthybler med eget bad og kjøkken. Fellesfunksjoner er også viktige og disse vil bli 
lagt i de nedre delene av prosjektet med henvendelse ut mot offentligheten. Mulighet for forsamlingslokale 
som også kan benyttes av eksterne vil bli vurdert i plansaken. 
Det er i dag regulert inn barnehageformål på B6. Studentboliger utløser ikke samme behov for 
barnehageplasser som et ordinært boligprosjekt ville ha gjort. Det er sannsynlig at det ikke vil være noen 
familiehybler i B6, da behovet for dette er dekket i studentanlegg andre steder i byen. Forslagsstiller 
arbeider for å finne en alternativ barnehagetomt i nærheten, eller et annet sted i bydelen, som er egnet og 
realiserbar innen rimelig tid.  
Planarbeidet vil vurdere mulighetene for å regulere inn et næringslokale på bakkeplan. 
 
PBE sine kommentarer: 
PBE er opptatt av at det etableres gode innendørs og utendørs fellesarealer i studentboligprosjektet, og har 
i område- og prosessavklaringen uttalt at utearealet i gårdsrommet ikke virker godt nok og at det er satt av 
for lite areal til innendørs fellesfunksjoner.  
PBE er positiv til foreslåtte utadrettede funksjoner i 1. etasje. Det må settes av tilstrekkelig areal til 
torg/møteplass.  
PBE mener i utgangspunktet at det skal innpasses en fire-avdelings barnehage på eiendommen. Dersom 
tilstrekkelig barnehageplasser sikres et annet sted vil PBE vurdere om barnehage i Blindernveien 6 kan 
utgå.  

PBE mener at det i plantegningene ikke er vist tilstrekkelig areal til innendørs fellesfunksjoner, og  
sikrer gode innendørs fellesarealer i alternativ 2. 
PBE er positiv til at forslaget muliggjør utadrettede funksjoner i de nederste etasjene, men mener 
dette må sikres.  
Om torg/møteplass:  Se kommentar til Bydelen. 
Alternativ 2 er utarbeidet som en revidert versjon av forslagsstillers alternativ 1.  
PBE er positive til at FS vil regulere inn barnehage, men foreslår at barnehagen blir større.  
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9. Medvirkning 
Det påpekes i noen av uttalelsene at det ikke ble sendt ut varsel om oppstart av planarbeid til alle aktuelle 
naboer. Det er også kommet forespørsler om utvidet frist for uttalelser. I tillegg er det bemerket at ikke alle 
de aktuelle naboene fikk innkallelse til folkemøtet som ble holdt for å informere om prosjektet. 
Det påpekes også mangler i prosessen vedrørende medvirkning.  
 
Forslagsstillers tilsvar: 
Varsling ble utført i papiravis og nettavis 20.10.2014, og det ble sendt ut brev til offentlige instanser i 
henhold til liste fra Plan- og bygningsetaten. 13.11.2014 ble varslingsbrevet sendt ut på nytt og fristen for 
uttalelser forlenget med tre uker til 4. 12.2014. Fra varsel om oppstart av planarbeid er det seks ukers frist 
for uttalelser.  Varsel datert 13.11.14 gikk til offentlige instanser i henhold til liste fra Plan- og 
bygningsetaten samt til de nærmeste naboer. På adresser med mer enn 10 beboere gikk varselet til styret i 
sameiet, i henhold til praksis fra Plan- og bygningsetaten. I varsel sendt den 13.11.2014 ble det også 
opplyst om at forslagsstiller ville holde et informasjonsmøte om saken den 19.11.2014. Invitasjon til møtet 
ble også sendt ut per epost til naboer som allerede hadde uttalt seg om saken. Vi har fått tilbakemelding 
om at noen av de som har sendt inn uttalelser ikke fikk invitasjon til infomøtet på epost. 
Enkelte hevder at det bevisst ble varslet mangelfullt fra forslagsstillers side. Dette er ikke riktig. 
Forslagsstiller har intet ønske om å ikke informere berørte parter om saken. 
For å sikre medvirkning har forslagsstiller valgt å holde et informasjonsmøte den 19.11.14. Her ble 
prosessen slik Plan- og bygningsetaten fremstiller den på sine sider lagt frem. I tillegg legges det opp til et 
nytt informasjonsmøte i forbindelse med offentlig ettersyn. Tidspunkt for dette er ikke avklart. Det er 
mange engasjerte naboer og for å sikre en god og konstruktiv kommunikasjon med disse vil forslagsstiller 
invitere til møter med velforeninger og sameier i nærheten. Det har allerede vært møte med Marienlyst vel, 
1.12.14. Møter med de andre vel og sameier vil bli avholdt tidlig i 2015. I tillegg har Undervisningsbygg 
ønsket et møte med forslagsstiller. Dette stiller forslagstiller gladelig opp på. Forslagsstiller vil følge de 
lovpålagte prosedyrer for medvirkning. 
  
PBE sine kommentarer: 
PBE forutsetter at FS har varslet korrekt. PBE forstår det slik at varselbrev til naboer/gjenboere ved en feil 
ikke ble sendt ut 20.10.2014, men ble først sendt ut 13.11.2014. Det ble 13.11.2014 satt en tre ukers frist 
for uttalelser. Dette er en relativt kort frist, men PBE vurderer ut fra opplysninger fra FS at oppstart totalt 
sett er varslet godt nok, da det i tillegg er varslet via avis og internett. 
PBE er positive til at FS har avholdt felles informasjonsmøte og har avholdt enkeltmøter med viktige 
berørte parter. PBE mener det er lagt godt til rette for medvirkning i denne saken. 
 
10. Parkering 
Det fremgår av uttalelsene at det er et stort behov for parkeringsplasser i Blindernveien. Dette gjelder både 
for beboere og de mange arbeidsplassene i området. Det uttrykkes bekymring for hvordan 
parkeringsbehovet skal dekkes når B6 bebygges, og mange uttrykker ønske om at B6 skal erstatte dagen 
parkeringsplasser i parkeringskjeller. 
 
Forslagsstillers tilsvar: 
Dagens situasjon hvor tomten i Blindernveien 6 benyttes til betalingsparkering vil opphøre når det skal 
bygges noe nytt der. Det er registrert stor forskjell mellom antall biler parkert på tomten på hverdager og i 
helger, og vi antar at mye av parkeringen er arbeidsrelatert og ikke er beboerparkering. 
Parkeringsdekningen i studentboligprosjektet vil holdes på et minimum. Gjeldende norm sier 0,15 biler pr 
studenthybel, og forslagsstiller har som mål å komme under 50 % av dette. Dersom p-plasser i det 
fremtidige bygget ikke brukes kan det være mulig at disse plassene leies ut til andre. 
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PBE sine kommentarer: 
FS har ikke oppgitt at det er tinglyste parkeringsplasser innenfor planområdet. FS har ikke ansvar for å 
tilrettelegge for parkering for naboer dersom disse ikke har tinglyst rett til parkeringsplasser.  

FS har foreslått en bilparkeringsdekning på 20 % av gjeldende norm for studentboliger. Vi mener 
prosjektet kan ha lav parkeringsdekning for studentboliger, men at 20 % av normen er for lite, da 
det kan føre til belastning på småveiene i området. Vi anbefaler en dekning på 40 % av normen. 

 
11. Støy fra studentboligene 
Det er i noen av uttalelsene fra beboere i B4 uttrykt bekymrer for støy fra studentboligene. Dette gjelder 
spesielt i forbindelse med balkonger/uteoppholdsarealer. Det er i flere av klagene foreslått å legge felles 
uteoppholdsarealer mot vest, og slik skåne boligmassen som i vesentlig grad ligger øst for B6. 
 
Forslagsstillers tilsvar: 
SiO har regler for oppførsel og bruk av både hybler og felles anlegg, og de har mulighet til å sanksjonere 
mot de som bryter slike regler. Utforming og plassering av fellesanlegg vil bli vurdert i forhold til 
støybelastning. Det er mulig å legge fellesrom mot vest for å sikre minst mulig støy for de nærmeste 
naboene. Dette vil bli vurdert i planarbeidet. 
 
PBE sine kommentarer: 
Plassering og utforming av fellesarealer må vurderes med hensyn til potensiell støybelastning for naboer.   

I planforslaget er det takterrasse mot øst. Dette kan føre til at for boligene i Blindernveien 4 blir 
utsatt for bråk fra studenter på takterrassene. Bestemmelsene bør sikre at det oppføres skjerming mot 
øst som en integrert del av utearealene på taket. Alternativ 2 har bestemmelser som sikrer skjerming 
mot Blindernveien 4. 

3.2 Uttalelse fra Rådet for byarkitektur 

Saken ble fremmet for Rådet for byarkitektur 08.12.2015, for å få Rådets vurdering av l uttalelse til 
bebyggelsesstruktur, tilknytning til omgivelsene og konsept. 

 
 Rådet vurderer det som positivt at det bygges et relativt stort antall studentboliger på dette stedet. 

Men prosjektets proporsjoner og konfigurasjonen av volum; forhold mellom vertikale og 
horisontale element, bør bearbeides. I den sammenheng bør totalt bruksareal vurderes. 

 For å tilrettelegge for et godt sosialt miljø, bør det lages møtesteder og fellesrom, både på gateplan 
og i direkte tilknytning til hyblene. En andel studentboliger bør også utformes som kollektiv. 

 Det bør være attraktive uterom både på bakkeplan og på takterrassen, og det bør stilles 
kvalitetskrav til disse. 

 Rådet anbefaler at torget gis en mer solfylt plassering og en tydeligere og sterkere tilknytning til 
Grønn rute. Arealet som vender ut mot torget bør ha utadrettet virksomhet. 

 Rådet er skeptiske til passasjen gjennom bygningen, spesielt med tanke på lokalklima (vind, 
kulde) og trafikkstøy. Rådet anbefaler at det ses på alternative løsninger for romlige 
sammenhenger på bakkeplan, det vil si mellom fellesareal og allment tilgjengelige områder og 
forbindelser, herunder Grønn rute. 
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4 FORSLAGSSTILLERS ARGUMENTASJON 

4.1 Forslagsstillers faglige begrunnelse 

 

 
Blindernveien 6 som del av Blindern Campusområde 
 
Som vist i kap. 2.2 og 2.5 ligger planområdet i flere overordnede planer mellom forskjellige 
områdedefinisjoner. Stedsanalysen i kap. 2.3 viser det samme.  
 
Forslagsstillers hovedargumentasjon er at planforslagets lokalisering og planlagte formål tilsier at området 
tilhører Blindern universitetsområde. Blindernveien 6 er starten på en omfattende områdeutvikling, en 
utvidelse av indre by. Dette gir seg utslag i planforslagets tetthet, utforming og oppfylling av krav i 
overordnede planer. 
 
Intensjonen med planen 

 Imøtekomme behovet for flere studentboliger i Oslo.  
 Svare ut politisk prioritet med økt boligbygging i Oslo med basis i befolkningsøkning. 
 Tilrettelegge for boligutvikling innenfor et utviklingsområde i indre by. 
 Innpassing av 4-avdelingsbarnehage for små barn i tråd med kommunale føringer. 
 Skape en mer oversiktlig situasjon ved fotgjengerovergangen over Blindernveien. 
 Forsterke Grønn rute. 

 
Planområdet ligger i et typologisk og programmatisk skjæringspunkt. Forslaget tilpasser seg denne 
situasjonen gjennom: 

 å bygge boliger for studenter ved byens største universitetsområde, slik møtes bolig og institusjon. 
 et bygningsvolum som både er tilpasset høyhusene i Blindernveien og de sammensatte større 

strukturene på universitetsområdet. 
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Diagram, typologisk og programmatisk skjæringspunkt.  
 
Kommuneplan Oslo mot 2030 
Planområdet ligger i kommuneplanen delvis innenfor et utviklingsområde som strekker seg fra Domus 
Theologica i øst via Marienlyst skole til NRK i vest.  
 
Utviklingsområder og transformasjonsområder i indre by skal vurderes med høy tetthet og sikre høy 
bymessig/arkitektonisk kvalitet, grønnstruktur og gode gate- og byrom. Området skal videreføre 
omkringliggende nettverk av offentlige rom og forbindelser. Disse temaene er omtalt i den videre 
begrunnelsen. 
 
Kdp 17, torg og møteplasser 
Planområdet ligger delvis innenfor område for etablering av torg/møteplass ved byutvikling og 
eksisterende torg/møteplass (i forlengelsen av Marienlyst skole). Det har vært en lenger prosess der torg 
har vært forsøkt innpasset i planforslaget, men flere forhold har ført til at planforslaget ikke regulerer inn 
torg eller møteplass: 
 

 Planområdets størrelse  
 Behovet for studentboliger i Oslo 
 Kravet til 4-avdelings barnehage 
 Allerede store arealer til lokale torg og møteplasser og andre overordnede møteplasser nær 

planområdet, se plankart Kdp17 t+m 
 NRK har annonsert at de kommer til å flytte. Hele Marienlystområdet vil da gjennomgå en 

transformasjon som åpner for en helhetlig og langsiktig byutvikling. Dette kan gi området et 
bymessig torg med riktig størrelse og plassering 

Lokalisering og byutvikling 
Ventelisten for studenter som ønsker å leie hybel av SiO er lang. I Blindernveien 6 ønsker forslagsstiller å 
utvikle et boligprosjekt som imøtekommer den sterke etterspørselen. Planområdet ligger tett på landets 
største studiested samtidig som det ligger sentralt og har svært god kollektivdekning. Det er god bo- og 
byplanlegging å lokalisere studentboliger her. SiO innpasser samtidig en 4-avdelings barnehage for små 
barn som skal eies og driftes av SiO og være et tilbud til studentene.  
 
Lokaliseringen gir muligheten for å markere atkomsten til Blindern universitetsområde fra indre by. 
Universitetet eksisterer på grunn av og for studentene, og prosjektet kan i så måte bli en positiv markør for 
campus Blindern.  
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I de senere år har universitetets vekst i hovedsak foregått i nordre del av campusområdet, men det ligger et 
utbyggingspotensiale øst for campus langs Blindernveien. Blindernveien 9 og 11 og tomten nord for NRK 
peker seg ut som aktuelle. NRK har planer om å flytte fra Marienlyst. Planområdet ligger dermed innenfor 
det som kan bli et framtidig utviklingsområde for universitetet.  
 
De nevnte eiendommene ligger innenfor utviklingsområdet for tett by og skal vurderes med høy tetthet, 
planforslaget er i så måte en start på det som sannsynligvis vil være en framtidig utvikling. Området vil 
endres og møtet mellom den oppløste boligstrukturen og den tyngre institusjonsstrukturen oppstår her. Vi 
mener at forslaget gir et godt svar på dette møtet mellom bolig og institusjon, og mellom tyngre strukturer 
i nordvest og punkthus og lamellbebyggelse i sørøst. 
 
Bebyggelsesstruktur 
Plassering 
Plasseringen av bygget er tilpasset de nære omgivelsene: 
 
 I nord er bygningslivet trukket 4m tilbake fra Blindernveien for å gi sikt til Halvor Blinderns grav 

samtidig som det åpne overbygde arealet skaper letthet og åpenhet mot veien.  
 I øst er bygget trukket vestover for å gi mer avstand til naboene i Blindernveien 4. 
 I sør er bygget åpnet opp mot Marienlyst og Blindern skole for å ta hensyn til dagens skole og en 

eventuell utvidelse av denne. Barnehagen med utearealer lokaliseres her, nær skolene. 
 I vest reguleres inn annen veggrunn- grøntareal slik at det kan plantes trær langs gang- og 

sykkelvegen. Arealet mellom byggegrense og gang og sykkelvei opparbeides som en blå-grønn 
struktur med trær og annen vegetasjon. Begge tiltakene skal styrke Grønn rute. 

 
Høyder 
Planforslaget foreslår en noe høyere utnyttelse og høyder enn det som finnes i nærområdet.  
 
Årsakene til dette er: 

 Lokaliseringen for studentboliger er optimal. Dette, sammen med økt politisk prioritering for 
boligbygging og de lange ventelistene til SiO, tilsier høy utnyttelse. 

 Planområdet er innenfor utviklingsområder i indre by og skal vurderes med høy tetthet. 
 Beliggenheten nær t-bane, trikk og bussforbindelser gir høy kollektivtilgjengelighet, det gir god 

miljøeffekt å bygge mange boliger her. 
 Det er flere grønne løkker, skogsområder og kulturlandskap i nærområdet som gjør at planområdet 

tåler høy utnyttelse.  
 Prosjektet er formet som slanke punkthus plassert på en større bygningsbase (i tråd med Byrådssak 

105 av 11.05.2004). Det er hensiktsmessig å legge deler av arealene i to punkthus framfor å bygge 
jevnt høyt langs Blindernveien eller mot Marienlyst skole.  

 Punkthusene markerer Blindernveien 6 som en inngangsportal til universitetsområdet fra sentrum.  
 Skyggevirkningene for naboene er begrenset sett i lys av at det er innenfor et utviklingsområde i 

indre by. 
 Høye punkthus er en godt representert typologi i området. 
 Hovedgesimsen i det østre punkthuset ligger på kote +103 m. Det er samme høyde som 

hovedgesimsen til Blindernveien 4.  
 Høyden på det vestre punkthuset er 6m høyere, det gir en kompositorisk spenning mellom 

punkthusene samtidig som plasseringen ikke kaster skygge på eksisterende boliger.  
 Det pågående planarbeidet, «Kvalitet i små boliger, policy for utforming av kompaktboliger», 

styrer mot en nettohøyde som øker totalhøyden på begge punkthusene. Bolighøyde på 2,5 m netto 
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innvendig høyde ville redusert det laveste punkthuset med 2,2 meter og det høyeste punkthuset 
med 2,6 meter.  

 Høyden gir gode lys- og utsiktsforhold for studentene, det er kvaliteter som er spesielt viktig for 
kompaktboliger. 
 

Oppriss som viser høydene langs begge sider av Blindernveien 
 

 
Enkel registrering av høye hus i Oslo.  
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Høye hus i nærområdet, Stjerneblokkene i nord, Blindern i vest, Blindernveien og Kirkeveien i øst. 
 
Illustrasjonene over viser at planområdet ligger innenfor et område med en konsentrasjon/klynge av høye 
hus. Selv om planområdet ikke ligger på knutepunktet Majorstuen eller Forskningsparken argumenterer vi 
for å lokalisere høye hus her fordi typologien allerede er sterkt representert i området. 
 
I kommuneplanens juridiske arealdel § 11 Bebyggelse og anlegg/§ 11.1 Indre by, står det at «For områder 
avsatt som utviklingsområder i plankart 1-2, kan det vurderes høyere gesimshøyde enn områdets 
dominerende høyder, dersom etasjer avtrappes for å innordne seg gatestrekningens høyeste dominerende 
fasadegesims. Avtrapping skal hensynta best mulig solforhold mot syd og vest for tilliggende byrom, 
strøksgater og gårdsrom.» Tilbaketrekningen av det høyeste punkthuset fra Blindernveien gjør at høydene 
innordner seg gatestrekningens dominerende fasadegesims. De omfattende sol- og skyggestudiene viser at 
dette punkthuset ikke gir større skyggevirkning for nabobebyggelse enn det Blindernveien 2, 4 og det 
laveste punkthuset i planforslaget gjør.  
 
Bymessig & arkitektonisk kvalitet  
Bygget er utformet som et urbant prosjekt med høy tetthet som binder sentrum sammen med Blindern 
universitetsområde. Forslaget introduserer en arkitektonisk forbindelse mellom boligbebyggelsen i starten 
av Blindernveien og høyhusene på universitetsområdet. Bygget vil både markere studentens tilhørighet til 
området, samtidig som det skal gi plass til opplevelsen av landskapsrommet og kulturminnene i 
nærområdet og ta hensyn til naboene.  
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Diagramserie av romlig og arkitektonisk kvalitet.  
 
Bygget er utformet som to punkthus som bindes sammen av en lavere bygningsbase. Den lavere delen er 
en samlende form om et felles gårdsrom.  Basen er åpen over to etasjer mot Blindernveien. Ved å utforme 
bygge på denne måten blir punkthusene slanke slik at det opprettholdes sikt mellom dem fra flere sider. Til 
sammen oppstår en spennende kontrast mellom det høye og det lave, det åpne og det lukkede som er 
tilpasset situasjonen og som utgjør ett samlet identitetsskapende bygg for studentene. 
 
Prosjektet tilrettelegger hovedsakelig for individuelle hybelenheter. Dette vil gi en repetitiv og rasjonell 
hulltaging for vinduer lignende Kirkeveien 114, Blindernveien 4 og 6 og ellers på universitetsområdet. Det 
foreligger høye miljøambisjoner for prosjektet. Materialbruken skal være miljø- og vedlikeholdsvennlig og 
det er en målsetting å bygge med en stor andel tre nettopp fordi det gir store miljøgevinster.  
 
Bomiljø 
Planforslaget viser et studentboligbygg som er en sterk og positiv markør for studentenes tilhørighet til 
byen og Blindern. Bygget er utformet for å skape et godt bomiljø for studentene gjennom varierte og gode 
hybelenheter, uteoppholdsarealer og fellesfunksjonsarealer. En viktig målsetting er å skape en positiv 
ramme rundt studentenes liv slik at de trives, føler tilhørighet og ønsker å bli boende i Blindernveien 6. 
 
Barnehagen 
Barnehagen er lokalisert i byggets base mot sør, med direkte utgang til solfylte utearealer på terreng. 
Lokaliseringen her plasserer barnehagen i en klynge sammen med skolene i Blindernveien 8 og 
Marienlyst. Inne- og utearealene for barnehagen er tydelig avgrenset og definert, med egen atkomst fra sør.  
 
Gate, byrom og grønnstruktur 
Forholdet til Blindernveien og gateplanet er ivaretatt gjennom byggets plassering parallelt med veien på 
samme måte som Teologisk fakultet, et generøst åpent overdekt areal, innganger og fellesareal langs veien 
som genererer liv og aktivitet på bakkeplan.  
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Felles gang- og sykkelveg i vest skal beplantes på begge sider slik at Grønn rute, som også er en viktig 
skolevei, får et grønt og frodig preg. Det skal opparbeides en trerekke langs nordsiden av Grønn rute. 
Overvannshåndteringen langs nordsiden av foreslått bebyggelse, ut mot Grønn rute, vil få et blå-grønt preg 
med trær og buskvegetasjon. 
 
Uteoppholdsareal 
Planforslaget har gode lekearealer for barnehagen. De er romslige, med god orientering vekk fra vei og 
støy. De har gode lysforhold, og en åpenhet mot skolene sør for planområdet. 
 
Uteoppholdsarealene for studentene består av forskjellig delområder; på de laveste takene og på lokk 
mellom bebyggelsen. Solforholdene er gode, spesielt på takene.  
 
Policyen for utforming av kompaktboliger skriver at «Når avstanden mellom bygg er mindre enn angitt 
(rommelighetsnormen) bør minimum 150 m2 fellesareal på tak sikres». I policyen står det også at «større 
allment tilgjengelige utearealer/parker – i trafikktrygg gangavstand opp mot 250 m fra boligen kan i noen 
grad være kompenserende kvaliteter, når ikke alle normkrav og policyer som er nevnt over kan innfris». 
 
Forslagsstiller argumenterer for at planområdet ligger innenfor Utearealnormens områdetype 1, da 
lokalisering og formål naturlig hører til Campus Blindern. Uteoppholdsarealene for bolig er langt på vei i 
samsvar med kravene i utearealnormen for områdetype 1. Der normkravene ikke nås kan det kompenseres 
det med store solfylte takterrasser. Nærområdet har store grøntarealer av varierende karakter. Akerskogen 
og gravlunden rundt Vestre Aker kirke ligger nord for planområdet, Lekern ballplass og lekeområde ligger 
øst for planområdet, og Marienlyst skole, Blindernveien skole og Marienlyst idrettsplass ligger sør for 
planområdet. Vest for planområdet ligger Halvor Blinderns grav. Dette er allment tilgjengelige uteareal i 
trafikktrygg avstand fra planområdet. 
 
Landskap, naturmiljø 
Trær innenfor planområdet vil trolig gå tapt ved utbygging, slik planen foreligger. Det er mange forekomst
er av alle treslag i området, og inngrepene ansees ikke å ikke å påvirke levedyktighetenfor artsbestandene 
området som helhet. 
 
Landskapet skråner svakt fra nord-øst til sør-vest og danner en skålformasjon langs Blindernveien. Veien 
bukter seg i landskapet. Landskapet brer seg som et grønt teppe hvori bygningene er drysset ut og ligger 
parallelt med landskapets fall. Planforslaget forholder seg til landskapet på samme måte og landskapet 
trekkes inn gjennom åpningen langs Blindernveien og flyter videre ned mellom Marienlyst- og 
Blindernveien skole.  
 
Kulturminner  
I medvirkningsprosessen har noen av innspillene vedrørende kulturminnevern etterlyst en videreføring av 
struktur og høyder fra den modernistiske boligbebyggelsen i nærområdet. Området preges av forskjellige 
stilarter og typologier med tomten liggende i et krysningspunkt mellom disse. Planforslaget viser et bygg 
som tar utgangspunkt i noen av de typiske høydene, volumene og fasadeutformingene i nærområdet. 
Forslaget tilpasser seg den modernistiske boligbebyggelsen i høyder og fasadenes rasjonalitet. Se 
vedlegget Konsekvenser Landskap Kulturminner Fjernvirkning for utdypende diskusjon omkring 
kulturminner. 
Liksom bebyggelsen i området har sin tidstypiske stil vil Blindernveien 6 få sin. Et moderne bygg som 
svarer på studentenes behov samtidig som det er i dialog med omgivelsene. 
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Miljøfaglige forhold 
Sol og skygge 
Sol og skyggeforhold for naboene har vært en viktig premiss for plasseringen av punkthusene. De er 
plassert og orientert slik at de gir minimale skyggevirkningene for naboene i sommerhalvåret. Se vedlegget 
«Konsekvenser sol og skygge» for komplett studie gjennom året og dagen. 
 
Støy 
Biltrafikken i Blindernveien er en støykilde, men det har vært en prioritet å la landskapet flyte gjennom 
bygget, framfor å lukke mot Blindernveien. Slik oppnås sikt, åpenhet og gjennomgangsmulighet på 
bakkeplan. Åpningen gir noe støy i dette arealet men de aktuelle støykravene til uteoppholdsarealene vil 
tilfredsstilles. 
 
Støyberegningene viser at det vil ligge ensidige studentboliger med fasade i gul støysone. 1 % av boligene 
har en fasade i rød sone, og av disse har hjørneleilighet også fasade i gul sone. Det anses som akseptabelt 
fordi studentene har tilgang til utendørs oppholdsareal med tilfredsstillende lydnivå, balansert ventilasjon 
som kan forseres, og tilfredsstillende innendørs lydnivå. Det bør ikke bygges støyskjerm for å bøte på dette 
fordi det vil virke avvisende på Blindernveien, og fordi en støyskjerm vil måtte være uforholdsmessig høy 
for å gi nødvendig støydemping. 
 
I medvirkningsprosessen har naboer uttrykt bekymring for støy fra studentene. Uteoppholdsarealene og 
felleslokaler er orientert inn mot felles gårdsrom og de laveste takene med tanke på å minimere 
støybelastningen for naboene. SiO har også regler for oppførsel og bruk av hybler og fellesanlegg. 
Erfaringsmessig har enkelthybler færre utfordringer med støy enn bokollektiv.  
 
Trafikkforhold og parkering  
Planen foreslår en parkeringsdekning som er 20 % av gjeldene parkeringsnorm. Den forslåtte lave 
dekningen begrunnes med: 

 Sentral beliggenhet nær sentrum og studiested. 
 Ønske om mest mulig reduksjon av bilbruk for miljøvennlig planlegging. 
 Muligheten for å plassere en høy andel sykler under bakken fordi sykkelparkering ved 

studentboliger tar mye plass og ofte fører til visuell og fysisk uorden på bakkeplan. 
 Bilkollektivet har flere biloppstillingsplasser i nærområdet. 
 Kollektivdekningen er høy, med gangavstand til flere buss- og trikkestopp og til Blindern T-

banestasjon. 
 

Erfaringstall fra studentboligene på Kringsjå, Sogn og Bjølsen viser at til sammen 4,6 % av studentene 
leier biloppstillingsplass av SiO2F3. 20 % av gjeldende norm betyr at 3 % av studentene kan leie plass. Det 
mener vi er nok da både Kringsjå, Sogn og Bjølsen har lavere kollektivdekning og ligger lenger unna 
sentrum enn Blindernveien 63F4.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
3 Av 5100 studenter er det 234 som leier parkeringsplass. 
4 Målt til Stortinget er avstanden fra Blindernveien 6 3km, fra Bjølsen 3,9km og fra Kringsjå 6,5km. 
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5 PLAN- OG BYGNINGSETATENS FORELØPIGE VURDERING OG 

ALTERNATIV 

5.1 Plan- og bygningsetatens foreløpige vurdering og anbefaling 

5.1.1 Plan- og bygningsetatens foreløpige vurdering av planforslaget  

 
Planområdet er godt egnet til studentboliger  
Vi er positive til at planområdet reguleres til boliger, i den hensikt å bygge studentboliger. Nærhet til 
universitetet på Blindern og andre utdanningsinstitusjoner, samt nærhet til kollektivtilbud, boligområder og 
friområder, gjør at vi mener tomta er godt egnet for studentboliger. Det er et stort behov for studentboliger 
i Oslo, og siden tomta ligger så godt til for studentboliger mener vi det er riktig med en relativt høy 
utnyttelse. Det er imidlertid viktig at ny bebyggelse tilfører området gode kvaliteter og får en god 
tilpasning til omgivelsene. Vi foreslår derfor justeringer i prosjektet og har utarbeidet et eget alternativ 2.  
 
Studentboliger er ikke et eget formål, og planen åpner derfor i teorien for etablering av ordinære boliger. 
Siden det er SiO som er forslagsstiller mener vi det er overveiende sannsynlig at tomta blir utviklet til 
studentboliger. Planen er derfor kun tilpasset studentboliger. Vi forutsetter at planområdet må omreguleres 
hvis eiendommen mot formodning skulle bli solgt og det blir aktuelt med ordinære boliger. 
 
Vi er positive til byplangrepet 
Den foreslåtte bebyggelsesstrukturen er en hybrid mellom ulike typologier som er representert i området. 
Strukturen er ikke et klart base-tårn-motiv som vi ser på Blindern campus, fordi basen er for høy, den er 
løftet fra bakken mot Blindernveien, og den henger sømløst sammen med tårnene. Bygget kan imidlertid 
minne om Informatikkbygget i Forskningsparken. Vi mener strukturen kan fungere på stedet hvis bygget 
ikke blir for massivt og dominerende. 
 
Bygget har en lang fasade mot Blindernveien og er lagt forholdsvis nærme gata, omtrent tilsvarende 
Teologisk fakultet på motsatt side av Blindernveien. Dette gjør at gaterommet vil bli trangere og mer 
definert her enn ellers i området. Den foreslåtte åpningen i bygget mot Blindernveien vil imidlertid gjøre at 
bygningen oppleves mer åpent og mindre massiv, fordi den gjør det mulig å se og bevege seg gjennom 
prosjektet.  
 
Vi er positive til at strukturen er åpen mot sør. Dette gjør at gårdsrommet blir sydvendt og vil få gode 
solforhold, og sikrer en tilfredsstillende romlighet mot skolen. Åpningen mot Blindernveien gjør imidlertid 
at gårdsrommet vil bli noe påvirket av støy og vind. I videre planarbeid bør forslagsstiller se på hvordan 
utformingen av gårdsrommet og det overdekte arealet kan gjøre støyforholdene og lokalklimaet i 
gårdsrommet best mulig. Behovet for inngjerding av barnehagen gjør at det trolig ikke vil bli en åpen 
passasje gjennom prosjektet, slik det opprinnelig var tenkt. Det er likevel positivt hvis barnehagen kan nås 
via gårdsrommet. Barnehagens utearealer skal være allment tilgjengelige utenfor barnehagens 
åpningstider. 
 
Bygningen er for massiv og dominerende 
Vi er positive til tårn, men mener bygget bare bør ha ett tårn. Det østre tårnet vil virke malplassert og 
forstyrrende fordi det står svært nære veien og naboblokka i øst. Den korte avstanden til naboblokka gjør 
også det østre tårnet bryter med rytmen av høyblokker som er etablert med punkthusene i Blindernveien 2 
og 4 og lamellen i Kirkeveien 114. Tårnet bryter også med de øvrige tårnenes orientering med kortsiden 
mot gaten og plasseringen av tårnet bryter med aksen de øvrige tårnene står i. 
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Tårnet vil også påvirke utsikt og kaste skygger mot naboer i Blindernveien 4 og 7. Vi mener det vestre 
tårnet er godt plassert, og med kun ett tårn helt i vest vil bygget hensynta og videreføre rytmen av 
eksisterende høye bygg langs Blindernveien. Bygget vil også bli langt mindre dominerende i gate- og 
landskapsrommet, og vil få mindre negative virkninger for utsyn og sol- og skyggeforhold for naboene.  
 
Hensyn til nærområdet, det overordnede bybildet og overordnede planer tilsier at høydene bør reduseres. 
Vi mener bebyggelsen bør ha en maksimal høyde som er mer lik høyden på boligblokkene i Blindernveien 
2 og 4. Vi mener likevel det er riktig at tårnet skal være markant høyere enn resten av bygningen, for å 
ikke svekke kontrasten mellom tårnet og den lave delen av bygget. Vi mener det er riktig at utnyttelsen blir 
forholdsvis høy, og at høyden på den lave delen av bygget derfor bør opprettholdes på 5 etasjer, målt fra 
Blindernveien. Vi mener det vestre tårnet bør reduseres med en etasje.  
 
Kommuneplanens § 11.1 sier at det i utviklingsområder kan vurderes høyere maksimal gesims/mønehøyde 
enn områdets dominerende høyder, dersom etasjer avtrappes for å innordne seg gatestrekningens høyeste 
dominerende fasadegesims. Siden bebyggelsen i området er spredt og sammensatt mener vi det er 
vanskelig, og lite relevant, å angi hva som er områdets dominerende høyder og hva som er 
gatestrekningens dominerende fasadegesims. Retningslinjene til § 11.1 i kommuneplanen sier at det kan 
vurderes tillatt inntil 30 meter gesimshøyde i dette området. Planforslagets høyeste hovedgesims er ca. 
41,5 meter over gjennomsnittlig planert terreng. Det høyeste tårnet i alternativ 1 har en høyeste fasade på 
14 etasjer, og er ca. 43,5 meter høyt målt fra terrenget der tårnet er plassert. Byggets høyde er langt over 
det kommuneplanen anbefaler. Vi mener imidlertid at kommuneplanens retningslinje om høyde ikke bør 
legges til grunn for denne planen, fordi vi mener det er riktig å videreføre strukturen med høye blokker 
som dominerer østover langs Blindernveien. 
 
I alternativ 2 er det østre tårnet fjernet, og det vestre tårnet har en høyde på 13 etasjer, eller 12 etasjer målt 
fra terreng ved Blindernveien. Hovedgesimsens vil være en etasje høyere enn blokkene i Blindernveien 2 
og 4. Høydene i alternativ 2 er fortsatt langt høyere enn anbefalt i kommuneplanen, men mer tilpasset 
høydene i Blindernveien 2 og 4.  
 
Planen bør sikre en større barnehage  
Det er behov for barnehage i området. I gjeldende regulering er det satt av inntil 1000 m2 BRA og minst 
1500 m2 uteareal til barnehage. Intensjonen i gjeldende regulering er å legge til rette for en 6-avdelings 
barnehage. Gjennom tomtekjøpskontrakten har SiO forpliktet seg til å innpasse en 4-avdelings barnehage i 
prosjektet. 
 
Vi er positive til at planforslaget viderefører barnehageformålet i gjeldende regulering. Forslaget setter av 
arealer og sikrer etablering av en barnehage med BRA på minst 480 m2 og uteareal på minst 1100 m2. 
Forslagsstiller oppgir at de ønsker å tilrettelegge for en 4-avdelings barnehage for små barn med 9 barn i 
hver avdeling. Det er imidlertid ikke anledning til å regulere aldersfordelingen i barnehager. En 
fireavdelings barnehage med 72 storbarnsekvivalenter vil normalt trenge et uteareal på ca 1730 m2, og et 
innendørs areal på ca. 720 m2, hvorav ca. 290 m2 er lekeareal. Den foreslåtte barnehagen vil derfor 
arealmessig tilsvare en barnehage med 2 til 3 avdelinger for store barn.  
 
Kommunens erfaring er at det er vanskelig økonomisk å drifte en barnehage på mindre enn fire avdelinger. 
Det vil være en dårlig løsning å bygge en barnehage kun for små barn, som må bytte barnehage når de blir 
eldre. Vi mener også at forpliktelsen i kjøpskontrakten må etterkommes. Vi mener derfor at det bør 
reguleres inn en barnehage med plass nok til fire avdelinger for store barn, og sikrer dette i alternativ 2. 
Det krever at innearealet til barnehagen utvides til minst 700 m2. Dette kan gjøres ved at deler av 1. etasje 
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tas i bruk som barnehage, noe som vil gi ca. 6 færre hybelenheter. Vi kan akseptere at barnehagens 
utearealer er noe redusert i forhold til normen fordi det er kort avstand og trygge gangforbindelser til større 
friarealer som for eksempel Akerskogen og Leker’n. Vi vurderer at det er noe knapt, men akseptabelt med 
et uteareal på 1200 m2, som er ca. 70 % av normkravet i en 4-avdelings barnehage. Vi vil vurdere å gjøre 
endringer for å øke utearealet. Det vil måtte gjøres på bekostning av studentboligene og deres uteareal.  
 
Vi er klar over at SiO ønsker å drifte barnehagen selv, at de mener den primært skal være for barn av 
studenter, og at de mener det ikke er behov for en større barnehage enn det de har foreslått. Vi ønsker 
likevel å bruke vårt alternativ 2 til å vise at det er mulig å innpasse en større barnehage uten dramatiske 
endringer av prosjektet. Vi ønsker at Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap, Bydelen og Eiendoms- og 
byfornyelsesetaten uttaler seg om barnehagens størrelse, og om hvordan forpliktelsen i kjøpskontrakten 
skal tolkes.  
 
Parkeringsdekningen bør være noe høyere enn foreslått 
På grunn av planområdets sentrale beliggenhet, nærhet til studiesteder og kollektivtilbud, er vi positive til 
en lav parkeringsdekning for studentboligene. Forslaget legger opp til en bilparkeringsdekning som er 20 
% av gjeldende norm for studentboliger. Dette vil gi 17 bilparkeringsplasser for ca. 400 studentboliger.  
Vi mener imidlertid at foreslått dekning er for lav, og at det bør etableres bilparkeringsplasser minst 
tilsvarende 40 % av gjeldende norm. Vi mener det vil føre til mindre parkeringsbelastning på småveiene i 
området. Vi er positive til sykkelparkering i henhold til norm. For å oppnå gode forhold for bruk av sykkel 
mener vi planen bør sikre at sykkelparkering blir lett tilgjengelig, og at det tilrettelegges for rengjøring og 
reparasjon av sykler. Forholdene nevnt over sikres i alternativ 2. 
 
I illustrasjonsplanen ser det ut som at rampen til parkeringskjelleren starter utenfor byggegrensene. 
Bestemmelsene åpner ikke for dette. Vi mener det er en fordel om hele nedkjøringen tas inne i bygget. 
Hvis nedkjøringen likevel skal starte utenfor byggegrensene må bestemmelsene endres.   
 
Utearealene er akseptable for studentboliger 
Forslagsstiller oppgir at felles uteoppholdsareal for boligene i prosjektet tilsvarer 1640 m2, noe som utgjør 
ca. 14 % av BRA bolig. Planområdet er delvis definert som områdetype 1 og delvis som områdetype 3 i 
forslag til utearealnorm. Boligprosjekter i områdetype 1 skal ha felles uteoppholdsareal på minst 12 % av 
BRA bolig, og i områdetype 3 er forholdet 20 %. Vi mener planen sikrer akseptable uteoppholdsarealer for 
studentboligene, fordi takterrassene og gårdsrommet vil få gode solforhold og kvaliteter, og fordi nærhet 
til friområder kan virke kompenserende for noe knappe uteoppholdsarealer i prosjektet.  
 
Alternativ 2 legger opp til en større sammenhengende takterrasse, og en reduksjon i utnyttelsen, slik at det 
kan sikres uteoppholdsarealer på minst 18 % av BRA bolig. 
 
Gode innendørs fellesarealer må sikres i bestemmelsene 
Innsendte plantegninger viser innendørs fellesarealer i inngangspartiene på bakkeplan fra gårdsrommet og 
fra utearealet i sør, og i alle etasjer i tårnene. Vi er positive til at det legges opp til innendørs fellesarealer, 
og mener reguleringsbestemmelsene må sikre at det etableres brukbare innendørs fellesarealer med 
tilstrekkelig størrelse og kvalitet. De inntegnede fellesarealene er plassert på en fornuftig måte rundt i 
boligprosjektet, men vi mener det må legges opp til noe flere fellesarealer, og at enkelte av arealene bør 
være romsligere.  
Det er viktig at studentboligprosjektet planlegges slik at fellesarealer er godt tilgjengelig for flest mulig 
beboere, og at det derfor er viktig å få inn fellesarealer i etasjene der det er veldig mange studentboliger. 
Plantegningen for plan 3-5 viser over 50 hybler uten annet fellesareal enn en trang korridor. Det bør sikres 
fellesarealer i disse etasjene, på en måte som også tilfører dagslys til korridorene.  
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Flere og større innendørs fellesarealer vil gi noe færre boliger. Vi vurderer at det er nødvendig å erstatte 
mellom 10 og 20 boligenheter for å oppnå tilstrekkelig med fellesarealer for boligene. Dette bør 
undersøkes i videre planarbeid.   
En andel av hyblene bør være del av større kollektive boenheter med felles kjøkken. Vi mener dette vil 
styrke det sosiale miljøet i boligkomplekset, og forebygge ensomhet. 
Fellesarealer i tråd med merknadene over er sikret i bestemmelsene i alternativ 2. 
 
Vi aksepterer at det ikke reguleres torg 
Store deler av planområdet er markert som eksisterende torg/møteplass eller som område for etablering av 
torg/møteplass ved byutvikling. Vi har tidligere i prosessen krevd at det skal innpasses torg i planen, men 
vi ser imidlertid at det er vanskelig å sette av plass til et torg med god plassering og størrelse samtidig som 
tomta skal romme et godt studentboligprosjekt med høy utnyttelse og en god barnehage. Vi mener det er 
riktig å prioritere studentboliger og barnehage foran torg på dette stedet. Tomta ligger rett ved siden av et 
stort skoleanlegg som fungerer som lokal møteplass, og gang- og sykkelforbindelsen «Grønn rute». 
Studentboligene er plassert og utformet slik at det blir et utvidet fortausareal med ca. 4 meters bredde mot 
gata, som fortsetter inn under bygget der første etasje er trukket inn og der det er åpning gjennom 
bebyggelsen. Vi er positive til at barnehagens utearealer skal være tilgjengelige for allmennheten utenom 
barnehagens åpningstider, og dermed fungere som en lokal lekeplass.  
 
Forslaget gir rom for utadrettet virksomhet på opptil 250 m2 langs Blindernveien eller langs Grønn rute, 
men planforslaget stiller ikke krav om å etablere utadrettet virksomhet. Vi mener det er viktig at det 
kommer utadrettede funksjoner i første etasje mot Blindernveien/Grønn rute fordi dette vil aktivisere 
bygget mot disse viktige kommunikasjonsårene, og sikrer dette i alternativ 2.   
 
Vi er positive til endringen av Grønn rute forbi planområdet og arealene rundt 
Vi er positive til foreslått omregulering av arealene nordvest for den foreslått bebyggelsen, da dette bidrar 
til å rydde opp i uoverensstemmelser mellom opparbeidet og regulert gangvei, samt bidrar til å sikre 
trerekke og beplantning langs gangveien, som er en del av «Grønn rute». Omreguleringen fører til at det 
blir noe færre parkeringsplasser inne på arealet regulert til felles avkjørsel, noe vi mener er akseptabelt. 
Foreslåtte bestemmelser sikrer at grøntarealet mellom gangvei og avkjørsel skal beplantes med trær og at 
grøntarealet mellom bebyggelsen og gangveien skal beplantes. Rekkefølgebestemmelser sikrer at 
opparbeidelsen av disse arealene gjennomføres før det gis brukstillatelse for studentboligene. 
Bestemmelsenes § 4 er omformulert i alternativ 2, slik at det sikres etablert «trerekke med stedegne trær» 
på grøntarealet mellom gangveien og avkjørselen i nordvest. 
 
Planen bør sørge for å bevare flest mulig trær 
Det er flere store trær på planområdet, og disse bidrar til at området har et grønt preg i dag. Vi ønsker en 
relativt  høy utnyttelse av planområdet, og aksepterer at bebyggelsen vil gjøre gaterommet i Blindernveien 
mer urbant og mindre åpent og grønt. Vi mener likevel at det er viktig å ta vare på store trær sør på tomta, 
da disse påvirker opplevelsen av landskapsrommet for bebyggelsen sør og øst for planområdet, og vil 
tilføre gode kvaliteter til boligenes og barnehagens utearealer. Vi mener byggegrensene bør justeres hvis 
dette kan føre til at flere store trær kan bevares. I alternativ 2 er byggegrensene i den sørøstlige delen av 
planområdet justert noe for å gå klar av de store trærne som står der. Det gjør at den sørøstlige fløyen vil 
bli ca. 5 meter kortere, noe som vil gi ca. 12 færre studentboliger (8 boenheter). Bevaring av disse trærne 
forutsetter at det ikke gjøres terrenginngrep som skader trærne. I det innsendte illustrasjonsmaterialet er 
terrenget senket i sør for å gi trinnfri atkomst til underetasjen, noe som kan vanskeliggjøre bevaring av 
trær. Vi mener likevel det kan være mulig å bearbeide terrenget slik at trærne kan bevares, og at dette må 
undersøkes i videre planarbeid. Bestemmelsene bør sikre bevaring av store trær på en bedre måte enn det 
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som er foreslått i alternativ 1, jamfør kommuneplanens § 7.6 med tilhørende retningslinjer. Bestemmelsene 
er omformulert i alternativ 2 for å oppnå dette. 
Vi ber om at Bymiljøetaten uttaler seg spesielt om trærne i planområdet, og om endringene som er gjort i 
alternativ 2 er tilstrekkelig for å kunne bevare trærne sør på planområdet.   
 

 
Trær som kan bevares er markert med grønne små sirkler. Gule sirkler markerer 5 meters radius fra 
stammen. Rød stiplet linje er byggegrenser i alternativ 2. 
 
Vurdering av konsekvensene for naturmangfold  
Planforslaget er vurdert i forhold til naturmangfoldlovens (nml) § 1, forvaltningsmålene i §§ 4 og 5, samt 
prinsippene i §§ 8-12, jfr § 7. I arbeidet med reguleringsplanen har man forholdt seg til informasjonen fra 
kommunens naturdatabase «Naturbase». Rett sør for planområdet, helt inntil Blindernveien skole, står en 
gammel frisk alm som er over 1 meter i diameter i brysthøyde. Treet er klassifisert som lokalt viktig 
naturtype, kategori C. Planarbeidet er så langt det er kjent basert på den best tilgjengelige kunnskap om 
naturmangfoldet i området. Kunnskapsgrunnlaget ansees som tilstrekkelig for offentlig beslutningstaking, 
jf. nml §§ 8 og 9 og forvaltningslovens § 17. Reguleringsplanen for Blindernveien 6, anses ikke å få 
negative effekter for naturmangfoldet (jf. bl.a. forvaltningsmålene i nml §§ 4 og 5). Bestemmelsene i nml 
§ 11 om at kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver og nml § 12 om miljøforsvarlige 
teknikker og driftsmetoder får ikke særlig betydning i denne plansaken, men vil bli vurdert ved 
behandlingen av byggesaker m.m. i planområdet. Hensynet til naturmangfoldet og kravene om dette i 
naturmangfoldloven anses som ivaretatt i planarbeidet.  
 
Vi aksepterer avvik fra statens støyretningslinjer 
Vi mener planområdet egner seg godt til boliger, og spesielt til studentboliger, både på grunn av 
plasseringen i forhold til universitetet og på grunn av tomtens kvaliteter. Vi aksepterer derfor at 
planområdet reguleres til boligformål selv om deler av tomta ligger i rød støysone. Vi aksepterer også at 
ensidige studentboliger kan ha fasade i gul støysone, fordi vi vurderer det som urealistisk med 
gjennomgående studenthybler. Bestemmelsene i alternativ 1 tillater at en liten andel av studentboligene 
kan være ensidige mot rød sone. Vi mener dette bør unngås, og foreslår i vårt alternativ at studentboliger 
med fasade i rød sone også må ha fasade i gul eller hvit sone. Begge alternativer sikrer uteoppholdsarealer 
for boligene med støyforhold i henhold til kommuneplanen. Det er positivt at barnehagens utearealer skal 
ha støyforhold i hvit sone, altså svært lite støyutsatt.   
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Andre løsninger for renovasjon må undersøkes i videre planarbeid 
I det innsendte materialet er renovasjon vist lagt ut mot Blindernveien i nordøst. Det forutsetter at 
renovasjonsbil må stå i Blindernveien, kanskje inne i sykkelfeltet, og hente avfall med kran over fortauet. 
Vi ser at det kan være utfordrende å få til en god løsning for renovasjon på egen grunn, med den 
bebyggelsen som er foreslått. Vi mener likevel forslagsstiller må undersøke andre løsninger, også 
muligheten for å legge renovasjon mot felles avkjørsel i vest. Vi ber Renovasjonsetaten og Bymiljøetaten 
om å uttale seg om den foreslåtte løsningen er akseptabel, og om de eventuelt foretrekker andre løsninger.  
Varelevering er tenkt løst gjennom parkeringskjeller, noe vi vurderer som en god løsning. Vi ber også 
Brann- og redningsetaten uttale seg om tilgjengelighet for brannvesenet.  
 
Overvann må håndteres på egen grunn, og påslipp på offentlig ledningsnett må unngås 
Overvann er en stor utfordring i Oslo. Det er derfor viktig at planen i størst mulig grad sikrer at overvann 
håndteres lokalt, og sørger for at behovet for påslipp på det kommunale ledningsnettet blir minst mulig. 
Forslagsstiller regner med at det blir behov for å søke om tillatelse til påslipp overvann i størrelsesorden 20 
l/s på det offentlige ledningsnettet. Vi mener det er for mye.  
Vi mener at bestemmelsene bør sikre at alle takflater som ikke skal benyttes til uteoppholdsareal skal 
utformes som grønne tak for å bidra til å fordrøye overvann. Dette er tatt inn i alternativ 2. 

5.1.2 Foreløpig konklusjon 

Vi mener planområdet er godt egnet til studentboliger. Den foreslåtte bygningen er imidlertid for høy, stor 
og dominerende. Det østre tårnet bryter med rytmen av høye bygg østover langs Blindernveien. Den 
foreslåtte bebyggelsesstrukturen er en hybrid mellom ulike typologier som er representert i området, og 
representerer en annen tetthet og skala enn bebyggelsen i umiddelbar nærhet. Strukturen kan imidlertid 
fungere på stedet hvis bygget ikke blir for dominerende. Foreslåtte uteoppholdsarealer for boligene er 
akseptable. Planen må sikre gode innendørs fellesarealer for boligene. Planen må sikre arealer til 
barnehagen tilsvarende 4 avdelinger for store barn. Forslaget må i større grad ta hensyn til og tilrettelegge 
for bevaring av større trær. Foreslått parkeringsdekning vurderes som for lav.   
 
Plan- og bygningsetaten anbefaler ikke planforslaget, og har utarbeidet alternativ 2 med blant annet lavere 
høyde og utnyttelse og større barnehage. 

5.2 Plan- og bygningsetatens alternativ, alternativ 2 

5.2.1 Hensikten med forslaget 

Vi har utarbeidet alternativ 2, basert på alternativ 1, for å bedre ivareta forholdene nevnt over og for bedre 
å ivareta kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer om blant annet høyder. Alternativ 2 skiller seg 
fra alternativ 1 på følgende måte: 

 Det østre tårnet er fjernet. 
 Det vestre tårnet er redusert med èn etasje (til maks 12 etasjer målt fra Blindernveien/13 etasjer 

målt fra terreng der tårnet er plassert). 
 Maks utnyttelse er redusert til BRA = 9450 m2 (fra 12150 m2 i alternativ 1) 
 Antatt antall hybelenheter boliger (altså hybler/senger - ikke boligenheter) er redusert til ca. 295 

(fra ca. 409 i alternativ 1).  
 Barnehagens BRA inne er utvidet til minst 700 m2, tilsvarende behovet for en 4-avdelings 

barnehage for store barn (fra 480 m2 i alternativ 1). 
 Barnehagens uteoppholdsareal økt til minst 1200 m2 (fra 1100 m2 i alternativ 1). 
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 Byggegrensene i sørøst er trukket 5 meter tilbake for å muliggjøre bevaring av innregistrerte store 

trær. 
 Bestemmelsene sikrer i større grad bevaring av trær. 
 Takoppbygg skal trekkes 2 meter inn fra fasadeliv og skal samlet utgjøre maks 20 % av 

underliggende takflate (ingen inntrekking fra fasadeliv og 25 % av takflate i alternativ 1). 
 Tekniske installasjoner skal være integrert i bygningskroppen. 
 Parkeringsdekningen for studentboliger er på minst 40 % av norm (fra 25 % i alternativ 1). 
 Bestemmelsene sikrer innendørs fellesarealer. 
 Bestemmelsene sikrer at 20 % av studenthyblene skal være del av kollektive boenheter. 
 Bestemmelsene sikrer minst 400 m2 åpent overdekket areal mot Blindernveien (fra 270 m2 i alt 1). 
 Bestemmelsene sikrer minst 200 m2 utadrettet virksomhet i første etasje mot Blindernveien/Grønn 

rute. 
 Bestemmelsene sikrer at grøntareal mellom gang- og sykkelveg og felles avkjørsel (S-4525) 

beplantes med trerekke med stedegne trær. 
 Bestemmelsene sikrer god tilgjengelighet til sykkelparkeringsplasser, samt tilrettelegging for 

vedlikehold av sykler. 
 Minste uteoppholdsareal er økt til minst 18 % av BRA bolig (fra 12 % i alternativ 1).  
 Bestemmelsene sikrer grønne tak for fordrøyning av overvann.  
 Rekkefølgekrav sikrer omgjøring av skråstilte parkeringsplasser til langsgående parkeringsplasser 

i felles avkjørsel (S-4525).  
 Bestemmelsene sikrer at branntrapper legges inn i bebyggelsen.  

5.2.2 Planforslaget 

Alternativ 2 har samme formål som alternativ 1, men har lavere høyde og utnyttelse og justerte 
byggegrenser og bestemmelser. Alternativ 2 tillater kun ett tårn, plassert i vest, med maks høyde 
tilsvarende 12 etasjer målt fra Blindernveien (13 etasjer målt fra terreng ved tårnets plassering). Maks 
høyde for øvrig er i likhet med alternativ 1, 5 etasjer målt fra Blindernveien. Tårnet har en maks 
gesimshøyde som er en etasje høyere enn på blokkene i Blindernveien 2 og 4. Alternativ 2 sikrer også 
større barnehage, høyere parkeringsdekning, og noe utadrettet virksomhet i første etasje. 
Maks utnyttelse i alt. 2 er BRA = 9450 m2. %-BRA = 230 %. Det gir rom for ca. 295 hybelenheter.    

5.2.3 Konsekvenser 

Alternativ 2 vil fortsatt gi rom for et markant bygg, men bygget vil være mindre dominerende i 
bylandskapet enn det alternativ 1 legger opp til. Med kun ett tårn helt i vest vil bygget tilpasse seg og 
videreføre rytmen av høye bygg som er etablert med Blindernveien 2 - 4 og Kirkeveien 114. 
Konsekvensene for naboenes dagslys-, sol-, utsikt- og innsynsforhold vil være mindre negative i alternativ 
2 enn i alternativ 1. 
Maks høyde i alternativ 2 er en etasje lavere enn i alternativ 1. Tårnet i alternativ 2 har hovedgesims på ca. 
38,5 meter over gjennomsnittlig planert terreng, og en høyeste fasade på ca. 40,5 meter. Alternativ 2 vil 
altså fortsatt være i strid med kommuneplanens retningslinjer. Vi mener likevel at denne høyden bør kunne 
aksepteres på dette stedet, da den er tilpasset eksisterende bebyggelse i området.   
Alternativ 2 vil gi rom for en barnehage med 4 avdelinger for store barn.  
Alternativ 2 har justerte byggegrenser og bestemmelser som skal sikre bevaring av trær sør i planområdet.   
Alternativ 2 vil gi rom for ca. 30 % færre hybelenheter enn alternativ 1.   
Selv om parkeringsdekningen er høyere i alternativ 2 vil antall parkeringsplasser for studentboligene i 
alternativ 2 vil være omtrent tilsvarende alternativ 1 på grunn av lavere utnyttelse.  
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Alternativ 2. Illustrasjonsplan (basert på illustrasjon av Dyrvik Arkitekter). 
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Alternativ 2. Perspektiv fra Blindernveien sett østover (basert på illustrasjon av Dyrvik Arkitekter). 

 
Alternativ 2. Illustrasjonsplan (basert på illustrasjon av Dyrvik Arkitekter). 
 
 

 
Alternativ 2. Snitt vest-øst, fasade sett fra sørvest (bakgården/Marienlyst skole)  
(basert på illustrasjon av Dyrvik Arkitekter). 
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Alternativ 2. Fasader sett fra sørøst, nordvest og nordøst (Blindernveien/Teologisk fakultet)  
(basert på illustrasjon av Dyrvik Arkitekter). 
 
 

 
Alternativ 2. Terrengsnitt/oppriss sett mot nord og sør.  
Stiplet hvit linje viser høyden på hovedgesimsen i det vestre tårnet i alternativ 1.  
(basert på illustrasjon av Dyrvik Arkitekter.) 
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Soldiagrammer alternativ 2 (se eget vedlegg for flere soldiagrammer): 
 

‘   
1. mai, kl. 09.00 (sommertid)    1. mai, kl. 12.00 (sommertid)  
 

  
1. mai, kl. 15.00 (sommertid)    1. mai, kl. 19.00 (sommertid)   
 

  
21. mars, kl. 12.00      21. mars, kl. 15.00  
 



Saksnr: 201406255-150 
 

Side 87 av 98 

 

 
6 KART OG BESTEMMELSER 

6.1 Nedskalert plankart, alternativ 1 
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6.2 Reguleringsbestemmelser, alternativ 1 

FOR BLINDERNVEIEN 6 
Gnr. 46, bnr. 7, 56, 95, 130 
 
§ 1 Avgrensning 
Det regulerte området er vist på plankart merket ONO-2014062555-1 og datert 26.05.2016. 
 
§ 2 Arealformål 
Området reguleres til: 
Bebyggelse og anlegg 

- Bolig/ forretning/barnehage/annen offentlig eller privat tjenesteyting (kultur, helse, 
velvære)/bevertning 

 
Samferdsel og teknisk infrastruktur 

- Gang og sykkelveg 
- Annen veggrunn – grøntareal  

 
§ 3 Bebyggelse og anlegg 
§ 3.1 Utnyttelse 
Totalt bruksareal skal ikke overstige BRA= 12 150 m²  
Bruksareal for bolig skal ikke overstige BRA = 11 600 m2   
Bruksareal for forretning, annen offentlig eller privat tjenesteyting (kultur, helse, velvære), bevertning skal 
ikke overstige BRA = 250 m2.  
Bruksareal for barnehage skal være minimum BRA = 480 m2    
 
Tekniske rom, boder og parkering som har lavere himlingshøyde enn 1,5 m over gjennomsnittlig terreng 
medregnes ikke i BRA. Teoretiske plan inngår ikke i beregningen. 
 
§ 3.2 Plassering og høyder 
Bebyggelsen skal plasseres innenfor byggegrenser og maksimale kotehøyder som vist på plankartet. 
Bebyggelsen skal plasseres i byggegrensen mot Blindernveien.  
Det tillates ikke takoppbygg i felt B, D og E.  
For øvrig gjelder følgende for felt A og C: Innenfor de øverste 2,5 meterne av angitt maksimal 
gesimshøyde tillates kun takoppbygg for heis og trapp og for tekniske installasjoner. Takoppbygg kan 
være inntil 2,5 meter høye, og skal integreres i den arkitektoniske utformingen. Takoppbygg kan utgjøre 
inntil 25 % av underliggende takflate.  
 
Det tillates forretning/annen offentlig eller privat tjenesteyting/bevertning i første etasje langs 
Blindernveien og langs gang og sykkelveg.   
Det tillates uteservering og sykkelparkering for beboere under åpent overbygd areal langs Blindernveien. 
Det tillates anlegg for lokal overvannshåndtering utenfor byggegrenser som del av boligenes og 
barnehagens utearealer. 
 
§ 3.3 Utforming 
Bebyggelsen skal utformes som blokkbebyggelse med flate tak. 
Takene skal vurderes som del av byens taklandskap og behandles som en del av tiltakets samlede 
arkitektoniske uttrykk. Oppbygg for trapp og heis og tekniske installasjoner skal integreres i den 
arkitektoniske utformingen.  
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Det skal opparbeides felles takterrasse for beboerne på takflater i felt B og D. Rekkverk skal trekkes 
minimum 0,5 m inn fra gesims og skal være transparente. 
 
Det skal etableres en åpning i bygningskroppen på bakkeplan som skal være gjennomgående fra 
Blindernveien til boligenes gårdsrom på felt E. Det åpne overbygde arealet skal ha minst 5 meter fri høyde 
og skal ha et areal på minst 270 m2. Det tillates bærekonstruksjoner i åpent overbygd areal.  
 
Åpent overbygd areal skal gis god arkitektonisk utforming og være fysisk tilgjengelig fra omgivelsene. 
 
Inngang/nedkjøring til parkeringskjeller skal plasseres og utformes arkitektonisk integrert i bebyggelsen. 
 
Det tillates ensidige leiligheter vendt mot nord og nord-øst, kun ved etablering av studentboliger. 
 
Det tillates ikke svalganger. 
 
Det tillates ikke utkragede balkonger og karnapper. 
 
Ettroms studentleiligheter skal ha en minste størrelse på 19 m2, og innvendig minimumsbredde på 3,2 m. 
Fri høyde i oppholdssonene i studentboligene skal være minst 2,7 m. I tillegg til oppbevaringsplass/skap 
for klær skal studentboligene ha innvendig lagringsplass på minst 2,4 m3.  
 
§ 4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
§ 4.1 Annen veggrunn grøntareal 
Annen veggrunn grøntareal er felles for eiendommene gnr. 46, bnr. 3, 7, 56, 88, 95, 106, 107 og 130 og del 
av gnr. 46, bnr. 1. 
Annen veggrunn – grøntareal skal beplantes med trær.  
 
§ 4.2 Gang- og sykkelveg 
Gang- og sykkelveg er felles for eiendommene gnr. 46, bnr. 3, 7, 56, 88, 95, 106, 107 og 130 og del av 
gnr. 46, bnr. 1. 
 
§ 5 Atkomst 
Varelevering og kjøreatkomst til parkeringskjeller skal skje via felles avkjørsel og over annen veggrunn – 
grøntareal og felles gang og sykkelveg.  
 
Det tillates kjøreatkomst til renovasjon via fortau langs Blindernveien. 
 
§ 6 Parkering 
Det tillates ikke bilparkering på terreng. Bilparkering skal anordnes i underjordisk garasjeanlegg. For 
studentboliger skal bilparkeringsdekningen være minimum 20 % av den til en hver tids gjeldende 
parkeringsnorm.  
 
Parkering for sykkel skal etableres innendørs, i felles anlegg utendørs, eller under åpent overbygd areal. 
Dekningen skal være i henhold til den til enhver tids gjeldende parkeringsnorm. 
 
§ 7 Uteareal 
Felles uteoppholdsareal for boliger tillates på takterrasser, terreng og lokk i felt E. Felles uteoppholdsareal 
skal utgjøre minst 12 % av boligenes bruksareal. Minst 20 % av utearealet på lokk i felt E skal ha minst 0,8 
m jorddybde. 
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Takterrasser skal utformes med varierte soneinndelinger og nødvendig sol- og vindavskjerming ved hjelp 
av levegger, pergolaer, plantekar m.v. Alle takelementer skal i form og materialbruk fremstå som en 
integrert del av bygningens uttrykk.  
 
Areal utenfor byggegrense langs Blindernveien kan benyttes til renovasjon. 
Areal utenfor byggegrenser kan benyttes til overvannshåndtering og skal opparbeides som blågrønt areal 
med innslag av trær og plen.  
 
Lekeareal for barnehage skal gjerdes inn og etableres med lekeutstyr for variert og sikker lek. 
Barnehagens uteareal skal være på minst 1 100 m2.  
Barnehagens uteareal skal være tilgjengelig for allmenheten utenfor barnehagens åpningstider. 
 
§ 8 Utomhusplan 
Sammen med søknad om rammetillatelse skal det sendes inn utomhusplan i målestokk 1:200. 
Utomhusplanen skal godkjennes samtidig med rammetillatelse.  
 
Planen skal vise utforming av barnehagens lekearealer, uteoppholdsarealer for bolig, møblering, gjerder, 
støttemurer, levegger og andre konstruksjoner, renovasjon, tilgjengelighet for renovasjonskjøretøy og 
brannredskap, lokal håndtering av overvann og snø, eksisterende trær som skal bevares/felles og ny 
vegetasjon, atkomster, gang- og kjøreareal, beplanting, belysning, eksisterende og nytt terreng, 
stigningsforhold, høyde på uteområder målsatt ved atkomster og i ganglinjer og sykkelparkering. 
 
Utearealer skal være ferdig opparbeidet i henhold til godkjent utomhusplan før det gis midlertidig 
brukstillatelse.  
 
§ 9 Miljøforhold 
Alle søknadspliktige tiltak innenfor planområdet skal ha høy miljøkvalitet og lav miljøbelastning.  
 
§ 9.1 Overvann 
Overvann skal tas hånd om åpent og lokalt. Det skal avsettes areal slik at overvann kan infiltreres, 
fordrøyes og ledes i trygge flomveier. Overvann fra planområdet skal ikke kunne forårsake flom på de 
tilliggende arealene. 
 
Ved søknad om tiltak skal det dokumenteres at krav til overvannshåndtering er oppfylt. Valg av løsning 
skal begrunnes og bygge videre på prinsippene fra planforslaget, inkludert i utomhusplanen. Valg av 
løsning skal forelegges vann- og avløpsetaten for uttalelse, før det fattes vedtak om rammetillatelse. 
I anleggsfasen tillates ikke ført urenset overvann inn på kommunens ledningsnett eller resipient. 
 
§ 9.2 Fjernvarme 
Tiltak innenfor området som omfattes av konsesjon gitt etter energiloven skal tilknyttes fjernvarmeanlegg. 
De til enhver tid gjeldende retningslinjer for bruk av fjernvarme i Oslo skal legges til grunn, jamfør 
kommuneplanen § 4.3. 
 
§ 9.3 Støy 
Det tillates ensidige studentboliger med fasade i gul støysone, dersom de har tilgang til utendørs 
oppholdsareal med tilfredsstillende lydnivå, har balansert ventilasjon som kan forseres, og tilfredsstillende 
innendørs lydnivå. Det tillates at inntil 1 % av studentboligene har fasade i rød sone, forutsatt at øvrige 
krav til lydnivå og ventilasjon er tilfredsstilt. Uteoppholdsareal skal ha støynivå Lden ≤ 60 dB, med soner 
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med støynivå under anbefalt grense i henhold til tabell 3 i Retningslinje for behandling av støy i 
arealplanlegging (T-1442/2012), eller senere retningslinje som erstatter denne. 
 
Barnehagens utearealer skal ha støyforhold under anbefalt grense i henhold til tabell 3 i Retningslinje for 
behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012), eller senere retningslinje som erstatter denne. 
 
§ 10 Dokumentasjonskrav 
Ved søknad om igangsettingstillatelse skal det foreligge en plan for anleggsperioden. Planen skal redegjøre 
for trafikkavvikling, tilgjengelighet og trygget for gående og syklende, støyende aktiviteter og avbøtende 
tiltak og rutiner for informasjon til bydelen, beboere og virksomheter i området, samt rutiner for rengjøring 
av vei, felles avkjørsel og felles gang- og sykkelareal, dersom transport av masser medfører tilgrising av 
disse. 
 
Før søknad om igangsettingstillatelse skal det innhentes uttalelse fra bydelsoverlegen angående 
konsekvenser for Blindernveien skole og Marienlyst skole med hensyn til støy og luftforurensning i 
anleggsperioden og eventuelle avbøtende tiltak.  
 
§ 11 Rekkefølgekrav 
Før det gis midlertidig brukstillatelse til boligene skal gang og sykkelveg og annen veggrunn grøntareal 
innenfor det regulerte området være opparbeidet. 
 
Før det gis midlertidig brukstillatelse til boligene skal barnehage innenfor det regulerte området være 
bygget.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/lover_regler/retningslinjer/2012/retningslinje-stoy-arealplanlegging.html?id=696317
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/lover_regler/retningslinjer/2012/retningslinje-stoy-arealplanlegging.html?id=696317
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/lover_regler/retningslinjer/2012/retningslinje-stoy-arealplanlegging.html?id=696317
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/lover_regler/retningslinjer/2012/retningslinje-stoy-arealplanlegging.html?id=696317
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6.4 Reguleringsbestemmelser – alternativ 2 

FOR BLINDERNVEIEN 6 
Gnr. 46, bnr. 7, 56, 95, 130 
 
§ 1 Avgrensning 
Det regulerte området er vist på plankart merket kartnummer ONO-2014062555-2 og datert 26.05.2016.  
  
§ 2 Arealformål 
Området reguleres til: 
Bebyggelse og anlegg 

- Bolig/ forretning/barnehage/annen offentlig eller privat tjenesteyting (kultur, helse, 
velvære)/bevertning 

 
Samferdsel og teknisk infrastruktur 

- Gang og sykkelveg 
- Annen veggrunn – grøntareal  

 
§ 3 Bebyggelse og anlegg 
§ 3.1 Utnyttelse 
Totalt bruksareal skal ikke overstige BRA = 9450 m2. 
Bruksareal for bolig skal ikke overstige BRA = 8550 m2. 
Bruksareal for forretning, annen offentlig eller privat tjenesteyting (kultur, helse, velvære), bevertning skal 
være minst 200 m2, og skal ikke overstige BRA = 300 m2.  
Bruksareal for barnehage skal være minimum BRA = 700 m2.  
 
Tekniske rom, boder og parkering som har lavere himlingshøyde enn 1,5 m over gjennomsnittlig terreng 
medregnes ikke i BRA. Teoretiske plan inngår ikke i beregningen. 
 
§ 3.2 Plassering og høyder 
Bebyggelsen skal plasseres innenfor byggegrenser og maksimale kotehøyder som vist på plankartet. 
Bebyggelsen skal plasseres i byggegrensen mot Blindernveien.  
Det tillates ikke takoppbygg i felt C. 
 
Følgende gjelder for felt A: Innenfor de øverste 1,0 meterne av angitt maksimal gesimshøyde, tillates kun 
takoppbygg for heis og trapp. Takoppbygg kan være inntil 1,0 meter høye, og skal integreres i den 
arkitektoniske utformingen. Takoppbygg kan utgjøre inntil 20 % av underliggende takflate, og skal være 
trukket inn minst 2 meter fra fasadeliv. 
 
Følgende gjelder for felt B: Innenfor de øverste 4 meterne av angitt maksimal gesimshøyde tillates kun 
takoppbygg for heis og trapp og fellesrom i forbindelse med takterrasse. Takoppbygg kan være inntil 4 
meter høye og skal integreres i den arkitektoniske utformingen. Takoppbygg kan utgjøre inntil 20 % av 
underliggende takflate, og skal være trukket inn minst 2 meter fra fasadeliv. 
 
Tekniske installasjoner skal i sin helhet være integrert i bygningskroppen. 
 
Det tillates forretning/annen offentlig eller privat tjenesteyting/bevertning i første etasje langs 
Blindernveien eller langs gang og sykkelveg.   
Det tillates uteservering og sykkelparkering for beboere under åpent overbygd areal langs Blindernveien. 
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Det tillates anlegg for lokal overvannshåndtering utenfor byggegrenser som del av boligenes og 
barnehagens utearealer. 
 
§ 3.3 Utforming 
Bebyggelsen skal utformes som blokkbebyggelse med flate tak. 
Takene skal vurderes som del av byens taklandskap og behandles som en del av tiltakets samlede 
arkitektoniske uttrykk.  
 
Det skal opparbeides felles takterrasse for beboerne på taket i felt B. Takterrassen skal beplantes og ha god 
brukskvalitet. Rekkverk skal trekkes minimum 1 m inn fra gesims og skal være transparente. 
 
Takflater som ikke benyttes til uteoppholdsareal skal utformes som grønne tak, beplantet med sedum eller 
gress. 
 
Det skal i felt B etableres en åpning i bygningskroppen på bakkeplan som skal være gjennomgående fra 
Blindernveien til boligenes gårdsrom i felt C. Det åpne overbygde arealet skal ha minst 5 meter fri høyde 
og skal være minst 400 m2 stort. Det tillates bærekonstruksjoner i åpent overbygd areal.  
Åpent overbygd areal skal gis god arkitektonisk utforming og være fysisk tilgjengelig fra omgivelsene. 
 
Inngang/nedkjøring til parkeringskjeller skal plasseres og utformes arkitektonisk integrert i bebyggelsen. 
 
Det tillates ensidige leiligheter vendt mot nord og nord-øst, kun ved etablering av studentboliger. 
Det tillates ikke svalganger. 
Det tillates ikke utkragede balkonger og karnapper eller utvendige branntapper. 
 
Ettroms studentleiligheter skal ha en minste størrelse på 19 m2, og innvendig minimumsbredde på 3,2 m. 
Fri høyde i oppholdssonene i studentboligene skal være minst 2,7 m. I tillegg til oppbevaringsplass/skap 
for klær skal studentboligene ha innvendig lagringsplass på minst 2,4 m3.  
 
Minst 20 % av studenthybelenhetene skal være del av større boenheter på 4 til 12 hybelenheter med felles 
kjøkken. 
 
Det skal etableres fellesarealer i tilknytning til boligenes inngangspartier på bakkeplan, ved utgang til 
takterrasse, og i tilknytning til korridorer i 3-4 etasje. Fellesarealene skal ha gode dagslysforhold, skal 
være egnet og tilrettelagt for opphold og nødvendige praktiske funksjoner. Det skal etableres 
fellesvaskerier med kapasitet nok for alle studentboligene. 
 
§ 4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
§ 4.1 Annen veggrunn grøntareal 
Annen veggrunn grøntareal er felles for eiendommene gnr. 46, bnr. 3, 7, 56, 88, 95, 106, 107 og 130 og del 
av gnr. 46, bnr. 1. 
Annen veggrunn – grøntareal mellom felles gangveg og felles avkjørsel skal beplantes med trerekke med 
stedegne trær.  
 
§ 4.2 Gang- og sykkelveg 
Gang- og sykkelveg er felles for eiendommene gnr. 46, bnr. 3, 7, 56, 88, 95, 106, 107 og 130 og del av 
gnr. 46, bnr. 1. 
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§ 4.3 Kjøring til parkeringskjeller 
Det tillates kjøring over annen veggrunn grøntareal og gang- og sykkelveg til parkeringskjeller. 
 
§ 5 Atkomst 
Det tillates varelevering og kjøreatkomst til parkeringskjeller via regulert felles avkjørsel.  
 
Det tillates kjøreatkomst til renovasjon via fortau langs Blindernveien. 
 
§ 6 Parkering 
Det tillates ikke bilparkering på terreng. Bilparkering skal anordnes i underjordisk garasjeanlegg. For 
studentboliger skal bilparkeringsdekningen være minimum 40 % av den til en hver tids gjeldende 
parkeringsnorm.  
 
Parkering for sykkel skal etableres innendørs, i felles anlegg utendørs, eller under åpent overbygd areal. 
Dekningen skal være i henhold til den til enhver tids gjeldende parkeringsnorm. 
Sykkelparkeringsplasser skal plasseres i nærheten av inngangspartier til boligene, og skal være lett 
tilgjengelige. Det skal etableres minst en stasjon for vask og reparasjon av sykler i parkeringskjelleren. 
 
§ 7 Uteareal 
Felles uteoppholdsareal for boliger tillates på takterrasser, terreng og lokk.  
Felles uteoppholdsareal skal utgjøre minst 18 % av boligenes bruksareal. Minst 20 % av utearealet på lokk 
i felt C skal ha minst 0,8 m jorddybde.  
Minst 30 % av felles uteoppholdsareal skal være på lokk eller terreng.  
 
Takterrasser skal utformes med varierte soneinndelinger og nødvendig sol- og vindavskjerming ved hjelp 
av levegger, pergolaer, plantekar med videre. Takterrasse i felt B skal være skjermet mot øst for å ta 
hensyn til beboere i Blindernveien 4. Alle takelementer skal i form og materialbruk fremstå som en 
integrert del av bygningens uttrykk.  
 
Areal utenfor byggegrenser langs Blindernveien skal opparbeides som bygulv med møblering og innslag 
av beplantning, og skal ha tilsvarende materialbruk som det åpne overbygde arealet mot gårdsrommet. 
Areal utenfor byggegrense langs Blindernveien kan benyttes til renovasjon. 
Annet areal utenfor byggegrenser kan benyttes til overvannshåndtering og skal opparbeides som blågrønt 
areal med innslag av trær og plen. 
 
Lekeareal for barnehage skal gjerdes inn og etableres med lekeutstyr for variert og sikker lek. 
Barnehagens uteareal skal være på minst 1 200 m2. 
Barnehagens uteareal skal være tilgjengelig for allmenheten utenfor barnehagens åpningstider. 
 
§ 8 Utomhusplan 
Sammen med søknad om rammetillatelse skal det sendes inn utomhusplan i målestokk 1:200. 
Utomhusplanen skal godkjennes samtidig med rammetillatelse.  
 
Utomhusplanen skal vise utforming av barnehagens lekearealer, uteoppholdsarealer for bolig, møblering, 
gjerder, støttemurer, levegger og andre konstruksjoner, renovasjon, tilgjengelighet for renovasjonskjøretøy 
og brannredskap, lokal håndtering av overvann og snø, eksisterende trær som skal bevares/felles og ny 
vegetasjon, atkomster, gang- og kjøreareal, beplanting, belysning, eksisterende og nytt terreng, 
stigningsforhold, høyde på uteområder målsatt ved atkomster og i ganglinjer og sykkelparkering. 
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Utearealer skal være ferdig opparbeidet i henhold til godkjent utomhusplan før det gis midlertidig 
brukstillatelse. 
 
§ 9 Marksikringsplan 
Sammen med søknad om rammetillatelse skal det sendes inn marksikringsplan i målestokk 1:500 
 
Verdifulle trær skal måles inn. Marksikringsplanen skal vise bevaring av terreng, trær og annen 
vegetasjon, trær som skal felles, samt plassering av beskyttelsesgjerder og andre aktuelle sikringstiltak i 
anleggsperioden. Verdifulle trær utenfor byggegrenser skal bevares. 
 
§ 10 Miljøforhold 
Alle søknadspliktige tiltak innenfor planområdet skal ha høy miljøkvalitet og lav miljøbelastning.  
 
§ 10.1 Overvann 
Overvann skal tas hånd om åpent og lokalt. Det skal avsettes areal slik at overvann kan infiltreres, 
fordrøyes og ledes i trygge flomveier. Overvann fra planområdet skal ikke kunne forårsake flom på de 
tilliggende arealene. 
 
Ved søknad om tiltak skal det dokumenteres at krav til overvannshåndtering er oppfylt. Valg av løsning 
skal begrunnes og bygge videre på prinsippene fra planforslaget, inkludert i utomhusplanen. Valg av 
løsning skal forelegges vann- og avløpsetaten for uttalelse, før det fattes vedtak om rammetillatelse. 
I anleggsfasen tillates ikke ført urenset overvann inn på kommunens ledningsnett eller resipient. 
 
§ 10.2 Fjernvarme 
Tiltak innenfor området som omfattes av konsesjon gitt etter energiloven skal tilknyttes fjernvarmeanlegg. 
De til enhver tid gjeldende retningslinjer for bruk av fjernvarme i Oslo skal legges til grunn, jamfør 
kommuneplanen § 4.3. 
 
§ 10.3 Støy 
Det tillates ensidige studentboliger med fasade i gul støysone, dersom de har tilgang til utendørs 
oppholdsareal med tilfredsstillende lydnivå, har balansert ventilasjon som kan forseres, og tilfredsstillende 
innendørs lydnivå. Det tillates at inntil 1 % av studentboligene har fasade i rød sone, forutsatt at øvrige 
krav til lydnivå og ventilasjon er tilfredsstilt. Uteoppholdsareal skal ha støynivå Lden ≤ 60 dB, med soner 
med støynivå under anbefalt grense i henhold til tabell 3 i Retningslinje for behandling av støy i 
arealplanlegging (T-1442/2012), eller senere retningslinje som erstatter denne. 
Studentboliger med fasade i rød sone må også ha en fasade i gul eller stille sone. 
 
Barnehagens utearealer skal ha støyforhold under anbefalt grense i henhold til tabell 3 i Retningslinje for 
behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012), eller senere retningslinje som erstatter denne. 
 
§ 11 Dokumentasjonskrav 
Ved søknad om igangsettingstillatelse skal det foreligge en plan for anleggsperioden. Planen skal redegjøre 
for trafikkavvikling, tilgjengelighet og trygget for gående og syklende, støyende aktiviteter og avbøtende 
tiltak og rutiner for informasjon til bydelen, beboere og virksomheter i området, samt rutiner for rengjøring 
av vei, felles avkjørsel og felles gang- og sykkelareal, dersom transport av masser medfører tilgrising av 
disse. 
 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/lover_regler/retningslinjer/2012/retningslinje-stoy-arealplanlegging.html?id=696317
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/lover_regler/retningslinjer/2012/retningslinje-stoy-arealplanlegging.html?id=696317
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/lover_regler/retningslinjer/2012/retningslinje-stoy-arealplanlegging.html?id=696317
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/lover_regler/retningslinjer/2012/retningslinje-stoy-arealplanlegging.html?id=696317
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Før søknad om igangsettingstillatelse skal det innhentes uttalelse fra bydelsoverlegen angående 
konsekvenser for Blindernveien skole og Marienlyst skole med hensyn til støy og luftforurensning i 
anleggsperioden og eventuelle avbøtende tiltak.  
 
 
§ 12 Rekkefølgekrav 
Før det gis midlertidig brukstillatelse for boligene skal omgjøring av skråstilte parkeringsplasser til 
langsgående parkeringsplasser i felles avkjørsel (S-4525) være utført. 
 
Før det gis midlertidig brukstillatelse til boligene skal gang- og sykkelveg og annen veggrunn grøntareal 
innenfor det regulerte området være opparbeidet. 
 
Før det gis midlertidig brukstillatelse til boligene skal barnehage innenfor det regulerte området være 
bygget. 
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7 VEDTAK OM OFFENTLIG ETTERSYN 
Plan- og bygningsetaten vedtar å legge følgende forslag ut til offentlig ettersyn:  
 
Forslag til detaljregulering med reguleringsbestemmelser for Blindernveien 6. Planområdet omreguleres 
fra Byggeområde for kontor, offentlig bygning/allmennyttig formål – (undervisning og barnehage), 
byggeområde for bolig, felles gangareal til 
 
Alternativ 1  
Bebyggelse og anlegg 

  Bolig/forretning/barnehage/annen offentlig eller privat tjenesteyting (kultur, helse, 
velvære)/bevertning 

 
Samferdsel og teknisk infrastruktur 

 Gang- og sykkelveg 
 Annen veggrunn - grøntareal 

 
Planforslaget er fremmet av Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus og vist på kart merket Plan- og 
bygningsetaten, ONO-2014062555-1 og datert 26.05.2015. 
 
Alternativ 2 
Bebyggelse og anlegg 

  Bolig/forretning/barnehage/annen offentlig eller privat tjenesteyting (kultur, helse, 
velvære)/bevertning 

 
Samferdsel og teknisk infrastruktur 

 Gang- og sykkelveg 
 Annen veggrunn - grøntareal 

 
Planforslaget er fremmet av Plan- og bygningsetaten og vist på kart merket Plan- og bygningsetaten, 
ONO-2014062555-2 og datert 26.05.2015. 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 og i samsvar med bystyrevedtaket 
17.06.2009. 
 
 
 
****** Ikke slett eller skriv i dette feltet !! ******* 
****** Elektronisk godkjenning settes inn her ! ! *************** 
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