Ormsund

Mulighetsstudie utarbeidet for Oslo Kommune, Eiendoms og byfornyelsesetaten, 14. februar 2013

Skisseutkast

Formålet med mulighetsstudien er å utrede bruksmuligheter for
sosial infrastruktur på de kommunale eiendommene med sikte
på en fremtidig omregulering. Området skal fortsatt ha sosiale
tilbud som i dag, men mulighetsstudien skal analysere og belyse
utviklingspotensialet for sosial infrastruktur som omsorgsboliger,
omsorg+, og helseservice i tillegg til ordinære boliger. Idrettsformål og permanent barnehage kan også vurderes innen
området.

Mulighetsstudien viser tre ulike alternativer for utnyttelse av
området, i henhold til disse overordnede føringene.
EBYs kontaktperson i arbeidet med mulighetsstudiet har vært
Arkitekt Hernan C. Vasquez.
Foreløpig rapport, 01.02.2013, revidert 14.02.2013
Arkitektkontoret GASA AS
Lise Larstuvold, Per Kr. Monsen, Martin Baggerud

Oslo Havn KF eier de fleste eiendommene innenfor området
for mulighetsstudiet. Øvrige eiendommer eies av EBY og OBY.
Eksisterende bygningsmasse er i dårlig forfatning og trenger
rehabilitering.
Byantikvaren har 28.01.2013 varslet igangsetting av fredningsforslag for Bekkelagstunet (se vedlegg).

Foto: arkiv Plan og bygningsetaten Oslo kommune
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BAKGRUNN

utført av Arkitektkontoret GASA A/S for Oslo Kommune, Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) har
etter forutgående tilbudskonkurranse engasjert Arkitektkontoret
GASA AS til å utarbeide en mulighetsstudie for et område mellom
Nedre Bekkelaget skole og båthavna på Ormsund. EBYs oppdrag er gitt fra Byrådsavdelingen for byutvikling (BYU) i brev av
06.06.2012.
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ALTERNATIV 1B
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Dette mulighetsstudiet beskriver 3 ulike retninger for utvikling
av området på Ormsund, som domineres av Bekkelagstunet.
I tillegg er det vist alternativer der Ormsundveien, som ligger
utenfor området, legges om. Dette gir både en mer trafikksikker situasjon for beboere på Ormøya og Malmøya, brukere og
besøkende av Ormsund-området, samtidig som det gir økte og
attraktive tomtearealer.

skole. Øvrige bygninger i tunet foreslås utnyttet til omsorgsboliger ”light”, med helsesenter og tilhørende helsetilbud. Område G fortettes og foreslås til boliger (omsorg, ungdomsboliger,
økologiske forsøksboliger etc). Eksisterende parkeringsplass mot
vest/båthavna beholdes, mens det opparbeides et lekeområde/
friområde der lekeområdet ligger i dag. Midlertidig barnehage
fjernes og tomten bebygges med boliger.

Alternativ 1 tar utgangspunkt i full bevaring av eksisterende
bebyggelse, med boligfortetting i søndre områder som i dag er
regulert til boliger. Dessuten benyttes deler av Bekkelagstunet
til barnehage, i kombinasjon med nybygg mot Nedre Bekkelaget

Alternativ 2 foreslår riving av to kasernebygg på Bekkelagstunet, og denne delen av tunet bebygges med ny 6-8 avdelings
barnehage. Resterende tunbebyggelse restaureres og benyttes
som omsorgsboliger ”light”. I tillegg foreslås fortetting med oms-

SAMMENDRAG
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ALTERNATIV 1

orgsboliger på tunet. Del av område G – Agnesjordet/Ormsundveien 14 – rehabiliteres og fortettes med boliger. Eksisterende
sveitservilla i Ormsundveien 12 – som er i svært dårlig forfatning – foreslås revet og erstattet med nye boliger. Områdene i
syd bebygges med boliger. Boliger for Rom-folket foreslås fjernet.
Område for lek og spill foreslås lagt til eksisterende parkeringsplass.
Alternativ 3 viser riving av hele Bekkelagstunet, noe som frigjør
store tomtearealer. Her foreslås sykehjem med tilliggende
omsorgsboliger og helsesenter med tilhørende helsetilbud. Ny
6-8 avdelingers barnehage etableres på østre del av området,

SAMMENDRAG

ALTERNATIV 1B

mot dagens SFO-bygg og skolen. Søndre tomter bebygges med
boliger. Boliger for Rom-folket foreslås fjernet, og det etableres
et servicebygg for badeplassen, roklubben og båthavna. Dette
kan eventuelt kombineres med et felleshus for området. Område
for lek og spill foreslås lagt til eksisterende parkeringsplass.

1:3000
ALTERNATIV 2

ALTERNATIV 2B

ALTERNATIV 3
1:3000

ALTERNATIV 3B

Ormsundveien er omregulert iht S-4463 av 26.08.2009, men
veien er ikke opparbeidet iht vedtatte reguleringsplan. Det
antas at en eventuell utvikling av Ormsundområdet vil kreve
avkjøringsmuligheter fra Ormsundveien.

For alle alternativer oppnås større og mer funksjonell fortetting
dersom Ormsundveien legges om. Lekeområdet, som i dag ligger vest for midlertidig barnehage, foreslås i to av alternativene
flyttet til parkeringsplassen mot båthavna/Ormsundveien. Denne
lokaliseringen kan gjøre den mer tilgjengelig. Nytt parkeringsareal mot Bekkelagstunet kan da sambrukes mellom ulike funksjoner
i området.
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REGULERINGSKART
30.01.2013
Målestokk 1:1500
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Foto:Oslo Havn, hjemmeside

GJELDENDE REGULERINGSPLANER
Det foreligger flere reguleringsplaner for området. Området er
i dag regulert til blant annet bolig, tomt for offentlig bygning,
spesialområde bevaring, friområde og offentlig trafikkområde/
parkering. For området gjelder følgende reguleringsplaner:
S-2635, 12.11.82,
Tomt for offentlig bygning - sosial institusjon, U=0,25-0,30,
Byggeområde for boliger, U=0,30,
Tomt for offentlig bygning - barnehage
Friområde,
Felles avkjørsel

EKSISTERENDE FORHOLD

Nedlagt barnepark ved skolen

S-3639, 11.12.97
Spesialtomt bevaring (skole),
Byggeområde for boliger BYA=24%
Felles avkjøring
S-3408, 27.04.94
Offentlig trafikkområde småbåthavn

EIENDOMSFORHOLD
I tillegg er Ormsundveien omregulert, men ikke opparbeidet
iht vedtatte reguleringsplan. Ormsundveien ligger utenfor
området for mulighetsstudien, men kommenteres her da det
i mulighetsstudiens alternativ B foreslås flytting av veien forbi
området.
Rekkefølgebestemmelsene i denne planen angår opparbeidelse av vernesonen mot havnevirksomheten, samt
avkjøringsmuligheter til næringsområde A nord for Ormsundområdet. Dette påvirker i liten grad arbeidet med mulighetsstudien,
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HAV

EIENDOMSFORHOLD
1:3000
men dersom området skal utvikles må det tilrettelegges for
avkjøringsmuligheter fra Ormsundveien til området som omfattes
av mulighetsstudien.
I KDP-5 er det beskrevet en overordnet gang- og sykkelvei langs
Ormsundveien. Utvikling av Ormsund legger ingen hindringer for
dette.
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FUNKSJONER - OMKRINGLIGGENDE
OMRÅDET
Planområdet ligger øst /syd for Ormsundveien på Nedre Bekkelaget i bydel Nordstrand, og er – etter mindre justeringer av
områdegrensene i prosessen - ca 42,6 daa. Oslo Havn KF eier
størstedelen av tomtene. Bebyggelsen består av ulike typer bygg
fra ulike tidsepoker. Noen er regulert til bevaring, noen står på
Byantikvarens gule liste, mens Byantikvaren nå har utarbeidet
forslag til fredning av Bekkelagstunet, som er den største eiendommen innenfor området for mulighetsstudiet.
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OMKRINGLIGGENDE FUNKSJONER
1:3000 FUNKSJONER - OMRÅDET
Bebyggelsen innenfor området er i dag preget av forfall. Så å si
all bebyggelse har vedlikeholdsbehov, og bærer preg av tilfeldig
skjøtsel. Et av byggene på Bekkelagstunet ble alvorlig brannskadet i 2007, og dårlig sikring etter brannen har forsert skadeomfanget. Det foreligger to tilstandsrapporter om denne bygningen.

FUNKSJONER I PLANOMRÅDET
1:3000

I områdets umiddelbare nærhet ligger Nedre Bekkelaget skole
med tilhørende SFO-avdeling, eksisterende boligområder, omfattende havnevirksomhet med buffersone mot området, samt
småbåthavn og badeplass.

Gjennom deler av området, syd for midlertidig barnehage, er det
viktige grøntstrukturer med verdifullt biologisk mangfold, som
utgjør en lokal naturressurs.

MULIGHETSSTUDIE

EKSISTERENDE FORHOLD
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C. Eksisterende adkomst til Ormsundveien 22.
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D
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B. Eksisterende adkomst til Bekkelagstunet fra Ormsundveien

E. Adkomst til midlertidig barnehage fra Grønsundveien

TRAFIKK/ADKOMST/PARKERING/STØY
Adkomst for bil, sykkel, buss og gående skjer fra Ormsundveien.
Avkjørsel til Mosseveien/E18 har stor trafikk, spesielt i forbindelse med havneaktivitetene nord for området. HAV arbeider nå
med endret løsning for havnetrafikken i dette området, noe som
vil redusere tungtrafikken og bedre trafikksituasjonen betraktelig
for Ormsundområdet.
Ormsundveien er stedvis trang og er lite oversiktlig for fotgjengere. Det er felles avkjørsler fra nord og vest til eiendommene
innenfor området. Mot vest, ved småbåthavna, er det anlagt en

EKSISTERENDE FORHOLD

INFRASTRUKTUR OG STØY
parkeringsplass for besøkende og brukere av havna. For øvrig
skjer parkering ved den enkelte eiendom.

TRAFIKK OG STØY
1:3000
Gjennom området øst/vest er det etablert gangveier som
betjener midlertidig barnehage på Felt DI, samt Nedre Bekkelaget skole. Gangveien er dårlig opparbeidet, og har ikke belysning.

Området mot havnevirksomheten er støyskjermet med vegetasjon i en regulert buffersone, og før Ormsundveien utvides og
opparbeides iht gjeldende regulering må buffersonen opparbeides iht denne planen. Mosseveien er også en støykilde, men
skjermes noe av vegetasjonsbeltene, topografien og omkringliggende bebyggelse i området.

UTVIKLING AV ORMSUND		

MULIGHETSSTUDIE
9

utført av Arkitektkontoret GASA A/S for Oslo Kommune, Eiendoms- og byfornyelsesetaten

REGISTRERT
KULTURMINNE
(revet)

BEVARINGSVERDIG
REGULERT TIL
BEVARING
VARSLET
FREDNINGSSAK

REGULERT TIL
BEVARING
REGISTRERT
KULTURMINNE

ANTIKVARISKE HENSYN
VERNEFORHOLD
Det er ca 20 større og mindre bygninger totalt innenfor områdeavgrensningen for mulighetsstudiet. Ca 16 bygninger eies av
HAV, 2 eies av OBY, 1 eies av UBF, og 1 eies av EBY. En bygning
er i dag regulert til bevaring, Gnr/Bnr197/324.

ANTIKVARISKE FORHOLD
1:3000
Ormsundveien 4A er regulert til bevaring, mens Ormsundveien
12, 14 og 4B står på Byantikvarens gule liste.

I tillegg har Byantikvaren i januar 2013 fremmet fredningsforslag
for Bekkelagstunet. Fredningsforslaget omfatter alle bygninger, 5
kasernebygg i to etasjer og et velferdsbygg i en etasje, inkludert
planer, fasader, konstruksjoner etc - samt de utearealer som
utgjør tunet. Dersom dette fredningsforslaget vedtas vil det ikke
kunne bygges nybygg innenfor eiendommene 197/13, 117, 167
og 183.
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DAGENS BYGNINGER – FUNKSJONER OG STANDARD
På Bekkelagstunet Ormsundveien 16, også kalt Sjøfartens
internat, driver Norsk folkehjelp med støtte fra Velferdsetaten en
sosial institusjon på et-års leiekontrakt. Det bor inntil 50 personer i de 5 kasernebyggene. Hovedhuset benyttes til fellesfunksjoner og administrasjon. Bekkelagstunet driver ingen kurativ
virksomhet i dag, men har en åpen dialog med beboerne som
har problemer både av økonomisk og helsemessig art.
Anlegget ble bygget av russere i tysk fangenskap i perioden
1940-42. Tunet består av en hovedbygning, med forsamlingssal
og fem kasernebygg, hver i to etasjer. I tillegg ligger et legekon-

MULIGHETSSTUDIE

Bekkelagstunet / Agnesjordet, Ormsundveien 16

tor i vaktbygget ved innkjøringen til tunet. Øst for hovedbygget
ligger tre mindre bygninger, garasje og lager. Mot friområdet
i syd ligger en tidligere bunker. Deler av det karakteristiske
veidekket av betongheller er også synlig på tunet.
Et av kasernebyggene fikk store brannskader i 2010, og har
stått delvis åpen og dårlig tildekket siden. Dette har medført
store bygningsmessige skader med fukt og soppangrep. HAV
har utarbeidet to tilstandsrapporter for dette kasernebygget,
og begge konkluderer med at det må investeres store beløp for
å redde bygningen. Øvrige kasernebygg preges også av dårlig
utvendig vedlikehold, med et stort behov for rehabilitering, selv

EKSISTERENDE FORHOLD
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Fotograf: Ukjent. Oslo byarkiv/A-200027/Uc/0001/877

Agnesjordet

Fagerli

Slutten av 1800-tallet
Bolig for Kjeld Stub Irgens,
Sjøfartsminister for
Nasjonal Samling

HISTORISKE
BYGG BYGG
HISTORISKE
om situasjonen ikke er så kritisk som for den brannskadede kasernen. Hvert bygg har 6 boligrom og trapp, organisert langs en
midtkorridor. Areal pr etasje er ca 170 m2. Byggene har relativt
dårlige dagslysforhold, da vindusflatene er begrenset.
Bygningene er ikke tilstrekkelig brannsikret, og Brann- og redningsetaten har pålagt eier å brannsikre bygningene i løpet av
våren 2013. Bekkelagstunet eies av HAV.

1:3000Ormsundveien 12
På Felt DI er det etablert et midlertidig barnehagebygg – bygget
av moduler - med 6 avdelinger. Boligen på Ormsundveien 4A er
regulert til bevaring, og er under utbedring. Felt DII, Ormsundveien 4B, er bebygget med et mindre bygg (stall/lager), og eies
av HAV. Bygget er ikke i bruk.
Øst for eksisterende friområde/Felt DI ligger et bolighus i halvannen etasje, som nå er under rehabilitering. Denne bygningen eies
av HAV.

Fagerli.

Fotograf: Wilse, Anders Beer. Oslo Museum/OB.Y7754

På Felt G er det i dag to Sveitservillaer. Den sydligste – Gnr/Bnr
197/184 - er ubebodd, mens den nordre – Gnr/Bnr 197/182
– huser Ormsundveien økogrend. Den ubebodde sveitservillaen
preges av forfall og mangel på vedlikehold. Vinduene er spikret
igjen. Begge disse sveitservillaene er registrert på Byantikvarens gule liste, og eies av EBY og OBY.
Området har i dag lav utnyttelse.

På Felt H er det bygget 2 boliger for Rom-folk. Dette er modul-/
elementbygg fra 2003, som virker å være i god stand. Eiendommen eies av HAV.

EKSISTERENDE FORHOLD
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Gangsti fra skolen mot havn.
Grøntdrag mellom Bekkelagstunet og midlertidig barnehage.

Utsikt fra Ormsund bro mot Oslo Sentrum.
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MANGFOLD

GRØN
G

TDRA

LANDSKAP
- VEGETASJON
- BIOLOGISK
MANGFOLD
LANDSKAP
OG BIOLOGISK
MANGFOLD

fra midlertidig barnhage mot skolen.
1:3000Gangsti
Grøntdrag mellom Bekkelagstunet og Fagerli.

Bekkelagstunet er plassert nede på flaten. Tunet oppfattes som
åpent og har noen enkelte store trær.

VEGETASJON - OVERORDNEDE GRØNTDRAG ØKOLOGISK MANGFOLD
Fra syd strekker et tett grøntdrag seg inn i området, ved Felt DI
og DII. Grøntdraget består i hovedsak av parklandskap og frisk
kalkfuruskog, og har stedlig karakter av urskog. Vegetasjonsbeltet er ønsket bevart, men trenger skjøtsel.
Området for øvrig preges av grønne flater og ulike typer vegetasjon i form av trær. Eksisterende gangveier gjennom området
er dårlig skjøttet og trenger bedre belysning.

EKSISTERENDE FORHOLD
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MØTER MED BERØRTE ETATER OG ORGANISASJONER
I arbeidet med mulighetsstudien er det avholdt møter med
følgende:

UTVIKLING AV ORMSUND		
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Nedre Bekkelaget Vel, 02.12.2012
Velet understreket viktigheten av å bevare og skjøtte grøntstrukturene gjennom området. Bekkelagstunet ble foreslått utviklet til
grendesenter, barnehage, eldreboliger, legesenter etc. Bygningene mot parkeringsplassen kan vurderes som servicefunksjoner
til badeplassen, båthavna og kajakklubben, med for eksempel
dusjanlegg, garderober, enklere servering osv. Velet ønsket også
oppgradering av lekeområdet på område D. Dessuten ønsket
Velet å videreutvikle gangveiene gjennom området.

MULIGHETSSTUDIE

Byantikvaren, 20.12.2012 og 24.02.2013
Byantikvaren informerte om at de hadde igangsatt arbeid med
fredningsforslag etter kulturminneloven for Bekelagstunet.
Forslaget vil omfatte utearealer og bygninger med fasader,
planer og konstruksjoner. Eventuell fredning vil ikke nødvendigvis
være til hinder for å utnytte anlegget til barnehage, omsorgsboliger etc. En utfordring vil være krav til universell utforming
og brannsikring. Byantikvaren kan vurdere om ett av kasernebyggene settes tilbake til original standard, mens det for de
øvrige kan tillates nennsomme endringer.

Oslo Havn KF, 02.01.2013
HAV er lite interessert i at Bekkelagstunet fredes. Det ble i møtet
overlevert to tilstandsrapporter vedrørende den brannskadede
kasernen, som begge konkluderte med at bygget har store fuktog soppskader. Rehabilitering ble vurdert som omfattende og
kostbart. Tomt DI kan utvikles som boligområde.
Parkeringsplassen mot vest kan vurderes mhp fellesfunksjoner.
HAV så i utgangspunktet ingen problemer med at Ormsundveien legges om, og så potensialet ved øket bebyggbart areal
mot Bekkelagstunet. HAV ønsket at et av alternativene i mulighetsstudiet beskriver riving av Bekkelagstunet og forslag til ny
bebyggelse.

MØTER MED BERØRTE PARTER

utført av Arkitektkontoret GASA A/S for Oslo Kommune, Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Ormsundveien økogrend, Ormsundveien 14,
15.01.2013
Initiativtakerne til forsøksprosjektet Ormsundveien økogrend presenterte historien bak, og planene for prosjektet. Økologiprosjektet er i startfasen, og det er etablert en arbeids- og referansegruppe for å klargjøre mål for prosjektet. Det ble understreket
at prosjektet krever ekstern finansiering og støtte for å kunne
gjennomføres. Initiativtakerne ønsket at kommunen skulle eie et
framtidig boligprosjekt, med beboerne som leietakere.

MØTER MED BERØRTE PARTER

Nordstrand bydel, 17.01.2013
Bydelen fokuserte på behov for plasser til rimelig funksjonsfriske
beboere (”omsorgsboliger light”), som er boligtilbud med et
noe lavere servicenivå enn tradisjonelle omsorgsboliger. Dette
vil være boliger med et differensiert tilbud for mennesker som
krever et visst tilsyn, men ikke psykisk helse eller rus. Bydelen
var positiv til tradisjonelle boliger i randsonene, som ville motvirke ”klientifisering” av området. Dessuten ble det understreket
behovet for å oppruste gang- og sykkelveier i området, som vil
kunne bidra til å skape møteplasser og sosialt samvær.

UTVIKLING AV ORMSUND		
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FLYTTING AV
ORMSUNDVEIEN
- Kan bedre trafikksituasjon
og gi større sammenhengende
byggeområde
Eksisterende veiføring mot Ormøya.
Sett fra innkjøring til Bekkelagstunet mot sving
ved Ormsundveien 20.

5m

12,

Fra Ormsund bru mot planområdet.

22

Grønsundveien mot Ormsundveien.
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Eksisterende veiføring mot Mosseveien.
Sett fra Ormsundveien 22 mot innkjøring til
Bekkelagstunet.

MULIGHETSSTUDIE
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TILLEGGSTOMT
OMLEGGING AV ORMSUNDVEIEN
BEDRING AV TRAFIKKSITUASJON
OG UTVIDETVED
BYGGEOMRÅDE
1:3000

FORUTSETNING LØSNINGSFORSLAG

utført av Arkitektkontoret GASA A/S for Oslo Kommune, Eiendoms- og byfornyelsesetaten

ALT. A
BEVARING AV ORMSUNDVEIEN
NEDRE
BEKKELAGET
SKOLE

Utbyggingsmuligheter med Ormsundveien slik den
er plassert i dag.

NEDRE
BEKKELAGET
SKOLE

NEDRE
BEKKELAGET
SKOLE

AGNESJORDET
BOLIGER

AGNESJORDET
BOLIGER

AGNESJORDET
BOLIGER

Sansehage

Sansehage

P

BARNEHAGE
SOLBAKKEN

OMSORGSBOLIGER

EKSISTERENDE
BOLIGER

BARNEHAGE 6-8 avd.
SOLBAKKEN
OMSORGSBOLIGER

P

SERVICE
STRAND/HAVN

HELSETUN

BARNEHAGE SOLBAKKEN
6-8 avd.

P

SERVICE
STRAND/HAVN

HELSETUN
M. OMSORGSBOLIGER

Sansehage

Bunker til lek

Bunker til lek

Bunker

P
Lek

P

Volleyball LEK/SPILL

Lek

P

Volleyball LEK/SPILL

PARKERING

Håndball
EVENTYRSKOGEN
BOLIGER

P

P

P

P

Håndball

Lek

P

2 etg.
740 m2

P
LEK/SPILL

Lek

SYKEHJEM
OMSORG
SKOLE

P

EVENTYRSKOGEN
BOLIGER

EVENTYRSKOGEN
BOLIGER Evt. parkering

Evt. parkering
under hus

under hus

P

P

P

Evt. adkomst ovenfra

ALTERNATIV 1A

ALTERNATIV 1

ALTERNATIV 2A

1:3000
ALTERNATIV 2

ALTERNATIV 3A

ALTERNATIV 3
1:3000

1:3

ALT. B
OMLEGGING AV ORMSUNDVEIEN
NEDRE
BEKKELAGET
SKOLE

Utbyggingsmuligheter med Ormsundveien flyttet
ut i buffersonen.

BOLIGER/
HELSETUN

AGNESJORDET
BOLIGER

AGNESJORDET
BOLIGER

AGNESJORDET
BOLIGER

Sansehage

BARNEHAGE 6-8 avd.
SOLBAKKEN

Sansehage

BARNEHAGE
SOLBAKKEN
OMSORGSBOLIGER

EKSISTERENDE
BOLIGER

NEDRE
BEKKELAGET
SKOLE

NEDRE
BEKKELAGET
SKOLE

OMSORGSBOLIGER
P

P
SERVICE
STRAND/HAVN

HELSETUN
Bunker til lek

P

Sansehage

SERVICE
STRAND/HAVN

HELSETUN
M. OMSORGSBOLIGER

BARNEHAGE SOLBAKKEN
6-8 avd.

Bunker til lek

Bunker

P
Lek

P

Volleyball LEK/SPILL

Lek

P

Volleyball LEK/SPILL

PARKERING

Håndball

P
P

P

P

Håndball

P

EVENTYRSKOGEN
BOLIGER
LEK/SPILL

P
EVENTYRSKOGEN
BOLIGER

Lek

SYKEHJEM
OMSORG
SKOLE
Lek

P

Evt. parkering
under hus

Evt. parkering
under hus

P

P

EVENTYRSKOGEN
BOLIGER

P

Evt. adkomst ovenfra

ALTERNATIV 1

FORSLAG TIL NY ORGANISERING, NYE FUNKSJONER OG
FORTETTING
I henhold til bestillingen er det utarbeidet 3 ulike forslag
som grunnlag for utvikling av området som omfattes av mulighetsstudiet. I tillegg er det til hvert forslag vist alternativ B,
som viser hva som oppnås for de ulike alternativene dersom
Ormsundveien legges om og flyttes inn i buffersonen mot havneområdet i nord. Bekkelagstunet utgjør en stor del av området,
og potensialet for området er avhengig av hvordan tunet med
bebyggelse vurderes. Som nevnt har Byantikvaren utarbeidet et

ALTERNATIV 1B

1:3000
ALTERNATIV 2

fredningsforslag for denne bebyggelsen. For alle forslagene skal
Oslo kommunes parkeringsnorm for den åpne byen legges til
grunn. Dette betyr 1,7 biler pr småhusboliger i felles parkeringsanlegg, og 0,2 /0,4 biler pr henholdsvis1-roms/2-roms omsorgsleilighet. I tillegg opparbeides sykkelparkeringsmuligheter
etter samme norm.

ALTERNATIV 2B

ALTERNATIV 3B

ALTERNATIV 3
1:3000

Barnehage
Helse/omsorgsboliger
Sykehjem/Omsorg/Skole
Bolig
Service

LØSNINGSFORSLAG
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ALTERNATIV 1B

Eksisterende bygg

Nybygg
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ALTERNATIV 2B

LØSNINGSFORSLAG
ALTERNATIV 3B
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ULEMPER
Eksisterende bygninger er kostbare å rehabilitere.
Bevaring av bebyggelsen på Bekkelagstunet gir
liten generalitet og fleksibilitet med hensyn på
rasjonell utvikling av nye funksjoner. Bebyggelsen
tilfredsstiller ikke krav til universell utforming og
dagslys, og må brannsikres. Bynært område med
lav kapasitet.

ALTERNATIV 1A

ALTERNATIV 1B

Bevaring - Nybygg - Riving

ALTERNATIV 1 - NYTT/EKSISTERENDE/RIVING

Alternativ 1 er vist i to versjoner: 1A og 1B. Alternativ 1A viser
trafikksituasjonen slik den er i dag, mens Alternativ 1B viser
konsekvenser og muligheter dersom Ormsundveien legges om.
I alternativ 1 foreslås alle bygninger innenfor Bekkelagstunet
bevart, i tråd med signaler fra Byantikvaren. De to østre kasernebyggene foreslås benyttet til barnehage sammen med et foreslått nybygg mot øst. Øvrige bygninger innenfor Bekkelagstunet
omdisponeres og ombygges til omsorgsboliger ”light”. Hovedbygget kan omdisponeres til å huse ulike helse- og servicetilbud,
både for omsorgsboligene og nærområdet for øvrig.

UTVIKLING AV ORMSUND		
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Det må gjøres brannsikkerhetsmessige vurderinger av byggene,
i tillegg til at de må vurderes for universell tilgjengelighet og
dagslyskvaliteter. Dersom de bevares og omdisponeres, vil man
om nødvendig måtte tillate eksterne rømmingstrapper etc. Dette
kan komme i motstrid til Byantikvarens fredningsplan.
Det foreslås fortetting med et to-etasjes bygg mellom sveitservillaene på felt G. Dette øker boligkapasiteten, men det tas ikke
stilling til hva slags boliger dette kan være.
På Feltene DI og DII foreslås generelle boliger som rekkehus i
to etasjer med evt U-etg mot terreng – ”Eventyrskogen boligsa-

MULIGHETSSTUDIE

meie”. Det vises 14 boliger, med nødvendig antall P-plasser etter
Oslo kommunes parkeringsnorm for den åpne byen. Boligene må
planlegges og bygges med fokus på vern av vegetasjonsbeltet i
området.
Boligene på Felt H foreslås beholdt som i dag.
Gangveien i friområdet mellom Bekkelagstunet og Felt DII
beholdes og opprustes til en viktig tverrforbindelse mot skolen. I
tillegg foreslås gangforbindelse nord/syd gjennom området.

1:3000

Området for lek mot småbåthavna, og eksisterende parkeringsplass, beholdes som i dag.
Dersom Ormsundveien legges om – slik det er vist i Alternativ
1B – gir dette ca 3.600 m2 ekstra tomteareal nord for Bekkelagstunet. I dette alternativet foreslås derfor nybygg som
utvidelse av framtidige funksjoner på Bekkelagstunet, alternativt
som utvidelse av boligarealet på Felt G.

ALTERNATIV 1
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FORDELER
Historiske bygg og komplett anlegg fra 2. verdenskrig bevares for ettertiden. Dagen trafikksituasjon endres i liten grad, selv om områdene DI og
DII utbygges med boliger.

Barnehage
2 etg.

Helse/omsorgsboliger

NEDRE
BEKKELAGET
SKOLE

Bolig
2 etg.

Service

700 m2 eks
380 m2 ny
2 etg.

AGNESJORDET
BOLIGER

BOLIGER/
HELSETUN

2 etg.
1790 m2 ny

2 etg.
1 etg.
190 m2 eks
860 m2 eks

Sansehage
1 etg.

BARNEHAGE
SOLBAKKEN

1 etg.

1 etg.
330 m2 eks

OMSORGSBOLIGER

EKSISTERENDE
BOLIGER

2 etg.

2 etg.

2 etg.
720 m2 ny

P

Uteareal
3500 m2

1200 m2 eks

HELSETUN

Bunker til lek
2 etg.
1400 m2 eks

1 etg.
250 m2 eks

PARKERING

Lek

2 etg.

P

2 etg.
500 m2 eks

2 etg.

EVENTYRSKOGEN
BOLIGER
P

2 etg.

LEK/SPILL

2 etg.
240 m2 eks

P

P
180 m2 pr bolig
14 hus
2520 m2 ny

SITUASJONSPLAN ALTERNATIV 1			
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2 etg.

Evt. adkomst ovenfra
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Oversikt fra nordvest.

Fra havna.

Adkomst til Bekkelagstunet fra Ormsundveioen.
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BARNEHAGE
Tillegg
17,6 m2

Lek
50,1 m2

Administrasjon
20,1 m2

Korridor
18,6 m2

Enhet 2 - Opphold
19,5 m2

Garderobe Grovgard
10,6 m2 11,3 m2

Plan 1

Tillegg
17,6 m2

Lek
50,1 m2

Korridor
18,6 m2

Lek
27,1 m2

Kapasitet pr. hus:
Bruttoareal: 190m2 x 2etg = 380 m2
Funksjonsareal: 125 m2 x 2 etg = 250 m2

Enhet 1 - Sov
19,5 m2

Enhet 4 - Sov
19,5 m2

Krav til uteareal:
Innelekeareal x 6 = 144m2 x 6 = 864 m2

Plan 2

PLAN KASERNE - BARNEHAGE M=1:200

KASERNE - BARNEHAGE

Felles
10,6 m2

Felles
28,2 m2

Felles
10,7 m2

Enhet 4 - Opphold
29,7 m2

Enhet 3 - Opphold
27,1 m2

Kapasitet pr. hus:
Bruttoareal: 190m2 x 2etg = 380 m2
Funksjonsareal: 125 m2 x 2 etg = 250 m2
4 enheter:
4 to-roms på 37-49 m2
Fellesarealer: 60 m2
Personal: 20 m2
Sum funksjonsareal = 250 m2

Felles
10,6 m2

Korridor
18,6 m2

Gang
16,3 m2

Garderobe Grovgard
10,6 m2 11,3 m2

Enhet 1 - Opphold
27,1 m2

Gang
16,3 m2

Plan 1

Programkrav barnehage
2 avd. 18x2=36 barn:
Lek/opphold 144 m2
Tilleggsfunksjoner 60 m2
Netto adm 45 m2
Sum funksjonsareal = 249 m2

Administrasjon
20,1 m2

Personal
20,1 m2

Korridor
28,4 m2

Gang
16,3 m2

Lek
27,1 m2

Enhet 2 - Sov
17,6 m2

OMSORGS-/UNGDOMSBOLIGER/
BOLIGER FOR BEBOERE
MED SPESIELLE BEHOV

Gang
16,3 m2

Enhet 3 - Sov
22 m2

Plan 2

1:200

PLAN KASERNE - OMSORGSBOLIG M=1:200

KASERNE - OMSORGSBOLIG

Kapasitet pr. hus:
Bruttoareal 190m2 x 2 etg = 380 m2
Funksjonsareal: 125 m2 x 2 etg = 250 m2

Kapasitet pr. hus:
Bruttoareal 190m2 x 2 etg = 380 m2
Funksjonsareal: 125 m2 x 2 etg = 250 m2

Programkrav barnehage:
2 avd. 18 x 2 = 36 barn:
Lek/opphold 144 m2
Tilleggsfuksjoner 60 m2
Netto adm 45 m2
Sum funksjonsareal = 249 m2

4 enheter:
4 to-roms på 37-49 m2
Fellesarealer: 60 m2
Personal: 20 m2
Sum funksjonsareal = 250 m2

1:200

Krav til uteareal: Innelekeareal x 6 = 144 m2 x 6 = 864 m2

ALTERNATIV 1
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ULEMPER
Deler av historiske bygninger rives. Nye boliger gir
trafikkøkning i området morgen og ettermiddag.

ALTERNATIV 2A

Bevaring - Nybygg - Riving

ALTERNATIV 2B

ALTERNATIV 2 - NYTT/EKSISTERENDE/RIVING

Alternativ 2 er vist i to versjoner: 2A og 2B. Alternativ 2A viser
trafikksituasjonen slik den er i dag, mens Alternativ 2B viser
konsekvenser og muligheter dersom Ormsundveien legges om.

tunet med bebyggelse. Alternativ 2 er i strid med Byantikvarens
ønske om fredning, men deler av bebyggelsen kan fredes i dette
alternativet.

I alternativ 2 foreslås riving av de to østre kasernebyggene på
Bekkelagstunet – inkludert den brannskadede kasernebygningen, mens de øvrige bygninger innenfor Bekkelagstunet bevares
og rehabiliteres. På denne måten frigjøres tomteareal innenfor
tunets område til en ny 6-8 avdelings barnehage, med attraktive utearealer mot sydvest. Samtidig kan 3 av kasernene samt
hovedbygget og vaktbygget bevares som historiske elementer i
området. Hovedhuset og gjenværende kasernebygg omdisponeres til helsetun med omsorgsboliger. Det tilrettelegges for nybygg i tilknytning til tunet for å øke funksjonsarealet og avgrense

Som under Alternativ 1 må det gjøres brannsikkerhetsmessige
vurderinger av eksisterende bygg, i tillegg til at de må vurderes
for universell tilgjengelighet og dagslys. Dersom de bevares og
omdisponeres, vil man måtte tillate ekstern rømmingstrapp etc.

UTVIKLING AV ORMSUND		
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Det foreslås fortetting med to stk to-etasjes bygg. Søndre sveitservilla, som i dag ikke er i bruk, foreslås revet, mens nordre
sveitservilla rehabiliteres. Dette øker boligkapasiteten, enten som
tradisjonelle boliger eller som omsorgsboliger.

MULIGHETSSTUDIE

På Feltene DI og DII foreslås generelle boliger som rekkehus i
to etasjer med evt U-etg mot terreng – ”Eventyrskogen boligsameie”. Det vises 22 boliger, med nødvendig antall P-plasser
etter normen. Boligene må planlegges og bygges med fokus på
vern av vegetasjonsbeltet i området. Det kan innpasses mindre
lekeplasser i boligbebyggelsen

1:3000

Gangveien i friområdet mellom Bekkelagstunet og Felt DII
beholdes og opprustes til en viktig tverrforbindelse mot skolen. I
tillegg foreslås gangforbindelse nord/syd gjennom området.
Området for lek flyttes til dagens parkeringsplass og utvikles til
strøksområde for lek og andre fritidsaktiviteter. Parkeringsplasser til ny barnehage foreslås sentralt i området.

Eksisterende, midlertidige barnehage rives og erstattes av ny.
Eksisterende boliger på Felt H foreslås fjernet og erstattet med
et servicebygg for friluftsfunksjoner i området.

Dersom Ormsundveien legges om – slik det er vist i Alternativ
2B – gir dette ca 3.600 m2 nytt tomteareal. I dette alternativet
foreslås derfor nybygg som randbebyggelse mot Ormsundveien,
som tradisjonelle boliger eller som utvidelse av omsorgsfunksjonene på Bekkelagstunet.

ALTERNATIV 2
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FORDELER
Deler av historisk bebyggelse bevares, i tillegg til
at området kan utvikles, dels som nybygg, dels
som rehabilitering. Større fleksibilitet i bebyggelsen i forhold til Alternativ 1. Riving av to kasernebygg muliggjør riving av eksisterende midlertidige barnehage, og etablering av ny, moderne
barnehage. Kombinasjon av sosiale tjenester/
omsorgsboliger og vanlige boliger gir variasjon og
motvirker klientifisering av området.

Barnehage
Helse/omsorgsboliger

NEDRE
BEKKELAGET
SKOLE

2 etg.
320 m2 eks

Bolig

2 etg.
850 m2 ny

Service

2 etg.

3 etg.
1500 m2 ny

AGNESJORDET
BOLIGER

1 etg.
190 m2 eks

3 etg.
1500 m2 ny

BARNEHAGE 6-8 avd.
SOLBAKKEN

2 etg.
1680 m2 ny
Sansehage

Uteareal
4300 m2

1 etg.
1600 m2 ny

1 etg.
2 etg.
1000 m2 ny

HELSETUN
M. OMSORGSBOLIGER

SERVICE
STRAND/HAVN

P

1320 m2 eks

2 etg.
Bunker
2 etg.

1400 m2 eks

Volleyball LEK/SPILL

P

Lek

2 etg.

2 etg.
500 m2 eks

2 etg.

Håndball

P

P
2 etg.

P
EVENTYRSKOGEN
BOLIGER

Evt. parkering
under hus

P

130 m2 pr bolig
22 hus
2860 m2 ny

SITUASJONSPLAN ALTERNATIV 2			

M=1:1000

2 etg.
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Fra havna.

Adkonmst til Bekkelagstunet fra Ormsundveioen.
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ULEMPER
Eksisterende historiske bygninger rives, og er
dermed i strid med Byantikvarens ønske om
fredning. Evt nytt sykehjem og nye boliger fører til
økt trafikk i området.
ALTERNATIV 3A

ALTERNATIV 3B

Bevaring - Nybygg - Riving

ALTERNATIV 3 - NYTT/EKSISTERENDE/RIVING

Alternativ 3 er vist i to versjoner: 3A og 3B. Alternativ 3A viser
trafikksituasjonen slik den er i dag, mens Alternativ 3B viser
konsekvenser og muligheter dersom Ormsundveien legges om.
I alternativ 3 foreslås riving av alle eksisterende bygninger på
Bekkelagstunet På denne måten frigjøres et større tomteareal
innenfor tunets område til en ny 6-8 avdelings barnehage, med
attraktive utearealer mot sydvest, og mulighet for å bygge et
eldresenter/sykehjem/omsorgsboliger/skole på 7 - 9000 m2 i
2-3 etasjer. I henhold til FKOK Sykehjem v34 vil arealkravet til
sykehjem med 144 plasser, med tilhørende dagsenter kreve ca
8600m2 funksjonsareal. Dette samsvarer godt med mulighetene

UTVIKLING AV ORMSUND		
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på tomten i dette alternativet. I henhold til UDEs standardprogram for 8-10 skoler vil arealkravet for 540 elever være ca
4.200 m2, og for 950 elever ca 7500 m2.
Alternativ 3 er i strid med Byantikvarens ønske om fredning, men
i tråd med signaler gitt av HAV på møte 02.01.2013.
Det foreslås fortetting med et to-etasjes bygg på felt G. Sveitservillaene rehabiliteres til boliger/omsorgsboliger ”light”. Samtidig
foreslås nybygg på tunet mellom foreslått ny barnehage og
sykehjem. Dette øker boligkapasiteten, men det tas ikke stilling til
hva slags boliger dette kan være.

MULIGHETSSTUDIE

1:3000

På Feltene DI og DII foreslås generelle boliger som rekkehus i
to etasjer med evt U-etg mot terreng – ”Eventyrskogen boligsameie”. Det vises 21 boliger, med nødvendig antall P-plasser etter
normen. Deler av parkeringsplassene for Felt DII legges under
hus, som følge av terrengtilpasning. Boligene på Felt DII må
planlegges og bygges med fokus på vern av vegetasjonsbeltet i
området. Det innpasses kvartalslekeplasser i bebyggelsen.

beholdes og opprustes til en viktig tverrforbindelse mot skolen. I
tillegg foreslås gangforbindelse nord/syd gjennom området.

Eksisterende boliger på Felt H foreslås fjernet og erstattet med
et servicebygg for friluftsfunksjoner i området.

Dersom Ormsundveien legges om – slik det er vist i Alternativ
3B – gir dette ca 3.600 m2 nytt tomteareal. I dette alternativet
vises mulighet for sykehjem/eldresenter/omsorgsboliger på til
sammen 7-9.000 m2 i 2-3 etasjer.

Gangveien i friområdet mellom Bekkelagstunet og Felt DII

Området for lek flyttes til dagens parkeringsplass og utvikles til
strøksområde for lek og andre fritidsaktiviteter. Parkeringsplasser til barnehage og evt nytt sykehjem foreslås sentralt i området,
og kan sambrukes.

ALTERNATIV 3
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FORDELER
Eksisterende bebyggelse på Bekkelagstunet rives
og frigjør store arealer til utvikling og fortetting.
Det kan bygges sykehjem på 7-9.000 m2, i tillegg til moderne 6-8 avdelings barnehage, som
tilfredsstiller (morgen)dagens krav, på eiendommen. Overordnede grøntstrukturer kan i hovedsak
bevares selv om området utvikles. Kombinasjon
av sosiale tjenester/omsorgsboliger og vanlige
boliger gir variasjon og motvirker klientifisering av
området.

Barnehage
Helse/omsorgsboliger

NEDRE
BEKKELAGET
SKOLE

2 etg.

Sykehjem/Omsorg/Skole

700 m2 eks
450 m2 ny

Bolig

2 etg.

Service

2 etg.

AGNESJORDET
BOLIGER

3 etg.

1600 m2 ny

1 etg.

2 etg.
1 etg.

2 etg.

2 etg.
850 m2 ny

3 etg.
1 etg.
9100 m2 ny

SERVICE
STRAND/HAVN

Uteareal
5650 m2

OMSORGSBOLIGER

P

Sansehage

BARNEHAGE SOLBAKKEN
6-8 avd.

2 etg.
2 etg.
900 m2 ny
Bunker til lek

P
Volleyball LEK/SPILL

SYKEHJEM
OMSORG
SKOLE

Lek
3 etg.

2 etg.
500 m2 eks

Håndball

Lek

P

Evt. parkering
under hus

2 etg.

P
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EVENTYRSKOGEN
BOLIGER

P

180/130 m2 pr bolig
21 hus
3330 m2 ny
2 etg.
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Fra havna.

Adkonmst til Bekkelagstunet fra Ormsundveioen.
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EKSISTERNDE	
  BYGG
ALTERNATIV	
  1A EKSISTERENDE	
  VEI
FULL	
  BEVARING

ALTERNATIV	
  1B OMLAGT	
  VEI
FULL	
  BEVARING

ALTERNATIV	
  2A EKSISTERENDE	
  VEI
DELVIS	
  RIVING

ALTERNATIV	
  2B OMLAGT	
  VEI
DELVIS	
  RIVING

ALTERNATIV	
  3A EKSISTERENDE	
  VEI
FULL	
  RIVING

ALTERNATIV	
  3B OMLAGT	
  VEI
FULL	
  RIVING

SUM

SUM

SUM

SUM

SUM

BARNEHAGE	
  SOLBAKKEN
AGNESJORDET	
  BOLIGER
OMSORGSBOLIGER
HELSETUN
GARASJER
EKSISTERENDE	
  BOLIGER
FAGERLI
STALL	
  FAGERLI

860
700
1200
1590
250
330
500
240
5670

BARNEHAGE	
  SOLBAKKEN
AGNESJORDET	
  BOLIGER
OMSORGSBOLIGER
HELSETUN
GARASJER
EKSISTERENDE	
  BOLIGER
FAGERLI
STALL	
  FAGERLI

860
700
1200
1590
250
330
500
240
5670

OMSORGSBOLIGER
HELSETUN
GARASJER
BOLIGER	
  AGNESJORDET
FAGERLI

1320
1590
250
320
500
3980

OMSORGSBOLIGER
HELSETUN
GARASJER
BOLIGER	
  AGNESJORDET
FAGERLI

1320
1590
0
320
500
3730

BOLIGER	
  AGNESJORDET

700

FAGERLI

BOLIGER	
  AGNESJORDET

SUM
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BTA	
  M2

FAGERLI

500
1200
700

500
1200

NYBYGG
BARNEHAGE	
  SOLBAKKEN
AGNESJORDET	
  BOLIGER

BOLIGER	
  EVENTYRSKOGEN
(14	
  STK,	
  180	
  M2	
  PR	
  BOLIG)
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AREALOVERSIKT	
  MULIGHETSSTUDIE	
  ORMSUND
BTA	
  M2
720
380

TOTAL	
  BTA
Tomteareal
Utnyttelse	
  BTA/tomt

9290
42600
0,22

TOTAL	
  BTA
Tomteareal
Utnyttelse	
  BTA/tomt

11080
46200
0,24

TOTAL	
  BTA
Tomteareal
Utnyttelse	
  BTA/tomt

12100
42600
0,28

TOTAL	
  BTA
Tomteareal
Utnyttelse	
  BTA/tomt

14720
46200
0,32

TOTAL	
  BTA
Tomteareal
Utnyttelse	
  BTA/tomt

14430
42600
0,34

TOTAL	
  BTA
Tomteareal
Utnyttelse	
  BTA/tomt

17430
46200
0,38

2520
3620

BARNEHAGE	
  SOLBAKKEN
AGNESJORDET	
  BOLIGER

720
380

BOLIGER/HELSETUN

1790

BOLIGER	
  EVENTYRSKOGEN
(14	
  STK,	
  180	
  M2	
  PR	
  BOLIG)

2520
5410

BARNEHAGE	
  SOLBAKKEN
OMSORGSBOLIGER
SERVICE	
  STRAND/HAVN
BOLIGER	
  AGNESJORDET
BOLIGER	
  EVENTYRSKOGEN
(22	
  STK,	
  130	
  M2	
  PR	
  BOLIG)

1600
1680
720
1260
2860

BARNEHAGE	
  SOLBAKKEN
OMSORGSBOLIGER
SERVICE	
  STRAND/HAVN
BOLIGER	
  AGNESJORDET
BOLIGER	
  EVENTYRSKOGEN
(22	
  STK,	
  130	
  M2	
  PR	
  BOLIG)

1600
1680
1000
3850
2860

BARNEHAGE	
  SOLBAKKEN
BOLIGER	
  AGNESJORDET
OMSORGSBOLIGER
SYKEHJEM/SKOLE
SERVICE	
  STRAND/HAVN
BOLIGER	
  EVENTYRSKOGEN
(21	
  STK,	
  180/130	
  M2	
  PR	
  BOLIG)
BARNEHAGE	
  SOLBAKKEN
BOLIGER	
  AGNESJORDET
OMSORGSBOLIGER
SYKEHJEM/SKOLE
SERVICE	
  STRAND/HAVN
BOLIGER	
  EVENTYRSKOGEN
(21	
  STK,	
  180/130	
  M2	
  PR	
  BOLIG)

MULIGHETSSTUDIE

8120

10990
1600
450
900
6350
600
3330
13230
1600
450
900
9100
850
3330
16230

AREALOVERSIKT

KALKYLE
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Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten

6
Vedtaksdato:

11.12.1997

Vedtatt av:

Bystyret, egengodkjenning

Saken
gjelder:

Reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for del av gnr.197 bnr.8
m.fl. Ormsundveien, Nedre Bekkelaget skole og boligpmråde, Felt D.

Merknader:
Knytning(er) mot andre planer:
199606015
Saken består av 3 sider inkludert denne.

Plan- og bygningsetaten

REGULERINGSBESTEMMELSER

Besøksadresse:
Vahls gate 1, 0187 Oslo
Postadresse:
Boks 364 Sentrum,
0102 Oslo

UTVIKLING AV ORMSUND		

Telefon: 23 49 10 00
Telefaks: 23 49 10 01

Organisasjonsnummer:
971 040 823 MVA

E-post: postmottak@pbe.oslo.kommune.no
Internett: www.pbe.oslo.kommune.no
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S-3639

S-3639

godkjennelse.
Dersom bevaringsverdig bebyggelse på grunn av brann eller annen uopprettelig skade må erstattes med
nybygg, kan det stilles krav om utforming med tilnærmet samme plassering, volum og form som opprinnelig
bygning.

§ 1. Det regulerte området er vist på plankartet med reguleringsgrense.
§ 2. Området reguleres til:
• byggeområder:
- boliger - felt D I, II
- offentlige bygninger (skole)
• friområde:
- turvei og sti
• spesialområder:
- bevaring (bolig)
- bevaring (skole)
• fellesområde:
- felles avkjørsel F2

§ 7. Fellesområde - felles avkjørsel F2
Felles avkjørsel F2 fra Grønnsundveien skal være felles for gnr.197, bnr.9,177,324,465,580,611,619,663.
Vist plassering gjennom byggeområde for boliger er tilnærmet posisjon og kan justeres i bebyggelsesplan.
§ 8. Parkering
Det skal opparbeides biloppstillingsplasser etter gjeldende parkeringsnorm for Oslo. Skolen skal ha felles
parkeringsplass som opparbeides klart atskilt fra øvrige uteoppholdsarealer. Minimum 5% av disse
parkeringsplassene skal utformes for bruk av bevegelseshemmede med bredde på minimum 3,8 m.

§ 3. Byggeområde for boliger, felt D I og II
a) Innenfor område D I og II, som vist på plankartet, tillates oppført småhusbebyggelse med maksimum
tillatt bebygd areal (BYA) på 24 % i inntil tre etasjer hvor 3. etasje kan utgjøre maksimum 50 % av
underliggende etasjes bruksareal (BRA) og skal ligge i takkonstruksjonen.
Bygningene skal utformes med respekt for tilliggende bygning på felt regulert til spesialområde
bevaring (bolig) og gis en utforming som gir området et helhetlig preg. Byggemelding skal forelegges
Byantikvaren til uttalelse før godkjenning.
Det kreves godkjent bebyggelsesplan før byggetiltak igangsettes. Dette kravet kan fravikes ved en
samlet feltutbygging.
b) Større trær og annen verdifull vegetasjon skal i størst mulig grad bevares og det skal redegjøres for
vegetasjon som bevares/ fjernes i utomhusplan,
som skal følge søknad om byggetillatelse.
c) Innenfor byggeområdet skal det opparbeides felles uteoppholdsarealer med mulighet for lek, med
rimelig størrelse i forhold til antall boenheter. Arealer brattere enn 1:3 regnes ikke med.

§ 9. Støy
Miljøverndepartementets rundskriv T-8/79 skal gjelde for trafikkstøy fra veier og jernbane. Dersom
rundskrivets veiledende grenseverdier for trafikkstøy i forhold til bygninger og utomhusarealer overskrides,
må støybeskyttelsestiltak iverksettes. Der bygninger ikke ligger som støyskjerm mot trafikkstøy fra veier og
jernbane, skal det bygges støyvoll. I forbindelse med eventuelle fasadeisoleringstiltak for å tilfredsstille krav
til innendørs støynivå, må tilfredsstillende inneklimaforhold sikres mht. romlufttemperatur og ventilasjonskapasitet/luftkvalitet. Konferer Helsedirektoratets rundskriv IK-39/91: "Normer for inneluftkvalitet". Alle
støybeskyttelsestiltak skal være ferdige før brukstillatelse gis.
§ 10. Luftforurensning
Luftinntak til bygninger må ikke plasseres i luftforurenset område der luftforurensninger overskrider grenser
som anbefalt i SFT-rapport 92:16 "Virkninger av luftforurensninger på helse og miljø - anbefalte
grenseverdier". Alternativt kreves kvalifisert filtrering/ renseanlegg for inntaksluft.

§ 4. Byggeområde for offentlige bygninger (skole)
a) Området skal ha atkomst som vist med piler på plankartet.
b) Innenfor grense for bebyggelse kan det oppføres bygninger med maksimum etasjeantall og
mønehøyde som beskrevet på plankartet. Fra maksimum mønehøyde i sør skal bebyggelsens østre
del trappes ned mot nord. Trapp og heistårn kan tillates høyere når dette bidrar positivt til
bebyggelsens utforming. Maksimum tillatt BRA er 6000 m.
c) Bebyggelsen skal ha en varig karakter og tilpasses eksisterende bebyggelse i utforming og utførelse.
Skolen inkludert utomhusarealer, skal i retninger, volumoppbygging, utforming og materialer fremstå
som deler av et samlet anlegg.
d) Sammen med søknad om byggetillatelse skal det sendes inn detaljert utomhusplan som viser
kjøreveier, gangveier, parkering, eksisterende og fremtidig terreng, beplantning, vegetasjon som skal
bevares/ fjernes, gjerder, materialbruk og belysning. Utomhusareal skal utformes med respekt for
bygninger regulert til spesialområde - bevaring. Planen skal forelegges Park- og idrettsvesenet og
Byantikvaren til uttalelse før godkjenning.
e) Større trær og annen verdifull vegetasjon samt terreng, skal i størst mulig grad bevares. Beplantning og
annen opparbeiding i samsvar med godkjent utomhusplan må være gjennomført før ferdigattest gis.
f) Før felles avkjørsel F6, Ormsundbakken, vedtatt i S-2635, gjenbygges, skal felles avkjørsel F2 være
opparbeidet.
§ 5. Friområde - turvei og sti
Det tillates opparbeidet gangstier gjennom området. Felles avkjørsel F2 fra Grønnsundveien skal kunne
krysse området som vist med pil på plankartet.
§ 6. Spesialområde - bevaring (bolig) og spesialområde - bevaring (skole)
Eksisterende bygninger skal bevares. Ved utbedring og reparasjon av eksisterende bygninger, innbefattet
bygningskonstruksjoner, vinduer, panel, takstein og andre bygningselementer, har tiltakshaver ansvar for at
de gamle materialene i størst mulig grad bevares i sin opprinnelige sammenheng. Nye materialer skal gis
en utforming som er identisk eller tilnærmet lik de bygningselementene de skal passe til. Alle konstruktive
og eksteriørmessige forandringer skal byggemeldes og forelegges Byantikvaren til uttalelse før
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S-3408

Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTHAVN I
PADDEHAVET - ALTERNATIV I
§ 1. Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense.
§ 2. Området reguleres til følgende formål:
- Trafikkområde/småbåthavn (parkering/småbåtopplag)
- Trafikkområde (kjørevei, gang/sykkelvei)
- Byggeområde for boliger (brygger/badehus)
- Friområde.

6
Vedtaksdato:

27.04.1994

Vedtatt av:

Bystyret, egengodkjenning

Saken
gjelder:

Endret reguleringsplan for småbåthavn i Paddehavet.

§ 3. Det kan anlegges maks. 450 båtplasser ved flytebrygger på Skilpadda.
Det kan anlegges maks. 540 båtplasser ved flytebrygger langs Mosseveistranda.
Det kan innpasses ca 60 båtplasser ved Ormsund syd for Ormsundveien 24/24B.
§ 4. I småbåthavnen skal flytebryggene i prinsippet plasseres som vist på reguleringskartet. Det skal anordnes
parkering for 0,3 - 04, biler pr. båtplass.
Det skal opparbeides min. 60 parkeringsplasser på Ormsundveien 24/24B før det anlegges nye flytebrygger
på Padda.
Ved opparbeidelse av parkeringsplassen på Ormsundveien 24/24B skal det innsendes en utenomhusplan
som viser bl.a. eksisterende vegetasjon og oppmerkingen av parkeringsplassene. Eksisterende trær bør i
størst mulig grad søkes bevart og forhage opparbeides i 3 m bredde langs offentlig vei.
§ 5. Bryggeanlegget ved Fisker Syversens vei 6, 10 skal søkes tilpasset den bevaringsverdige bebyggelsen på
disse eiendommene.
Før utfylling tillates utført langs Mosseveistranda (felt A) må det være innsendt planer for utforming,
materialbruk og beplantning. Planene skal forelegges byantikvaren til vurdering og uttalelse. I disse planene
må det også inngå replassering av badehusene langs Fisker Syversens vei.

Merknader:

§ 6. Det tillates ikke oppsatt stengsel eller gjerder som hindrer allmennheten atkomst/ferdsel til friområdet på
Skilpadda. Tinglyst atkomstrett til friområdet på Skilpadda kan ikke slettes uten bygningsmyndighetenes
samtykke.
Allmennheten skal ha adgang til småbåthavnen i Paddehavet.

Knytning(er) mot andre planer:

§ 7. Det tillates oppført et vakt-/service-/klubbhus på maks. 100 m2 grunnflate på øyas nordvestre side.

Saken består av 2 sider inkludert denne.

§ 8. På byggeområde for boliger - brygge/badehus kan oppføres brygger som stikker maks. 3 m ut fra land og
badehus på maks 12m2.
§ 9. Flytebroen til Skilpadda skal utformes slik at den ikke sperrer gjennomsirkulasjon i overflatelaget i vannet mer
enn 25 - 30 %.

Plan- og bygningsetaten

Besøksadresse:
Vahls gate 1, 0187 Oslo
Postadresse:
Boks 364 Sentrum,
0102 Oslo

Telefon: 23 49 10 00
Telefaks: 23 49 10 01

Organisasjonsnummer:
971 040 823 MVA

E-post: postmottak@pbe.oslo.kommune.no
Internett: www.pbe.oslo.kommune.no
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S-4463

Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SYDHAVNA. GNR. 235 BNR. 106 M. FL.
§ 1. Avgrensning
Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket RAP-200513076-3, datert
11.03.2009, revidert 12.08.2009.

6
Vedtaksdato:

26.08.2009

Vedtatt av:

Bystyret, egengodkjenning

Saken
gjelder:

Endret reguleringsplan med konsekvensutredning og med
reguleringsbestemmelser alternativ 3 for Sydhavna. Thomas Heftyes
plass. –bolig, offentlig bygning/allmennyttig formål (kultur) –eiketre

Merknader:
Knytning(er) mot andre planer:
200513076

§ 2. Formål
Området reguleres til:
Byggeområde for forretning, kontor – Felt A
Byggeområde for bolig, forretning, kontor, hotell, bevertning, allmennyttig formål (kultur, undervisning,
idrett, serviceanlegg småbåthavn) – Felt D9
Byggeområde for forretning, kontor, hotell, bevertning, allmennyttig formål (kultur, undervisning, idrett,
serviceanlegg småbåthavn) – Felt D12
Offentlig trafikkområde – vei
Offentlig trafikkområde – fortau
Offentlig trafikkområde - fortau, gatetun, annet fotgjengerareal – felt D26
Offentlig trafikkområde - annet veiareal
Offentlig trafikkområde - havn (felt I – V)
Offentlig trafikkområde – havneområde i sjø
Offentlig trafikkområde - havn, havneområde i sjø – felt K2
Offentlig trafikkområde - trafikkområde i sjø
Spesialområde - kommunalteknisk anlegg
Spesialområde – anlegg for ny energi
Spesialområde - buffersone – felt L1
Spesialområde - buffersone – felt L2
Spesialområde - område i sjø (sone for skipsstøtvoll og molo) – felt E15
Byggeområde for bolig / friområde (i sjø) – felt D11
Byggeområde for forretning, kontor, hotell, bevertning, allmennyttig formål (kultur, undervisning, idrett,
serviceanlegg småbåthavn) / offentlig trafikkområde - gatetun - felt D13
Byggeområde for forretning, kontor, hotell, bevertning, allmennyttig formål (kultur, undervisning, idrett,
serviceanlegg småbåthavn) / friområde (i sjø) – felt D14
Byggeområde for allmennyttig formål(kultur, undervisning, idrett, serviceanlegg småbåthavn)/ friområde (i
sjø) / spesialområde - buffersone – felt K3.
Regulering i tidsrekkefølge:
1. Midlertidig rigg- og anleggsområde
2. Byggeområde for allmennyttig formål (kultur, undervisning, idrett, serviceanlegg småbåthavn)/ friområde
(i sjø)/ spesialområde - buffersone – felt K3.

Saken består av 8 sider inkludert denne.

§ 3. Fellesbestemmelser:
3.1 Støy og vibrasjoner
For støy fra vei, sporvei, jernbane og havnevirksomhet skal grenseverdiene i Miljøverndepartementets
retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) legges til grunn.
3.2 Vann og overvann
Sammen med søknad om tillatelse skal det sendes inn en plan for overvannshåndtering for å hindre at
eventuelle uønskede hendelser på kaier og lagerområder kan føre til at forurensninger føres til sjøen.
3.3 Energi
Det skal legges til grunn at byggverk som oppføres innenfor områder i Oslo som omfattes av konsesjon gitt
etter energiloven, tilknyttes fjernvarmeanlegget.
Tiltakshaver kan anvende likeverdige energikilder dersom det dokumenteres at bruk av disse er minst
energimessig og miljømessig likeverdig med fjernvarme.
De til enhver tid gjeldende retningslinjer for bruk av fjernvarme i Oslo skal legges til grunn.
Ved alle kaier skal det legges til rette for landstrøm.
Plan- og bygningsetaten

Besøksadresse:
Vahls gate 1, 0187 Oslo
Postadresse:
Boks 364 Sentrum,
0102 Oslo

Telefon: 23 49 10 00
Telefaks: 23 49 10 01

Organisasjonsnummer:
971 040 823 MVA

3.4 Anleggsperioden
Ved anleggsvirksomheten skal det gjennomføres tiltak som sikrer god og trygg fremkommelighet for
havnetrafikken, herunder også intern fotgjenger- og sykkeltrafikk inne på havneområdet.

E-post: postmottak@pbe.oslo.kommune.no
Internett: www.pbe.oslo.kommune.no
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§ 4. Byggeområdene nord for Alnaelvas utløp (felt D9, D11, D12, D13 og D14)
4.1 Plankrav
For feltene D9 - D14 skal det foreligge samlet vedtatt bebyggelsesplan inklusive trafikkområdene før
bygge- og deletillatelse kan gis.
4.2 Dokumentasjonskrav i bebyggelsesplan
Det gjennomføres en sikkerhetsanalyse for skipspåstøt og redegjøres for avbøtende tiltak. I den grad disse
tiltakene gjøres lokalt skal disse inngå i bebyggelsesplanen.
4.3 Plassering, høyder og utforming for feltene D9–D14
a) Bebyggelsen skal plasseres innenfor høyder som angitt på plankartet.
b) Bebyggelsen skal ta hensyn til delområdets bebyggelsesstruktur, gi gode overganger til tilgrensende
bebyggelse og i størst mulig grad gi utearealer avskjermet fra støy og luftforurensning.
c) Bebyggelsen skal grupperes og utformes slik at man oppnår variasjon i lange fasadeløp.
d) Bebyggelsen skal plasseres og utformes slik at man i størst mulig grad oppnår at boliger og
uteoppholdsarealer skjermes fra støy og luftforurensning og slik at flest mulig boenheter får utsikt til fjorden
eller til vann- og grøntareal.
e) Heishus, tekniske installasjoner og andre særskilte innretninger skal søkes utformet som en integrert del
av byggets takflate.
f) Utkraging av fasadeelementer (balkonger, karnapper, baldakiner og lignende) ut over formålsgrenser mot
offentlig gangareal kan tillates fra og med 3. etasje.
4.4 Utnyttelse bruk og leilighetsfordeling.
a) Bruksareal under terreng regnes ikke med i beregninger av tillatt bruksareal der avstanden mellom
himling og gjennomsnittlig terrengnivå rundt bygningen er mindre enn 0,5 meter.
2
Felt D9: Tillatt bruksareal skal ikke overstige BRA=49 500 m ,
2
Felt D11: Tillatt bruksareal skal ikke overstige BRA=15 100 m ,
Felt D12, D13 og D14: Tillatt samlet bruksareal skal ikke overstige BRA=25 000 m²
b) I felt D9 skal minst 90 % av bruksarealet være boliger.
c) Forretningsarealer tillates kun lokalisert i første og annen etasje, regnet fra tilsluttende fotgjengerareal.
d) I byggefelt der boliger inngår som formål, tillates tilhørende anlegg som barnehager, annen sosial
tjenesteyting samt fellesfunksjoner for boliger.
e) Barnehager må kunne tas i bruk samtidig som de tilhørende feltene etter en norm på fireavdelingers
barnehageenhet pr. 6-800 boliger.
f) Leilighetene skal i hovedsak være gjennomgående. Det tillates ingen ensidige leiligheter mot nord og
nordøst eller mot gater med støy og luftforurensning over gjeldende grenseverdier. Det skal være solinnfall
i oppholdsrom i alle leiligheter.
g) For gjennomgående leiligheter skal leilighetsdybden ikke overstige 12 meter, med mindre særskilte tiltak
gjennomføres for å sikre gode lysforhold. For ensidige leiligheter skal leilighetsdybden ikke overstige
leilighetens fasadelengde, med mindre særskilte tiltak gjennomføres for å sikre gode lysforhold.
Leilighetssammensetningen skal være variert og skal ha følgende fordeling:
2
2
Maksimum 20 % av leilighetene skal ha 40 – 50 m BRA, minimum 30 % av leilighetene skal ha 50 – 75 m
2
BRA og minimum 50 % av leilighetene skal ha mer enn 80 m BRA.
h) I felt D11 skal bebyggelsen med brygger for atkomster og utearealer ikke dekke mer enn 50 % av
feltarealet, slik at resten forblir åpent vann. I felt D14 skal tilsvarende andel ikke overstige 70 %.
4.5 Krav til uteareal
For hver boenhet skal det settes av minimum 20 % av boligenes bruksareal. Uteoppholdsareal skal i
hovedsak omfatte felles uteareal på terreng-/gårdsromnivå, mens mindre deler kan omfatte privat uteareal
på terreng og balkonger/terrasser. Alle boenheter skal ha privat uteareal på balkong, terrasse eller forhage.
Privat uteareal kan erstattes av tilsvarende tilrettelagt felles uteareal, som f eks takterrasser. Det skal være
solinnfall på den enkelte boligs private uteareal. Det skal være sol på en andel av uteoppholdsarealet som
er tilstrekkelig og egnet for både lek og opphold og skal skjermes fra støy.
4.6 Utomhusplan
Sammen med søknad om rammetillatelse innen byggeområdene skal det innsendes utomhusplan i
målestokk 1:200/500. Planen skal vise oppholdsareal, lekeareal, sykkelparkering, gangveier og interne
kjøreveier. Planen skal redegjøre for eksisterende og fremtidig terreng samt vegetasjon. Utearealene skal
godkjennes samtidig med rammetillatelsen. Utearealene skal være ferdig opparbeidet i henhold til godkjent
utomhusplan før midlertidig brukstillatelse gis.
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4.7 Avkjørsel
Alle delområdene skal ha avkjørsel fra Grønligata.
4.8 Parkering
Parkering skal innpasses i underjordiske eller skjulte parkeringsanlegg etter de til enhver tid gjeldende
normer. Min. 5 % av plassene tilrettelegges for forflytningshemmede.
Parkeringsanleggene kan tillates anlagt under tilgrensende trafikkarealer. Dette forutsetter at volumer
under vei kan dokumenteres å være i overensstemmelse med en samlet plan for framføring av kommunal
infrastruktur. Parkeringskjellere tillates ikke eksponert som fasade mot offentlige gater, plasser og
friområder.
Sykkelparkering skal avsettes i tilknytning til innganger, parkeringsarealer og/eller utomhusarealer etter til
enhver tid gjeldende normer.
Minst 50 % av sykkelplassene skal ha overbygg der det bygges minst 20 plasser i henhold til normen.
§ 5. Byggeområde for kontor og forretning – felt A
5.1 Utnyttelse og høyder
2
Innenfor det regulerte byggeområde for kontor og forretning er maksimalt tillatt bruksareal BRA= 5.000 m .
Maksimalt tillatt bygghøyde er kote 18. Bruksarealer under terreng medregnes ikke.
For forretningsvirksomhet tillates maksimalt bruksareal BRA=1.500 m2.
5.2 Utforming
Utomhusarealene skal gis et helhetlig preg med hensyn til materialbruk, gatebelegg, belysning og
beplantning.
5.3 Utomhusplan
Det skal utarbeides utomhusplan for hele byggeområdet. Utomhusplanen skal vise kjøre- og gangarealer,
varelevering, parkering og oppholdsareal, eksisterende og fremtidig terreng og vegetasjon,
forstøtningsmurer, møblering, gjerder og belysning. Utearealene skal være ferdig opparbeidet i henhold til
godkjent utomhusplan før brukstillatelse gis.
5.4 Atkomst
Atkomsten skal skje fra vei langs vestgrensen av området. Det tillates ikke direkte avkjørsel fra
Ormsundveien.
5.5 Parkering
Parkeringsplasser skal opparbeides etter den til enhver tid gjeldende parkeringsnorm. Gjesteparkering og
parkering for forflytningshemmede kan opparbeides i tilknytning til inngangen til det enkelte bygg. Min. 5 %
av plassene skal reserveres for forflytningshemmede. Det skal legges til rette for varelevering.
§ 6. Offentlig trafikkområde: havn
6.1 Utnyttelse og høyder
Innenfor trafikkområde: havn kan det oppføres havnerelatert bebyggelse. Ved søknad om bebyggelse skal
det redegjøres for siktlinjer, utomhusareal, atkomst og parkering.
Kraner kan være maks. 80 m høye.
Innenfor felt I kan det oppføres bebyggelse med mønehøyde inntil kote 18 og tekniske installasjoner inntil
kote 18.
Bebyggelsen skal være frittliggende og bebygd areal kan være inntil %-BYA=10 %.
Innenfor felt II kan det oppføres bebyggelse med mønehøyde inntil kote 30 og tekniske installasjoner inntil
kote 30.
Bebyggelsen skal være frittliggende og bebygd areal kan være inntil %-BYA=15 %.
Innenfor felt III kan det oppføres bebyggelse med mønehøyde inntil kote 30 og tekniske installasjoner inntil
kote 30.
Bebyggelsen skal være frittliggende og bebygd areal kan være inntil %-BYA=75 %.
Innenfor felt IV kan det oppføres bebyggelse med mønehøyde inntil kote 60 og tekniske installasjoner inntil
kote 60.
Bebyggelsen skal være frittliggende og bebygd areal kan være inntil %-BYA=55 %.

S-4463.doc

Side 4 av 8

UTVIKLING AV ORMSUND		

MULIGHETSSTUDIE
39

Innenfor felt V kan det oppføres bebyggelse med mønehøyde inntil kote 48 og tekniske installasjoner inntil
kote 48.
Bebyggelsen skal være frittliggende og bebygd areal kan være inntil %-BYA=30 %.
Sjursøya søndre del vest for oljehavna skal benyttes til kranbasert lasting/lossing av containere (lo/lo)
(Sjursøya containerterminal). Tilsvarende eksisterende virksomhet på Ormsundterminalen skal flyttes over
til Sjursøya containerterminal trinn 2 (vestre del) så snart denne delen er ferdig utbygget. Det tillates ikke
etablert ny containerterminal for kranbasert lasting/lossing av containere lo/lo eller håndtering av skrapjern
på Ormsundkaia.
6.2 Byggegrenser langs Østfoldbanen
Det kan tillates oppført havnerelatert bebyggelse langs Østfoldbanen inntil 15 meter fra midt nærmeste
spor. Bebyggelsen skal ikke være til ulempe for jernbanedriften. Før det gis byggetillatelse for nye
bygninger innenfor en sone på 30 meter fra senter av nærmeste spor på Østfoldbanen, skal det foreligge
uttalelse fra Jernbaneverket.
6.3 Utforming
Kaier, lager- og manøvreringsområder skal gis en strukturert utforming i forhold til Havneveien/-havnespor
og Ekebergskråningen i øst.
Flyttbart godshåndteringsutstyr inklusive kraner kan anbringes etter behov.
Ved nybygg og rehabilitering av bygninger samt ved opparbeidelse av utomhusanlegg, skal det legges vekt
på god funksjonell og estetisk utforming, materialvalg og farge. Det skal redegjøres for dette i vedlegg til
søknad om tiltak.
6.4 Avkjørsel
Havneområdet skal ha avkjørsel fra kryss på E-18 ved Kongshavn når dette er opparbeidet.
6.5 Interne havnespor
Det skal sikres sportilknytning til nasjonalt jernbanenett for å betjene de havneavsnitt som til enhver tid
benytter jernbanetransport. I tillegg til sportilknytning til nasjonalt jernbanenett og andre havnespor skal det
minimum anlegges 360 m havnespor med tilhørende laste/lossesone på Søndre Bekkelagskai.
6.6 Parkering
Det skal tilrettelegges parkeringsplasser for ansatte og besøkende i henhold til den til enhver tid gjeldende
parkeringsnorm. Det skal tilrettelegges plasser for forflytningshemmede i nødvendig utstrekning.
6.7 Belysning
For belysning av terminalområder tillates maksimal lampehøyde 38 m over terreng. Det skal benyttes
lysarmatur som begrenser uønsket strølys i havnas omgivelser.
6.8 Inngjerding
Havneområdet tillates inngjerdet i henhold til de til enhver tid gjeldende nasjonale og internasjonale
regelverk om sikkerhet i havneområder. I tillegg tillates inngjerding av hensyn til drift av havneområdet.
§ 7. Offentlig trafikkområde- havneområde( i sjø)
Innenfor havneområde i sjø kan det etableres anlegg og innretninger for slipp, fortøyning mv i tilknytning til
områdets bruk til havneformål samt lasting og lossing av skip.

§ 9. Offentlig trafikkområde- gatetun – felt D26
Området D26 Grønlikaia reguleres til gatetun og skal nyttes til havnepromenade med tilhørende
rekreasjonsformål og bilatkomst.
§ 10. Områder med kombinert arealbruk
10.1 Trafikkområde havn, havneområde (i sjø) – felt K2
Innenfor trafikkområde havn kan det oppføres havnerelatert bebyggelse. Maksimalt bebygd areal er inntil %
BYA = 75 %, Tillatt mønehøyde er kote 18.
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10.2 Spesialområde - buffersone, byggeområde for allmennyttig formål (l(kultur, undervisning, idrett,
serviceanlegg småbåthavn)/ friområde i sjø – felt K3
a) Området skal nyttes som buffersone mellom byutviklingsområdene i nord og havneområdet i syd. I
området tillates anlagt frilufts- og rekreasjonsområder, bebyggelse for allmennyttig formål,
publikumsrelatert virksomhet i tilknytning til rekreasjon med bl.a. park og bademuligheter, kultur og maritim
virksomhet, havnepromenade, småbåthavn, samt kaier, bygninger og anlegg for maritim virksomhet for
mindre båter; dvs. charterbåter, servicefartøyer og tilsvarende. Det skal min. være 17 daa landareal
tilgjengelig for allmennheten til frilufts- og rekreasjonsformål, allmennyttig formål, kultur og maritim
virksomhet som småbåthavn inklusive utleie og utsettingsplass for småbåter mv. Det skal legges til rette for
veteranskipshavn. På området tillates satt opp eldre bevaringsverdige havnekraner.
b) Tillatt bruksareal er inntil BRA=2.000 m2 og maks. mønehøyde er kote 14.
c) Før det gis rammetillatelse for tiltak skal det foreligge en godkjent bebyggelsesplan for felt K3.
d) Det tillates etablert anløpssted for lokalferge.
e) Avkjørsel skal være fra Havnevei langs områdets østre kant.
f) Det tillates anlagt en mindre parkeringsplass som skal skjermes for innsyn fra sjøen.
§ 11. Område med tidsrekkefølge
a) Området kan disponeres som rigg- og anleggsområde for veianlegget inkl. midlertidig bru for gang/sykkeltrafikk mellom Grønligata og E18.
b) Senest 12 måneder etter avsluttet anlegg, under forutsetning av at ny atkomst til Sydhavna er etablert,
skal området tilbakeføres til opprinnelig stand i den grad det er hensiktsmessig, og tillegges tilstøtende
arealbruk eller tas i bruk til regulert hovedformål.
c) Kommunen kan tillate at rigg- og anleggsområdene helt eller delvis tas i bruk til andre formål før
veianlegget er gjennomført, under forutsetning av at det skjer i henhold til godkjennelse fra Statens
vegvesen og at formålene er i samsvar med reguleringsformålet.
§ 12. Spesialområde buffersone – felt L1
12.1 Utnyttelse og høyder
Området skal nyttes til buffersone mellom havneområdet og tilgrensende områder. Det tillates opparbeidet
anlegg for bruk av området til friluftsliv og rekreasjon. Det tillates oppført bebyggelse som ikke vil være i
strid med formålet. Bruksareal innenfor feltet skal ikke overstige BRA=600 m2 og maksimal mønehøyde er
kote 10.
12.2 Utforming og bevaring
Spesialområde buffersone skal bearbeides med terreng og vegetasjon for å etablere en viss grad av visuell
skjerming av de tilgrensende havneanleggene.
Eksisterende knaus bak Ormsundveien 15 skal bevares og inngå som en del av landskapet i buffersonen.
12.3 Utomhusplan
Før det gis tillatelse til tiltak skal det foreligge en utomhusplan for hele feltet i målestokk 1:500.
Utomhusplanen skal vise kjøre- og gangarealer, parkering og oppholdsareal, eksisterende og fremtidig
terreng og vegetasjon, forstøtningsmurer, møblering, gjerder og belysning; sett i sammenheng med
tilgrensende område felt K1. Utearealene for den del av feltet som tillatelsen gjelder, skal være ferdig
opparbeidet i henhold til godkjent utomhusplan før midlertidig brukstillatelse gis.
12.4 Anløpssted for lokalferge
Det tillates etablert anløpssted for lokalferge som angitt på plankartet.
§ 13. Spesialområde - buffersone – felt L2
Området skal nyttes til buffersone mellom havneområdet og tilgrensende områder. Spesialområde buffersone skal bearbeides med terreng og vegetasjon for å etablere en viss grad av visuell skjerming av
de tilgrensende havneanleggene.

§ 8. Offentlig trafikkområde – fortau
Gnr. 197 bnr. 116 skal ha kjørbar atkomst fra vest over søndre fortau til Ormsundveien.
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§ 14. Spesialområde - kommunalteknisk anlegg
14.1 Utnyttelse og høyder
Innenfor spesialområde - kommunalteknisk anlegg kan det oppføres bygninger og anlegg for drift og
vedlikehold av renseanlegg og for virksomhet som har tilknytning til dette. Tillatt bebygd areal er inntil
BYA=2.500 m2. Det tillates mønehøyde inntil kote 18.
14.2 Parkering
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Det skal tilrettelegges parkeringsplasser for ansatte og besøkende i henhold til den til enhver tid gjeldende
parkeringsnorm for næringsvirksomhet i Oslo. Min. 5 % av plassene tilrettelegges for forflytningshemmede.
14.3 Atkomst
Spesialområde - kommunalteknisk anlegg skal ha atkomst med varelevering og tungtransport til og fra
anlegget over offentlig trafikkområde havn fra kryss på E-18 ved Kongshavn når dette er ferdig.

tidlig som mulig, senest straks E18-anleggets riggarealer og provisoriske omleggingstiltak har
opphørt.
§ 18. Gjeldende regulering under terreng
Eksisterende kloakkrenseanlegg, regulert i plan S-2126, opprettholdes.

§ 15. Spesialområde - anlegg for ny energi
15.1 Utnyttelse og høyder
Innenfor spesialområde - anlegg for ny energi - kan det oppføres bygninger og anlegg for fjernvarme,
fjernkjøling, bioenergi oa, herunder nødvendige lokaler for service og drift. Tillatt bebygd areal er inntil
BYA=3.500 m2. Største mønehøyde skal være kote 18. Bebyggelsen tillates plassert i formålsgrensen i
nord og øst. I tillegg tillates det oppført pipe med høyde inntil kote 73.
15.2 Utforming og estetikk
Anlegget inklusive pipa skal utformes med særlige hensyn til god arkitektur og estetikk. Anlegget skal
bygges slik at takflatene inngår som en integrert del av tilgrensende buffersone – felt K3 - og er allment
tilgjengelig til friluftsliv og rekreasjon som tillegg til den grønne buffersonen. Tanker for utelagring av gass
må skjermes for innsyn.
15.3 Parkering
Det skal tilrettelegges parkeringsplasser for ansatte og besøkende i henhold til den til enhver tid gjeldende
parkeringsnorm for næringsvirksomhet i Oslo. Min. 5 % av plassene tilrettelegges for forflytningshemmede.
15.4 Atkomst
Området skal ha atkomst fra Havnevei langs områdets østre kant.
§ 16. Spesialområde - sone i sjø for skipsstøtvoll med tilhørende anlegg - felt E15
Innenfor felt E15 skal det anlegges skipsstøtvoll for beskyttelse av tilgrensende bebyggelse.
Skipsstøtvollen kan formes som en molo med tilknyttet småbåthavn, dog slik at utløpene fra tilgrensende
område nord for felt D11 ikke sperres av moloen.
§ 17. Rekkefølgebestemmelser
§ 17.1 Buffersone nord - felt K3
Før det gis midlertidig brukstillatelse for Kongshavnkaier innenfor den del av planområdet nord for Søndre
Kongshavnkai som er regulert til offentlig trafikkområde – havn, skal spesialområde buffersone felt K3 syd
for Alnaelvas utløp være opparbeidet i henhold ti1 gjeldende regulering.
§ 17.2 Buffersone vest – felt L2
Før det gis midlertidig brukstillatelse for Sjursøykai nordre, skal spesialområde buffersone felt L2 være
opparbeidet i henhold til gjeldende regulering.
§ 17.3 Buffersone sør – felt L1
Før det gis midlertidig brukstillatelse for bebyggelse eller anlegg innenfor offentlig trafikkområde havn, felt I
fra Kneppeskjær til Ormsund, skal spesialområde buffersone felt L1 være opparbeidet i henhold til
gjeldende regulering og godkjent utomhusplan.
§ 17.4 Ormsundveien
Før det gis igangsettingstillatelse på felt A, skal den del av offentlig trafikkområde - vei, fortau og annet
veiareal for Ormsundveien som ligger innenfor planområdet være opparbeidet eller sikret opparbeidet i
henhold til gjeldende regulering og godkjent byggeplan.
§ 17.5 Offentlige parker, plasser og strandpromenade
a)
Der det i de nedenstående punkter er knyttet rekkefølgebestemmelser til tilstøtende byggefelt,
gjelder disse bestemmelsene også en naturlig del av parken/plassen/promenaden som passerer
naturlige mellomrom mellom det aktuelle byggefelt og tilstøtende byggefelt.
b)
Før midlertidig brukstillatelse gis for byggefeltene langs kaifronter, strandpromenader og andre
offentlig tilgjengelige soner mot sjøen, må slike tilstøtende elementer være ferdigstilt.
Sammenhengende midlertidige gangforbindelser langs fjorden på Grønlikaia skal dog etableres så
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