
 
Selskapet til Bekkelagets vel 

Heimlibakken 11, 0198 OSLO 
Org. Nr.: 995 872 897 

styret@bekkelagetvel.org 

www.bekkelagetvel.org 
 

 
 
 

Oslo, 20september 2021 
 
Saksnummer 201815978  
  
HØRINGSUTTALELSE TIL DETALJREGULERING AV ORMSUNDKAIA  
 
Det framgår av planbeskrivelsen at hensikten med reguleringen er «å videreføre 
havneformålet, men tydeliggjøre hvilke aktiviteter eller virksomheter som skal ligge til 
Ormsundkaia, samt hvilke aktiviteter som må begrenses ut fra beliggenhet og av miljøhensyn 
til omkringliggende bebyggelse. Særlig gjelder dette støy, men også luft, lukt og lys. 
Reguleringsplanen skal sikre at ingen former for industriell virksomhet, både permanent og 
midlertidig, kan tillates». 
 
Selskapet til Bekkelagets Vel støtter behovet for å fastlegge klare rammer for hvordan 
havnearealene skal brukes i fremtiden, men vi mener at premisset om at det fortsatt skal 
være havn på Ormsundkaia er feil, blant annet fordi grunnlaget for denne beslutningen 
er "foreldet". Vi mener at politikerne nå må gripe sjansen til å ta området tilbake og 
utnytte mulighetene i det verdifulle arealet langs fjorden til rekreative formål og til en 
mer positiv byutvikling til glede for hele byen. Det vises til Velets merknader til varsel om 
oppstart av planarbeidet i brev 6. april 2020 og kommentarer senere i dette brevet.   
 
Dersom planen likevel vedtas med formål havn, så støtter vellet de begrensninger på 
havnedriften som er angitt i planen. Velet er kjent med at Oslo Havn i dag leier ut ikke 
ubetydelige deler av sin lagerkapasitet til virksomheter som ikke er havnerelatert. Det kan 
ikke være meningen at Oslo Havn skal tillates å bygge lagerhaller for slike formål. I tillegg til 
båndlegging av verdifulle arealer skaper slik ikke-havnerelatert virksomhet trafikk inn og ut 
av havneområdet som utgjør en tilleggsbelastning på Mosseveien.    
   
Det må derfor være krav om at lagervirksomhet på Ormsund, som ikke er direkte 
relatert til lossing og lasting av skip, ikke tillates. Verken definisjonene på havnerelatert 
virksomhet i planforslaget punkt 4.1 eller andre deler av planen er tydelig nok på dette 
punktet. Erfaringer med Oslo Havn over mange år underbygger behovet for å sette 
klare vilkår. Dette vilkåret må komme i tillegg til beskrivelsen av hva som skal være 
tillatt havnevirksomhet på Ormsund i de foreslåtte reguleringsbestemmelsene i 
planforslagets punkt 8.2, fellesbestemmelsene punkt 1.1.    
 
Vellet er også sterkt kritisk til forslaget om å tillate et nytt havnelager med en samlet 
grunnflate på over 19.000m2 og med høyder opp til 15 meter. Selv om hensikten i følge 
planforslaget er å minske miljøbelastningen for nærområdet, så vil en slik lagerbygning, på 
tross av intensjonen om å dele opp bygget i flere seksjoner, framstå som en formidabel visuell 
barriere sett fra Nedre Bekkelaget og Ormøya. De viste spaltene mellom seksjonene er på 
ingen måte tilstrekkelige til å ivareta utsyn og åpenhet. Å betegne lageret som «bebyggelse 
med naustmotiv» er direkte misvisende. Det fremstår som klart at de visuelle 
konsekvensene må belyses på linje med øvrige miljøbelastninger av fortsatt havnedrift. 
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I mangel av relevante illustrasjoner i høringsutkastet, har Vellet selv laget fire fotomontasjer 
av dagens situasjon sammenstilt med ny, planlagt situasjon. Bildene viser de visuelle 
konsekvensene av lagerhaller, sett fra typiske vinkler og presenteres i teksten nedenfor.  
 

 
DAGENS SITUASJON: Ormsundkaia med den provisoriske lagerhallen sett fra Bekkelagskråningen. 
 

 
NY SITUASJON: Ormsundkaia med planlagte lagerhaller 
 
Foreslått ny hall blir over 7 ganger så stor som den provisoriske hallen. Til sammenligning 
viser Vellet til at det foreslåtte havnelageret er 1,5 ganger så stort som IKEA på Furuset. Det 
midlertidige teltet som nå er oppført på Ormsundkaia er på ca. 2500m2 og har mønehøyde på 
15 meter. Forslag til nytt havnelager tilsvarer over 7 slike telt. Lagerbygningen ute på 
Kneppeskjærutstikkeren, som PBE bruker som referanse, er ca. 12 meter høyt og har en 
grunnflate på drøyt 7000m2 og en lengde på ca 140 meter. Samlet fasadelengde på foreslått 
hall på Ormsundkaia er ca. 290 meter.  
 
Nedre Bekkelaget og øyene er i dag båndlagt med bygge- og deleforbud i påvente av ny 
reguleringsplan for området som skal styrke bevaringsverdige natur- og kulturverdier. Både 
natur- og kulturverdier i området blir negativt berørt av et nytt havnelager med foreslåtte 
dimensjoner. Mulighetsstudien som er vedlagt planforslaget og illustrasjonene i 
planbeskrivelsen synliggjør ikke lagerets visuelle konsekvenser for natur- og kulturmiljøet på 
Nedre Bekkelaget og Ormøya på en tilstrekkelig måte. Det står i planbeskrivelsen at 
«detaljreguleringen utløser ikke krav om konsekvensutredning, men konsekvenser for støy, 
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luft, lukt og lys er likevel vurdert», men ikke de visuelle konsekvensene. Det står riktignok i 
planen at «Det skal redegjøres for dette fra ulike vinkler fra sjøen mot Ekebergskråningen og 
fra Ekebergskråningen mot sjøen i søknad om tiltak». Det er imidlertid ikke sett fra 
Ekebergskråningen at et nytt havnelager vil framstå som en barriere, men fra Bekkelaget og 
Ormøya, se fotomontasjene nedenfor.  
 

 
DAGENS SITUASJON: Ormsundkaia sett fra Ormsundveien med den provisoriske lagerhallen  
 

 
NY SITUASJON: Foreslått ny hall blir over 7 ganger så stor som den provisoriske hallen, og fjerner utsynet mot 
byen, sjøen og åsene fullstendig. 
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DAGENS SITUASJON: Ormsundkaia sett fra Ormøya  
 

NY SITUASJON: Ormsundkaia med planlagte lagerbygninger 
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DAGENS SITUASJON: Ormsundkaia sett fra Ormsundbroen  
 

 
NY SITUASJON: Ormsundkaia med planlagte lagerbygninger 
 
 
Et nytt bygg skal ifølge planforslaget arkitektonisk samsvare med havnelagerbebyggelsen på 
Kneppeskjæret og bebyggelsen skal tilpasses omgivelsene og ikke virke markant i landskapet. 
Et 15 meter høyt bygg på over 19.000 m2 lar seg uansett krav til arkitektonisk bearbeidet 
utforming ikke tilpasse omgivelsene dersom man med omgivelser legger småskala 
verneverdig boligbebyggelse til grunn slik virkeligheten er i nabolaget til havna.  
 
Verken størrelsen eller den utformingen planen legger til rette for, oppfyller de ambisjonene 
som har kommet til uttrykk i planen. Når ambisjonen ikke samsvarer med planens formål, er 
det åpenbart at det er ambisjonen som må ivaretas. Dette tilsier en kraftig nedskalering i 
forhold til det planen legger til rette for, noe som også gjør det lettere med en langt 
bedre tilpassing av bebyggelsen til omgivelsene. For eksempel kan nye lagerbygninger 
plasseres og utformes på en slik måte at taket kan utgjøre en forlengelse av buffersonen med 
en grønn takflate for aktiv bruk. Vellet antar at Oslo Havns arealbehov blir mindre og 
tilpassingen lettere dersom det kommer klare bestemmelser som utelukker ikke-havnerelatert 
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virksomhet, herunder utleie som ikke er direkte relatert til lossing og lasting av skip vil gjøre. 
Vellet viser også til etterfølgende kommentarene til Oslo Havns bruk av Ormsund og 
Bekkelagskaia frem til i dag, som underbygger at behovet for lagerskur ikke er i nærheten av 
det reguleringsplanen foreslår å legge til rette for.   
          
I de foreslåtte fellesbestemmelsene i planforslaget punkt 8.2 under dokumentasjonskrav, jf. 
punkt 5, er det en oversikt over hvilke dokumenter som skal følge søknad om tiltak. Vellet 
forstår det slik at dette innebærer at reguleringsplanen forutsetter at Oslo Havn skal søke før 
bygningene kan oppføres. Dersom dette ikke fremkommer klart i planforslaget, må det tas 
inn. I forbindelse med en slik søknad må det være et krav at Oslo Havn skal 
dokumentere at det er et reelt behov for oppføring av nye bygg. Dokumentasjonen må 
blant annet vise hvilken havnerelatert virksomhet bygget skal benyttes til, hvor ofte, at 
det ikke er mulig å benytte andre bygg eller arealer til den aktuelle virksomheten 
eventuelt hvorfor ikke, m.m. Dokumentasjonen må være utarbeidet eller innholdet 
verifisert av en uavhengig part. Dette er nødvendig for å skape en viss sikkerhet for at 
Oslo Havn ikke fortsetter å båndlegge arealer som kunne vært utnyttet på en langt 
bedre måte.        
 
Dersom det skal oppføres ny(e) lagerbygning(er), mener Vellet at det bør utredes om de 
heller skal plasseres på Bekkelagskaia, enn på Ormsundkaia, eventuelt til erstatning for 
det som står der. En utvidelse av bygningsmassen som ligger inn mot "veggen" opp til 
Mosseveien, vil i så fall være langt mindre skjemmende.   
 
Behov for ny vurdering av hva Ormsundkaia skal brukes til  
Velet er klar over at Ormsundkaia er omfattet av det arealet som er båndlagt for 
havnevirksomhet i gjeldende arealdel i kommuneplan for Oslo fra 2015. Kommuneplanen 
bygger på "Fjordbyplanen" som ble vedtatt 27. februar 2008. Planleggingen av Fjordbyen 
bygget opprinnelig på at også Ormsundkaia skulle frigis til byutviklingsformål. Det vises til 
byutviklingsstudier, som ble utarbeidet av Fellesutvalget for vel i bydel 7 og 8 (1999) og 
Arkitektskap (2003) for Oslo Kommune, se illustrasjoner nedenfor. Dessverre ble 
Ormsundkaia tatt ut av fjordbyvisjonen. Bakgrunnen var Oslo Havns påstand om at det var 
behov for fortsatt å kunne benytte Ormsundkaia til havnevirksomhet. Vellet mener dette var 
feil den gang, det er fortsatt feil og det er heller ikke forhold som tyder på at denne påstanden 
vil være riktig i fremtiden.  
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«Ormsund brygge», innspill til Fjordby-planen fra Fellesutvalget for vel i bydel 7 og 8. 
 
Det er 12 år siden Fjordbyen ble vedtatt og fem år siden Kommuneplanens arealdel ble 
vedtatt. Velet mener fortsatt at det er nødvendig å få en uavhengig vurdering av hva 
Ormsundkaia skal brukes til før en ny reguleringsplan vedtas. En ny detaljregulering basert på 
feil premisser vil hindre en bruk av arealet på Ormsundkaia til andre formål som kan komme 
Oslo til gode på en langt bedre måte enn å binde opp arealene til havnevirksomhet.  
 
Området rundt Ormsundkaia har store kvaliteter som bo- og rekreasjonsområde. Det nye 
Bekkelagsbadet er populært og benyttes av langt flere enn de som sogner til området. Den 
videre utviklingen av dette området bør fortsette i samme retning. Velet viser til at 
Ormsundkaia opprinnelig var en del av den halvøya som utgjør Nedre Bekkelaget. Se bilder 
nedenfor, før og etter.  
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Flyfoto fra 1930-1940 (Oslo Museum) 
 

 
Dagens situasjon (Google Earth) 
 
Velet mener at det ikke lenger er noen grunn til at Oslo Havn skal holde på Ormsundkaia. 
Etter at containerhavnen er flyttet over til Sjursøya er det ikke lenger behov for å drive 
havnevirksomhet på dette arealet. Velet mener at dette er godt illustrert ved at Oslo Havn til 
nå ikke har klart å finne leietakere til virksomhet på Ormsundkaia som faller inn under reelle 
havneformål. I stedet har de prøvd seg med mobilt asfaltverk som ble stanset. I 2010 var det 
planer om cruiseterminal, men etter at det er satt et betimelig spørsmål ved hele 
cruisetrafikken, falt også dette ut. Velets klare oppfatning er at dagens øvrige samlede 
havneareal er mer enn stort nok til reelle havneformål uten bruk av Ormsundkaia. Vi er 
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overbevist om at dette vil bli dokumentert ved en uavhengig vurdering av Oslo Havn 
arealbruk og behov – i lys av de politiske satte krav til arealutnyttelse og miljøkrav. 
 
En uavhengig vurdering vil måtte inkludere følgende spørsmål:   
 

- Hvorfor benyttes havnearealer til ren lagerplass?   
Det nærliggende svaret er selvfølgelig at Oslo Havn har inngått avtaler om utleie, men det i 
seg selv begrunner ikke at Oslo Havn har behov for arealene. Tvert imot underbygger dette 
faktumet at Oslo Havn har mer enn nok plass. Som illustrerende eksempler nevnes her at 
BMC Norge leier Kneppeskjærsutstikkeren til lagring av byggevarer. Riktignok kommer de 
nå inn på skip, men lagringen kan skje et annet sted.  
 
At containere strippes på havnearealet er naturlig og fornuftig, men at havneområdet benyttes 
til lagring av tomme containere er ikke en god utnyttelse av dette arealet.  
 
Behovet for lagring og klargjøring av biler på Bekkelags- og Ormsundkaia vil kunne 
reduseres betraktelig ved å skipe bilene nærmere sine destinasjoner som til eksempel 
Trondheim, Bergen, Haugesund, Stavanger, Mandal, Larvik og Moss (Alle Harald A. Møllers 
importbiler skipes nå inn til Oslo Havn). Dette vil i tillegg redusere tungtrafikken på veiene. I 
dag kjøres det semitrailere med importbiler fra Oslo Havn til alle disse destinasjonene, 
bortsett fra til Bergen hvor det ser ut til at det benyttes jernbane. Dette er et stort paradoks 
som lett kan verifiseres ved å sjekke destinasjonslappene som er påklistret importbilene. Et 
lagerskur på Bekkelagskaia vil uansett ha plass nok til å lagre bilene innendørs så lenge 
Harald A. Møller velger å skipe disse til Oslo Havn. Møllers kjøp av arealer i Drammen Havn 
kan indikere andre planer.      
 

Bilde 
av dagens situasjon (før dnt provisoriske lagerhallen ble oppført) med parkerte biler spredt over hele 
havnearealet fra Ormsundkaia til og med Kneppeskjæret.  
 
Når det gjelder containere, må det forventes at denne transporten også optimaliseres slik at 
sjøveien i større grad benyttes til flere havner med mindre skip. Oslo Havns planer om å åpne 
for større skip i fremtiden tyder dessverre ikke på en slik utvikling. En uavhengig evaluering 
synes derfor påkrevd for også denne aktiviteten. 
 
Ekeberghallene leies ut til flere virksomheter som ikke på noen måte er relatert til 
havnevirksomhet. Hallene utgjør om lag 23 000 kvadratmeter. Som illustrasjon av Oslo 
Havns utleievirksomhet vises det til noen lenker satt inn i fotnote nederst på siden1.  

 
1 
https://www.google.com/search?q=bring%20gr%C3%B8nlia&rlz=1C1JZAP_noNO846NO846&oq=bring+gr
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Skur 92 - Ingen aktivitet. Oslo Havn har avertert dette ledig for utleie 
 

 
Kongshavn - del av Brings containerdepot 

 
%C3%B8nnlia&aqs=chrome..69i57j0.7118j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-
8&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=59953047,10906488,10744&tbm=lcl&rldimm=#rlfi=hd:;si:586938340551
3716452,l,Cg5icmluZyBncsO4bmxpYSIDiAEB;mv:[[60.0199454,11.076554699999999],[59.8861505,10.7364
213]] 
 
https://www.ok-minilager.no/avdeling/ostlandet/oslo/sydhavna-kongshavnveien/ 
 
https://www.oslohavn.no/no/arkiv/arkiv-2019/lagerlokale-skur-92---sydhavna-i-oslo/ 

 



 
Selskapet til Bekkelagets vel 

 11 

 
Grønlia - siste post på Havnepromenaden. Tomme containere i bakgrunnen. 
 
Hvorfor ikke utnytte Sjursøya fullt ut til håndtering av skipslast? 
For eksempel bør kontorbygg ligge andre steder enn på kaikanten. Rask og enkelt tilgang til 
sand og salt er nødvendig, men det er ikke hensiktsmessig arealutnyttelse å ha store siloer for 
lagring av dette på arealer som kan ivareta Oslo Havns behov for kai. Sand, sement, korn og 
saltlagring kan skje andre steder og skipes inn etter behov.  
 
Hvor miljøvennlig er havnevirksomheten i Oslo sentrum? 
Med bedre tilrettelegging for godstransport på jernbane vil det kunne være mer miljøvennlig, 
og også mer effektivt, å frakte gods på skinner. Dette gjelder særlig varer som ikke har Oslo 
som bestemmelsessted. Alle varer som nå kommer på skip til Oslo må hentes med bil. Det 
betyr mye tungtrafikk inn og ut av "Norges største veikryss". 
(I NTP 2018-2029 er det avsatt 18 milliarder til oppgradering av jernbanen for å få mer gods 
over på skinner. En effektiv godsforbindelse(pendeltog) mellom Gøteborg havn og Alnabru 
blir et vesentlig bedre miljømessig alternativ enn å skipe godset inn en trang og grunn fjord.) 
 
Oppsummering  
Selskapet til Bekkelagets Vel støtter behovet for å fastlegge klare rammer for hvordan 
havnearealene skal brukes i fremtiden, men premisset om at det fortsatt skal være havn på 
Ormsundkaia er feil, blant annet fordi grunnlaget for denne beslutningen er foreldet.  
Grunnlaget for en fornyet og oppdatert vurdering av hvilket arealbehov Oslo Havn antas å ha, 
må utarbeides eller verifiseres av andre enn Oslo Havn.  
 
Uansett hvilket behov Oslo Havn har for fortsatt bruk av Ormsundkaia, kan ikke planforslaget 
til detaljregulering aksepteres.  
 
Ifølge forslaget skal det nye bygget arkitektonisk samsvare med havnelagerbebyggelsen på 
Kneppeskjæret og bebyggelsen skal tilpasses omgivelsene og ikke virke markant i landskapet. 
I realiteten er det foreslått en enorm bebyggelse som overhodet ikke er tilpasset omgivelsene. 
Det fremstår derfor som klart at de visuelle konsekvensene av planforslaget må belyses på 
linje med øvrige miljøbelastninger. En vurdering av de visuelle konsekvensene kommer 
garantert til å tilsi en kraftig nedskalering i forhold til det planen legger til rette for. Av denne 
grunn bør det også vurderes om bebyggelsen helt eller delvis skal plasseres på Bekkelagskaia, 
eventuelt til erstatning for det som står der.  
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Alle de begrensningen i havnevirksomheten på Ormsund som planforslaget legger opp til, er 
helt nødvendige, og Vellet støtter derfor disse. I tillegg er det nødvendig å ta inn følgende: 
- Det må fremkomme uttrykkelig at lagervirksomhet på Ormsund, som ikke er direkte 

relatert til lossing og lasting av skip, ikke tillates  
- I forbindelse med en søknad iverksetting av tiltaket skal Oslo Havn måtte dokumentere at 

det er et reelt behov for oppføring av ny bygningsmassebygg, på linje med de andre 
forholdene som skal dokumenters. Dokumentasjonen for behovet må være utarbeidet eller 
innholdet verifisert av en uavhengig part.  

   
 
Med vennlig hilsen på vegne av styret i Selskapet til Bekkelagets Vel 
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