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SKØYEN - BYANTIKVARENS UTTALELSE TIL FORSLAG OM 
OMRÅDEREGULERING MED KONSEKVENSUTREDNING TIL OFFENTLIG 
ETTERSYN – ANMODNING OM VURDERING AV INNSIGELSE 
 
Vi viser til oversendelse fra Plan- og bygningsetaten den 12.06.17 med anmodning om 
Byantikvarens uttalelse til offentlig ettersyn av forslag til områderegulering med 
konsekvensutredning for Skøyen.  
 
Planforslaget 
Hensikten med områdereguleringen er å utvikle Skøyen som kollektivknutepunkt med god 
overgang mellom tog, buss, trikk og kommende bane til Lysaker-Fornebu og Majorstuen. 
Byggehøyder og utnyttelse økes sterkt i de sentrale områdene. Det åpnes for flere boliger og 
publikumsrettede funksjoner på gateplan.  
 
Forslaget åpner for høy utnyttelse og byggehøyder som langt overskrider eksisterende 
bebyggelse og kommunedelplanen for Skøyen fra 1994, med høyder på inntil 12 og 16 etasjer 
mot Karenslyst allé, mellom 10 og 12 etasjer mot Bestumkilen og 14 til 16 etasjer mot 
Harbitzalléen og Hoffsveien.  
 
Det etableres større offentlige torg på Skøyen og Hoff, og parker på Hoff, Sofienlund, Sjølyst 
og Tingstuåsen. Havnepromenaden forlenges vestover, og grønne forbindelser langs Hoffselva 
og Frognerelva utbedres. Skøyen skal igjen forbindes med fjorden, og båtopplaget flyttes. 
Biltrafikken reduseres ved å legge E18 i tunnel, fjerne gateparkering og bygge om 
parkeringshus til bolig og næring, slik at all økning i persontransport kan tas med 
kollektivtrafikk, sykkel og gange. 
 
Planforslaget legges ut med to planalternativer for utbygging av Hoffsveien: Alternativ 
1 (hovedalternativet) legger opp til tosidig bebyggelse i Hoffsveien og alternativ 2 
ensidig bebyggelse i Hoffsveien.  
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Byantikvarens vurdering av planforslaget 
Ved varsel om oppstart av reguleringsarbeidet konkluderte Byantikvaren med følgende i 
uttalelse den 26.06.2015: 
 
Byantikvaren forutsetter at planarbeidet tar hensyn til bevaringsverdig bebyggelse i området 
og det tilstøtende influensområdet når det gjelder høyder, volumer og bebyggelsesmønster, og 
at dette belyses inngående i konsekvensutredningen. Vi anbefaler at verneverdig bebyggelse og 
andre nyere tids kulturminner, både registrerte og nyregistrert, som følge av planarbeidet, 
avsettes til hensynssoner for bevaring av kulturmiljø slik at de sikres et juridisk vern. Videre 
forutsetter vi at utviklingen av Skøyen ikke innebærer tiltak i Bygdøy kulturmiljø som er i strid 
med fredningen, som forvaltes av Riksantikvaren.   
 
Når det gjelder de tilstøtende sjøområdene knyttet til Bestumkilen, forutsetter vi at bykanten 
opprettholdes mot sjøen, uten større inngrep og landutfyllinger.  
 
Byantikvaren gjør oppmerksom på at et planforslag som ikke ivaretar kulturminner og 
kulturmiljøer av nasjonal interesse og av vesentlig regionalverdi, vil bli oversendt 
Riksantikvaren for vurdering av innsigelse. Dessuten vil Byantikvaren vurdere å fremme 
alternativt planforslag. 
 
Berørte nyere tids kulturminner i planområdet 
Planområdet er omfattende og inneholder svært mange tidligere registrerte kulturminner fra 
nyere tid, i tillegg til kulturminner som er nyregistrert i forbindelse med planarbeidet og 
oversendt plan- og bygningsetaten den 11.10.16. Viktige kulturminner i planområdet er som 
følger: 

 Bygdøy kulturmiljø som er fredet etter kulturminneloven § 20, fredningen forvaltes av 
Riksantikvaren. 

 Sofienlund som er fredet etter kulturminneloven, med sidebygning og område regulert 
til bevaring. 

 Skøyen stasjon som er regulert til bevaring. 
 Amalienborg, Nedre Skøyen vei 18, som er regulert til bevaring. 
 Industribebyggelse i Karenslyst allé 10 og 18 som er regulert til bevaring.  
 Harbitzalléen 1 og 5 som er regulert til bevaring.  
 Bebyggelse langs Prinsessealléen, samt Askeveien 5 og 7 som er regulert til bevaring. 
 Thunes mekaniske verksted i Drammensveien 130 som er oppført på Gul liste. 
 Funkisboliger i Drammensveien 110, 112, 116, 118, Sigurd Syrs gate 3, 5, 7 og Bygdøy 

allé 109 som er oppført på Gul liste. 
 Skøyen gård, søndre, og Solbakken i Astrids vei som er oppført på Gul liste. 
 Industrirelaterte boliger i Harbitzalléen 2-12 som er oppført på Gul liste. 
 Villaeiendommer i Tingstuveien 13 og 19 som er oppført på Gul liste. 

 
Nyregistrerte kulturminner i planområdet som vil bli oppført på Gul liste er som følger: 

 Villabebyggelse i Bestumveien 3, Tingstuveien 8, 9B, 10A, 11, 12, 14, 16A, 15, 17, 18, 
20, 21, 23, 25, 27, 28 og Hoffsbakken 2. 

 Industribebyggelse i Karenslyst allé 8, Drammensveien 120, Hoffsveien 1 E, 
Hoffsveien 9, Hoffsveien 11, Hoffsveien 13, Hovfaret 4 og Hovfaret 11. 

 Villabebyggelse i Askeveien 4, Askeveien 4 B, Astrids vei 2, Askeveien 8, Askeveien 
6, Astrids vei 1, Astrids vei 2 C, Astrids vei 3, Astrids vei 5, Astrids vei 10 A, Astrids 
vei 12 og Astrids vei 14. 

Byantikvarens vurdering av planforslaget
Ved varsel om oppstart av reguleringsarbeidet konkluderte Byantikvaren med følgende i
uttalelse den 26.06.2015:

Byantikvaren forutsetter at planarbeidet tar hensyn til bevaringsverdig bebyggelse i området
og det tilstøtende influensområdet når det gjelder høyder, volumer og bebyggelsesmønster, og
at dette belyses inngående i konsekvensutredningen. Vi anbefaler at verneverdig bebyggelse og
andre nyere tids kulturminner, både registrerte og nyregistrert, som følge av planarbeidet,
avsettes til hensynssoner for bevaring av kulturmiljø slik at de sikres et juridisk vern. Videre
forutsetter vi at utviklingen av Skøyen ikke innebærer tiltak i Bygdøy kulturmiljø som er i strid
med fredningen, som forvaltes av Riksantikvaren.

Når det gjelder de tilstøtende sjøområdene knyttet til Bestumkilen, forutsetter vi at bykanten
opprettholdes mot sjøen, uten større inngrep og landutfyllinger.

Byantikvaren gjør oppmerksom på at et planforslag som ikke ivaretar kulturminner og
kulturmiljøer av nasjonal interesse og av vesentlig regionalverdi, vil bli oversendt
Riksantikvaren for vurdering av innsigelse. Dessuten vil Byantikvaren vurdere å fremme
alternativt planforslag.

Berørte nyere tids kulturminner i planområdet
Planområdet er omfattende og inneholder svært mange tidligere registrerte kulturminner fra
nyere tid, i tillegg til kulturminner som er nyregistrert i forbindelse med planarbeidet og
oversendt plan- og bygningsetaten den 11.10.16. Viktige kulturminner i planområdet er som
følger:

0 Bygdøy kulturmiljø som er fredet etter kulturminneloven § 20, fredningen forvaltes av
Riksantikvaren.

0 Sofienlund som er fredet etter kulturminneloven, med sidebygning og område regulert
til bevaring.
Skøyen stasjon som er regulert til bevaring.
Amalienborg, Nedre Skøyen vei 18, som er regulert til bevaring.
lndustribebyggelse i Karenslyst allé 10 og 18 som er regulert til bevaring.
Harbitzalléen 1 og 5 som er regulert til bevaring.
Bebyggelse langs Prinsessealléen, samt Askeveien 5 og 7 som er regulert til bevaring.
Thunes mekaniske verksted i Drammensveien 130 som er oppført på Gul liste.
Funkisboliger i Drammensveien 110, 112, 116, 118, Sigurd Syrs gate 3, 5, 7 og Bygdøy
alle 109 som er oppført på Gul liste.
Skøyen gård, søndre, og Solbakken i Astrids vei som er oppført på Gul liste.

0 lndustrirelaterte boliger i Harbitzalléen 2-12 som er oppført på Gul liste.
0 Villaeiendommer i Tingstuveien 13 og 19 som er oppført på Gul liste.

Nyregistrerte kulturminner i planområdet som vil bli oppført på Gul liste er som følger:
0 Villabebyggelse i Bestumveien 3, Tingstuveien 8, 9B, 10A, 11, 12, 14, 16A, 15, 17, 18,

20, 21, 23, 25, 27, 28 og Hoffsbakken 2.
0 lndustribebyggelse i Karenslyst allé 8, Drammensveien 120, Hoffsveien 1 E,

Hoffsveien 9, Hoffsveien 11, Hoffsveien 13, Hovfaret 4 og Hovfaret 11.
0 Villabebyggelse i Askeveien 4, Askeveien 4 B, Astrids vei 2, Askeveien 8, Askeveien

6, Astrids vei 1, Astrids vei 2 C, Astrids vei 3, Astrids vei 5, Astrids vei 10 A, Astrids

vei 12 og Astrids vei 14.
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 Villabebyggelse i Prinsessealléen 6 og 12. 
 Blokkbebyggelse i Bygdøy allé 115 og 117. 

 
Kjente og registrerte kulturminner i planområdets influensområde: 

 Bygdøy kulturmiljø som er fredet etter kulturminneloven § 20, fredningen forvaltes av 
Riksantikvaren. 

 Bebyggelse ved Drammensveien som delvis er regulert til bevaring og delvis oppført på 
Gul liste. 

 Boligbebyggelse i Madserud allé som er regulert til bevaring. 
 Skøyen hovedgård med Skøyenparken som er regulert til bevaring. 
 Casinetto borettslag som er oppført på Gul liste. 
 Hoffsbyen som er oppført på Gul liste. 

 
Byggehøyder og utnyttelse 
Skøyen er et prioritert trafikk-knutepunkt og forretningsområde som allerede er tungt utbygget, 
men som også har et klart potensial for ytterligere fortetting. Planforslaget legger opp til svært 
høy utnyttelse og byggehøyder på inntil 16 etasjer. Det er en radikal økning fra 
kommunedelplanen fra 1994 som hovedsakelig la opp til 5 etasjer, men også fra de 
byggehøydene som siden er oppført som begrenser seg til 5-12 etasjer i Karenslyst allé. På 
nordsiden av jernbanesporet er den gjennomgående høyden på 6 etasjer, med noen få 
enkeltbygg opp til 9 lave etasjer. Høyeste gjennomgående høyder i området er 6-7 etasjer. 
Byantikvaren er svært kritisk til de radikalt økte byggehøydene på Skøyen av hensyn til 
bevaring av kulturminner og miljøer, men ikke minst opp mot opplevelsen av det større 
kulturlandskapet rundt Skøyen-Hoff. Det skålformede landskapsrommet er preget av lave, 
grønne åser og markerte terrasser. Landskapsrommet danner overgangen fra Bygdøy mot byen. 
Flere av terrassene nordover utgjør viktige historiske kulturmiljøer der utsikten og kontakten 
med naturomgivelsene utgjør en vesentlig kvalitet. Sør for Skøyen ligger Bygdøy med 
kongsgården og folkeparken. Folkeparken er fredet etter kulturminneloven § 20 som 
kulturmiljø. 
 

 
 
Foto fra Madserud allé sett mot Bygdøy, høyhuset midt i fotoet er på ni lave etasjer, hvordan vil sammenhengende 
bebyggelse på 16 etasjer virke på opplevelsen av landskapsrommet? 

0 Villabebyggelse i Prinsessealleen 6 og 12.
0 Blokkbebyggelse i Bygdøy alle 115 og 117.

Kj ente og registrerte kulturminner i planområdets influensområde:
0 Bygdøy kulturmiljø som er fredet etter kulturminneloven § 20, fredningen forvaltes av

Riksantikvaren.
Bebyggelse ved Drammensveien som delvis er regulert til bevaring og delvis oppført på
Gul liste.
Boligbebyggelse i Madserud alle som er regulert til bevaring.
Skøyen hovedgård med Skøyenparken som er regulert til bevaring.
Casinetto borettslag som er oppført på Gul liste.
Hoffsbyen som er oppført på Gul liste.

Byggehøyder og utnyttelse
Skøyen er et prioritert trafikk-knutepunkt og forretningsområde som allerede er tungt utbygget,
men som også har et klart potensial for ytterligere fortetting. Planforslaget legger opp til svært
høy utnyttelse og byggehøyder på inntil 16 etasjer. Det er en radikal økning fra
kommunedelplanen fra 1994 som hovedsakelig la opp til 5 etasjer, men også fra de
byggehøydene som siden er oppført som begrenser seg til 5-12 etasjer i Karenslyst alle. På
nordsiden av j ernbanesporet er den gjennomgående høyden på 6 etasjer, med noen få
enkeltbygg opp til 9 lave etasjer. Høyeste gjennomgående høyder i området er 6-7 etasjer.
Byantikvaren er svært kritisk til de radikalt økte byggehøydene på Skøyen av hensyn til
bevaring av kulturminner og miljøer, men ikke minst opp mot opplevelsen av det større
kulturlandskapet rundt Skøyen-Hoff. Det skålformede landskapsrommet er preget av lave,
grønne åser og markerte terrasser. Landskapsrommet danner overgangen fra Bygdøy mot byen.
Flere av terrassene nordover utgjør viktige historiske kulturrniljøer der utsikten og kontakten
med naturomgivelsene utgjør en vesentlig kvalitet. Sør for Skøyen ligger Bygdøy med
kongsgården og folkeparken. Folkeparken er fredet etter kulturminneloven  §  20 som
kulturmilj ø.
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Foto fra Madserud allé sett mot Bygdøy, høyhuset midt i fotoet er på ni lave etasjer, hvordan vil sammenhengende
bebyggelse på 16 etasjer virke på opplevelsen av landskapsrommet?

3



 
 

 4 

 
Et godt faglig grep i planen er at det opereres med reelle maksimale byggehøyder og at det ikke 
tillates ytterligere byggehøyder for installasjoner på tak etc. Dette vil sikre et ryddigere 
taklandskap på den nye bebyggelsen, noe som er essensielt når det bygges høyt med sterk 
silhuettvirkning. 
 
Byantikvaren mener at kombinasjonen av de foreslåtte byggehøydene og den samlete 
utnyttelsesgraden vil gi en bebyggelse med en massivitet som er fremmed for Oslo. Virkningen 
er ikke tilstrekkelig utredet eller synliggjort i planforslaget. Bebyggelse på inntil 16 etasjer vil 
danne barrierer som vil virke sterkt inn på opplevelsen og lesbarheten av kulturhistoriske 
miljøer, linjer og forbindelser i landskapsrommet Skøyen-Hoff. De foreslåtte byggehøydene vil 
også påvirke opplevelsen av byens overordnete bylandskap sett fra Bygdøy. Den visuelle 
forbindelsen til omgivende landskap med åser og fjord vil forsvinne fra det meste av 
planområdet og bakenforliggende boligstrøk. 
 
Byggehøyder og plassering av de høyeste byggene er et svært viktig moment, og vi fraråder 
sterkt de foreslåtte høydene knyttet blant annet til verneverdig bebyggelse i Harbitzalléen, og 
bebyggelse som vil fremstå som en skjerm ved foten av kollen som omfatter verneverdig 
bebyggelse i Askeveien og Astrids vei. Spesielt dårlig motivert fremstår det smale feltet på 16 
etasjer mellom Thune og Karenslyst allé. Det vil gi en skjermvirkning som Barcode, men med 
vesentlig lavere gevinst av bygd volum. Spesielt vil det gå ut over lysforholdene i 
industriområdet på Thune.  Etter vår vurdering vil de foreslåtte byggehøydene gi vesentlig 
negativ innvirkning på bygningsmiljøer med en høy bevaringsverdi. En av de få solstudiene 
som følger planen dokumenterer en vesentlig negativ virkning for Skøyen torg, som er et 
tilsvarende område: «Tillatt byggehøyde på 16 etasjer på sørsiden av skøyen Torg vil begrense 
muligheten til å tilrettelegge for opphold på Skøyen torg, da hele området vil bli liggende i 
skygge og være lite attraktivt. En reduksjon til 8-12 etasjer vil bedre forholdene og muliggjøre 
en stripe for opphold i sol på nordsiden av plassen. Helst burde etasjehøyden ligget i nedre del 
av denne kategorien, på rundt 8 etasjer. Dagens bebyggelse på tomten har 7 etasjer, som gir 
gode solforhold og stort potensial for utvikling av byrommet. … Dersom man ønsker at Skøyen 
torg skal være et stasjonstorg av bymessig karakter, tilrettelagt for opphold og myke 
trafikanter, må dette sees i sammenheng med trafikk og solforhold. … Det er liten vits i å 

redusere trafikken gjennom området, dersom arealetene man frigjør til plasser og parker ligger 
i skyggen mesteparten av dagen og derfor er lite attraktive for opphold.» (Dokument 14 
Skøyen torg uten Hoffsdiagonalen - Norconsult, side 5,6) 
 
Byggehøyder på inntil 16 etasjer langs Karenslyst allé og inntil 12 etasjer mot Bygdøy vil gi 
vesentlig silhuettvirkning sett fra Bygdøys fredete kulturmiljø. Barrierevirkningen vil også 
oppleves sett fra åsryggen nord for Skøyen mot Bygdøy. Den høye bebyggelsen vil også kunne 
oppleves som en vegg eller barriere mellom Skøyen og Bygdøys bølgende landskap, og bidra 
til at opplevelsen av Bygdøy som øy svekkes vesentlig. Tilsvarende vil bebyggelse på opptil ni 
etasjer mot Hengsåsen bidra til at skillet mellom Bestumkilen og åsryggen mot Bygdøy bygges 
ned og opplevelsen av landskapet mot Bygdøy skjemmes. I dette arealet må ny bebyggelse 
legge seg klart under toppen av åsen som ligger på kote 26, dvs. maksimalt 3-5 etasjer. At 
bebyggelsen ikke trappes ned mot Bestumkilen, men ligger på 10 etasjer med et 12 etasjers tårn 
ytterst er en påfallende mangel på ivaretakelse av sjøfronten som fellesgode. Sammenliknet 
med den vellykkede bebyggelsen på Sørengautstikkeren rett ved Oslo S som har høyder fra 5 til 
7 etasjer, er det et svært stort press som legges på Skøyenområdet dersom det her tillates 
dobbelt så store byggehøyder. 
 

Et godt faglig grep i planen er at det opereres med reelle maksimale byggehøyder og at det ikke
tillates ytterligere byggehøyder for installasjoner på tak etc. Dette vil sikre et ryddigere
taklandskap på den nye bebyggelsen, noe som er essensielt når det bygges høyt med sterk
silhuettvirkning.

Byantikvaren mener at kombinasjonen av de foreslåtte byggehøydene og den samlete
utnyttelsesgraden vil gi en bebyggelse med en massivitet som er fremmed for Oslo. Virkningen
er ikke tilstrekkelig utredet eller synliggjort i planforslaget. Bebyggelse på inntil l6 etasjer vil
danne barrierer som vil virke sterkt inn på opplevelsen og lesbarheten av kulturhistoriske
miljøer, linjer og forbindelser i landskapsrommet Skøyen-Hoff De foreslåtte byggehøydene vil
også påvirke opplevelsen av byens overordnete bylandskap sett fra Bygdøy. Den visuelle
forbindelsen til omgivende landskap med åser og fjord vil forsvinne fra det meste av
planområdet og bakenforliggende boligstrøk.

Byggehøyder og plassering av de høyeste byggene er et svært viktig moment, og vi fraråder
sterkt de foreslåtte høydene knyttet blant annet til vemeverdig bebyggelse i Harbitzalleen, og
bebyggelse som vil fremstå som en skjerm ved foten av kollen som omfatter verneverdig
bebyggelse i Askeveien og Astrids vei. Spesielt dårlig motivert fremstår det smale feltet på 16
etasjer mellom Thune og Karenslyst alle. Det vil gi en skjerrnvirkning som Barcode, men med
vesentlig lavere gevinst av bygd volum. Spesielt vil det gå ut over lysforholdene i
industriområdet på Thune. Etter vår vurdering vil de foreslåtte byggehøydene gi vesentlig
negativ innvirkning på bygningsmiljøer med en høy bevaringsverdi. En av de få solstudiene
som følger planen dokumenterer en vesentlig negativ virkning for Skøyen torg, som er et
tilsvarende område: «Tillatt byggehøyde på  I 6  etasjer på sørsiden av skøyen Torg vil begrense
muligheten til å tilrettelegge for opphold på Skøyen torg, da hele området vil bli liggende i
skygge og være lite attraktivt. En reduksjon til 8-12 etasjer vil bedre forholdene og muliggjøre
en stripe for opphold i sol på nordsiden av plassen. Helst burde etasjehøyden ligget i nedre del
av denne kategorien, på rundt 8 etasjer. Dagens bebyggelse på tomten har  7  etasjer, som gir
gode solforhold og stort potensial for utvikling av byrommet. Dersom man ønsker at Skøyen
torg skal være et stasjonstorg av bymessig karakter, tilrettelagt for opphold og myke
trafikanter, må dette sees i sammenheng med trafikk og solforhold. Det er liten vits i å
redusere trafikken gjennom området, dersom arealetene man frigjør til plasser og parker ligger
i skyggen mesteparten av dagen og derfor er lite attraktive for opphold .>> (Dokument l4
Skøyen torg uten Hoffsdiagonalen  -  Norconsult, side 5,6)

Byggehøyder på inntil l6 etasjer langs Karenslyst alle og inntil 12 etasjer mot Bygdøy vil gi
vesentlig silhuettvirkning sett fra Bygdøys fredete kulturmiljø. Barrierevirkningen vil også
oppleves sett fra åsryggen nord for Skøyen mot Bygdøy. Den høye bebyggelsen vil også kunne
oppleves som en vegg eller barriere mellom Skøyen og Bygdøys bølgende landskap, og bidra
til at opplevelsen av Bygdøy som øy svekkes vesentlig. Tilsvarende vil bebyggelse på opptil ni
etasjer mot Hengsåsen bidra til at skillet mellom Bestumkilen og åsryggen mot Bygdøy bygges
ned og opplevelsen av landskapet mot Bygdøy skjemmes. I dette arealet må ny bebyggelse
legge seg klart under toppen av åsen som ligger på kote 26, dvs. maksimalt 3-5 etasjer. At
bebyggelsen ikke trappes ned mot Bestumkilen, men ligger på 10 etasjer med et 12 etasjers tårn
ytterst er en påfallende mangel på ivaretakelse av sjøfronten som fellesgode. Sammenliknet
med den vellykkede bebyggelsen på Sørengautstikkeren rett ved Oslo S som har høyder fra 5 til
7 etasj er, er det et svært stort press som legges på Skøyenområdet dersom det her tillates
dobbelt så store byggehøyder.
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Byantikvaren vurderer at byggehøydene mot Bygdøy er for høye og vil gi vesentlig 
skjemmende virkning av opplevelsen av det fredete kulturmiljøet på Bygdøy. Da 
planforslaget antas å være i strid med vesentlige nasjonale kulturminneverdier, 
oversendes planforslaget til Riksantikvaren for vurdering av innsigelse.  
 
Utfylling i Bestumkilen 
I tråd med vår uttalelse til varsel om oppstart av reguleringsarbeidet fraråder Byantikvaren 
forslaget om landutfylling i Bestumkilen. Vi forutsetter at sjølinjen opprettholdes uten nye 
større landutfyllinger. Etter vår vurdering vil den foreslåtte utfyllingen med nybygg på tre 
etasjer ytterst mot Bestumkilen, bidra til at Bestumkilen som kile mellom Bygdøy og byen 
utviskes på en svært uheldig måte. Virkningen mot Bygdøy forsterkes også ved byggehøyder 
på ni etasjer mot Bygdøy og Hengsåsen. Utfyllingen og bebyggelse på tre etasjer i vannkanten 
mot Bestumkilen frarådes sterkt.  
 
Da Byantikvaren vurderer at utfylling av deler av Bestumkilen og forslag til byggehøyder 
mot Hengsåsen, vil være i strid med vesentlige nasjonale kulturminneverdier, oversendes 
planforslaget til Riksantikvaren for vurdering av innsigelse.  
 
Omfang vern  
Byantikvaren vil påpeke at våre innspill til kulturminner og kulturmiljøer som bør bevares på 
Skøyen på mange viktige punkter er fulgt opp i planforslaget. Det vil bidra til å gi en positiv 
stedskarakter når området for øvrig endres. Vi konstaterer likevel at planområdet inneholder 
viktige kulturminner og kulturmiljøer som tidligere er registret eller som er nyregistrert som 
bevaringsverdige, men som ikke foreslås bevart. Disse er som følger:  

 Murgården Amalienborg, Nedre Skøyen vei 18, som er regulert til bevaring. 
 Funkisboliger i Drammensveien 116 og Sigurd Syrs gate 3, 5, 7 som er oppført på Gul 

liste. 
 Industrirelaterte boliger i Harbitzalléen 10-12 som er oppført på Gul liste. 
 Villaeiendommer i Tingstuveien 8, 10 A, 11, 12, 21, 27, 28 og Hoffsbakken 2, som er 

nyregistrert for Gul liste. 
 Industribygg i Karenslyst allé 8, Hoffsveien 9 og Hovfaret 4, som er nyregistrert for Gul 

liste. 
 Funkisvilla i Prinsessealléen 6, som er nyregistrert for Gul liste. 

 
Byantikvaren viser til at det er knyttet svært høye bevaringsverdier til murgården Amalienborg 
i Nedre Skøyen vei 18 som i dag er regulert til bevaring. Murgården ble oppført i 1903 med 
Syver Nielsen som utførende arkitekt, og er del av den utvidete homogene 1800-tallsbyen som 
aldri ble realisert på Skøyen. Nedre Skøyen vei 18 er en frittliggende tofløyet murgård i fire 
etasjer med fasader i nyrenessanse. Eiendommen ble senere overtatt av NEBB AS, og har 
derfor også kulturhistorisk verdi knyttet til Skøyens industrihistorie.  
 
Byantikvaren vurderer at det er vesentlige regionale/nasjonale kulturminneverdier 
knyttet til murgården i Nedre Skøyen vei 18 som en rest av et større historisk 
byutviklingsgrep som aldri ble gjennomført, og anmoder Riksantikvaren om å vurdere 
innsigelse til planforslaget på grunn av den forutsatte rivingen av kulturminnet. 
 
Når det gjelder riveforslaget av Drammensveien 116 og Sigurd Syrs gate 3-7, som allerede er 
oppført på Gul liste viser Byantikvaren til at dette er funkisbebyggelse som er del av et større 
funkismiljø ved Drammensveien med høy bevaringsverdi. Etter vår vurdering vil planforslaget 
ikke bare medføre at de enkelte verdifulle bygningene går tapt, men også at helheten i et 

Byantikvaren vurderer at byggehøydene mot Bygdøy er  for høye og vil gi vesentlig
skjemmende virkning av opplevelsen av det fredete kulturmiljøet på Bygdøy. Da
planforslaget antas å være i strid med vesentlige nasjonale kulturminneverdier,
oversendes planforslaget til Riksantikvaren for vurdering av innsigelse.

Utfylling i Bestumkilen
I tråd med vår uttalelse til varsel om oppstart av reguleringsarbeidet fraråder Byantikvaren
forslaget om landutfylling i Bestumkilen. Vi forutsetter at sjølinj en opprettholdes uten nye
større landutfyllinger. Etter vår vurdering vil den foreslåtte utfyllingen med nybygg på tre
etasjer ytterst mot Bestumkilen, bidra til at Bestumkilen som kile mellom Bygdøy og byen
utviskes på en svært uheldig måte. Virkningen mot Bygdøy forsterkes også ved byggehøyder
på ni etasjer mot Bygdøy og Hengsåsen. Utfyllingen og bebyggelse på tre etasjer i vannkanten
mot Bestumkilen frarådes sterkt.

Da Byantikvaren vurderer at utfylling av deler av Bestumkilen og forslag til byggehøyder
mot Hengsåsen, vil være i strid med vesentlige nasjonale kulturminneverdier, oversendes
planforslaget til Riksantikvaren for vurdering av innsigelse.

Omfang vern
Byantikvaren vil påpeke at våre innspill til kulturminner og kulturmiljøer som bør bevares på
Skøyen på mange viktige punkter er fulgt opp i planforslaget. Det vil bidra til å gi en positiv
stedskarakter når området for øvrig endres. Vi konstaterer likevel at planområdet inneholder
viktige kulturminner og kulturmiljøer som tidligere er registret eller som er nyregistrert som
bevaringsverdige, men som ikke foreslås bevart. Disse er som følger:

0 Murgården Amalienborg, Nedre Skøyen vei 18, som er regulert til bevaring.
0 Funkisboliger i Drammensveien 116 og Sigurd Syrs gate 3, 5, 7 som er oppført på Gul

liste.
0 lndustrirelaterte boliger i Harbitzalleen 10-12 som er oppført på Gul liste.
0 Villaeiendommer i Tingstuveien 8, 10 A, 11, 12, 21, 27, 28 og Hoffsbakken 2, som er

nyregistrert for Gul liste.
0 Industribygg i Karenslyst alle 8, Hoffsveien 9 og Hovfaret 4, som er nyregistrert for Gul

liste.
0 Funkisvilla i Prinsessealleen 6, som er nyregistrert for Gul liste.

Byantikvaren viser til at det er knyttet svært høye bevaringsverdier til murgården Amalienborg
i Nedre Skøyen vei 18 som i dag er regulert til bevaring. Murgården ble oppført i 1903 med
Syver Nielsen som utførende arkitekt, og er del av den utvidete homogene 1800-tallsbyen som
aldri ble realisert på Skøyen. Nedre Skøyen vei 18 er en frittliggende tofløyet murgård i fire
etasjer med fasader i nyrenessanse. Eiendommen ble senere overtatt av NEBB AS, og har
derfor også kulturhistorisk verdi knyttet til Skøyens industrihistorie.

Byantikvaren vurderer at det er vesentlige regionale/nasjonale kulturminneverdier
knyttet til murgården i Nedre Skøyen vei 18 som en rest av et større historisk
byutviklingsgrep som aldri ble gjennomført, og anmoder Riksantikvaren om å vurdere
innsigelse til planforslaget på grunn av den forutsatte rivingen av kulturminnet.

Når det gjelder riveforslaget av Drammensveien 116 og Sigurd Syrs gate 3-7, som allerede er
oppført på Gul liste viser Byantikvaren til at dette er funkisbebyggelse som er del av et større
funkismiljø ved Drammensveien med høy bevaringsverdi. Etter vår vurdering vil planforslaget
ikke bare medføre at de enkelte verdifulle bygningene går tapt, men også at helheten i et
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bevaringverdig funksjonalistisk bygningsmiljø med høye bevaringsverdier svekkes. 
Riveforslaget frarådes derfor sterkt. 
 
Etter Byantikvarens vurdering er det knyttet høy bevaringsverdi til Tingstuveien 8, 10A, 11, 12, 
21, 27, 28 og Hoffsbakken 2, som i forbindelse med planarbeidet er registrert for Gul liste, 
sammen med den øvrige villabebyggelsen fra samme tid. Villabebyggelsen i Tingstuveien 
fremstår etter Byantikvarens vurdering med høy objektverdi, og danner et homogent miljø, 
samlet i et område som strekker seg mot sør og langs høydedraget mot Bestumkilen. Den 
bebyggelsen som Byantikvaren har vurdert som viktige kulturminner, og som derfor er spilt inn 
i forbindelse med planarbeidet, er alle gode representanter for sin tid, og de fleste er tegnet av 
tidens fremste arkitekter. Som enkeltobjekter er det knyttet høy historisk, kulturhistorisk og 
arkitektonisk verdi til disse villaene. Bebyggelsen danner, samlet et helhetlig villamiljø som i 
sin helhet bør bevares og avsettes som hensynssone for bevaring av kulturmiljø. Planforslaget 
slik det nå foreligger, fragmenterer dette miljøet uten at det gir vesentlige byutviklingsmessige 
gevinster. Byantikvaren er svært positive til at det i planforslaget fremkommer at Plan- og 
bygningsetaten vil vurdere nærmere bevaring av disse bygningene etter offentlig ettersyn. 
 
Byantikvaren vurderer at Karenslyst allé 8, Hoffsveien 9 og Hovfaret 4 er eldre 
industribebyggelse som utgjør en viktig del av Skøyens historie og 
identitet som industriområde, og at denne historiske identiteten er vesentlig for området når 
dette nå skal transformeres. Opplevelsen av Karenslyst allé viser at det i dette området allerede 
er for få kulturminner til å gi ønsket særpreg. 
 
Karenslyst allé 8 er en administrasjonsbygning knyttet til Frognerkilens fabrikk/Norsk Elektrisk 
Aktiebolag filial Frognerkilens Fabrik (1895), som bygget sporvogner i samarbeid med Skabo 
(1897). Virksomheten endret navn til NEBB i 1908. Administrasjonsbygningen (oppført 
mellom 1908 og 1913) samt maskinrom/sveiseverksted er de eneste eldre bygningene igjen fra 
den gamle driften. Etter Byantikvarens vurdering bør det opprinnelige administrasjonsbygget 
bevares som en naturlig del av et bygningsmiljø der maskinrom/sveiseverkstedet i dag er 
regulert til bevaring.  
 
Bebyggelsen i Harbitzalléen danner sammen et verdifullt småhusmiljø som representerer 
industrihistorien, jernbanehistorien og bolighistorien i området. Det er knyttet arkitektonisk og 
kulturhistorisk interesse til bygningene som enkeltobjekter og som bygningsmiljø. Bevaring av 
småhusbebyggelsen i Harbitzalléen 2-12 sørger for historisk kontinuitet i et område som er 
under sterk transformasjon, og bidrar dessuten til variert demografi i forbindelse med fremtidig 
byutvikling. Byantikvaren fraråder sterkt den foreslåtte rivningen av bebyggelsen, der kun tre 
bygninger blir stående igjen blant 14 etasjers blokkbebyggelse, frarøvet sin historiske kontekst 
som et helhetlig bygningsmiljø. Byantikvaren anbefaler at bygningsmiljøet som helhet bevares 
og avsettes som hensynssone for bevaring av kulturmiljø. 
 
Hoffsveien 9, tidligere margarinfabrikken Snorre fra 1935, har sammensatte volumer og et 
industrielt preg som bidrar til bygningens kulturhistoriske og arkitektoniske verdi og til 
miljøverdiene for området. Bygningen bør derfor bevares. 
 
Hovfaret 4 var opprinnelig Norsk Hydros forskningsstasjon oppført i 1918 og tilbygget i 1947 
for AS Papirprodukter. Til tross for at bygningen har gjennomgått flere endringer er bygningen 
imidlertid kulturhistorisk svært interessant som del av Norsk Hydros historie og bør derfor 
bevares, transformeres og gis en ny bruk. 
 

bevaringverdig funksjonalistisk bygningsmiljø med høye bevaringsverdier svekkes.
Riveforslaget frarådes derfor sterkt.

Etter Byantikvarens vurdering er det knyttet høy bevaringsverdi til Tingstuveien 8, lOA, ll, 12,
21, 27, 28  og Hoffsbakken 2, som i forbindelse med planarbeidet er registrert for Gul liste,

sammen med den øvrige villabebyggelsen fra samme tid. Villabebyggelsen i Tingstuveien
fremstår etter Byantikvarens vurdering med høy obj ektverdi, og danner et homogent miljø,
samlet i et omrâde som strekker seg mot sør og langs høydedraget mot Bestumkilen. Den
bebyggelsen som Byantikvaren har vurdert som viktige kulturminner, og som derfor er spilt inn
i forbindelse med planarbeidet, er alle gode representanter for sin tid, og de fleste er tegnet av
tidens fremste arkitekter. Som enkeltobj ekter er det knyttet høy historisk, kulturhistorisk og
arkitektonisk verdi til disse villaene. Bebyggelsen danner, samlet et helhetlig villamiljø som i
sin helhet bør bevares og avsettes som hensynssone for bevaring av kulturmiljø. Planforslaget
slik det nå foreligger, fragmenterer dette miljøet uten at det gir vesentlige byutviklingsmessige
gevinster. Byantikvaren er svært positive til at det i planforslaget fremkommer at Plan- og
bygningsetaten vil vurdere nærmere bevaring av disse bygningene etter offentlig ettersyn.

Byantikvaren vurderer at Karenslyst alle 8, Hoffsveien 9 og Hovfaret 4 er eldre
industribebyggelse som utgjør en viktig del av Skøyens historie og
identitet som industriområde, og at denne historiske identiteten er vesentlig for omrâdet når
dette nå skal transformeres. Opplevelsen av Karenslyst alle viser at det i dette området allerede
er for få kulturminner til å gi ønsket særpreg.

Karenslyst alle  8  er en administrasj onsbygning knyttet til Frognerkilens fabrikk/Norsk Elektrisk
Aktiebolag filial Frognerkilens Fabrik (1895), som bygget sporvogner i samarbeid med Skabo
(1897). Virksomheten endret navn til NEBB i 1908. Administrasjonsbygningen (oppført
mellom 1908 og 1913) samt maskinrom/sveiseverksted er de eneste eldre bygningene igjen fra
den gamle driften. Etter Byantikvarens vurdering bør det opprinnelige administrasjonsbygget
bevares som en naturlig del av et bygningsmiljø der maskinrom/sveiseverkstedet i dag er
regulert til bevaring.

Bebyggelsen i Harbitzalleen danner sammen et verdifullt småhusmiljø som representerer
industrihistorien, jernbanehistorien og bolighistorien i området. Det er knyttet arkitektonisk og
kulturhistorisk interesse til bygningene som enkeltobjekter og som bygningsmiljø. Bevaring av
småhusbebyggelsen i Harbitzalleen 2-12 sørger for historisk kontinuitet i et område som er
under sterk transformasjon, og bidrar dessuten til variert demografi i forbindelse med fremtidig
byutvikling. Byantikvaren fraråder sterkt den foreslåtte rivningen av bebyggelsen, der kun tre
bygninger blir stående igjen blant 14 etasjers blokkbebyggelse, frarøvet sin historiske kontekst
som et helhetlig bygningsmiljø. Byantikvaren anbefaler at bygningsmiljøet som helhet bevares
og avsettes som hensynssone for bevaring av kulturmiljø.

Hoffsveien 9, tidligere margarinfabrikken Snorre fra 1935, har sammensatte volumer og et
industrielt preg som bidrar til bygningens kulturhistoriske og arkitektoniske verdi og til
miljøverdiene for området. Bygningen bør derfor bevares.

Hovfaret 4 var opprinnelig Norsk Hydros forskningsstasj on oppført i 1918 og tilbygget i 1947
for AS Papirprodukter. Til tross for at bygningen har gjennomgått flere endringer er bygningen
imidlertid kulturhistorisk svært interessant som del av Norsk Hydros historie og bør derfor
bevares, transformeres og gis en ny bruk.
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Prinsessealléen 6 er en trevilla i to etasjer oppført etter tegninger av arkitektene Torp og Torp i 
1934. Villaen representerer den norske tilpasningen til funksjonalismen med bruk av tre. 
Villaen har høy arkitektonisk og kulturhistorisk verdi og ligger mellom villaer med tilsvarende 
kvaliteter som er foreslått ivaretatt i planen. Byantikvaren vurderer det derfor som en inkurie at 
planforslaget ikke legger opp til bevaring av bygningen. Prinsessealléen 6 er del av et helhetlig 
bevaringsverdig bygningsmiljø, og bør bevares som del av dette kulturmiljøet. Byantikvaren 
fraråder riving av bygningen og anbefaler at både Prinsessealléen 6 og 12 innlemmes i 
hensynssonen for bevaring av kulturmiljø som omfatter den tilstøtende bebyggelsen. 
 
Vernebestemmelser for kulturminner og kulturmiljøer 
Etter Byantikvarens vurdering legger planforslaget opp til en svært begrenset bruk av 
hensynsoner for bevaring av kulturmiljø, noe som usynliggjør planens bevaringsintensjon og 
svekker innholdet i bevaringen. Bestemmelsene er også til dels mangelfulle. 
 
Kun gjeldende bevaringsregulering av Sofienlund og Prinsessealléen videreføres og suppleres 
med en hensynssone for bevaring av kulturmiljø for bebyggelsen ved Astrids vei og Askeveien. 
Planen legger opp til en utdatert form for vern, der man tidligere i større grad la vekt på 
enkeltobjekter og ikke verdiene i sammenhengende kulturmiljøer. Undersøkelser viser også at 
beboerne er langt mer positive til vern av sammenhengende områder. Byantikvaren anbefaler 
av den grunn at planforslaget i større grad tar i bruk hensynsoner for bevaring av kulturmiljø 
slik siste revisjon av plan- og bygningsloven legger opp til. Bygningsmiljøer og kulturmiljøer 
må sikres et helhetlig vern gjennom at større områder bevares med hensynssone og hvor 
prioriterte enkeltbygninger markeres med «juridisk linje for bygg, kulturminner m.m. som skal 
bevares».  
 
Videre må planen ha gode reguleringsbestemmelser knyttet til hensynsonene og bygninger som 
skal bevares. Byantikvaren har tidligere spilt inn følgende bestemmelser knyttet til de ulike 
hensynssonene og bevaringsverdige bygninger innenfor hensynssonene, disse er i all hovedsak 
hentet fra Plan- og bygningsetatens ferske veileder med gode reguleringsbestemmelser: 
 
Bygninger som skal bevares: 

 Eksisterende bygninger og anlegg vist med « juridisk linje for bygg, kulturminner m.m. 
som skal bevares» tillates ikke revet, flyttet eller til- og påbygget.  

 
 Bygningenes bærende konstruksjoner og eksteriør skal bevares uendret eller 

tilbakeføres til opprinnelig/eldre utførelse i tråd med dokumentasjon og 
kulturminnefaglige anbefalinger. Mindre endringer av fasade eller bærekonstruksjoner 
kan unntaksvis tillates etter søknad dersom det ikke går på bekostning av byggets 
kulturminnefaglige og estetiske verdier. 

 
 Ved vedlikehold eller reparasjon av eksteriøret skal de opprinnelige/eldre materialene 

og elementer som vinduer og ytterdører, kledning, taktekking og eksteriørdetaljer 
bevares med sin opprinnelige plassering. Der verdifulle eldre elementer er tapt skal det 
opprinnelige eller karakteristiske uttrykket i utforming, materialbruk, farger og utførelse 
videreføres. 

 
 Dersom bevaringsverdig bebyggelse går tapt på grunn av brann eller annen uopprettelig 

skade, tillates det oppført bebyggelse med samme plassering, dimensjoner og høyder. 
 

Prinsessealleen 6 er en trevilla i to etasjer oppført etter tegninger av arkitektene Torp og Torp i
1934. Villaen representerer den norske tilpasningen til funksjonalismen med bruk av tre.
Villaen har høy arkitektonisk og kulturhistorisk verdi og ligger mellom villaer med tilsvarende
kvaliteter som er foreslått ivaretatt i planen. Byantikvaren vurderer det derfor som en inkurie at
planforslaget ikke legger opp til bevaring av bygningen. Prinsessealleen 6 er del av et helhetlig
bevaringsverdig bygningsmilj ø, og bør bevares som del av dette kulturrniljøet. Byantikvaren
fraråder riving av bygningen og anbefaler at både Prinsessealleen 6 og 12 innlemmes i
hensynssonen for bevaring av kulturmiljø som omfatter den tilstøtende bebyggelsen.

Vernebestemmelser for kulturminner og kulturmiljøer
Etter Byantikvarens vurdering legger planforslaget opp til en svært begrenset bruk av
hensynsoner for bevaring av kulturrnilj ø, noe som usynliggjør planens bevaringsintensj on og
svekker innholdet i bevaringen. Bestemmelsene er også til dels mangelfulle.

Kun gjeldende bevaringsregulering av Sofienlund og Prinsessealleen videreføres og suppleres
med en hensynssone for bevaring av kulturmiljø for bebyggelsen ved Astrids vei og Askeveien.
Planen legger opp til en utdatert form for vern, der man tidligere i større grad la vekt på
enkeltobj ekter og ikke verdiene i sammenhengende kulturmiljøer. Undersøkelser viser også at
beboerne er langt mer positive til vern av sammenhengende områder. Byantikvaren anbefaler
av den grunn at planforslaget i større grad tar i bruk hensynsoner for bevaring av kulturmiljø
slik siste revisjon av plan- og bygningsloven legger opp til. Bygningsmiljøer og kulturmiljøer
må sikres et helhetlig vern gjennom at større områder bevares med hensynssone og hvor
prioriterte enkeltbygninger markeres med «juridisk linje for bygg, kulturminner m.m. som skal
bevares».

Videre må planen ha gode reguleringsbestemmelser knyttet til hensynsonene og bygninger som
skal bevares. Byantikvaren har tidligere spilt inn følgende bestemmelser knyttet til de ulike
hensynssonene og bevaringsverdige bygninger innenfor hensynssonene, disse er i all hovedsak
hentet fra Plan- og bygningsetatens ferske veileder med gode reguleringsbestemmelser:

Bygninger som skal bevares:
0 Eksisterende bygninger og anlegg vist med <<juridisk linje for bygg, kulturminner m.m.

som skal bevares» tillates ikke revet, flyttet eller til- og påbygget.

0 Bygningenes bærende konstruksjoner og eksteriør skal bevares uendret eller
tilbakeføres til opprinnelig/ eldre utførelse i tråd med dokumentasjon og
kulturminnefaglige anbefalinger. Mindre endringer av fasade eller bærekonstruksjoner
kan unntaksvis tillates etter søknad dersom det ikke går på bekostning av byggets
kulturminnefaglige og estetiske verdier.

0 Ved vedlikehold eller reparasjon av eksteriøret skal de opprinnelige/eldre materialene
og elementer som vinduer og ytterdører, kledning, taktekking og eksteriørdetalj er
bevares med sin opprinnelige plassering. Der verdifulle eldre elementer er tapt skal det
opprinnelige eller karakteristiske uttrykket i utforming, materialbruk, farger og utførelse
videreføres.

0 Dersom bevaringsverdig bebyggelse går tapt på grunn av brann eller annen uopprettelig
skade, tillates det oppført bebyggelse med samme plassering, dimensjoner og høyder.
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 Alle søknadspliktige tiltak som berører bevaringsverdiene skal forelegges Byantikvaren 
for uttalelse før det fattes vedtak. 

 
I tillegg foreslås følgende bestemmelser for Hensynssoner – bevaring av kulturmiljø H570:  

 
 Hager og utomhusanlegg som er avmerket med hensynssone på plankartet skal bevares 

med sitt grønne preg. Dette inkluderer eksisterende terreng, eldre trær, større 
vegetasjonselementer og øvrige bevaringsverdige utomhuselementer som trapper og 
forstøtningsmurer. Det tillates ikke oppføring av nye bygg, større installasjoner, 
underjordiske anlegg eller vesentlige terrengendringer.  
 

 Verneverdige trær og annen vegetasjon som dør eller må fjernes på grunn av 
dokumentert dårlig tilstand skal erstattes med tilsvarende type.  

 
 Alle søknadspliktige tiltak som berører bevaringsverdiene skal forelegges Byantikvaren 

for uttalelse før det fattes vedtak. 
 
For Sofienlund anbefaler Byantikvaren følgende bestemmelse knyttet til den båndlagte sonen: 
 

 Hovedbygningen på Sofienlund, Drammensveien 155, er vedtatt fredet den 27.02.24 
etter lov um bygningsfredning av 1920, som er erstattet av kulturminneloven (kml) av 
15.02.1979. Alle tiltak utover vanlig vedlikehold krever dispensasjon etter 
kulturminneloven fra kulturminnemyndighet. 
 

Byantikvarens anbefaling vil være at det knyttes hensynsoner til de bevaringsverdige 
bygningsmiljøene i Tingstuveien, Harbitzalléen, og ikke minst til industrimiljøet Thune.  
 
"Thunes mekaniske værksted" ble etablert så tidlig som i 1825, og ble lokalisert til Skøyen ved 
begynnelsen av 1900-tallet. Bedriften produserte blant annet lokomotiver og kjeleanlegg. 
Industrianlegget er svært godt bevart, og omfatter verkstedshall oppført i 1900, 
administrasjonsbygning oppført i 1902, plateverksted og smie oppført i 1902, maskinhall 
oppført i 1908 og utvidet i 1912, portnerstuer fra 1918 og en større verkstedhall oppført på 
1920/30-tallet med adresse Drammensveien 120 etablert på løkkeanlegget Katrinelund. Dette 
unike miljøet er det området innenfor planen som har størst potensial for å utvikle 
opplevelsesbasert næring og gi gode rammer rundt urbane aktiviteter. Forutsetningen er at 
karakteren beholdes uendret. 
 
Byantikvaren vurderer industrimiljøet Thune som et svært viktig anlegg ikke bare for Skøyen, 
men også for byen og landet for øvrig. Hele anlegget må derfor etter Byantikvarens vurdering 
avsettes som hensynssone for bevaring av kulturmiljø, med godt tilpassede vernebestemmelser 
som gir anlegget et sterkt vern. Industrimiljøet har etter Byantikvarens vurdering vesentlig 
regional/nasjonal kulturminneverdi, og vernet som foreslås er ikke tilstrekkelig. Planforslaget 
åpner dessuten for ny bebyggelse på inntil 9 etasjer i dette feltet. Arealene som kan egne seg for 
nye bebyggelse som er fløyen øst for portstuen langs Drammensveien og parkeringshuset, må 
få bestemmelser som begrenser nybyggingen til eksisterende høyder. For å ivareta verdiene i 
dette miljøet må følgende bestemmelser knyttes til hensynsonen som legges over hele 
industriområdet, i tillegg til de samme bestemmelsene som for andre bevaringsverdige bygg: 
 

0 Alle søknadspliktige tiltak som berører bevaringsverdiene skal forelegges Byantikvaren
for uttalelse før det fattes vedtak.

I tillegg foreslås følgende bestemmelser for Hensynssoner  -  bevaring av kulturmiljø H570:

0 Hager og utomhusanlegg som er avmerket med hensynssone på plankartet skal bevares
med sitt grønne preg. Dette inkluderer eksisterende terreng, eldre trær, større
vegetasj onselementer og øvrige bevaringsverdige utomhuselementer som trapper og
forstøtningsmurer. Det tillates ikke oppføring av nye bygg, større installasjoner,
underj ordiske anlegg eller vesentlige terrengendringer.

0 Verneverdige trær og annen vegetasjon som dør eller må fjernes på grunn av
dokumentert dårlig tilstand skal erstattes med tilsvarende type.

0 Alle søknadspliktige tiltak som berører bevaringsverdiene skal forelegges Byantikvaren
for uttalelse før det fattes vedtak.

For Sofienlund anbefaler Byantikvaren følgende bestemmelse knyttet til den båndlagte sonen:

0 Hovedbygningen på Sofienlund, Drammensveien 155, er vedtatt fredet den 27.02.24
etter lov um bygningsfredning av 1920, som er erstattet av kulturminneloven (kml) av
15.02.1979. Alle tiltak utover vanlig vedlikehold krever dispensasjon etter
kulturminneloven fra kulturrninnemyndighet.

Byantikvarens anbefaling vil være at det knyttes hensynsoner til de bevaringsverdige
bygningsmiljøene i Tingstuveien, Harbitzalléen, og ikke minst til industrimiljøet Thune.

"Thunes mekaniske værksted" ble etablert så tidlig som i 1825, og ble lokalisert til Skøyen ved
begynnelsen av 1900-tallet. Bedriften produserte blant annet lokomotiver og kjeleanlegg.
Industrianlegget er svært godt bevart, og omfatter verkstedshall oppført i 1900,
administrasjonsbygning oppført i 1902, plateverksted og smie oppført i 1902, maskinhall
oppført i 1908 og utvidet i 1912, portnerstuer fra 1918 og en større verkstedhall oppført på
1920/30-tallet med adresse Drammensveien 120 etablert på løkkeanlegget Katrinelund. Dette
unike miljøet er det området innenfor planen som har størst potensial for å utvikle
opplevelsesbasert næring og gi gode rammer rundt urbane aktiviteter. Forutsetningen er at
karakteren beholdes uendret.

Byantikvaren vurderer industrimilj øet Thune som et svært viktig anlegg ikke bare for Skøyen,
men også for byen og landet for øvrig. Hele anlegget må derfor etter Byantikvarens vurdering
avsettes som hensynssone for bevaring av kulturmiljø, med godt tilpassede vemebestemmelser
som gir anlegget et sterkt vern. Industrimiljøet har etter Byantikvarens vurdering vesentlig
regional/nasjonal kulturrninneverdi, og vemet som foreslås er ikke tilstrekkelig. Planforslaget
åpner dessuten for ny bebyggelse på inntil 9 etasjer i dette feltet. Arealene som kan egne seg for
nye bebyggelse som er fløyen øst for portstuen langs Drammensveien og parkeringshuset, må
få bestemmelser som begrenser nybyggingen til eksisterende høyder. For å ivareta verdiene i
dette miljøet må følgende bestemmelser knyttes til hensynsonen som legges over hele
industriområdet, i tillegg til de samme bestemmelsene som for andre bevaringsverdige bygg:
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 Bygningene innenfor hensynsonen som ikke er markert med tykk strek for bevaring 
tillates erstattet med nye bygg med samme høyder og fotavtrykk. Materialbruk og 
utforming må tilpasses det bevaringsverdige miljøet. 
 

 Utearealene som er avmerket med hensynssone på plankartet skal bevares med sitt åpne 
og industrielle preg. Dette inkluderer eksisterende terreng, eldre trær, større 
vegetasjonselementer og øvrige bevaringsverdige utomhuselementer som trapper og 
forstøtningsmurer. Ny bebyggelse og større installasjoner tillates ikke. 

 
På bakgrunn av at de svært høye bevaringsverdiene knyttet til Thune ikke ivaretas 
tilstrekkelig i planforslaget, oversendes planforslaget til Riksantikvaren for vurdering av 
innsigelse. 
 
Riksantikvaren bes også vurdere innsigelse mot planforslagets generelle manglende bruk 
av hensynsoner og gode bestemmelser for å ivareta kulturmiljøer av vesentlig regional 
verdi. 
 
Saken har vært oversendt Riksantikvaren for å vurdere tiltak i Bygdøy kulturmiljøfredning, den 
10.02.17. Riksantikvaren hadde følgende merknad: 
 
Arealet, som i dag brukes til gang- og sykkelvei, er en del av det forskriftsfredete området på 
Bygdøy. Riksantikvaren har ingen merknader til at området får et formål som stemmer over ens 
med dagens bruk. Men ettersom arealet også ligger innenfor det forskriftfredete området, må 
det gis hensynssone d), SOSI - kode 730, båndlagt etter kulturminneloven, med følgende 
bestemmelse: 
 
Området innenfor hensynssone H 730_1 er fredet ved «Forskrift om fredning av Bygdøy 
kulturmiljø » (FOR-2012-02-17-168), jf. kulturminneloven§ 22 a, og skal forvaltes i henhold til 
bestemmelsene i fredningsvedtaket og kulturminneloven. 
 
Noe av arealet langs E18 videre østover mot Bygdøylokket omfattes også av 
forskriftsfredningen, og må få samme hensynssone d), SOSI-kode 730, og bestemmelse. 
 
Byantikvaren kan ikke se at Riksantikvaren merknad er tatt til følge i planforslaget og av 
den grunn oversendes reguleringsforslaget til Riksantikvaren for vurdering av innsigelse.  
 
Vurdering av forholdet til automatisk fredete kulturminner 
Byantikvaren har gjort en vurdering av planområdets potensielle konflikt med uregistrerte 
automatisk fredete kulturminner. Store deler av planområdet er bebygget og preget av moderne 
aktivitet. Stor utbyggingsaktivitet gjør at Byantikvaren vurderer at undergrunnen er omrotet 
eller fjernet i store deler av planområdet. Imidlertid kan det i hagearealer og friområder 
erfaringsmessig finnes bevarte kulturlag og strukturer under markoverflaten. Byantikvaren 
anser at det primært er potensial for funn av bosetnings- og aktivitetsspor fra jernalderen 
innenfor planområdet. Potensialvurderingen er gjort på bakgrunn av kjente funn i nærområdet, 
samt topografiske forhold. I Tingstuveien er det funnet en pilspiss og en spydspiss av jern (ID 
128213, 128299). Øst for Tingstuveien er det registrert funn fra en utjevnet grav ved 
Drammensveien/Sjølystveien (ID 52261, 128211). I området ved Thunes værksted er det 
funnet et leirkarstykke, et fragment av en jernkniv samt noen flintstykker. Ved Drammensveien 
øst for denne lokaliteten er det funnet en kniv av jern med skaft av messing (ID 140284). På 
Skøyen vestre er det funnet en skafthulløks (ID 129146), og i Askeveien 7 er det påvist 3 

0  Bygningene innenfor hensynsonen som ikke er markert med tykk strek for bevaring
tillates erstattet med nye bygg med samme høyder og fotavtrykk. Materialbruk og
utforming må tilpasses det bevaringsverdige miljøet.

0  Utearealene som er avmerket med hensynssone på plankartet skal bevares med sitt åpne
og industrielle preg. Dette inkluderer eksisterende terreng, eldre trær, større
vegetasj onselementer og øvrige bevaringsverdige utomhuselementer som trapper og
forstøtningsmurer. Ny bebyggelse og større installasjoner tillates ikke.

På bakgrunn av at de svært høye bevaringsverdiene knyttet til Thune ikke ivaretas
tilstrekkelig i planforslaget, oversendes planforslaget til Riksantikvaren for vurdering av
innsigelse.

Riksantikvaren bes også vurdere innsigelse mot planforslagets generelle manglende bruk
av hensynsoner og gode bestemmelser for å ivareta kulturmiljøer av vesentlig regional
verdi.

Saken har vært oversendt Riksantikvaren for å vurdere tiltak i Bygdøy kulturmiljøfredning, den
10.02.17. Riksantikvaren hadde følgende merknad:

Arealet, som i dag brukes til gang- og sykkelvei, er en del av det forskriftsfredete området på
Bygdøy. Riksantikvaren har ingen merknader til at området får et formål som stemmer over ens
med dagens bruk. Men ettersom arealet også ligger innenfor det forskriftfredete området, må
det gis hensynssone d), SOSI  -  kode  73 0, båndlagt etter kulturminneloven, medfølgende
bestemmelse:

Området innenfor hensynssone H  73 0_l er fredet ved «Forskrift om fredning av Bygdøy
kulturmiljø  »  (F OR-20l 2-02-1 7-1 68), jf kulturminneloven§ 22 a, og skal forvaltes i henhold til
bestemmelsene i fredningsvedtaket og kulturminneloven.

Noe av arealet langs E18 videre østover mot Bygdøylokket omfattes også av
forskriftsfredningen, og må få samme hensynssone d), SOSI-kode  73 O, og bestemmelse.

Byantikvaren kan ikke se at Riksantikvaren merknad er tatt til følge i planforslaget og av
den grunn oversendes reguleringsforslaget til Riksantikvaren for vurdering av innsigelse.

Vurdering av forholdet til automatisk fredete kulturminner
Byantikvaren har gjort en vurdering av planområdets potensielle konflikt med uregistrerte
automatisk fredete kulturminner. Store deler av planområdet er bebygget og preget av modeme
aktivitet. Stor utbyggingsaktivitet gjør at Byantikvaren vurderer at undergrunnen er omrotet
eller fjemet i store deler av planområdet. Imidlertid kan det i hagearealer og friområder
erfaringsmessig finnes bevarte kulturlag og strukturer under markoverflaten. Byantikvaren
anser at det primært er potensial for funn av bosetnings- og aktivitetsspor fra jernalderen
innenfor planområdet. Potensialvurderingen er gjort på bakgrunn av kjente funn i nærområdet,
samt topografiske forhold. I Tingstuveien er det funnet en pilspiss og en spydspiss av j em (ID
128213, 128299). Øst for Tingstuveien er det registrert funn fra en utjevnet grav ved
Drammensveien/Sjølystveien (ID 52261, 128211). I området ved Thunes værksted er det
funnet et leirkarstykke, et fragment av en jernkniv samt noen flintstykker. Ved Drammensveien
øst for denne lokaliteten er det funnet en kniv av jern med skaft av messing (ID 140284). På
Skøyen vestre er det fiannet en skafthulløks (ID 129146), og i Askeveien 7 er det påvist 3
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kokegroper (ID 109946). I Hoffsveien er det funnet et sverd sammen med andre 
jerngjenstander (ID 128922), samt kokegroper (ID 102741). 
 
Vi viser til kart gjengitt på side 102 i reguleringsforslaget, hvor områder som etter 
Byantikvarens vurdering innehar potensial for funn av automatisk fredete kulturminner er 
markert, samt til Byantikvarens brev til Riksantikvaren av 08.02.2017 for redegjørelse for 
potensialvurderingen og krav om registrering.  
 
De fleste av eiendommene som Byantikvaren anser har potensiale for funn av automatisk 
fredete kulturminner omfattes i dag av Småhusplanen S-4220. De fleste eiendommene innenfor 
områdeplanen som omfattes av Småhusplanen, skal fortsatt reguleres til boligbebyggelse, med 
unntak av noen eiendommer som omreguleres til grøntstruktur, barnehage eller offentlig/privat 
tjenesteyting. Flere av eiendommene er bebygget med villaer som etter Byantikvarens 
vurdering har høy bevaringsverdi, og som Byantikvaren ønsker bevart. I tilknytning til 
Småhusplanområdet i Tingstuveien ligger også Gnr/Bnr 5/138 og 6/95 som er omfattet av 
henholdsvis S-2824 og S-2228. Disse eiendommene sees i sammenheng med det 
omkringliggende miljøet. 
 
Gnr/bnr 5/9, 31/1 og 31/340, er imidlertid ikke regulert gjennom Småhusplanen, og har ikke 
karakter av småhusbebyggelse. Gnr/bnr 31/1 og 31/340 er et friområde med opparbeidet 
grusplass og vei, samt et bygg, og foreslås regulert til grønnstruktur. Gnr/bnr 5/9 består av en 
parkeringsplass, og foreslås regulert til sentrumsformål.  
 
Byantikvaren har rådet PBE å bestille arkeologisk registrering for eiendommene som ikke er 
regulert gjennom Småhusplanen, samt Gnr/bnr 5/138 og 6/95, i dag da arealene er tilgjengelige 
for arkeologisk registrering. Det er derfor ingen grunn til å ikke foreta arkeologisk registrering i 
forkant av planvedtak. En gjennomføring av arkeologisk registrering er mer konfliktfylt for 
eiendommene som omfattes av Småhusplanen, samt Gnr/bnr 5/138 og 6/95. Det vil være 
konfliktdrivende å foreta arkeologisk registrering på eiendommer hvor eieren ikke har planer 
om å gjennomføre tiltak. En del av eiendommene har også bevaringsverdige hager som ikke 
bør ødelegges før det eventuelt er gjort en endelig beslutning om utbygging. Byantikvaren vil 
derfor støtte PBEs søknad om utsatt § 9 – undersøkelsesplikt for disse eiendommene.  
 
Byantikvaren har etterspurt hvorvidt PBE ønsker å bestille arkeologisk registrering av 
eiendommene 5/9, 31/1 og 31/340 før fristen for offentlig ettersyn utløper, uten å ha mottatt 
svar. Dersom PBE ikke bestiller arkeologisk registrering innen medio august, vil 
Byantikvaren anmode Riksantikvaren om å vurdere innsigelse for dette forholdet. 
Dersom utsatte § 9 undersøkelser ikke innvilges vil det være behov for ytterligere 
registreringer i forkant av planbehandlingen. 
 
Konsekvensanalyse av planen 
Det foretas en konsekvensanalyse av planens virkning på kulturminner. Den redegjør greit for 
omfang av vern og de kulturminnene som vil gå tapt på objektnivå, men det redegjøres ikke for 
de konkrete konsekvensene av dette eller eventuelle avbøtende tiltak. Det som overhodet ikke 
problematiseres er fortettingens virkning på kulturmiljøet. At planforslaget vil ha vesentlige 
negative virkninger både på opplevelsen av enkeltbygg og bygningsmiljøer er åpenbart. Videre 
er det nødvendig å analysere landskapsrommet hvor planområdet inngår. Planforslaget vil ha 
negativ innvirkning på opplevelsen av kulturlandskapet. Utsikt og landskapsorientering som 
har vært avgjørende for plassering av den historiske bebyggelsen vil gå tapt. Dette må 
beskrives og konsekvensanalyseres dersom KU-kravet skal være ivaretatt. 

kokegroper (ID 109946). I Hoffsveien er det funnet et sverd sammen med andre
j erngj enstander (ID 128922), samt kokegroper (ID 102741).

Vi viser til kart gjengitt på side 102 i reguleringsforslaget, hvor områder som etter
Byantikvarens vurdering innehar potensial for funn av automatisk fredete kulturminner er
markert, samt til Byantikvarens brev til Riksantikvaren av 08.02.2017 for redegjørelse for
potensialvurderingen og krav om registrering.

De fleste av eiendommene som Byantikvaren anser har potensiale for funn av automatisk
fredete kulturminner omfattes i dag av Småhusplanen S-4220. De fleste eiendommene innenfor
områdeplanen som omfattes av Småhusplanen, skal fortsatt reguleres til boligbebyggelse, med
unntak av noen eiendommer som omreguleres til grøntstruktur, bamehage eller offentlig/privat
tjenesteyting. Flere av eiendommene er bebygget med villaer som etter Byantikvarens
vurdering har høy bevaringsverdi, og som Byantikvaren ønsker bevart. I tilknytning til
Småhusplanornrådet i Tingstuveien ligger også Gnr/Bnr 5/138 og 6/95 som er omfattet av
henholdsvis S-2824 og S-2228. Disse eiendommene sees i sammenheng med det
omkringliggende miljøet.

Gnr/bnr 5/9, 31/1 og 3 1/ 340, er imidlertid ikke regulert gjennom Småhusplanen, og har ikke
karakter av småhusbebyggelse. Gnr/bnr 31/1 og 31/340 er et friområde med opparbeidet
grusplass og vei, samt et bygg, og foreslås regulert til grønnstruktur. Gnr/bnr 5/9 består av en
parkeringsplass, og foreslås regulert til sentrumsforrnål.

Byantikvaren har rådet PBE å bestille arkeologisk registrering for eiendommene som ikke er
regulert gjennom Småhusplanen, samt Gnr/bnr 5/ 138 og 6/95, i dag da arealene er tilgjengelige
for arkeologisk registrering. Det er derfor ingen grunn til å ikke foreta arkeologisk registrering i
forkant av planvedtak. En gjennomføring av arkeologisk registrering er mer konfliktfylt for
eiendommene som omfattes av Småhusplanen, samt Gnr/bnr 5/ 138 og 6/95. Det vil være
konfliktdrivende å foreta arkeologisk registrering på eiendommer hvor eieren ikke har planer
om å gjennomføre tiltak. En del av eiendommene har også bevaringsverdige hager som ikke
bør ødelegges før det eventuelt er gjort en endelig beslutning om utbygging. Byantikvaren vil
derfor støtte PBEs søknad om utsatt § 9 — undersøkelsesplikt for disse eiendommene.

Byantikvaren har etterspurt hvorvidt PBE ønsker å bestille arkeologisk registrering av
eiendommene 5/9, 31/1 og 31/340 før fristen for offentlig ettersyn utløper, uten å ha mottatt
svar. Dersom PBE ikke bestiller arkeologisk registrering innen medio august, vil
Byantikvaren anmode Riksantikvaren om å vurdere innsigelse for dette forholdet.
Dersom utsatte  §  9  undersøkelser ikke innvilges vil det være behov for ytterligere
registreringer i forkant av planbehandlingen.

Konsekvensanalyse av planen
Det foretas en konsekvensanalyse av planens virkning på kulturminner. Den redegjør greit for
omfang av vern og de kulturminnene som vil gå tapt på obj ektnivå, men det redegjøres ikke for
de konkrete konsekvensene av dette eller eventuelle avbøtende tiltak. Det som overhodet ikke
problematiseres er fortettingens virkning på kulturmiljøet. At planforslaget vil ha vesentlige
negative virkninger både på opplevelsen av enkeltbygg og bygningsmiljøer er åpenbart. Videre
er det nødvendig å analysere landskapsrommet hvor planområdet inngår. Planforslaget vil ha
negativ innvirkning på opplevelsen av kulturlandskapet. Utsikt og landskapsorientering som
har vært avgjørende for plassering av den historiske bebyggelsen vil gå tapt. Dette må
beskrives og konsekvensanalyseres dersom KU-kravet skal være ivaretatt.
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Byantikvaren viser til at planforslaget på en svært mangelfull måte illustrerer høyder opplevd 
fra bakkenivå og byggehøydenes fjernvirkning. Det er fra de lavtliggende punkter utenfor og i 
byen, byens silhuett oppleves sterkest. Skøyenområdet er relativt flatt, omgitt av slake åsrygger 
på tre sider, mens landskapsrommet åpner seg mot sjøen i sør. Planforslaget belyser ikke høy 
bebyggelses innvirkning på landskapsrommet sett fra høydedrag nord for Skøyen mot Bygdøy. 
Opplevelsen av nybyggene sett fra viktige kulturminner som Sofienlund og Thune er heller 
ikke illustrert. En realistisk fremstilling av opplevelsen av å ferdes mellom bygningene 
mangler. I stedet er det benyttet fugleperspektiver som på planens forside eller 
vidvinkelperspektiver som gir illusjonen av store åpne arealer som på side 80. 
 
Planforslaget inneholder heller ikke sol- og skyggediagrammer som belyser konsekvenser for 
viktige kulturminner i og utenfor planområdet. Det vedlagte Byplangrepet Skøyen viser kun 
sol- og skyggediagrammer knyttet til ny bebyggelse ved nabolagsparken ved Hoff og Skøyens 
stasjonstorg. Det vises også til diagrammene for Skøyen stasjonstorg i Norconsults utredninger 
for en eventuell Hoffsdiagonal. 
 
Byantikvaren viser også til at planforslaget forutsetter at E18 legges i lokk mellom Vækerø og 
Skøyen og Skøyen og Frøyas have, på Skarpsno, og at eksisterende E18 bygges om til bygate, 
noe som vil bidra positivt til utviklingen av Skøyen. Imidlertid er det fare for at E18 under lokk 
ikke lar seg gjennomføre, og resultatet vil da bli en plan som åpner for svært høy utnyttelse, 
uten den kvaliteten en slik trafikkreduksjon og frigjøring av areal vil gi til området. Vi kan ikke 
se at dette svært avgjørende aspektet er direkte vurdert i konsekvensutredningen.  
 
Byantikvarens vurdering er at plansaken ikke er tilstrekkelig opplyst til at det kan gjøres 
planvedtak, og konsekvensutredningen er for mangelfull til å kunne godkjennes. Det 
gjelder både konsekvensene for kulturminner, kulturmiljø og landskap av nasjonal og 
vesentlig regional verdi. Vi ber derfor Riksantikvaren til å vurdere å fremme innsigelse 
på dette grunnlaget.  
 

 
Hengsåsen sett fra innerst i Bestumkilen. Konsekvensene av ny bebyggelse på ni etasjer ved Bestumkilen mot 
Hengsåsen er mangelfullt illustrert. 

Byantikvaren viser til at planforslaget på en svært mangelfull måte illustrerer høyder opplevd
fra bakkenivå og byggehøydenes fjemvirkning. Det er fra de lavtliggende punkter utenfor og i
byen, byens silhuett oppleves sterkest. Skøyenområdet er relativt flatt, omgitt av slake åsrygger
på tre sider, mens landskapsrommet åpner seg mot sjøen i sør. Planforslaget belyser ikke høy
bebyggelses innvirkning på landskapsrommet sett fra høydedrag nord for Skøyen mot Bygdøy.
Opplevelsen av nybyggene sett fra viktige kulturminner som Sofienlund og Thune er heller
ikke illustrert. En realistisk fremstilling av opplevelsen av å ferdes mellom bygningene
mangler. I stedet er det benyttet fugleperspektiver som på planens forside eller
vidvinkelperspektiver som gir illusjonen av store åpne arealer som på side 80.

Planforslaget inneholder heller ikke sol- og skyggediagrammer som belyser konsekvenser for
viktige kulturminner i og utenfor planområdet. Det vedlagte Byplangrepet Skøyen viser kun
sol- og skyggediagrammer knyttet til ny bebyggelse ved nabolagsparken ved Hoff og Skøyens
stasjonstorg. Det vises også til diagrammene for Skøyen stasjonstorg iNorconsults utredninger
for en eventuell Hoffsdiagonal.

Byantikvaren viser også til at planforslaget forutsetter at E18 legges i lokk mellom Vækerø og
Skøyen og Skøyen og Frøyas have, på Skarpsno, og at eksisterende E18 bygges om til bygate,
noe som vil bidra positivt til utviklingen av Skøyen. Imidlertid er det fare for at El8 under lokk
ikke lar seg gjennomføre, og resultatet vil da bli en plan som åpner for svært høy utnyttelse,
uten den kvaliteten en slik trafikkreduksj on og frigjøring av areal vil gi til området. Vi kan ikke
se at dette svært avgjørende aspektet er direkte vurdert i konsekvensutredningen.

Byantikvarens vurdering er at plansaken ikke er tilstrekkelig opplyst til at det kan gjøres
planvedtak, og konsekvensutredningen er for mangelfull til å kunne godkjennes. Det
gjelder både konsekvensene for kulturminner, kulturmiljø og landskap av nasjonal og
vesentlig regional verdi. Vi ber derfor Riksantikvaren til å vurdere å fremme innsigelse
på dette grunnlaget.

Hengsåsen sett fra innerst i Bestumkilen. Konsekvensene av ny bebyggelse på ni etasjer ved Bestumkilen mot
Hengsåsen er mangelfullt illustrert.
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Villa i Tingstuveien sett fra plass ved stasjonen. Konsekvenser for opplevelsen av kulturmiljøet på Tingstuåsen 
med 16 etasjers bebyggelse ved foten er ikke belyst i planforslaget. 
 
Konklusjon 
Byantikvaren fraråder sterkt planforslaget slik det nå foreligger og vil oversende det til 
Riksantikvaren for vurdering av innsigelse. Nasjonale og vesentlige regionale 
kulturminneinteresser er truet av flere forhold ved planen. Det gjelder den høye 
utnyttelsen og den radikale økningen av byggehøydene, at bygninger og bygningsmiljøer 
ikke får det juridiske vernet som sikrer en tilstrekkelig bevaring og at viktige 
kulturminner ikke blir bevart.  
 
Når der gjelder planforslagets to alternativer, er det svært positivt at begge alternativene 
innebærer bevaring av industribygningen i Hoffsveien 1 E, primært vil vi likevel anbefale 
planforslagets alternativ 2 som innebærer at hele bygningen bevares uten en mindre 
avkortning som i alternativ 1. 
 
De forholdene som særlig bes vurdert av Riksantikvaren som grunnlag for innsigelse er: 

 Byggehøydene mot Bygdøy både helt inn mot fredningsområdet og langs østre del 
av Karenslyst allé er for høye og vil gi vesentlig skjemmende virkning av 
opplevelsen av det fredete kulturmiljøet på Bygdøy.  

 
 Utfylling av deler av Bestumkilen og forslag til byggehøyder på den eldre 

utfyllingen vil svekke opplevelsen av Bygdøy som en historisk øy og virke negativt 
inn på utsynet fra Bygdøy. 
 

 Rivning av den bevaringsregulerte murgården Amalienborg, Nedre Skøyen vei 18, 
ødelegger vesentlige regionale/nasjonale kulturminneverdier som spor etter et 
større historisk byutviklingsgrep som aldri ble gjennomført. 
 

 Det svekker nasjonale/vesentlig regionale kulturminneverdier at planforslaget 
generelt i svært liten grad benytter hensynsoner for bevaring av helhetlige 

FT‘-""":'!"s.‘-;t‘.". IT' ra:

Villa  i  T ingstuveien sett fra plass ved stasjonen. Konsekvenser for opplevelsen av kulturmiljøet på  T íngstuåsen
med 16 etasjers bebyggelse ved foten er ikke belyst  i  planforslaget.

Konklusjon
Byantikvaren fraråder sterkt planforslaget slik det nå foreligger og vil oversende det til
Riksantikvaren for vurdering av innsigelse. Nasjonale og vesentlige regionale
kulturminneinteresser er truet av flere forhold ved planen. Det gjelder den høye
utnyttelsen og den radikale økningen av byggehøydene, at bygninger og bygningsmiljøer
ikke får det juridiske vernet som sikrer en tilstrekkelig bevaring og at viktige
kulturminner ikke blir bevart.

Når der gjelder planforslagets to alternativer, er det svært positivt at begge alternativene
innebærer bevaring av industribygningen i Hoffsveien  1 E, primært vil vi likevel anbefale
planforslagets alternativ  2  som innebærer at hele bygningen bevares uten en mindre
avkortning som i alternativ 1.

De forholdene som særlig bes vurdert av Riksantikvaren som grunnlag for innsigelse er:
0 Byggehøydene mot Bygdøy både helt inn mot fredningsområdet og langs østre del

av Karenslyst allé er for høye og vil gi vesentlig skj emmende virkning av
opplevelsen av det fredete kulturmiljøet på Bygdøy.

0 Utfylling av deler av Bestumkilen og forslag til byggehøyder på den eldre
utfyllingen vil svekke opplevelsen av Bygdøy som en historisk øy og virke negativt
inn på utsynet fra Bygdøy.

0 Rivning av den bevaringsregulerte murgården Amalienborg, Nedre Skøyen vei 18,
ødelegger vesentlige regionale/nasjonale kulturminneverdier som spor etter et
større historisk byutviklingsgrep som aldri ble gjennomført.

0 Det svekker nasjonale/vesentlig regionale kulturminneverdier at planforslaget
generelt i svært liten grad benytter hensynsoner for bevaring av helhetlige

12



 
 

 13 

kulturmiljøer. Dette gjelder også bevaringsbestemmelsene som etter 
Byantikvarens vurdering må styrkes som angitt ovenfor. 

 
 De svært høye bevaringsverdiene knyttet til Thune som industrimiljø, ivaretas 

ikke tilstrekkelig i planforslaget. 
 

 Byantikvaren kan ikke se at Riksantikvarens merknad angående regulering av 
gang- og sykkelvei i det fredete kulturmiljøet på Bygdøy er tatt til følge i 
planforslaget.  
 

 Byantikvarens vurdering er at plansaken ikke er tilstrekkelig opplyst til at det kan 
gjøres planvedtak, og konsekvensutredningen er for mangelfull til å kunne 
godkjennes. Det gjelder både konsekvensene for kulturminner, kulturmiljø og 
landskap av nasjonal og vesentlig regional verdi. 

  
Når det gjelder arkeologiske forhold vil Byantikvaren støtte Plan- og bygningsetatens 
søknad om utsatt § 9 – undersøkelsesplikt for eiendommene som angitt over.  

 
 Byantikvaren har etterspurt hvorvidt PBE ønsker å bestille arkeologisk 

registrering av eiendommene 5/9, 31/1 og 31/340 før fristen for offentlig ettersyn 
utløper, uten å ha mottatt svar. Dersom PBE ikke bestiller arkeologisk registrering 
innen medio august, vil Byantikvaren anmode Riksantikvaren om å vurdere 
innsigelse for dette forholdet. 
 

 Dersom utsatte § 9 undersøkelser ikke innvilges vil det være behov for ytterligere 
registreringer i forkant av planbehandlingen. 
 

I tillegg anbefaler Byantikvaren på det sterkeste: 
 Bevaring av kulturminner med vesentlig regional og lokal verdi i Nedre Skøyen 

vei 18, Drammensveien 116, Sigurd Syrs gate 3, 5, 7, Harbitzalléen 10-12, 
Tingstuveien 8, 10 A, 11, 12, 21, 27, 28, Hoffsbakken 2, Karenslyst allé 8, 
Hoffsveien 9, Hovfaret 4, og Prinsessealléen 6.  

 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Morten Stige Olaf Steen 
avdelingsleder antikvar 
  
Godkjent og ekspedert elektronisk  
 
 
Kopi: Bydel Ullern, postmottak@bun.oslo.kommune.no 
          Bydel Frogner, postmottak@bfr.oslo.kommune.no 
 

kulturmiljøer. Dette gjelder  også  bevaringsbestemmelsene som etter
Byantikvarens vurdering må styrkes som angitt ovenfor.

De svært høye bevaringsverdiene knyttet til Thune som industrimiljø, ivaretas
ikke tilstrekkelig i planforslaget.

Byantikvaren kan ikke se at Riksantikvarens merknad angående regulering av
gang- og sykkelvei i det fredete kulturmiljøet på Bygdøy er tatt til følge i
planforslaget.

Byantikvarens vurdering er at plansaken ikke er tilstrekkelig opplyst til at det kan
gjøres planvedtak, og konsekvensutredningen er for mangelfull til å kunne
godkjennes. Det gjelder både konsekvensene for kulturminner, kulturmiljø og
landskap av nasjonal og vesentlig regional verdi.

Når  det gjelder arkeologiske forhold vil Byantikvaren støtte Plan- og bygningsetatens
søknad om utsatt  §  9  — undersøkelsesplikt for eiendommene som angitt over.

Byantikvaren har etterspurt hvorvidt PBE ønsker å bestille arkeologisk
registrering av eiendommene 5/9, 31/1 og 31/340 før fristen for offentlig ettersyn
utløper, uten å ha mottatt svar. Dersom PBE ikke bestiller arkeologisk registrering
innen medio august, vil Byantikvaren anmode Riksantikvaren om å vurdere
innsigelse for dette forholdet.

Dersom utsatte  §  9 undersøkelser ikke innvilges vil det være behov for ytterligere
registreringer i forkant av planbehandlingen.

I  tillegg anbefaler Byantikvaren på det sterkeste:
Bevaring av kulturminner med vesentlig regional og lokal verdi i Nedre Skøyen
vei 18, Drammensveien 116, Sigurd Syrs gate 3, 5, 7, Harbitzalléen 10-12,
Tingstuveien 8, 10 A, 11, 12, 21, 27, 28, Hoffsbakken 2, Karenslyst allé 8,
Hoffsveien 9, Hovfaret 4, og Prinsessealléen 6.

Med hilsen

Morten Stige Olaf Steen
avdelingsleder antikvar

Godkjent og ekspedert elektronisk

Kopi: Bydel Ullern, postmottak@bun.oslo.kommune.no
Bydel Frogner, postmottak@bfr.oslo.kommune.no
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