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Forord

Forslag til områderegulering for Skøyen med konsekvensutredning er utarbeidet 
på bakgrunn av «Fornebubanen Lysaker - Majorstuen. Planprogram for T-bane 
med tilhørende anlegg, byutvikling på Majorstuen samt regulering av E18 med 
tilliggende arealer for byutvikling Lysaker - Skøyen» fastsatt 10.07.14. Hensikten med 
planforslaget er å sikre en helhetlig utvikling av Skøyen gjennom en juridisk bindende 
områderegulering.

Skøyen er ett av Oslos viktigste kollektivknutepunkter, noe som vil forsterkes når 
Fornebubanen er ferdig. Planen legger opp til videre utvikling av Skøyen, basert 
på det gode kollektivtilbudet.  Det legges opp til høyere utnyttelse av arealene, et 
kompakt kollektivknutepunkt, bevaring av viktige kulturmiljøer og rause offentlige 
rom. Blågrønne strukturer som Hoffselva og Frognerelva, nye parker og torg skal ha 
høy kvalitet i materialbruk og utforming. Ny bymessig utvikling av området innerst i 
Bestumkilen, vil forbinde Skøyen med fjorden. Havnepromenaden forlenges vestover, 
og en ny fjordpark på Sjølyst vil være et løft for hele byen.

Områderegulering for Skøyen består av:
• planbeskrivelse, konsekvensutredning, planbestemmelser og innkomne 

merknader med etatens kommentarer til varsel om oppstart av planarbeidet, 
offentlig ettersyn og begrenset høring

• reguleringsplankart med to alternativer for utbygging av Hoffsveien
• vedlegg: Rapporter knyttet til planprosessen

Planbeskrivelsen er delt i fem kapitler. Første kapittel omfatter bakgrunn, 
eksisterende forhold og føringer. Andre kapittel beskriver planforslaget og tredje 
kapittel omhandler konsekvensutredninger. Plankart og bestemmelser er vist i 
kapittel 4, mens vedlegg og referanser er beskrevet i kapittel 5.

Planforslaget sendes byrådsavdeling for byutvikling for videre politisk behandling i 
byråd, byutviklingskomiteen og bystyret. 

Planarbeidet har vært ledet av Plan- og bygningsetaten i samarbeid med andre 
kommunale og statlige etater og virksomheter, bydel Ullern og bydel Frogner. 
Konsulenter fra Norconsult, Rodeo arkitekter og Rambøll har bistått prosjektet med 
fl ere utredninger og perspektiver. Fra Plan- og bygningsetaten har Beate M. Siebke-
Løge (prosjektleder), Torben Skytte, Lena Dänzer-Vanotti, Elora Brahmachari, Kirsten 
Østensjø Kørte, Frid Ane Møster, Hæge Håkedal Skjæveland, Heidrun H. Kolstad, Arne 
Trollstøl, Ingfrid Dugstad Slemdal, Dag Amundsen, Marte Slåstad, Andreas Rønsdal, 
Eline Reitan Knudsen og Hanne Bendixen deltatt i ulike faser av planarbeidet. 

PLAN- OG BYGNINGSETATEN, den 29 .06.18

 
Ellen S. de Vibe     Morten Wasstøl
Etatsdirektør     Avdelingsdirektør



2

Innhold

Forord  1

1 Bakgrunn og hensikt med planen      6

1.1 Sammendrag   6

1.2 Innledning   10
1.2.1 Planens hensikt     10

1.2.2 Bakgrunnen for planarbeidet    11

1.2.3 Undersøkelsesområdet og planavgrensningen       
11

1.3 Faktaark    13

1.4 Eksisterende og fremtidig situasjon    14

1.5 Eksisterende forhold    16
1.5.1 Lokalisering    16

1.5.2 Historisk utvikling     17

1.5.3 Arealbruk    18

1.5.4 Eiendomsstruktur     23

1.5.5 Landskapstrekk og topografi      23

1.5.6 Blågrønn struktur    24

1.5.7 Samferdsel, gående og syklende     27

1.5.8 Miljøfaglige forhold    31

1.6 Overordnede føringer og planstatus    34
1.6.1 Nasjonale planer og føringer     34

1.6.2 Kommunale planer og føringer    35

1.6.3 Andre planer og vedtak    36

1.6.4 Pågående plan- og utredningsarbeid    36

1.6.5 Reguleringsstatus innenfor planområdet     37

1.7 Samhandlings- og medvirkningsprosesser    38



3

1.8 Bemerkninger og innspill   40
1.8.1 Bemerkninger og innspill til oppstart av områdereguleringen     40

1.8.2 Bemerkninger ved offentlig ettersyn av planforslaget    44

1.8.3 Bemerkninger ved begrenset høring    87

1.8.4 Oppsummering av noen av PBEs kommentarer til innspillene   
           etter offentlig ettersyn og begrenset høring    120

1.8.5 Rådet for byarkitektur    124

1.9 Endringer i planforslaget etter offentlig ettersyn    
  og begrenset høring   126

2 Beskrivelse av planforslaget  128

2.1 Områdereguleringen   128

2.2 Arealbruk og byggeområder   138
2.2.1 Utnyttelse og høyder    139

2.2.2 Utforming og plassering av bebyggelse    141

2.2.3 Offentlig tjenesteyting    144

2.2.4 Sentrum og kombinerte formål    145

2.2.5 Boligbebyggelse og småhusområder (B1-4)    146

2.2.6 Boligkvalitet    147

2.2.7 Ny bruk av Sjølyst    150

2.3 Gater, torg og møteplasser   153
2.3.1 Gående og syklende    154

2.3.2 Gater    164

2.3.3 Parkering    171

2.3.4 Kollektivløsninger    172

2.3.5 Tunnel og/eller kulvert for teknisk infrastruktur    174



4

2.4 Blågrønn struktur   175
2.4.1 Hoffselva og Frognerelva og grønnstrukturen langs elvene       175

2.4.2 Parker og grønstruktur    177

2.4.3 Idrett    179

2.4.4 Sjøområdene    179

2.5 Miljø   180
2.5.1  Sikring av miljøhensyn gjennom detaljreguleringer    180

2.5.2 Kulturmiljø    180

2.5.3 Overvannshåndtering og bekkeåpning    182

2.5.4 Støy og luftkvalitet    183

2.6 Hensynssoner og gjennomføring    184
2.6.1 Hensynssoner    184

2.6.2 Krav til felles planlegging    186

2.6.3 Avhengigheter og rekkefølgekrav    187

2.6.4 Gjennomføring    189

3 Konsekvenser av planforslaget  190

3.1 Alternativer som skal konsekvensutredes   190

3.2 Stedsutvikling, bebyggelse og byrom   192
3.2.1 Byutvikling og bystruktur     192

3.2.2 Skole, barnehager og sosial infrastruktur    194

3.2.3 Grønnstruktur og friluftsliv    197

3.2.4 Torg og møteplasser    201

3.2.5 Handel, næringsvirksomhet og arbeidsplasser    206

3.2.6 Båtplasser og båtopplag    208

3.3 Miljø   209
3.3.1 Luftforurensning og lokalklima     209

3.3.2 Støy     215

3.3.3 Grunnforhold     218

3.3.4 Overvannshåndtering     219



5

3.4 Transportsystem    220
3.4.1 Fremkommelighet og tilgjengelighet for gående    220

3.4.2 Fremkommelighet for syklende    221

3.4.3 Fremkommelighet for og tilgjengelighet til trikken     224

3.4.4 Fremkommelighet for buss    225

3.4.5 Fremkommelighet for personbiltrafi kk    227

3.4.6 E18 i tunnel – konsekvenser utenfor planområdet     230

3.4.7 Parkering     231

3.4.8 Trafi kksikkerhet    233

3.4.9 Reisemiddelfordeling     233

3.4.10 Jernbane    235

3.5 Vern   236
3.5.1 Kulturminner- og miljø    236

3.5.2 Naturmiljø    238

3.5.3 Landskap    239

3.6 Samfunn   249
3.6.1 Klimavennlig utbygging    249

3.6.2 Befolkningsutvikling og boligbygging     250

3.6.3 Folkehelse     252

3.6.4 Nærmiljø - barn og unges oppvekstsvilkår     253

3.6.5 Økonomiske konsekvenser      255

3.6.6 Konsekvenser av anleggsvirksomhet og      
 rekkefølgeavhengighet 256

3.7 Risiko og sårbarhet   257

4 Plankart og reguleringsbestemmelser  258

5 Vedlegg og referanser  300

5.1 Vedlegg   300

5.2 Referanser   301



6

 1 Bakgrunn og hensikt med planen    

1.1 Sammendrag
Planen vil styrke Skøyens rolle som kollektivknutepunkt, og et attraktivt byområde for 
beboere, arbeidsplasser og tilreisende. Tilrettelegging og åpning av turveidrag langs 
Hoffselva og Frognerelva, romslige parker og møteplasser, og den nye kontakten 
med fjorden og rekreasjonsområdene rundt, vil gjøre Skøyen til et godt sted å være. 
Planforslaget bygger på eksisterende bystruktur, men strammer den opp og gir en 
tettere og mer bymessig karakter på Skøyen, med mindre utfl ytende arealer og fl ere 
offentlige byrom og parker. 

Skøyen skal bli en levende bydel med fl ere boliger og et bredt tilbud for beboere og 
besøkende i alle aldre. Det legges vekt på å utvikle området til en fl erfunksjonell, tett 
24-timers by som åpner seg mot og møter fjorden. Blågrønne elvedrag, bymessige 
allmenninger, plasser og torg skal utvikles og sikre attraktive forbindelser mellom 
det tette Skøyen, og rekreasjonsområdene som Bygdøy, Frognerparken, marka og 
fjorden. Fjordbyen og Havnepromenaden skal forlenges fra Filipstad til Skøyen, og 
videre vestover mot Lysaker.

Arbeidet med foreliggende områderegulering ble igangsatt 2015, og planarbeidet 
er basert blant annet på rammer og føringer i planprogram for Fornebubanen 
Lysaker-Majorstuen (vedtatt 10.07.14) og kommuneplan «Oslo mot 2030» 
(2015). Områdereguleringen legger til rette for 11 100 nye bosatte og 3 400 nye 
arbeidsplasser. Ferdig utbygget kan Skøyen få ca. 5 600 nye boliger eksklusive hybler, 
i tillegg til dagens 1500 boliger innenfor planområdet. Hovedgrepet i planforslaget 
legger til rette for høyere bebyggelse og utnyttelse nær kollektivknutepunktet Skøyen 
torg, med nedtrapping mot Bygdøy og fjorden, og småhusbebyggelsen på Nedre 
Skøyen. Nytt park- og grøntareal på til sammen ca. 30 daa, og ca. 62 daa til nye torg 
vil bidra til å styrke den offentlige romstrukturen.

Områdereguleringen for Skøyen skal sikre en framtidsrettet og helhetlig byutvikling, 
og dette er de viktigste utviklingsprinsippene i planen: 

• Utnyttelsen i de sentrale områdene rundt kollektivknutepunktet økes for å 
utvikle et fl erfunksjonelt og bymessig område  

• Kollektivknutepunktet og strøksfunksjonen styrkes ved samlokalisering 
av tog, buss, metro og trikk ved å fl ytte trikketraséen til Hoffsveien og 
stasjonsområdet

• Flere sentrale boliger, byliv, bredere tilbud og publikumsrettede funksjoner 
bygger opp om Skøyen som en levende by hele døgnet og hele året

• Tosidig bebyggelse i Hoffsveien styrker gatens funksjon som strøksgate
• Området får attraktive offentlige byrom og møteplasser, som på Skøyen torg 

og Hoff torg, nye parker på Hoff, Sofi enlund og fjordparken på Sjølyst
• Havnepromenaden forlenges, og de grønne forbindelsene langs elvene 

utbedres 
• Skøyen forbindes med fjorden 
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BYGDØY

FROGNERPARKEN

INDRE BY

LYSAKER

VÆKERØ

HOFF

THUNE

SKØYEN

BESTUMKILEN

FROGNERKILEN

1.1.1 Anbefalt konsept fra Byplangrep Skøyen

Tyngdepunkt 

Grønt tyngdepunkt

Rekreativ sjøfront 
binder byen sammen

Grøntforbindelser 
mellom Marka og fjorden

Viktige forbindelser

Bymessig allmenning

Byplankonsept

• Båtopplaget fl yttes og arealene innerst i Bestumkilen får en bymessig 
utvikling

• Myke trafi kanter prioriteres ved tilrettelegging for alle typer syklister og 
gående, og med fl ere forbindelser og turveier gjennom området

• E18 i tunnel forbi Skøyen bidrar til et bedre miljø med mindre støy og 
luftforurensning. Planen er ikke avhengig av tunnelløsningen, men av mindre 
biltrafi kk

• Redusert parkeringstilbud og økt kollektivtilbud som bygger opp om et 
velfungerende kollektivknutepunkt vektlegges 

• Styrket vern av industribebyggelsen sammen med utvalgte boliger bidrar 
positivt til miljøet, og gir området tidsdybde og identitet

Disse utviklingsprinsippene, sammen med utviklingen av knutepunktet på Skøyen, 
legger til rette for en levende bydel hvor økningen i persontransport kan tas med 
kollektivtransport, sykkel eller til fots.

Områdereguleringen er en juridisk bindende plan, og en videreutvikling av 
byplangrepet etaten utarbeidet våren 2015. Byplangrepet viste en overordnet 



8

disposisjon for området, og omfattet prinsippene for arealbruk, struktur for offentlige 
rom, byggehøyder og utnyttelse og trafi kksystem. Områdereguleringen fastlegger 
de overordnede rammene og sentrale grepene for den fremtidige byutviklingen på 
Skøyen.

I forslaget til planbestemmelser stilles det derfor krav om detaljregulering av 
alle byggefeltene og offentlige gater og byrom i planområdet, med unntak av 
småhusområdet (felt B2), den bevaringsverdige industribebyggelsen på Thune (felt 
S10A), og anlegg tilknyttet ro- og padlebanen i Bestumkilen i P2. Offentlige plasser og 
torg og teknisk infrastruktur, inkludert gater, skal i hovedsak reguleres samlet for å 
sikre helhetlige løsninger. 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 12.06.17-18.09.17 og begrenset 
høring i perioden 26.04.18-11.05.18 samt 06.06.18, med to planalternativer 
for utbyggingen langs Hoffsveien. Alternativ 1 (hovedalternativet) viser tosidig 
bebyggelse i Hoffsveien, og alternativ 2 viser ensidig bebyggelse i Hoffsveien. 
Forskjellen er i hovedsak at alternativ 1 skal sikre en mer bymessig utforming 
med publikumsrettede funksjoner på begge sider av gaten, mens alternativ 2 
opprettholder ensidig bebyggelse nord for Hoffsveien. 

Hovedgrepet i planen er det samme som ved offentlig ettersyn, men tilpasninger 
og justeringer har ført til et mer moderat forslag til utvikling av Skøyen. Den største 
endringen i planen etter høringsrundene er at høyder og utnyttelse er redusert i fl ere 
felt. Maksimal byggehøyde på Skøyen vil nå tilsvare 12 etasjer. Områdeutnyttelsen 
er redusert fra 165 % til 149 %, med Tingstuåsen som ble tatt ut av planområdet 
ville områdeutnyttelsen vært 140 %. Byggehøyder og arealutnyttelse blant annet 
i feltene mot Bygdøy er redusert i dialog med Riksantikvaren, og innsigelsen er 
trukket. Innsigelsen fra Bane NOR g Statens vegvesen opprettholdes. Innsigelsen 
fra Bane NOR dreier seg i hovedsak om at de ikke ønsker å behandle byggegrensene 
mot jernbanen før alternativet for nytt spor forbi Skøyen er valgt. Innsigelsen fra 
Statens vegvesen går i hovedsak ut på en uenighet om hvilken trafi kkapasitet E18 
og ny bygate gjennom Skøyen skal ha, og omfanget av arealer avsatt til vei/gate. 
De ønsker ikke en tunnel, men at E18 må reguleres inn slik den er i dag. Med E18 
slik den er i dag, vil det være store utfordringer knyttet til sammenhengen mellom 
Skøyen og fjorden, regularitet for bussene, støy, og luftforurensning på Skøyen. 
Dette mener Plan- og bygningsetaten ikke bygger opp om en samordnet transport og 
arealplanlegging, og er en dårlig løsning for utvikling av Oslos sentrale byområder. 
Endringene som er gjort etter offentlig ettersyn og begrenset høring opplistes i kap. 
1.9. 

Utbyggingen på Skøyen vil foregå over et langt tidsrom. Noen av feltene er allerede 
under planlegging, mens andre felt først vil kunne realiseres med E18 i tunnel og 
fl ytting av båtopplaget. Det er knyttet rekkefølgebestemmelser til opparbeidelsen av 
stasjonsoppgangene for Fornebubanen, sentrale byrom og gater, turveier og åpning 
av Frognerelva. Det er viktig at de offentlige byrommene og allmenningene utvikles 
så tidlig som mulig. Oslo kommune vil utarbeide egne detaljreguleringsplaner for de 
sentrale gatene og plassene på Skøyen, og for Hoffselva og Frognerelva. 

Tog- og metrostasjonen på Skøyen er med på å gjøre Skøyen til et av landets viktigste 
kollektivknutepunkt. Det planlegges et nytt ekstraspor for regiontoget forbi Skøyen. 
Ett av alternativene er en løsning i dagen med utvidelse av eksisterende sporanlegg, 
uten å stoppe på Skøyen. Jernbanen gjennom Skøyen utgjør en sterk fysisk barriere 
mellom nord og sør, og legger i dag beslag på viktige arealer sentralt i området.  Plan- 
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og bygningsetaten mener derfor at tunnelalternativet for nytt jernbanespor må legges 
til grunn, gjerne med et stopp på Skøyen

For å oppnå et kompakt kollektivknutepunkt med korte omstigningsavstander til 
tog- og metrobane, foreslås trikken lagt til Drammensveien og Hoffsveien. Dette gjør 
det mulig å få en mer bymessig gateutforming av dagens trikketrase, uten gjerder og 
veibommer. Det innebærer at vestre del av Eurekabygget i Hoffsveien 1E rives.

Utfordringer knyttet til luftforurensing, støy og fl om må følges opp i 
detaljreguleringene, blant annet ved utforming og plassering av bebyggelse. 
Biltrafi kken i Oslo må reduseres for å kunne nå ønsket utvikling for Skøyen. Dette 
er i tråd med Klima- og energistrategien for Oslo (2016) med mål om å redusere 
biltrafi kken med en tredel innen 2030. Trafi kken på Skøyen er en stor utfordring både 
med hensyn til støy, luftforurensing og barrièrevirkning. Plan- og bygningsetaten 
mener dagens motorvei gjennom Skøyen er uforenlig med ønsket byutvikling. 
Planen kan gjennomføres med E18 i dagen, men da er det fl ere byggefelt som ikke 
kan realiseres og bebyggelsen mot E18 kan ikke benyttes til bolig. Utredningene 
viser at å legge E18 i tunnel vil være det største bidraget til å redusere allerede store 
utfordringer med trafi kk-køer og luftforurensing på Skøyen. 

Bymiljøetaten har startet et KVU-arbeid med å fi nne erstatningsplasser for 
båtopplaget og småbåtplasser i Bestumskilen. Dette arbeidet er viktig for å kunne 
realisere området for ny bruk. En fl ytting av båtene frigjør verdifullt kollektivnært 
areal til byutvikling, og gjør fjorden tilgjengelig for allmennheten med nye atkomster 
og rekreasjonsarealer. Bestumkilen vil fylles ut med ca. 20 daa i tillegg til dagens 
utfylling hvor bl.a. ro- og padlebane og park sikres. Ny bruk av området vil være med 
på å knytte Skøyen til fjorden.

Plan- og bygningsetaten mener det er viktig at Oslo kommune har høye ambisjoner 
for miljø og estetikk, og at det tas stilling til nivået gjennom den politiske behandling 
av områdereguleringen. Plan- og bygningsetaten anbefaler hovedalternativet med 
tosidig bebyggelse i Hoffsveien, og mener dette vil være den byplanfaglig beste 
løsningen. Så sentralt ved kollektivknutepunktet er det ønskelig å utvikle Hoffsveien 
til en strøksgate med økt aktivitet og publikumsrettede tilbud.

Oppgaver som må følges opp etter oversendelse til politisk behandling:
Innsigelser fra Statens vegvesen og Bane NOR 
Detaljregulering av sentrale gater og torg på Skøyen (PBE)
Gatebruksplan for Skøyen (Bymiljøetaten)
Veiledende plan for kabler og ledninger – VPKL (Bymiljøetaten)
Helhetlig plan for grønnstruktur og elveløp (PBE)
Lokalisering av erstatningsplasser for båtopplaget i Bestumkilen (Bymiljøetaten) 
Skolebehov i bydelen utover ny skole på Hoff må utredes i egen prosess 
(Utdanningsetaten)
Oppheve KDP Skøyen 1994 (PBE)
Oppheve gjeldende reguleringsplaner
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1.2 Innledning

1.2.1 Planens hensikt 
Hensikten med planarbeidet er å sikre en framtidsrettet og helhetlig utvikling 
av Skøyen som en utvidelse av indre by. Områdereguleringen skal muliggjøre 
en byutvikling med mange fl ere boliger, arbeidsplasser, miljøvennlige 
transportløsninger, styrking av blågrønne strukturer og en ny bymessig sammenheng 
mellom det sentrale Skøyen og sjøen.

Ambisjonen for nye Skøyen er å utvikle området til en fl erfunksjonell, tett 24-timers 
by som åpner seg mot og møter fjorden. Blågrønne og bymessige allmenninger, 
plasser og torg skal utvikles og sikre attraktive forbindelser mellom det tette Skøyen, 
og rekreasjonsområdene som Bygdøy, Frognerparken, marka og fjorden. Fjordbyen 
og Havnepromenaden skal forlenges fra Filipstad til Skøyen, og videre vestover mot 
Lysaker. 

Det legges opp til boliger i hele planområdet, og større høyder og utnyttelse ved Hoff 
og stasjonsområdet på Skøyen. Privatbiltrafi kk og bilparkering reduseres, og 
kollektivtrafi kken, gående og syklende prioriteres. En mer fi nmasket gatestruktur og 
nye forbindelser vil sikre bedre tilgjengelighet for fotgjengerne. 

Planarbeidet for Skøyen inngår i et større område som i kommuneplan «Oslo mot 
2030» av 2015, er avsatt med krav om områderegulering og bygger på fastsatt 
planprogram «Fornebubanen Lysaker - Majorstuen. Planprogram for T-bane med 
tilhørende anlegg, byutvikling på Majorstuen samt regulering av E18 med tilliggende 
arealer for byutvikling Lysaker - Skøyen».  
Forslag til «Kommuneplan for Oslo – samfunnsdel med byutviklingsstrategi» av 
april 2017, var på høring ut juni 2017. Hovedtrekkene i kommuneplanen videreføres, 
og visjonen er en grønnere, varmere og mer skapende by med plass til alle. 
Områdereguleringen bygger videre på ambisjonene i kommuneplanen om å styrke 
Oslos blågrønne preg, og vekst gjennom kompakt byutvikling og banebasert 
fortetting.

Områdereguleringen er en juridisk bindende arealplan og en videreutvikling 
av byplangrepet etaten utarbeidet våren 2015. Planen utløser krav om 
konsekvensutredning i henhold til plan- og bygningsloven § 4. Planområdet er 
på totalt ca. 1 036 daa og regulerer inntil 1 226 300 m2 BRA, som inkluderer både 
eksisterende og ny utbygging. Temaene kulturminner, lokalisering av båtopplag 
og stedskvaliteter er eks empler på temaer som er vurdert nærmere i arbeidet med 
områdereguleringen. Planbestemmelser og plankart må sees i sammenheng med 
planbeskrivelsen, som er en utdypning av det juridiske rammeverket.  
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1.2.2 Bakgrunnen for planarbeidet
Rammer for arbeidet ble fastsatt i bystyrets møte 05.06.13 – sak 170 Kollektivløsning 
til Fornebu, med vedtak om å utrede metroløsning for Fornebubanen fra Fornebu 
via Lysaker og Skøyen til Majorstuen. Bystyret ba også om en vurdering av 
fortettingsmulighetene langs strekningen fra Majorstuen via Skøyen og Vækerø til 
Fornebu i samsvar med knutepunktstrategien vedtatt av bystyret. 

Høsten 2013 ble det gjennomført parallelloppdrag med tre planleggingsgrupper som 
utarbeidet hver sin mulighetsstudie. Hensikten med mulighetsstudiene var å belyse 
utviklingspotensialet i Fjordbyen vest, og gi innspill til arbeidet som pågikk med 
planprogram for Fornebubanen. Planprogrammet fastlegger rammene for planlegging 
og utredning av T-baneforbindelse mellom Lysaker og Majorstuen via Skøyen, med 
tilhørende stasjonsområder og tilhørende byutvikling. Planprogram for Fornebubanen 
ble fastsatt 10.07.14. 

På bakgrunn av parallelloppdragene har Plan- og bygningsetaten konkludert 
med at det er et betydelig byutviklingspotensial i en svært attraktiv del av byen. 
Byutviklingen krever en stor innsats fra både offentlige og private parter for å kunne 
forvaltes på en god måte. Det er viktig å få til en byutvikling med høy kvalitet og 
utnyttelse i denne sonen, og i dette planforslaget utreder vi konsekvensene av den 
foreslåtte utviklingen.

På grunn av stor utbyggerinteresse og de mange pågående plansakene i området, ba 
byrådsavdeling for byutvikling (BYU) Plan- og bygningsetaten i brev av 17.03.15 om å 
utarbeide et byplangrep som et foreløpig grunnlag for behandling av pågående 
plan- og byggesaker i påvente av reguleringsarbeidet. Bakgrunnen var at det var 
et ønske om å parallellbehandle forslag til detaljreguleringer, slik at ikke private 
planforslag som var kommet langt i planprosessen skulle måtte vente på vedtatt 
områderegulering. Byplangrepet ble ferdigstilt og oversendt BYU til orientering den 
25.06.15. I april 2015 ble det varslet oppstart av områderegulering for Skøyen.  

1.2.3 Undersøkelsesområdet og planavgrensningen   
Områdeavgrensingen for planen er endret både etter varsel om oppstart og etter at 
planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn. Endret planavgrensning innebærer at 
følgende arealer ikke lenger inngår i områdereguleringsplanen for Skøyen:

deler av Bygdøy og Hengsåsen: Ikke aktuelt å gjøre endringer i natur- og 
kulturlandskapet knyttet til Bygdøy
boligbebyggelse langs Tingstuveien: Protester fra beboere som ønsker 
området beholdt som i dag
Ferd stadion med deler av Dronning Blancas vei og Bygdøyveien: Ikke aktuelt 
å gjøre endringer i idrett- natur- og kulturlandskapet knyttet til Bygdøy
bebyggelse mellom Drammensveien, Ottar Birtings gate og Halvdan Svartes 
gate: Opprinnelig inkludert for å kunne vurdere omlegging av gatestrukturen 
og ny kopling mellom ring 2 og E18. Vurdert som ikke aktuelt 
innerste delen av Frognerkilen: Opprinnelig inkludert for å vurdere trafi kale 
omlegginger og endret bekkeføring. Vurdert som ikke aktuelt 
Bestumveien og Sigurd Iversens vei med boligbebyggelse nordvest for 
Jernbanen: Nylig utbygget boligområde, ikke aktuelt for høyere utnyttelse 
grøntareal og parkeringsareal vest for Hoffsveien, nord for bussholdeplassen 
Hoff Terrasse: Opprinnelig vurdert i forbindelse med endret linjeføring 
Hoffsveien. Vurdert som ikke aktuelt.
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1.2.3.1 Planavgrensning

Planområdet er på totalt ca. 1 036 daa og ligger i bydelene Ullern og Frogner. 
Planområdet ble redusert med 156 daa til offentlig ettersyn av planarbeidet (fra 1 361 
daa), og ytterligere redusert med 169 daa under/etter offentlig ettersyn (fra 1 205 
daa). 

Områdene som er tatt ut av planen, er i hovedsak vurdert å ha mindre 
utviklingspotensial eller betydning for den helhetlige utviklingen av området. 
Ferdbanen på Bygdøy omfatter en fotballbane som er viktig for området, men hvor 
det ikke er planlagt noen endringer og er derfor tatt ut. For tre delområder som 
nylig er vedtatt i bystyret, vil gjeldende reguleringer videreføres.  Småhusområdet 
Tingstuåsen ble tatt ut i løpet av høringsperioden, etter motstand mot forslaget til 
områderegulering. Hoffsveien nord er tatt ut av hensyn til pågående arbeid med 
etablering av sykkelvei i området.

planavgrensning

gjeldende plan 
videreføres

Planavgrensning

områder 
som er tatt ut av 
planen etter varsel om
oppstart 

områder som er tatt 
ut av planen 
etter offentlig ettersyn
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Nøkkeltall områderegulering Skøyen

0-alternativet 
(estimert)

Alternativ 1 
hovedalternativet Differanse

Planområdets størrelse (m2) 1 036 100 1 036 100 0
Bosatte(2030) 3 000 14 200 11 200
Arbeidsplasser (2030) 21 600 25 100 3 500
Befolkningstetthet (bosatte 
per km )                           2 900                                 17 300                          14 400 

Områdeutnyttelse hele 
området uten sjø 88 % 149 % 70 %

BRA totalt (m2) 723 300 1 226 300 503 000

BRA bolig (m2) 159 300 524 700 365 400

Bolig, % av totalt BRA 20 % 40 % 100 %
Antall boliger (eksklusive 
hybler) ca 1500 ca 7100 ca 5600

BRA næring (m2 næring, 
varehandel, 
forretning,kultur) 564 000 701 100 137 100
BRA handel (del av BRA 
næring) 30 000 ca 32 000 -38 000  ca 2000-8000
Totalt antall  skoler i 
planområdet. 1 1
Antall skoleplasser 840 840

Antall barnehageavdelinger 8 ca 45 ca 37

Antall barnehageplasser 126 ca 630 ca 510

TO
TAL

BRA grønt(grønnstruktur og 
parker) ca 79 daa ca 110 daa ca 30 daa

BRA grønnstruktur

BRA parker ca 49 daa

TO
R

G

TO
TAL

BRA torg (ekslusive 
trafikkareal) ca. 8,4 daa 70 daa ca. 61,6 daa

båtopplagsplasser på land 1500 0

1500 må 
relokaliseres utenfor 
planområdet

båtplasser i vann 450 330

120 plasser må 
relokaliseres utenfor 
planområdet

KU
LTU

R

kulturtilbud

Mulighet for bibliotek  i 
byggefelt for  skole på 
Hoff.

Mulighet for etablering 
av kulturformål i sentrum

Planforslaget gjør 
det mulig å etablere 
kulturformål i Skøyen 
sentrum noe som 
bidrar til 
funksjonsblanding 
og styrker Skøyen 
som 24-timers by.
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RETT idrettsfasiliteter
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1 flerbrukshall 

robaner
1 flerbrukshall
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1.4.1 Eksisterende situasjon, 0-alternativet

1.4 Eksisterende og fremtidig situasjon 
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1.4.2 Fremtidig situasjon, hovedalternativet (alt.1)
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1.5 Eksisterende forhold 

1.5.1 Lokalisering
Skøyen ligger vest i Oslo, i bydelene Ullern og Frogner. Avstanden i luftlinje fra Skøyen 
stasjon til Jernbanetorget er ca. 4,3 km i luftlinje. Planområdet er vist på illustrasjon 
1.5.1.1. Byområdet, innerst i Bestumkilen, ligger mellom to grønne åser, Tingstuåsen 
på Bestum og Hengsåsen på Bygdøy, og er omkranset av småhusbebyggelse. Skøyen 
er et av Oslos viktigste kollektivknutepunkter og et stoppested på Vestfoldbanen. E18 
går gjennom området. 

1.5.1.1 Lokalisering av Skøyen
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1.5.2 Historisk utvikling 
Historisk sett er Skøyen et relativt nytt område. Kongeveien Drammensveien ble 
anlagt på 1600-tallet. Frem til slutten av 1800-tallet bestod området i hovedsak 
av dyrket mark og gårder. I 1872 ble Drammensbanen etablert med en trasé 
gjennom området. Frem til 1876 het stoppestedet for Drammensbanen på Skøyen 
Tyskestranden Station, før den skiftet navn til Bygdø stasjon. I dag kjenner vi den som 
Skøyen stasjon. Dette navnet fi kk den i 1903, året da også forstadsbanen/trikken ble 
etablert. 

Det var særlig etableringen av jernbanen som bidro til at antallet industriforetak 
i området skjøt i været, og med industrien kom også boligbebyggelsen. Skøyen 
ble et kraftsentrum for norsk elektronisk industri. Jernbanevognfabrikken Skabo 
ble etablert i 1869, og Thunes Mekaniske verksted for produksjon av lokomotiver, 
maskineri for cellulose- og papirfabrikker ble reist rundt 1900. I 1957 hadde 
fabrikken ca. 600 ansatte. Eureka i Hoffsveien, som ble etablert 1898, hadde pumper 
som hovedprodukt. Fabrikken hadde 190 ansatte i 1957. I 1920 ble AL/Alpharma 
– Apotekernes Laboratorium etablert ved Hoffsveien. Senere fulgte fl ere andre 
virksomheter i samme område, blant annet Møllhausens bakeri. 

Skøyen skole (nå revet) var den første skolen i Aker som var bygd i mur. Murgården 
Amalienborg vitner om 1890-tallets ekspansjon i Aker, men krakket i 1899 forhindret 
videre utbygging av planlagt murgårdsbebyggelse. Villabebyggelsen på Tingstuåsen 
ble utbygd fra begynnelsen av 1900-tallet og villabebyggelsen på Nedre Skøyen fra 
1930-tallet. E18 sto ferdig i 1961. På 1980-tallet ble Skøyen avindustrialisert. Dagens 
stasjon med fi re spor ble bygd i 1998.

1.5.2.1 Historisk utvikling
1844 1938
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1.5.3.1 Arealbruk

Boliger og arbeidsplasser
I de senere årene har Skøyen hatt en kraftig vekst i antall arbeidsplasser, og det er ca. 
21.600 arbeidsplasser innenfor planområdet. Hovedårsaken til at denne utviklingen 
har kunnet fi nne sted, er at området har relativt store og tilgjengelige arealer som 
ligger nokså samlet, svært god biltilgjengelighet, et godt kollektivtilbud og områdets 
nærhet til Oslo sentrum. Den totale varehandelen på Skøyen er i dag på nærmere 
30.000m² BRA. Dagens handel er i hovedsak preget av arealkrevende forretninger 
som selger varer som biler, møbler, kjøkken- og baderomsinnredninger. I de senere 
årene har Karenslyst allé utviklet seg til en populær strøksgate med kaféer og 
detaljhandel.

Innenfor 1000 m gangavstand fra Skøyen stasjon har Skøyen 7000 bosatte. Det er 
likevel noen områder på Skøyen uten høy arbeidsplass- eller befolkningstetthet, 
for eksempel vest og sørvest for togstasjonen. Vest for stasjonen fi nnes det fl ere 
arealkrevende butikker, mens arealet sørvest for stasjonen domineres av veiareal til 
E18 og båtopplagstomten.

1.5.3 Arealbruk
Skøyen har gjennomgått endringer over lengre tid, og er i dag et moderne kontor- og 
næringsområde omkranset av boligbebyggelse. Skøyen mangler imidlertid skoler 
og ulike offentlige tilbud både innendørs og utendørs, samt boliger i de sentrale 
delene. Dette gjør at området ikke oppleves som et levende bysentrum. Det er få 
gode møteplasser, og lite variert handelstilbud, og et dårlig idretts- og kulturtilbud. 
Båtopplagstomten sør for E18 begrenser tilgjengeligheten til fjorden, og tar opp et 
stort og attraktivt område i strandsonen. E18 og jernbanen beslaglegger store arealer 
og danner østvestgående barrierer gjennom hele området.  

Hovedformål/Arealbruk

Bolig

Næring

Industri

Idrett

Barnehage

Barne/ og ungdomskole

Helse/ omsorg

Religion

Kultur

Hotell/ restauarnt

Publikumsrettet tilbud i 
første etasje i 
Skøyenområdet

Skøyen 
barneskole

Bestum 

arneskole

Karenslyst allé

Bygdøy alléE18

SIKTSONE

E18

E18

Drammensveien

Drammensveien

Hovfaret

HOFF

THUNE

BESTUMKILEN

FROGNERKILEN

ULLERN

VÆKERØ

MADSERUD
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1.5.3.3 Befolkningstetthet sammentilt med byrom- og blågrønn struktur

1.5.3.2 Befolkningstetthet for bosatte og ansatte

Ansatte 2013
100-300 

300-800

800-1600

1600-2600

Befolkningstetthet 2013
Lav

Medium

Høy

Nye T-banestasjoner
Fornebubanen

500 m gangavstand
fra T-bane stasjon

1000 m gangavstand
fra T-bane stasjon

Karenslyst allé

Bygdøy allé

E18

E18

Drammensveien
Drammensveien

Hovfaret

HOFF

THUNE

BESTUMKILEN

FROGNERKILEN

ULLERN

ABBEDIENGEN

Skøyen skole
Tetthet sammenstilt
med byrom- og blågrønn-
struktur

100-2600 ansatte 2013 
størrelse etter antall

Befolkningstetthet 2013
Fargeintensitet viser
fra lav til høy

Grønnstruktur

Blåstruktur

Torg og møteplasser

Idrett

Hovedturvei

Skøyen
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Byrom og bebyggelsesstruktur 
Topografi en, den gamle løkkegårdsbebyggelsen, jernbanen, den tidlige industrien 
og villabebyggelsen har dannet utgangspunktet for dagens gate-, byroms- og 
bebyggelsesstruktur på Skøyen. Til nå har ikke Hoffselva hatt noen formende rolle i 
byutviklingen på Skøyen, og bebyggelsen langs elva vender baksiden til elverommet.

Skøyen omkranses av områder med spredt småhusbebyggelse som er 
fortettet over tid, enten ved oppdeling av tomter, eller ved utbygging av tettere 
bebyggelsesstrukturer som rekkehus eller lav leilighetsbebyggelse. Bebyggelsen 
er frittliggende eller organisert i rekke, og den følger i stor grad terrenget. Som 
hovedregel er den trukket vekk fra gaten. 

I de sterkest transformerte områdene er det spredt eldre industri- og 
næringsbebyggelse. Næringsbebyggelsen som ligger langs jernbanen på Skøyen, 
skiller seg fra den omkringliggende småhusbebyggelsen i skala. Bygningene har 
store fotavtrykk og store bygningsvolumer strukturert etter gater, gårdsrom og andre 
avgrensninger, til forskjell fra den mer terrengstyrte forstadsbebyggelsen.

Byggehøydene er viktig for opplevelsen av Skøyen. Ny og relativt høy bebyggelse 
understreker bytransformasjonens tette og massive preg langs jernbanen, 
Karenslyst allé og Drammensveien, i kontrast til det omkringliggende teppet av lav 
småhusbebyggelse. Den eldre industribebyggelsen sammen med nyere kontor- og 
boligbebyggelse er på mellom tre og tolv etasjer og defi nerer Skøyen som sentrum. 
Høyreiste hjørnebygninger markerer stasjonstorget og andre adkomster til området.

1.5.3.4 Byggehøyder
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1.5.3.6 Offentlige byrom

1.5.3.5 Bebyggelsesstruktur

Det er mange mindre byrom langs Karenslyst allé og i bakgårder som gir mulighet 
for opphold. Monierparken, Verkstedveien og de interne forbindelsene blant 
industribebyggelsen på Thune er et spennende miljø på nordsiden av jernbanen. 
Ved Skøyen stasjon er det opparbeidet et fi nt torg, men mye trafi kk gjør dette 
byrommet mindre attraktivt. Hoffselva er tilgjengelig og synlig kun på enkelte kortere 
strekninger. 
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1.5.3.7 Nabolagskvalitetskart

Kulturminner og kulturmiljø 
De viktigste kulturminnene fi nner vi som bygninger fra den gamle løkkegårds- 
og villabebyggelsen, den tidlige industrien og jernbaneutbyggingen. Mye av 
bebyggelsen vist på kartet fra 1938 (illustrasjon 1.5.2.1) betegnes i dag som 
kulturminner (illustrasjon 1.5.3.7). Bygningsmiljøet ved Prinsessealléen og Sofi enlund 
er regulert til bevaring. Det har for øvrig vært mangelfulle kulturminneregistreringer 
av villa- og industribebyggelsen på Skøyen. Dette er nå kartlagt i samarbeid med 
Byantikvaren.

Innenfor planavgrensningen er det registrert fl ere automatisk fredete kulturminner. 
I Bestumkilen er det gjort et skipsfunn. Fartøyet som opprinnelig har vært omkring 
30 fot langt, er mudret opp og ligger i løse deler på mudderbunn. I resten av 
området dreier det seg i hovedsak om funnsteder for oldsaker. Noen områder i 
småhusbebyggelsen, hovedsaklig i Astrids vei, friområdet i nord og et lite felt ved 
jernbanen ble pekt ut som potensielle funnområder av Byantikvaren. Det er senere 
gjennomført arkeologiske undersøkelser av friområdet og feltet ved jernbanen, uten 
at det ble gjort funn av kulturhistorisk verdi. 

Kulturminnene og kulturmiljøene på Skøyen er med på å defi nere Skøyen som 
et område i utvikling, og viser tydelige spor på eldre industrihistorie. De er 
identitetsbærere og forteller historier om hvordan området fungerte tidligere. Flere av 
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de eldre industribyggene er godt synlige i bybildet og oppleves som en integrert del 
av bebyggelsen. Det er potensial for å utnytte disse byggene i en transformasjon av 
Skøyen, og la de få være tydelige i bybildet.

1.5.4 Eiendomsstruktur 
Skøyen er omringet av områder med en hovedvekt av privateide eiendommer, 
hovedsakelig i småhusområdene. Rundt togstasjonen er det hovedsakelig 
eiendommer eid av aksjeselskaper, med unntak av arealet rundt jernbanelinjen 
(staten), noen privateide tomter og et større areal i eierkategorien ‘ansvarlig selskap’. 
Kommunen er i hovedsak eier av veiarealene i dette området. Litt lengre sør for 
stasjonen er det et større sammenhengende område som eies av det offentlige, E18 
(staten) og båtopplagstomten på Sjølyst/Karenslyst (kommunen (og noe staten)). 
Dette avgrenses av en stor privateid tomt, og naturområdet på Bygdøy (staten). 

1.5.4.1 Eiendomsstruktur

1.5.5 Landskapstrekk og topografi  
Skøyen består av et fallende terreng og fl att landskapsgulv innerst i Bestumkilens 
fjordlandskap. Store veiarealer, asfaltfl ater og mange restarealer bidrar til et 
utfl ytende og åpent preg, med mange harde fl ater på bakken og lite grøntpreg. 
Planområdet har derimot store tilliggende grøntområder som Frognerparken og 
Bygdøy, og Tingstuåsen og Hengsåsen danner grønne landskapsvegger innover 
Bestumkilen.
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1.5.5.1 Topografi 

1.5.6 Blågrønn struktur
De blågrønne strukturene på Skøyen preges i dag av mangel på sammenheng, kvalitet 
og tilgjengelighet.

Parker, elver og grøntområder 
Skøyen har store tilgrensende rekreasjonsområder som Bygdøy og Frognerparken, 
men mangler både mindre nærparker og den store samlende byparken sentralt på 
Skøyen.  Til tross for svak vannføring er Hoffselva en kvalitet og en viktig blågrønn 
forbindelse med turvei fra Smestad i nord gjennom Skøyen til Bestumkilen. Denne 
forbindelsen, samt fl ere andre turveier som samles på Skøyen, har Bygdøy, 
Bestumkilen, Frognerkilen, Frognerparken og marka som mål. Frognerelva er lite 
synlig i dagens planområde. Elva ledes ned i en kulvert gjennom Skøyen, og føres 
under jernbanen, E18 og ut i fjorden ved Frognerkilen.

Biologisk mangfold og naturmangfold
Til tross for mange harde fl ater er det gjort funn av viktige trær, dyreliv og 
naturtypelokaliteter innenfor planområdet, særlig knyttet til elvene. Ellers er det 
verdifulle områder for naturmangfold rett utenfor planområdet. 

Sjøområdene og kystlinjen
Fjorden preges av et mangfold av båtbrukere med roere, padlere, seilbåter og 
motorbåter. Området innerst i Bestumkilen ligger på en stor fylling, og er i hovedsak 
forbeholdt båtfolket. Det er i dag båtopplag, småbåthavner og ro- og padlebane som 
preger området. Strandsonen er lite tilgjengelig for allmennheten, og er ikke egnet for 
barns lek på grunn av manglende sikkerhet rundt de oppstilte båtene.
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Totalt er det:
• 1200 båtplasser i sjøen om sommeren
• 2200 opplagsplasser på land og i vann i Bestumkilen om vinteren
• 550 båtopplagsplasser i boblehavn i Bestumkilen om vinteren
• 1500 opplagsplasser på land på Sjølyst om vinteren
• ca. 150 opplagsplasser på land fordelt på andre mindre foreninger i 

Bestumkilen om vinteren

Båter i boblehavn trenger opptaking og service, og 30 daa på Sjølyst dekker behovet 
til 800 båter i dag. Av ca. 800 båter tas det opp ca. 250 boblehavnbåter på Sjølyst, 
som ligger i Frognerkilen i boblehavn. Oslo kajakklubb har ca. 800 kajakker lagret på 
sitt område. 

Båtopplagstomten er en utfylling, og strandlinjen er ikke den opprinnelige. Gang- og 
sykkelveien går i dag i bakkant av båtopplagstomten og videre vestover. Et smalt 
grønt belte skiller gang- og sykkelveien og sjøen.

Indre del av Bestumkilen benyttes ikke 
til bading i dag. Det skyldes i hovedsak 
mangel på tilrettelegging. Det er ikke gjort 
registeringer av badevannskvaliteten 
innerst i Bestumkilen. Forhold rundt 
badevannskvaliteten må utredes nærmere 
i detaljregulering, hvis det skal etableres 
sjøbad eller lignende.  

1.5.6.1 Elver og grøntområder

1.5.6.2 Foto av båtopplag
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1.5.6.3 Arealbruk sjøfront
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1.5.7 Samferdsel, gående og syklende 
Skøyen er i dag preget av mye biltrafi kk, tung infrastruktur og grå fl ater som er lite 
tilrettelagt for myke trafi kanter. E18, jernbanen og trikken i egen trasé med gjerder 
og veibommer gjør det vanskelig å ferdes på tvers av disse. Skøyen er et viktig 
knutepunkt og målpunkt for reisende med trikk, tog, regionbuss, lokalbuss, taxi, 
sykkel og til fots. Med etablering av Fornebubanen vil også metroreisende utgjøre en 
stor andel.

1.5.7.1 Oversikt over gater i planområdet

Gående og syklende
De sentrale gatene på Skøyen har i all hovedsak fortau for fotgjengere. Mye biltrafi kk 
gjør det mindre attraktivt å ferdes i området som fotgjenger. Kvartalene er stedvis 
lange, og det er få snarveier for gående. Særlig er det krevende å krysse jernbanen og 
E18. Det er fi re krysningspunkter langs E18, men disse oppleves som støyutsatte og 
preget av biltrafi kk. Stor andel av gateparkering langs fortauene skiller gående klart 
fra øvrige trafi kantgrupper. Skøyen torg er etablert som en møteplass og fungerer 
godt. Mindre møteplasser langs Karenslyst allé innbyr til opphold, og Karenslyst er 
den gaten med fl est fotgjengere og det største handelstilbudet. 

Skøyen er knyttet til Oslo sentrum og Lysaker med en høytrafi kkert sykkelvei langs 
E18. Det er Statens vegvesen som er ansvarlig for denne strekningen. Den fremstår 
som godt opparbeidet som toveisykkelvei med fortau syd for E18. Unntaket er langs 
Ferdbanen der tverrsnittet er så smalt at syklister og fotgjengere må dele arealet som 
medfører en opptråkket sti langs gang- og sykkelveien. Enkelte steder er strekningen 
opparbeidet med beplantningsfelt og trær. Det er mange transportsyklister med høy 
hastighet som bruker denne sykkelforbindelsen. 
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Det er lagt til rette for toveis sykkelfelt i nord-sørgående retning på tvers av Skøyen 
sentrum, som knytter stasjonen til den høytrafi kkerte sykkelveien langs E18. I 
rundkjøringene er det valgt en løsning hvor syklister føres rundt i eget felt med de 
gående. Langs Karenslyst allé er det opptegnet sykkelfelt i gaten. Det er problematisk 
med feilparkering innenfor sykkelfelt fl ere steder på Skøyen, og dette kan skape 
farlige situasjoner. Totalt er det ca. 2460 meter tilrettelagt spesielt for syklende 
enten ved tosidig sykkelfelt, gang- og sykkelvei eller sykkelvei med fortau innenfor 
planområdet. I tillegg benyttes stiene over lokket av syklende. Disse utgjør ca. 386 
meter.

Alle sykkelløsningene på Skøyen er ikke optimale. I rundkjøringen Drammensveien 
x Hoffsveien er situasjonen krevende for syklister. Sykkelveien langs E18 er 

1.5.7.3 Transportmiddelfordeling for alle reiser per virkedøgn i grunnkretser på Skøyen 
(Kilde: RTM23+)

1.5.7.2 Ådt, 0-alternativet i 2030 sammenlignet med dagens situasjon

Bilfører Kollektiv Bilpassasjer Gåing Sykling Sum

Andel total trafikkmengde 34 % 39 % 3 % 18 % 5 % 100 %

Arbeid 22 % 64 % 1 % 8 % 6 % 100 %

Fritid 22 % 38 % 13 % 23 % 4 % 100 %

Hente/levere 76 % 0 % 0 % 21 % 2 % 100 %

Privat 29 % 25 % 7 % 36 % 4 % 100 %

Tjeneste 5 % 72 % 2 % 21 % 0 % 100 %

Transportmiddelfordeling alle reiser på Skøyen
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Det største antallet på- og avstigende busspassasjerer er registrert på bybusslinjene 
20 og 31 på holdeplassen ved Skøyen stasjon. Trikken har fl est på- og avstigende 
passasjer på holdeplassen ved Thune, like øst for Skøyen stasjon. Passasjertall for 
jernbanen offentliggjøres ikke av NSB. Jernbanen er regulert utover sporområdet. 
Dagens jernbaneregulering av Olsens Enke har bakgrunn i planlagt godsbane mellom 
Bestum og Grefsen som aldri ble realisert. Areal på nordsiden av jernbanen vest for 
Tingstuveien og øst for Olsens enke er en viktig riggplass for Oslotunnelen og ønskes 
opprettholdt med dette formålet av Bane NOR. Jernbanens sporareal øst for gamle 
Bestum stasjon benyttes for vending og hensetting for tog fra Filipstad mot Oslo S. 
Det utredes for mulig sporutvidelse med ett spor for regiontog nord for eksisterende 
jernbanetrase.

svært effektiv og viktig for å forbinde sentrum med Oslo vest, og den har få 
krysningspunkter, noe som gir mulighet for svært høye hastigheter.

Det er generelt stor mangel på sykkelparkeringsplasser på Skøyen, også langs 
Karenslyst allé og stasjonsområdet. Dette har ført til mye parkering mot trær og 
bymøbler. 

Kollektivtrafi kk
Kollektivtilbudet på Skøyen er svært omfattende. Området betjenes av både trikk, 
buss og tog. Tre bybusslinjer og fi re regionbusslinjer stopper i Drammensveien 
like ved Skøyen jernbanestasjon. Området betjenes også av Thune holdeplass 
lenger øst, hvor også trikken stopper. Det ligger også bussholdeplass ved på- og 
avkjøringsrampene til E18 ved Sjølyst der øvrige regionale busslinjer stopper. 
20-bussene regulerer og vender på Skøyen. Trikken kjører i egen trasé vest for Thune 
og stopper ved holdeplass på Skøyen omtrent 200 meter nord for jernbanestasjonen 
og bussholdeplassen. Trikketraseen er regulert. Det er uregulerte kollektivfelt i 
samtlige gater med buss, bortsett fra i Hoffsveien.

1.5.7.4 Trikk- og busslinjer på Skøyen i 2015
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Biltrafi kk
De sentrale områdene på Skøyen, særlig Drammensveien og Hoffsveien er preget 
av stor gjennomgangstrafi kk. Årsdøgntrafi kken (ÅDT) på Skøyen er anslått til å være 
ca. 14.000 i Hoffsveien, 13.000 i Drammensveien nord for jernbanestasjonen og 
ca. 22.000 i Drammensveien syd for jernbanestasjonen. Trafi kkmengden gjennom 
bomringen i Oslo har vært jevn de siste årene.  Krysset Drammensveien, Hoffsveien 
og Nedre Skøyen vei ved stasjonsområdet har trafi kkavviklingsproblemer i rushtiden. 
Problemene skyldes et høyt antall biler og busser, samt svært mange kryssende 
fotgjengere i kombinasjon med ikke-signalregulerte overganger. Dette medfører kø 
både i Hoffsveien og Drammensveien som gir tilbakeblokkering i tilstøtende kryss. 
Avkjøringsrampene fra E18 i øst- og vestgående retning har noe kø i rushtimene. 
E18 utgjør en stor barriere gjennom området i dag, og er en kilde til støy- og 
luftforurensning. Mye av trafi kken gjennom Skøyen har ikke målpunkt innenfor 
planområdet.

Trafi kkulykker
Det er gjennomført en vurdering av registrerte trafi kkulykker med personskade 
i 10-årsperioden 2005 til 2014. Det er inntruffet 44 ulykker i de 7 punktene (se 
illustrasjon 1.5.7.5). Det er én ulykke med dødelig utgang, én ulykke med alvorlig 
skade og 42 med lettere personskade. Det lave antallet med alvorlig skadde indikerer 
et generelt lavt fartsnivå i området. Noen av de vurderte punktene har relativt mange 
ulykker der fotgjengere eller syklister er innblandet. 

1.5.7.5 Punkt med fl ere enn tre ulykker med personskade, eller der det har skjedd 
dødsulykker i perioden 2005-2014 (Kilde: Norsk vegdatabank). 

Parkering
Det er høy parkeringsdekning i Skøyenområdet. I området rundt Karenslyst allé er det 
6 parkeringshus, og fl ere parkeringsanlegg innen- og utendørs som driftes av private 
selskap. Bymiljøetaten drifter ca. 90 avgiftsplasser i gatene. I boligområdene rundt 
Skøyen er det gateparkering. I næringsområdene er stort sett all ledig grunn asfaltert 
og benyttes som parkering, samtidig som det er meget god parkeringsdekning 
innendørs. Totalt er det nærmere 10 000 parkeringsplasser innenfor planområdet, jf. 
rapport «Parkeringsregistering-Skøyen», Norconsult januar 2015 (vedlegg 24). 
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Varelevering
Det er gjennomført en vurdering av forholdene for varelevering innenfor planområdet. 
Vurderingen er basert på kart, fl yfoto og noen befaringer. Det er i stor grad lagt til 
rette for varelevering i hele planområdet, både ved gateparkering og i parkeringshus. 
Samtlige eiendommer har kjørbar atkomst.

1.5.8 Miljøfaglige forhold
Fremherskende vind for Oslo-området er først og fremst vind fra nordøst. I 
sommerhalvåret er også vind fra syd og sydvest fremtredende. Da er sydlige vinder 
dominerende for dagtid og nordlige vinder dominerende for nattestid.

Skøyen preges i dag av stor gjennomgangstrafi kk, og mange områder er plaget 
med støy og luftforurensing. Mange harde fl ater er også med på å redusere 
miljøkvalitetene i området, og er negativt både for plante- og dyrelivet og drenering 
av overvann. Elvene er viktige blågrønne strukturer med stort potensial som 
luftkorridorer, naturmangfold, rekreasjon og trivsel.

Lokalklima  
Skøyen ligger på et relativt fl att område ned mot Bestumkilen. Terrenget stiger 
oppover mot Smestad, Huseby og Majorstuen. Tingstuåsen og åsene nord på Bygdøy 
er terrengformasjoner som påvirker lokal vind og utlufting av området.

Kaldluftdrenasje er viktig for utlufting av forurensede og lavereliggende områder. 
Kald luft vil, i perioder med lite vind, renne fra høyden og ned mot fjorden via 
Mærradalsbekken, Hoffselva, Frognerelva og gatene i området. Dette er viktige 
kanaler for ventilering av området, spesielt vinterstid da opphopningen av 
luftforurensing både fra vegtrafi kk og vedfyring er størst. 

1.5.7.6 Parkeringsanlegg

Parkeringsanlegg

Infrastruktur

Parkeringanlegg

Bebyggelse
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Skjerming mot støy er et typisk tiltak som kan komme i konfl ikt med kaldluftdrenasje. 
Tette skjermer er effektive mot støy, men vil kunne demme opp kald forurenset luft og 
dermed bidra til dårlig luftkvalitet og lokalklima. Illustrasjon 3.3.1.2 viser et utklipp 
av et kart fra Høyhusutredningen for Oslo hvor lokalklimaet ble grundig utredet. 
Illustrasjonen viser kaldluftsdrenasjen nedover langs Mærradalsbekken, Hoffselva og 
Frognerelva. 

Meteorologisk institutt har tidligere sett på utbredelsen av inversjon i Oslo-
området og modellert antall timer med inversjon for en vinterperiode i 2000/2001. 
Resultatene viser at Skøyen kan ha 15-19 timer med inversjon i en 20 dagers periode i 
vinterhalvåret. Dette er en periode da det er lite vind og lite utlufting av forurensning.

Grunnforhold 
Skøyen er et område hvor det er dypt til fjell og hvor løsmassen for det meste 
består av leire. Dette innebærer at området er sensitivt for setninger, og det 
er stor sannsynlighet for at det oppstår setninger dersom grunnvannsnivået 
endres i området. Det er også stor sannsynlighet for at deler av fjellet består av 
alunskifer. Alunskifer er utfordrende fordi det skaper miljøfarlig avfall, påvirker 
byggingsmaterialenes kvalitet og levetid og gir opphav til radongass.

Senking av grunnvannsspeilet kan ha miljøkonsekvenser for vannkjemi i grunnvann 
og vassdrag. Flora og fauna som er avhengige av tilsig av grunnvann kan være 
sårbare. 
NGUs løsmassekart viser store arealer med marine avsetninger (hav- og 
fjordavsetning) innenfor planområdet (se illustrasjon 3.3.3.1 grunnforhold i 
planområdet). Slike avsetninger inneholder gjerne leire og kan også inneholde 
kvikkleire/sprøbruddmateriale. Videre er det mange steder vist forvitringsmateriale. 
I de lavereliggende delene av planområdet viser NGUs løsmassekart et større område 
med fyllmasser, trolig i stor grad over marine avsetninger. Det understrekes at 
inndelingen av de forskjellige områdene er omtrentlig. For eksempel er det påvist 
mye bløt leire og i tillegg noe kvikkleire på nordsiden av Bestumkilen, der NGUs 
løsmassekart viser forvitringsmateriale.

På NVEs skredatlas er det ikke avmerket noen kvikkleireområder innenfor 
planområdet. Det er avmerket en skredhendelse i den østre delen av planområdet, 
mellom Skarpsno og Skøyen i 1913. Dette skal være et leirras som tok skinnegangen 
og ble anslått til et volum på ca. 2000 m³. 

Oslo kommune har grunnboringskart for det meste av planområdet. Dette viser 
meget varierende løsmassetykkelser, fra berg i dagen til mer enn 50 m dybde til berg. 
Opplysninger fra en rekke prøveserier tyder på at de naturlige løsmassene i stor grad 
består av meget bløt til middels fast leire. Mange av prøveseriene tyder på lite sensitiv 
leire, men kvikkleire er påvist på mer enn 15 m dybde rett nord for Bestumkilen og 
fra omtrent 5 m dybde på begge sider av Hoffselva 800–900 m nord for elvas utløp 
i Bestumkilen. Det kan være kvikkleire fl ere steder. I Bestumkilen er det et lag på 
omtrent 1-3 m tykkelse med gytje og slam over leirmassene. 

Teknisk infrastruktur – vann- og avløpsanlegg
Det ligger mye teknisk infrastruktur i bakken i form av vann- og avløpsanlegg. VA-
nettet har varierende alder, fra 1899 til dags dato. På grunn av ledningsnettets alder 
er det derfor også varierende behov for tiltak. 

Det er generelt størst samling av teknisk infrastruktur (VA og kabelanlegg) i veikryss, 
så eventuelle planlagte tiltak må koordineres med eksisterende anlegg under bakken. 
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I mange gater ligger VA-anlegg midt i gaten. Hvis det planlegges at trikkespor skal 
bygges ut til nye gater, eller andre tiltak som påvirker gateutformingen, må eventuelle 
konfl ikter med eksisterende anlegg kontrolleres. På sydsiden av E18 ved Karenslyst 
fi nnes det i dag ikke kommunale vann- og avløpsledninger. Vann- og avløpsetaten 
(VAV) har igangsatt et omfattende utredningsarbeid og tiltaksanalyse for VA-nettet 
på Skøyen. Resultater er forventet å foreligge våren 2018. Resultatene vil inngå 
pågående arbeid med veiledende plan for kabel og ledninger (VPKL) på Skøyen hvor 
Bymiljøetaten er gjennomføringsorganisasjon.

Planområdet ligger innenfor Hafslunds konsesjonsgrenser for fjernvarme, og store 
deler er tilknyttet eksisterende fjernvarmenett. Det er bygget to varmesentraler, 
Skøyen Varmesentral og Hoff Varmesentral. 

Overvann og bekker 
Det er to elver som renner gjennom området, og fjorden er i umiddelbar nærhet. 
Vest for planområdet renner Mærradalsbekken ut i fjorden. Hoffselva renner åpen 
fra nord i planområdet, delvis i rør/kulvert ved Skøyen stasjon, og åpen over 
båtopplagstomta ut i fjorden. Elva er synlig og tilgjengelig for gående fl ere steder, 
men har ikke en sammenhengende forbindelse for gående og syklende fra sjøen 
og nordover. Frognerelva øst i planområdet renner åpen fra Vigelandsparken ned til 
Drammensveien, og derfra videre lukket i rør ut til Frognerkilen. Fra Vigelandsparken 
til Drammensveien er det tilrettelagt med turvei langs elva. Elvene bidrar til drenasje 
av luft, opplevelseskvaliteter på Skøyen og stedvis biologisk mangfold. Elvene er 
sårbare for inngrep særlig ved elvemunningene og ved funn av dyreliv i elvene.

Problemområdene for overvann er rundt Skøyen sentrum, da det er mange harde 
fl ater som fører til at vannet kommer i store mengder, og ikke naturlig renner unna. 
Problemene med oversvømmelse på Skøyen kommer i hovedsak fra områdene 
med mye harde fl ater og tak, der overvann går rett ut i veien uten å forsinkes 
eller infi ltrere til grunn. Dette gjør at overvannet kommer fort ved nedbør. Dagens 
overvannskulverter har ikke nok kapasitet. Det er en struping av VA-nettet under 
E18 og dermed blir det bassengdannelse oppstrøms denne, når elvene er store 
om våren grunnet snøsmelting. I dagens situasjon kan det stå en halv meter vann i 
undergangen under jernbanen. Ekstremnedbør og oppstuvning fra stormfl o medfører 
store problemer, som i verste fall gjør at kulverten kan sprekke. Hyppige og store 
bassengdannelser er spesielt kritiske for kulverter i de sjønære delene av området.

Støy og luftforurensning 
Hele planområdet inngår i en avvikssone som er defi nert som hele regionkjernen i 
Oslo kommunens temakart T1 Støy til kommuneplan (se illustrasjon 1.5.8.1), vedtatt 
i bystyret 23.09.15. Sonen innebærer at det kan bygges støyømfi ntlige funksjoner 
i rød og gul støysone, med unntak av grunnskoler og barnehager. Bebyggelse skal 
plasseres og formes slik at gode inne- og utemiljøer sikres.

Jernbanen, vegene og E18 er betydelige støykilder i dag. Trikken avgir noe støy, men 
gir ikke rød støysone. En utfordring er at fl ere områder berøres av støy både fra tog, 
veg og trikk. Støykildene ligger spredt innenfor området, og mange områder ligger 
støyutsatt, men uten at grenseverdiene overskrides fra mer enn én støykilde. Tett 
bebyggelse mot jernbanen og veien bidrar til stille områder på baksiden. Langs 
Hoffsveien har få bygg denne funksjonen, og vegtrafi kkstøy slippes langt inn på 
områdene.
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Arealet sør for E18 som benyttes til båtopplag, ligger i sin helhet innenfor rød 
støysone fra vegtrafi kkstøy fra E18. Kommunens luftsonekart viser at planområdet 
er i rød luftforurensningssone både for svevestøv, PM10, og nitrogendioksid, NO2. 
Skøyen omkranses av åser som bidrar til luftoppstuving, og gjør at området er 
ekstra sårbart for luftforurensing. Grønndragene langs elvene fungerer som viktige 
utluftningskorridorer for området. 

1.6 Overordnede føringer og planstatus 

1.6.1 Nasjonale planer og føringer 
Nasjonal transportplan 2018-2029 (NTP): 
Personveksten i byområdene skal tas med kollektivtransport, sykling 
og gange. Dette innebærer nullvekst i personbiltrafi kken. Statlige 
planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014) 
legger opp til at utbyggingsmønsteret og transportsystemet bør fremme 
utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere transportbehovet og legge 
til rette for klima- og miljøvennlige transportformer.
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i 
planleggingen (1995): 
Barn og unges interesser skal styrkes i all planlegging og 
byggesaksbehandling. Arealer som brukes av barn og unge skal sikres mot 
forurensing og støy, trafi kkfare og annen helsefare. Det skal også sikres 
varierte og store nok lekearealer i nærmiljøet.
Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs 
sjøen (fastsatt ved kgl. Res. 25.03.2011):
I tillegg til retningslinjene foran videreføres her de tidligere rikspolitiske 
retningslinjer 9. juli 1993 nr. 726 for planlegging i kyst- og sjøområder i 
Oslofjordregionen med enkelte endringer. Retningslinjene omfatter også by- 
og tettstedsområdene, på samme måte som forbudet i 100-metersbeltet etter 

1.5.8.1 Kommuneplanens temakart T1, støy

rød støysone

gul støysone

havneområde

stille område

eksisterende 
knutepunkt

avikssone 
(regionkjerne -
regional korridor)
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plan- og bygningsloven 27. juni 2008 nr. 71. For by- og tettstedsområdene 
skal behovet for fortetting og byutvikling tillegges vekt. RPR-sonen på land 
omfatter ikke byområdene i Skien, Porsgrunn, Larvik, Sandefjord, Tønsberg, 
Horten, Drammen, Oslo, Moss, Fredrikstad, Sarpsborg og Halden samt de 
bymessig utbygde områdene i Asker og Bærum.
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging (26.09.14): Hensikten med retningslinjene er å oppnå 
samordning av bolig-, areal- og transport-planleggingen og bidra til mer 
effektive planprosesser. Retningslinjene skal bidra til et godt og produktivt 
samspill mellom kommuner, stat og utbyggere for å sikre god steds- og 
byutvikling.

1.6.2 Kommunale planer og føringer
Kommuneplan 2015 «Oslo mot 2030» (vedtatt 23.09.2015): Vedvarende 
sterk byvekst tilsier videre bolig- og arbeidsplassutvikling innenfor 
bygrensen. Utviklingen skal hensynta behov for offentlig tjenesteyting, 
rekreasjonsområder og et robust transportsystem. I kommuneplanens § 3 
Plankrav, heter det at innenfor område markert som H810 (deriblant Skøyen) 
skal det foreligge godkjent områderegulering før utbygging tillates. Tiltak, 
herunder detaljreguleringer, som ikke vanskeliggjør påfølgende regulering 
og utbygging, og er i samsvar med kommuneplanens bestemmelser og 
retningslinjer for øvrig, kan godkjennes av kommunen før det foreligger 
vedtatt områderegulering. De vesentligste elementene som bør fastsettes i 
en områderegulering er helhetlige grep for teknisk og offentlig tjenesteyting, 
offentlig gate og byromsstruktur, bebyggelsens formål, bebyggelsesstruktur, 
volum og høyde. Uavklarte rammebetingelser og usikre tidshorisonter fordrer 
en grov/robust områderegulering, der først og fremst offentlig infrastruktur 
fastlegges. Skøyen stasjon inklusiv Karenslyst, og Skøyen nord/Hoff er angitt 
som utviklingsområde med områdeutnyttelse (OU) 125 %.
Etterfølgende presiseringer i høringsutkast «Kommuneplan for Oslo, 
samfunnsdel med byutviklingsstrategi» (2017): En grønnere, varmere og 
mer skapende by med plass for alle omsettes til byutviklingsstrategier for 
nullutslippsbyen, millionbyen og hverdagsbyen. Nullutslippsbyen skal 
være kollektivbasert, smart og grønn. Millionbyen legger opp til å styrke 
hovedstadsrollen som er attraktiv og gir merverdi for byens brukere, 
innbyggere, arbeidstakere og besøkende fra inn- og utland. Hverdagsbyen 
spiller på nabolagsverdier og enklere liv.
Byøkologisk program (2011): Har blant annet som målsetning at byens 
blågrønne preg og biologiske mangfold bevares og forsterkes. Gode byrom 
og viktige historiefortellende og bevaringsverdige bygninger og miljøer skal 
søkes bevart. 
Kommunedelplan (KDP) for torg og møteplasser (2009): Har som hovedmål 
å tilrettelegge for etablering og videreutvikling av eksisterende møteplasser. 
Tilstøtende eiendommer skal støtte opp under møteplassene, f. eks. ved 
tilrettelegging av publikumsrelaterte funksjoner i 1. etasje. Planen viser 
behov for etablering av torg og møteplasser for hele Skøyen i forbindelse med 
byutvikling.   
Kommunedelplan for lokalisering av varehandel og andre servicefunksjoner 
(2003): Planen gir retningslinjer om blant annet tilpasning til lokalt 
kundegrunnlag og handelsomland, påvirkning av trafi kk og offentlig rom. 
Planen legger til rette for etablering av varehandel ved både Hoff, Thune og 
Skøyen/Sjølyst som videreføring av eksisterende handelssentre.



36

1.6.3 Andre planer og vedtak
«Fornebubanen Lysaker- Majorstuen. Planprogram for T-bane med tilhørende 
anlegg, byutvikling på Majorstuen samt regulering av E18 med tilliggende 
arealer for byutvikling Lysaker - Skøyen» (2014), fastlegger rammene for 
planlegging og utredning av T-baneforbindelse mellom Lysaker og Majorstuen 
via Skøyen, med tilhørende stasjonsområder. Planprogrammet fastsetter også 
planavgrensning og alternativer som skal konsekvensutredes i planarbeidet 
knyttet til fremføring av Fornebubanen og tilhørende byutvikling, deriblant 
Skøyen.
M2016 (Ruter): Viser Ruters forslag til hvordan kollektivtrafi kken kan bidra 
til å løse utfordringene befolkningsveksten og miljøproblemene gir. Ruter 
ønsker å gi kunden fl ere valgmuligheter, så det skal bli lettere å sette igjen 
bilen hjemme. Sykling og gåing må inngå i et helhetlig mobilitetstilbud som 
også bidrar til en bærekraftig byutvikling. Skøyen er et viktig knutepunkt for 
kollektivtrafi kken, og dette underbygges av den planlagte Fornebubanen, 
sammen med jernbane, trikk og buss på Skøyen.
Konseptvalgutredning (KVU) for økt transportkapasitet inn mot og gjennom 
Oslo 
(KVU Oslo-navet) (2015) og Oslo-navet, Kvalitetssikring av 
beslutningsgrunnlag for konseptvalg (KS1) (2017): Den forventede 
befolkningsveksten i hovedstadsområdet fører med seg en tilsvarende økning 
i transportbehovet. Både Klimaforliket og Nasjonal transportplan har som 
mål at personbiltrafi kken ikke skal øke i og rundt de store byene, men at 
trafi kkveksten skal tas med kollektivtrafi kk, sykling og gåing. Det betyr at 
det ikke skal kjøres fl ere kilometer med personbil i fremtiden enn det som 
allerede gjøres i Oslo og Akershus, og at kollektivtrafi kken må utvikles for 
å møte befolkningsveksten. Ny metro til Fornebu, ny metrotunnel gjennom 
Oslo sentrum og utvikling av bussterminaler på Bryn og Lysaker vil gi bedre 
kollektivtilbud til de reisende.
Vedtak om Fornebubanen (2017): Legger til rette for utbygging av banetrase og 
stasjoner på strekningen innenfor Oslo, deriblant Skøyen stasjon.
Revidert avtale Oslopakke 3 for 2017-2036 (2016): Fornebubanen sikres 
fi nansiering, men med forutsetning om grunneierbidrag knyttet til ny 
byutvikling. 
Høyhus i Oslo behandlet av bystyret 2005: I henhold til bystyrevedtak 
skal hehetlige bymiljøer som Grünerløkka og Frogner ikke brytes opp med 
høye bygninger.  Avklaringer av ytterlige helhetlige bymiljøer vil bli gjort i 
Kommuneplan for byutvikling og bevaring av indre by. 

1.6.4 Pågående plan- og utredningsarbeid
Utearealsnormen av mai 2012 er under justering og redigering. Normen består 
av tre temaer som omhandler arealstørrelse, rommelighet og utforming, og 
krav til dokumentasjon av hvordan normene oppfylles i det enkelte prosjekt. 
Normene differensieres i fi re områdetyper i indre by.
I forbindelse med forslag til ny parkeringsnormen for Oslo, foreligger det en 
«midlertidig regel og veiledning for parkering av bil og sykkel». Hensikten er å 
redusere bilparkeringen og legge til rette for sykkelparkering. Skøyen foreslås 
å behandles som sentrum.
Saker oversendt til politisk behandling:
Drammensveien 118 (saksnummer: 201005792)
Drammensveien 126 (saksnummer: 201306671)
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Planforslag som oversendes til politisk behandling sommeren 2018:
Prinsessealléen 8 (saksnummer: 200710107)
Plansaker i fase før fastsetting av planprogram:
Drammensveien 157/159/161 og 161B (saksnummer: 201505199)
Hoffsveien 1A-E, (saksnummer: 201505963)
Tingstuveien 31 og Harbitzalléen 2A, (saksnummer: 201517140)
Plansaker uten planprogram etter område-/prosessavklaring som er i 
dialogfase:
Harbitzalléen 2-12 (saksnummer: 201710251)
Drammensveien 149-153 (saksnummer: 201705758)
Nedre Skøyen vei 11 (saksnummer: 201411007)
Plansak før område-/prosessavklaring:
Nedre Skøyen vei 24-26 (saksnummer: 201804004)

1.6.5 Reguleringsstatus innenfor planområdet 
Revidert Kommunedelplan Skøyen 1994 (13.04.1988/08.06.1994) gjelder 
inntil Skøyen områderegulering er vedtatt (ved motstrid går kommuneplanen 
foran). Oppheving av revidert KDP Skøyen 1994 vil skje som eget vedtak. 
Planen ligger til grunn for Skøyenbyens utvikling mot øst, og fastsetter 
prinsipper for trafi kksystem, arealbruk og utforming, utnyttelse, høyde (4-5 
etasjer), retning, materialbruk, publikumsrettet virksomhet mot offentlig 
rom, plasser og gateløp, siktlinjer og høyhus. Det skal ikke etableres større 
kjøpesentre i området. Minst halvparten av parkeringen skal være i p-hus 

1.6.4.1 Innsendte plan- og byggesaker

BYGGESAK: Hoffsveien 17  
PLANSAK: Hoffsveien 17 og Hovfaret 17 

PLANSAK: Tingstuveien 31 

PLANSAK: Nedre Skøyen vei 11 

PLANSAK: Prinsessealléen 8 

PLANSAK: Drammensveien 126 

BYGGESAK: Drammensveien 145 

y

PLANSAK: Drammensveien 159 og 161 

PLANSAK: Hoffsveien 1 A-E 

Planprosesser og relevante byggesaker i Skøyenområdet 
(bakgrunnskart: KPD Skøyen 1994) 

PLANSAK: Drammensveien 118 

PLANSAK: 149/153 
BYGGESAK: Drammensveien 149 

BYGGESAKER: Harbitzalléen 1-3-5, 
Harbitzalléen 5, Harbitzalléen 5-7 

PLANSAK: 
Harbitzalléen 2-12 
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Framdrift - samhandling/medvirkning Tid
Oppstart av områderegulering, varsling og høringsperiode 24.04.15-17.06.15 + 1 uke
Workshop for grunneiere/utbyggere, byplangrepet 28.05.2015
Åpent informasjonsmøte i Skøyen kirke, oppstart Skøyen OR 01.06.2015
Rådet for byarkitektur, Skøyen områderegulering - byplangrepet 09.06.2015
Deltakelse på informasjonsmøte for Ullern velforeninger 15.03.2016
Informasjonsmøte for grunneier/utbyggere, EBY og PBE 06.06.2016
Medvirkningsseminar for barn- og unge på Skøyen 12.04.2016
Offentlig ettersyn, varsling og høringsperiode 12. 06.17-18.09 2017
Åpen kontordag på Skøyen (kl. 12-18) 15.08.2018
Åpent folkemøte, Ingeniørenes Hus 24.08.2017
Rådet for byarkitektur, Skøyen områderegulering 17.10.2017
Begrenset høring, varsling og høringsperiode 26.04.18-11.05.2018
Begrenset høring/orientering (mindre endring av bestemmelse) 23.05.18-06.05.2018
Til politisk behandling 29.06.28

eller under bakken. Utpekte allégater eller gater/byrom med grøntpreg er 
Drammensveien, Sjølyst alle, Messeveien og terminalområdet. Et felles 
grøntdrag/park skal utvikles for Sofi enlund og Hoffselva, og Hoffselva skal 
åpnes mot sjøen.

Andre detaljreguleringsplaner: Det foreligger mange detaljreguleringsplaner 
på Skøyen. Planene er fra 1950-tallet og frem til 2000-tallet. Planene 
omfattes i all hovedsak av småhusplanen (S-4220) og «bevaringsplanen for 
Prinsessealléen» (S-4242), mindre områder og eiendommer eller kortere 
veistrekninger. Dette gir en situasjon hvor fl ere av planene ikke henger 
sammen og reguleringslinjer ikke møtes. Tre planer som nylig er vedtatt 
(S-4896, S4914, S-4941) omfattes ikke av områdereguleringen. R0- og 
padlebanen i reguleringsplan S-4499 videreføres i områdereguleringen. 

1.7 Samhandlings- og medvirkningsprosesser 
Skøyen er et komplekst utviklingsområde, med mange pågående statlige og 
kommunale prosesser og prosjekter i tillegg til stor privat utbyggerinteresse. 
Koordinering av arbeidet har stilt store krav til organisering og samhandling. 
Representanter fra Statens vegvesen, Bane NOR (tidligere Jernbaneverket), 
Ruter, Bymiljøetaten, Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Byantikvaren, Vann- og 
avløpsetaten, Bærum kommune, bydel Ullern og bydel Frogner har deltatt i eksterne 
arbeids- og koordineringsgrupper hvor det er avholdt regelmessige møter og 
arbeidsverksteder. Fornebubanen, E18-løsning, jernbaneføringer, bekkeåpning, 
båtplasser og vern har vært sentrale temaer. Bydelene har hatt en viktig rolle 
som talspersoner for lokale interesser. I tillegg har det vært fl ere møter med 
Utdanningsetaten og Undervisningsbygg for å drøfte skolebehovet i området.

1.7.1 Oversikt over medvirkning gjennom planprosessen.
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I forbindelse med oppstart av planarbeidet ble det i høringsperioden avholdt åpent 
folkemøte i Skøyen kirke juni 2015, med rundt 200 fremmøtte. Prosjektet mottok 47 
innspill og kommentarer i denne høringsperioden. Det er avholdt arbeidsverksted 
og informasjonsmøter for grunneiere og utbyggere med byggeplaner på Skøyen. 
Prosjektet har også deltatt på informasjonsmøter med velforeningene i Ullern bydel 
og i småbåtutvalget. 

Gode medvirkningsprosesser med barn og unge er viktig for å sikre forankring, 
innhente viktig lokalkunnskap, og for å informere brukergruppen om planarbeidet 
på en forståelig måte. Både aktiv medvirkning og å sikre barn og unges interesser 
i planleggingen er lovfestet. I april 2016 ble det avholdt to seminarer for barn og 
unge fra Skøyens nærområde i regi av Bydel Ullern og Plan- og bygningsetaten. 
De yngste representantene var barn fra 4.-7. klasse fra skolene Skøyen, Smestad 
og Bestum. De eldste var deltakere fra ungdomsrådet i bydelen. Se også rapport 
fra «Medvirkningsseminar 12.04.16 for barn og unge i Skøyens nærområde», se 
vedlegg 27. Det kom inn fl ere innspill blant annet om viktigheten av idrettshaller, fri-/
lekeområder, bademuligheter og trygge skoleveier. 

1.7.4 Åpen kontordag på Skøyen1.7.3  Modell fra studentoppgave på NTNU, 
lagt av J. Dombrowski og L. Nagelhus 

Planen lå ute til offentlig ettersyn fra 12. juni til 18. september 2017. Vi mottok 137 
innspill og kommentarer etter offentlig høring, hvorav tre innsigelser til planen. I 
forbindelse med høringen ble det avholdt åpen kontordag på Skøyen hvor alle var 
velkomne til å møte prosjektmedarbeidere direkte. Det ble også avholdt åpent møte i 
Ingeniørenes Hus. Her var alle interesserte velkomne til å få informasjon, komme med 
spørsmål og til se modellen av Skøyen. Åpent møte ble tatt opp på fi lm og lagt ut på 
Facebook. 

Høsten 2017 hadde masterstudenter fra NTNU utvikling av området på Sjølyst 
som studieoppgave ved fakultetet for arkitektur og design. Studentene deltok på 
informasjonsmøte i Plan- og bygningsetaten, og vi var med på en gjennomgang av 

1.7.2 Medvirkning med barn og unge på Skøyen
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1.8 Bemerkninger og innspill

1.8.1 Bemerkninger og innspill til oppstart av områdereguleringen
Varsel om oppstart av planarbeid på Skøyen ble kunngjort 24.04.15 med frist for 
å komme med innspill innen 17.06.15. Det ble også avholdt et informasjonsmøte i 
Skøyen kirke 01.06.17. I høringsperioden kom det inn 47 bemerkninger og innspill 
til planarbeidet. Nedenfor følger en tematisk oppsummering av innspillene. En kort 
sammenfatning av bemerkningene og Plan- og bygningsetatens kommentarer kan 
leses i Områderegulering Skøyen – forslag til offentlig ettersyn 12.06.17, kapittel 1.8, 
og i sin helhet i vedlegg 5. Se saksinnsyn dokument 201414412-239.

1.8.1.1 Tematisk oppsummering og PBEs kommentarer til innspillene 

Trafi kale forhold:
E18 i tunnel bør ikke være en premiss for utviklingen.

PBEs kommentar: For å få til den utviklingen PBE mener er nødvendig på Skøyen, er 
det viktig også å se på andre løsninger enn tunnel for E18 gjennom området. E18 er 
en stor barriere mellom byen og fjorden, og det vil gjennom det videre arbeidet vise 
seg hvilke løsninger som er mulig å få til. En langsiktig løsning der E18 legges i tunnel 
forbi Skøyen, vil knytte Skøyen til fjorden på samme måte som tunnel i Bjørvika har 
knyttet Oslo sentrum til fjorden.

Hoffsdiagonalen og kobling fra Ring 2 til E18 er ønsket (bortsett fra av de som blir 
direkte berørt)
PBEs kommentar: Vi oppnår de målene vi har satt for planarbeidet om redusert trafi kk 
på Skøyen. Hoffsdiagonalen er tatt ut av planene, men det er utarbeidet en tiltaksplan 
for trafi kkreduksjon på sentrale Skøyen og tilgrensende boligområder (trinn 1). Denne 
skal følges opp med en gjennomføringsplan i regi av Bymiljøetaten (trinn 2). 

prosjektarbeidene ved avslutningen. Her kom det inn mange gode og kreative forslag 
til utvikling av Sjølyst, alt fra å bygge høyhus til en lavere «teppebebyggelse» og å 
legge E18 i en grønnkorridor.

På bakgrunn av høringsinnspill og dialogmøter med innsigelsesmyndigheter, ble 
planforslaget revidert og lagt ut på begrenset høring i perioden 26.april til 11.mai 
2017. Her fi kk grunneiere innenfor planområdet samt organisasjoner og offentlige 
instanser informasjon, også de som ikke var direkte berørt av endringene. Det ble 
onsdag 23. mai sendt ut en begrenset høring til de som var berørt av en presisering i 
bestemmelsene med frist onsdag 6. juni.

Det har kommet en rekke forespørsler underveis i prosessen som er besvart 
fortløpende. Vi har i hovedsak oppfordret til å benytte medvirkningsmulighetene ved 
offentlig ettersyn, og til å følge med på internettsiden for Områderegulering Skøyen. 
Internettsiden gir en overordnet beskrivelse av områdereguleringen, og har lenke til 
Saksinnsyn og relevante prosjekter.
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Det er ikke ønskelig at gaten i gammel trikketrasé gjøres gjennomgående, da dette 
vil fl ytte mye trafi kk nærmere boligområdene rundt Skøyen.
PBEs kommentar: Det er ikke aktuelt å gjøre denne gaten gjennomgående. Når 
trikken fl yttes til Drammensveien/Hoffsveien, vil vi legge til rette for adkomst til 
tilliggende eiendommer, samt en god sykkelforbindelse i denne traséen. Vi ønsker 
å redusere gjennomgangstrafi kken på Skøyen, men denne vil uansett fortsatt gå i 
Drammensveien.

Høyder og utnyttelse på bebyggelsen: 
Høyder må ikke overstige dagens tillatte høyder. Eventuelt 6 etasjer nord og 12 
etasjer sør for jernbanen.

PBEs kommentar: Planforslaget åpner for enkelte bygg opp til 16 etasjer nær 
knutepunktet. Dette er høyere enn angitt i høyhusstrategien (behandlet i bystyret 
2005) som har satt en øvre grense på 42 meter (ca 12 etasjer). Skøyen er gjennom 
kommuneplanen utpekt som utviklingsområde og kollektivknutepunkt. Gjennom 
det pågående arbeidet er høyder på nye bygg nøye vurdert, og det legges til rette 
før høy utnyttelse og større høyder rundt knutepunktet og sør for jernbanen. 
Maksimalt tiltatte høyder gjelder for 10-15 % av det enkelte felt. Det er også krav til 
dokumentasjon av solforhold i detaljreguleringene. 

Bruk av områdene i og rundt fjorden:
Båtopplaget er sløsing med arealer. Det samme gjelder båtplassene i sjøen.

PBEs kommentar: Vi foreslår å fl ytte båtopplaget for å utvikle båtopplagstomten 
mer bymessig, og gjøre strandsonen mer tilgjengelig for allmennheten. Men det 
er fortsatt behov for mange båtplasser og opplagsplasser, og antall eksisterende 
plasser skal sikres i Fjordbyen vest. Dette foreslås løst ved Lysaker/Sollerud.

Flere interesseforeninger ønsker «Rosportens hus» eller klubbhus innerst i 
Bestumkilen. 
PBEs kommentar: Klubbhuset kan videreføres eller erstattes av et nytt 
med tilsvarende størrelse. Det vil ikke bli regulert inn tiltak direkte rettet til 
rosporten i områdereguleringsplanen, men dette kan innpasses i etterfølgende 
detaljreguleringsplaner. Foreslåtte bygninger innerst i Bestumkilen vil kunne være 
egnet til forskjellige aktiviteter knyttet til sjø og båtliv (SHS 1-2). 

PBE må ta hensyn til den regulerte ro- og padlebanen. 
PBEs kommentar: Gjeldende regulering for ro- og padlebanen videreføres, og 
områdereguleringsplanen vil ta hensyn til arealbehov på land i tilknytning til denne. 

Ny bebyggelse må ikke privatisere vannkanten. Tilgangen til sjøen må sikres.
PBEs kommentar: Tilgang til fjorden er et viktig premiss for planarbeidet på Skøyen. 
Havnepromenaden vil fortsette vestover fra Frognerkilen mot Lysaker og Fornebu, og 
bebyggelse holdes i all hovedsak i god avstand fra vannkanten med nye Sjølyst park 
nærmest fjorden.

Parker og idrettsanlegg: 
Det er behov for friområder og parker på Skøyen.

PBEs kommentar: Det foreslås å etablere to nye store parker, Sjølyst park og Hoff 
park, to mindre nærparker på Tingstuåsen, mens eksisterende parker på Sofi enlund 
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og Katrinelund styrkes. I tillegg skal det etableres turveier langs Hoffselva og 
Frognerelva som forbinder Skøyen med rekreasjonsområdene i Frognerparken, 
Bestumkilen og på Bygdøy. 

Det er behov for fl ere idrettsanlegg:
PBEs kommentar: Vi ser på behovet og mulighetene for å innpasse ulike idrettsanlegg 
på Skøyen. Det knyttes krav om oppføring av fl erbrukshall i forbindelse med 
etablering av nye skoler, og på Sjølyst skal det tilrettelegges for ulike aktiviteter og 
ballbinger. Eksisterende ro- og padlebane opprettholdes. Fotballbanen (Ferdbanen) 
ved Bygdøy er tatt ut av planområdet, men forutsettes opprettholdt. Fjordpaviljongene 
som er planlagt på Sjølyst, vil være godt egnet til fl ere typer aktiviteter knyttet til sjø 
og båtliv.

Kulturminner:
Det er viktig å ta vare på historien, det er mye verneinteresser rundt omkring på 
Skøyen.

PBEs kommentar: I samarbeid med Byantikvaren er bevaringsinteresser på Skøyen 
gjennomgått, og det legges til rette for å beholde det meste av den verneverdige 
bebyggelsen i området. Store deler av den gamle industribebyggelsen, og fl ere villaer 
som i dag ikke har et vern foreslås bevart. 

Det er behov for offentlig tjenesteyting på Skøyen:
PBEs kommentar: Områdereguleringsplanen vil inneholde forslag til plassering av 
skole, barnehager og andre funksjoner som er nødvendig i fremtiden.

Planprosessen: 
Flere grunneiere lurer på hvorfor de får brev, eller hvilken innvirkning dette vil ha på 
deres eiendom.

PBEs kommentar: Alle grunneiere og naboer innenfor varslet planavgrensning har 
fått varsel om oppstart av planarbeid på Skøyen, slik at de skal kunne komme med 
innspill til planarbeidet. Ulike grunneiere vil bli påvirket i ulik grad, avhengig av blant 
annet avstand til knutepunktet, og hvilken arealbruk vi ser for oss er viktig på de ulike 
eiendommene i fremtiden.

Det er behov for bygge- og deleforbud i hele området mens vi venter på 
områdereguleringsplanen:
PBEs kommentar: Det er vurdert tidligere og det er ikke aktuelt å nedlegge forbud 
mot tiltak på Skøyen nå. I kommuneplan «Oslo mot 2030» § 3.1.3 heter det at 
«Tiltak, herunder detaljreguleringer, som ikke vanskeliggjør påfølgende regulering 
og utbygging, og som er i samsvar med kommuneplanens bestemmelser og 
retningslinjer for øvrig, kan godkjennes av kommunen før det foreligger vedtatt 
områderegulering».

Udemokratisk prosess:
Det hevdes at det har vært en udemokratisk prosess på Skøyen, herunder byplangrep, 
samarbeid med grunneiere og mangel på medvirkning. Dette gjelder for eksempel 
saker som behandles etter dette, og ikke må vente på ferdig reguleringsplan.

PBEs kommentar: Byplangrepet utgjør første fase i arbeidet med områdereguleringen, 
og beskriver overordnede prinsipper for en helhetlig utvikling av området. 
Detaljreguleringsplanene som er sendt kommunen for behandling er vurdert i forhold 
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til føringene i byplangrepet, og har fulgt vanlig planprosess og blitt lagt ut til offentlig 
ettersyn. Eventuelle innvendinger mot forhold som fremgår av byplangrepet og 
får betydning for den konkrete eiendom har formelt blitt behandlet gjennom disse 
detaljreguleringsplanene.

Viktige punkter som må følges opp i det videre arbeidet:
SVRØ utfordrer Oslo kommune til å se på et alternativt byplangrep ved Skøyen der 
E18 i stor grad opprettholdes som i dag. Varsel om mulige innsigelser fra SVRØ.

PBEs kommentar: Oslo kommune ønsker en dialog med SVRØ angående disse 
punktene. E18 slik den går gjennom Skøyen i dag, er ikke forenlig med en god 
byutvikling, og ligger som en barriere mellom Skøyen og Sjølyst og fjorden. 
Områdereguleringen legger opp til redusert trafi kkapasitet gjennom Skøyen. Dette 
kan få konsekvenser for trafi kken utenfor Skøyen, og er en utfordring som må løses 
på et overordnet nivå, hvor trafi kken i Oslo sees i sammenheng. Skøyen ligger 
innenfor avvikssonen for støy, se temakart Kommuneplan «Oslo mot 2030».

Aktive fasader i første-etasjene er viktige for bylivet:
PBEs kommentar: Det legges inn krav om publikumsrettede funksjoner i 1. etasje på 
sentrale Skøyen. Langs fremtidige strøksgater og ved torg forutsettes åpne fasader 
som etter hvert kan få slike aktiviteter.

Koordinering av pågående planprosesser er viktig:
PBEs kommentar: Alle pågående planprosesser ses opp i mot PBEs planarbeid på 
Skøyen. (Det er viktig at alle parter på Skøyen jobber mot det samme målet.) 

Det er avstandsregler for bygging inntil jernbanesporene: 
PBEs kommentar: Det foreligger krav fra Bane NOR om avstand til spor/strømførende 
elementer, og vi vil i det videre arbeidet ha nær kontakt med Bane NOR for å avklare 
disse kravene.

Tekniske krav til spor for trikk, behov for ny likeretter, samt ladestasjoner for el-
busser.
PBEs kommentar: Det er viktig å avklare at ønskede traséer for trikk er 
gjennomførbare. Behov for likeretter må spilles inn fra Ruter. Det tas hensyn til Ruters 
innspill om ladestasjoner for el-busser ved reguleringsplasser på Skøyen.

Det er behov for registrering av kulturminner innenfor planområdet:
PBEs kommentar: Dette er gjort, jf. punkt om kulturminner på forrige side.

Helseetaten har en liste punkter som må tas med i arbeidet. Se innspill 8, 
Helseetaten:
PBEs kommentar: Punktene vil tas med i det videre arbeidet. I planen foreslås det 
å etablere nye nærparker i tillegg til de store sentralparkene, og å styrke/utbedre 
turveinettet. Skolene er lokalisert i tilknytning til boligområdene for å tilrettelegge for 
sikker skolevei. Det forslås at Skøyen skal ha en variert leilighetsfordeling for å legge 
til rette for beboere i ulike livsfaser. Bebyggelsen skal utformes som støyskjerming 
mot jernbane og trafi kkerte veier. Elvedragene er viktige luftkorridorer. 

Det må settes av nødvendige arealer til sykkelveinettet gjennom området.
PBEs kommentar: Vi ønsker å legge til rette for økt sykling i Oslo, og vil prioritere 
alle typer syklister til og gjennom Skøyen. I forbindelse med Fornebubanen vil det 
etableres et sykkelhotell. Det stilles krav til sykkelparkering innenfor de enkelte 
byggefelt i detaljreguleringen.
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Redegjøre for hvilken funksjon eksisterende og nye busslinjer skal ha i det nye 
transportsystemet.
PBEs kommentar: Dette arbeidet tas i samarbeid med Ruter. Fornebubanen vil gi 
andre muligheter for kollektivtrafi kken i Fjordbyen vest. Samtidig er det viktig å 
sørge for at bussen får den nødvendig arealer til holdeplasser, reguleringsplasser og 
vending.

1.8.2 Bemerkninger ved offentlig ettersyn av planforslaget
Ved offentlig ettersyn kom det inn uttalelser fra 140 parter, interessenter og 
berørte, hvorav 3 innsigelser. Innsigelsene er fra Statens Vegvesen, Bane NOR 
og Riksantikvaren. Det har vært avholdt dialogmøter med disse. Uttalelsene til 
planforslaget er kort gjengitt her. En fullstendig oversikt over uttalelsene er gjengitt 
i vedlegg 5. Feltnavn oppgitt i uttalelsene er oppdatert med nye navn i oversikten 
under. 

Innsigelser (3)

1.    Bane NOR
Bane NOR som jernbanemyndighet:
Fremmer følgende innsigelser til planforslaget: 
• Jernbaneformål må opprettholdes i tråd med gjeldende regulering.
• De kan ikke akseptere foreslåtte byggegrenser mot jernbanen.
• Justering av Hoffsveien må avvente avklaring av jernbanens arealbehov.
• Det må dokumenteres hvordan parklokket T8 er tenkt gjennomført, det 
 må fremkomme av kart og bestemmelser at en kryssing av jernbane ikke er til 
hinder for en eventuell fremtidig utvikling av jernbanen. 

I dialogmøter med Bane NOR etter offentlig ettersyn, har det fremkommet at forutsatt 
sporutvidelse skjer i tunnel, vil en byggegrense på minimum 10 meter midt nærmeste 
spor være akseptabelt vest for Tingstuveien (broen), mens øst for Tingstuveien må 
byggegrensen være minimum 20 meter fra midt nærmeste spor i nord. 
Øvrige merknader:

• Atkomst og tilgang til jernbanens infrastruktur må opprettholdes slik 
at det sikres tilgang til drift og vedlikehold, dette er uavhengig av en 
eventuell fremtidig utvidelse av jernbanen på strekningen.

• Bane NOR er opptatt av at det legges til rette for utvikling og aktivitet i 
knutepunktet, men dette må samstemmes med planene for utvikling av 
jernbanen på strekningen.

• For videre planlegging av elveåpninger i nærheten av jernbanens 
infrastruktur må mulige konsekvenser dokumenteres.

• Det forventes et tett samråd om videre detaljplanlegging av de 
stasjonsnære torgområdene. 

Bane NOR som grunneier:
Har for sin eiendom i Drammensveien 157 igangsatt felles planarbeid med tilliggende 
eiendommer i Drammensveien 157, 159, 161. Feltavgrensningen bør endres fordi den 
er for stor i dag, og hvor noen eiendommer ikke ønsker å utvikle enda. Torgarealet 
vest for stasjonsbygningen bør også begrenses slik at ny bebyggelse kan danne 
støyskjerm mot torget. Siktaksen i plankartet bør ta utgangspunkt der man kommer 
ut fra stasjonen. Byggelinje bør ikke ligge i feltgrense men avklares i påfølgende 
detaljregulering. Konsekvensen av at foreslått byggelinje ligger på kommunal og 
statlig eiendom bør avklares. Det gjøres oppmerksom på at området er avmerket feil 
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på kart 1.6.4 side 34 i forslag til områderegulering. Gjør oppmerksom på at det jobbes 
langsiktig med planlegging av boligutbygging i Harbitzalléen 2-12. Er enig i at det 
legges opp til en svært lav parkeringsdekning, men synes parkeringsnorm for sykkel 
er vel høy.

I bestemmelsenes § 3.1 bør det presiseres at regulering av hele eller deler av T5 
tilpasses og kan skje i forbindelse med  tilliggende plan. Dette for å sikre at 
ikke manglende regulering av selve torget forhindrer gjennomføringen av utbygging 
på felt S21.

PBEs kommentar:
PBE mener det er viktig å skille mellom innsigelsen knyttet til sporutvidelse, og 
innsigelsen til øvrige forhold. Det er ikke er i tråd med god og forutsigbar byutvikling 
å båndlegge et område på 30 meter fra midt spor i påvente av avklaring om et mulig 
ekstraspor forbi Skøyen, og vi forutsetter at en sporutvidelse må tas i tunnel. Etter 
fl ere konstruktive møter med Bane NOR, fremmes planforslaget med byggegrenser 
i tråd med innspill fra Bane NOR forutsatt tunnelløsning. Det er imidlertid gjort to 
unntak fra Bane NORs anbefaling. For den verneverdige bebyggelsen på Thune 
hvor går byggrensen i fasadelivet som er nærmere midt spor enn 10 meter, og for 
hovedalternativet hvor Hoffsveien foreslås utbygget med tosidig bebyggelse 6 
meter fra midt nærmeste spor. Bebyggelsen mot jernbanen er redusert fra to til 
en etasje for å bedre ivareta sikt og sikkerhetssoner. Det er lagt hensynssone ved 
tunnelmunning i øst (felt BKB11) og for parklokk for å ivareta jernbanens interesser. 
Det er krav til at atkomst til jernbaneområdet sikres fra felt S22, og det er lagt inne en 
bestemmelsessone om midlertidig bruk til jernbaneformål i BKB1. Det må være god 
dialog med Bane NOR om fremtidig utvikling av knutepunktet og de stasjonsnære 
områdene. Konsekvenser av eventuelle elveåpninger i form elvefl om og overvann 
må dokumenteres. Bestemmelsenes 3.1 er ikke endret, da det er ønskelig at det 
skal foreligge detaljregulering av torget før utbygging av nevnte område. Felles 
planlegging skal sikre at viktige forbindelser og møteplasser ivaretas best mulig 
innenfor et større felt. Det er ikke krav om samtidig realisering. Planforslaget vil 
medføre at arealer tilhørende staten (jernbaneformål) omreguleres til byggeformål, 
og at private grunneiere får ny byggegrense i arealer til byggeformål. Konsekvenser 
av nye byggegrenser må følges opp for hver enkelt eiendom. Feil på kart 1.6.4.1 er 
rettet opp. 

2.    Riksantikvaren (RA)
Arealet for områdereguleringsplan for Skøyen grenser opp til Bygdøy, som er fredet 
som et nasjonalt viktig kulturmiljø. Det er viktig at planen tar hensyn til dette. RA 
reiser innsigelse til reguleringsplan for Skøyen når det gjelder:

Byggehøydene i feltene S11 og S15, i Karenslyst allé og S14(utgått etter 
offentlig ettersyn) vis-a-vis Ferd stadion
Den foreslåtte utbyggingen i felt S18C med byggehøyder og arealomfang, 
mellom Hengsåsen og Hoffselva byggehøyder for nybygg/tilbygg og 
manglende hensynssone og bestemmelser for Thune, felt S10A.

RA anbefaler planforslaget alt. 2 som ikke fl ytter Hoffsveien og ikke medfører 
inngrep i Eureka-bygget. Denne bygningen er av vesentlig regional interesse 
og bør bevares. RA anbefaler videre at det brukes hensynssone c), SOSI-kode 
570 med gode bestemmelser i stedet for bare tykk strek. RA anbefaler også at 
bygården Amalienborg ikke rives, men reguleres til hensynssone c), SOSI-kode 
570 med gode bestemmelser. En del av OR (gang-/sykkelvei langs E18) overlapper 
med kulturminnefredningen på Bygdøy i nord og må få SOSI-kode 730 etter 
kulturminneloven og egen bestemmelse.
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PBEs kommentar:
Planen legger opp til reduserte høyder og arealomfang på bakgrunn av RAs 
innsigelser. Maksimal kotehøyde og arealutnyttelse i feltene nær Bygdøy er redusert, 
og byggefeltet ved Ferdbanen er tatt ut. Endringene er illustrert med perspektiv 
i planbeskrivelsen for de nevnte områdene. Hensynssoner og bestemmelser for 
Thune er lagt inn i plankartet med tilhørende bestemmelser. Anbefaling om å 
opprettholde bygården Amalienborg til hensynssone bevaring tas ikke til følge. 
Bygningen står igjen som et fragment etter en utvikling som stoppet opp ved 
starten av forrige århundre, og ny bebyggelse vil kunne utnytte eiendommen mer 
hensiktsmessig i forhold til bystruktur og funksjoner. Det legges ikke hensynssone 
c) 570 da det er ønskelig med et visst handlingsrom for utvikling av eiendommen. 
Kulturminnefredningen på Bygdøy som overlapper med områdereguleringen i nord og 
vest, er tatt med i plankart og bestemmelser som hensynssone.

3.    Statens vegvesen Region øst (SVRØ)
Med bakgrunn i Statens vegvesens interesser som anleggseier og vegmyndighet 
for E18 og hovedsykkelveirute E18, og ansvar som sektormyndighet for 
kollektivtransportens fremkommelighet fremmes følgende innsigelser knyttet til: 

Innskrenkning av Statens vegvesens myndighetsområde etter Veglova: Statens 
vegvesen krever at planforslaget legger til grunn dagens E18 med byggegrense. 
Byggegrense skal ivareta fremtidig utvikling av E18 og varslet oppgradering av 
hovedsykkelrute langs E18. 
SVRØs sektoransvar for kollektivtransportens fremkommelighet: Trafi kkarealer 
som «torg» på Drammensveien mellom E18 og Skøyen stasjon, samt 
oppheving av dagens rundkjøring i krysset Drammensveien/Hoffsveien/Nedre 
Skøyen vei, må dokumentere akseptabel avvikling og fremkommelighet for 
kollektivtransporten, samt trafi kksikkerhet. 
Manglende utredning av konsekvenser for luftkvalitet: Planforslaget må utrede 
konsekvenser av foreslått fortetting for luftkvalitet og utlufting i området.

PBEs kommentar:
Planen følger opp byrådets mål om en reduksjon av biltrafi kken på en tredel innen 
2030. Byggefelt ved Ferdbanen er tatt ut av planområdet. Ved at E18 legges utenom 
planområdet, vil dagens vegareal til avkjøringsramper o.l. omgjøres til utbyggingsfelt. 
PBE støtter SVRØ i at kollektivtransportens fremkommelighet skal prioriteres. 
Trafi kkpåvirkning og konsekvenser av foreslått fortetting er utredet nærmere etter 
offentlig ettersyn. Tilleggsutredningene viser at kollektivtrafi kken vil få noe redusert 
fremkommelighet for 24 bussen og deler av Bygdøy allé fram til E18 er fl yttet 
utenom Skøyen. Skøyen har i dag en for høy forurensing både av NO2 og PM10. I 
oktober 2015 ble Norge dømt i EFTA-domstolen for brudd på EUs luftkvalitetsdirektiv. 
Områdereguleringen følger opp direktivet ved at ny bebyggelse må utformes slik at 
den tar hensyn til luftkvaliteten, samtidig som reduksjon av biltrafi kk og ny teknologi 
vil bidra positivt. En kraftig reduksjon av privatbiltrafi kken er nødvendig for å bedre 
luftkvaliteten på Skøyen, og det viktigste er å legge E18 i tunnel. Vi mener kapasiteten 
i tunnelen må være lavere enn hva SVRØ ønsker. Andre viktige tiltak er å forbedre 
sykkelveiruter både i eget anlegg og sykkelgater. Det er startet opp et arbeid med 
regulering av sentrale gater og plasser på Skøyen. Byggefelt og vegbredde er endret 
vest for miljølokket for å sikre plass til høyhastighetsstandard sykkelvei både i en 
mellomfase og i fremtidig bygate.
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Bydeler (4)

4.    Bydel Frogner
Bydelsutvalget er generelt positivt innstilt til utviklingen, og mener åpning av 
Frognerelva er et godt grep. Det er fornuftig med fortetting ved knutepunkter, 
men ønsker mer moderat utbygging i tråd med kommuneplanens retningslinjer. 
Trafi kkreduksjon på Skøyen må vurderes opp mot økt trafi kk på Frogner. Løsninger for 
E18 må sikre at støy fra tunnelåpninger begrenses.

PBEs kommentar:
Etter offentlig ettersyn har vi redusert byggehøyder og arealomfang. Dette er 
illustrert med 3D modell, perspektiv, samt sol- og skygge studier i planbeskrivelsen. 
Trafi kkutredningene ser også på konsekvenser utenfor området, og peker ikke 
på større trafi kale konsekvenser på Frogner. Løsninger for E18 må avklares i egen 
reguleringsplan.

5.    Idrettens samarbeidsutvalg v/ Bydel Ullern 
Ønsker fl ere arealer til idrett og ungdomsarbeid, blant annet i Bestumkilen og 
Hengsåsstranda. Vannaktiviteter i Bestumkilen ønskes, og i den sammenheng er det 
vesentlig at vannkvaliteten kontrolleres og holdes på et høyt nivå. Anbefaler etablert 
badeanlegg innenfor S3, S10, S1 og S22.

PBEs kommentar:
Det er i planforslaget åpnet opp for idrett som svømmehall og fl erbrukshall, og 
spillefl ater i parker. Vannkvaliteten må utredes i detaljreguleringen før eventuell 
etablering av badeanlegg i Bestumkilen.

6.    Ullern eldreråd v/ Bydel Ullern 
Eldre innbyggere må involveres i byutviklingen på et tidlig tidspunkt. Det må legges 
til rette for ulike former boliger med universell utforming, sykehjem der det tas høyde 
for en kraftig økning av antall eldre, samt skape gangavstand til gode møteplasser og 
offentlige rom for alle aldersgrupper.  

PBEs kommentar:
Det er i planforslaget satt krav til at behovet for plassering av funksjoner for 
eldre, blant annet omsorgsbolig og sykehjem skal utredes. Planen legger opp til 
gangavstand både til kollektivløsninger, og til offentlige rom og møteplasser. Endelig 
utforming av møteplassene skal sikres i detaljreguleringsplan.

7.    Bydel Ullern v/ Ullern bydelsutvalg
Mener at konsekvensutredningene for temaene trafi kk, parkering, fl ytting av 
båtopplag, grunnforhold, forurensning i sjø, vannutskifting, bølger og vind, 
naturmiljø/maritimt miljø, samfunnsøkonomiske konsekvenser og sosial 
infrastrukturbehov er mangelfulle. Planforslaget fraviker stort fra bydelens egne 
ønsker og egne vurderinger av behov. Dårligere tilrettelegging for sykling aksepteres 
ikke. Ønsker lavere bygg og redusert BRA. Det bør tillates maks 12 etasjer. Fraråder 
å bygge i strandsonen, og ønsker et stort statlig sikret friluftsområde. Mener at det 
er egnet for skole og barnehage i Bestumkilen. Dagens E18 vil sannsynligvis bestå i 
lang tid, og planen må ta inn avbøtende tiltak. Foreslår at Hoffsdiagonalen etableres 
som vist i Bydel Ullerns mulighetsstudie og byplangrepet. Ønsker tosidig bebyggelse 
i Hoffsveien som vist i hovedalternativet. Mener Amalienborg må bevares.
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PBEs kommentar:
Vi har lyttet til mange innspill, og etter offentlig ettersyn har vi redusert byggehøyder 
og arealutnyttelse i fl ere felt. Maksimal byggehøyde tilsvarer nå 12 etasjer. Dette er 
illustrert med 3D modell, perspektiv, samt sol- og skygge studier i planbeskrivelsen. 
Sjølyst er i planarbeidet vurdert som en ugunstig plassering for en barneskole, da 
den vil ligge i ytterkanten av skolekretsen og ikke der hvor skolebehovet er størst 
(Bestum). Det er lagt inn eget formål til barnehage (BH3) på Sjølyst. Oslo kommune 
har startet opp detaljreguleringsarbeid for skole på TY1 Hoff. Øvrig skolebehov i 
bydelen må utredes i egen prosess i regi av Utdanningsetaten. Sykkelløsningene er 
forbedret etter offentlig ettersyn, med fl ere egne traseer med sykkeltilrettelegging 
og egne sykkelgater. Over sentrale torg og plasser må syklistene tilpasse seg det 
komplekse trafi kkbildet, og redusere farten. Konsekvensutredningen er supplert med 
utredninger av trafi kk og luftforurensing. Hoffsdiagonalen ble tatt ut av planforslaget 
etter sterke innvendinger fra andre statlige og kommunale etater, og erstattes av 
andre trafi kkreduserende tiltak. Dette arbeidet følges opp av en gatebruksplan, og en 
detaljregulering av sentrale gater og plasser på Skøyen. Båtopplaget på Sjølyst skal 
inkluderes i pågående arbeid BYM har med å fi nne erstatningstomter for båtopplaget 
i Bestumkilen. For Amalienborg, se PBEs svar til Riksantikvaren (6).

Kommunale instanser (13)

8.    Brann- og redningsetaten Oslo kommune
Spørsmål vedrørende mulig stenging av Tingstuveien: Den aktuelle broen over 
jernbanen er ikke dimensjonert for å tåle BRE sine utrykningskjøretøy. Ved 
en eventuell hendelse i området vil vi kjøre inn fra Bestumveien. Tilkomst via 
Bestumveien er imidlertid noe begrenset på grunn av at våre biler må kjøre under en 
jernbanebro som er relativt lav (3,4 meter). Eventuelle boligblokker på Tingstuåsen 
medfører krav til området med stigebil, dette må i så fall sikres i planen.

PBEs kommentar:
Tingstuåsen er tatt ut av planområdet, og det er ikke behov for å sikre atkomst med 
stigebil nå. Dagens utrykningstrasé opprettholdes.

9.    Byantikvaren (BYA)
BYA mener fl ere punkter av nasjonale og vesentlige regionale kulturminneinteresser 
er truet av fl ere forhold ved planen, som vil bli oversendt Riksantikvaren for vurdering 
av innsigelse. Byantikvaren vurderer også å fremme alternativt planforslag. Det 
gjelder særlig høy utnyttelse og byggehøyder mot Bygdøy, og at bygninger og 
bygningsmiljøer ikke får det juridiske vernet som sikrer tilstrekkelig bevaring. Dette 
gjelder særskilt for Nedre Skøyen vei 18, Amalienborg. Planen benytter hensynssoner 
for bevaring i for liten grad, og BYA anbefaler at det knyttes hensynssoner til de 
bevaringsverdige bygningsmiljøene i Tingstuveien, Harbitzalléen, Nedre Skøyen 
og industrimiljøet Thune. Planen må ha gode reguleringsbestemmelser knyttet 
til hensynsone og bygninger som skal bevares, og viser til PBEs veileder. BYA 
forutsetter at sjølinjen opprettholdes uten nye større landutfyllinger, og at det er 
bestilt arkeologiske registreringer innen medio august 2017. I tillegg anbefaler BYA 
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 på det sterkeste.
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PBEs kommentar:
Etter offentlig ettersyn har vi redusert byggehøyder og arealutnyttelse i fl ere 
felt. Maksimal kotehøyde og arealutnyttelse i feltene nær Bygdøy er redusert, og 
byggefeltet ved Ferdbanen er tatt ut. Dette er illustrert med 3D modell, perspektiv, 
samt sol- og skygge studier i planbeskrivelsen. Innspillene til bestemmelsene er i stor 
grad tatt til følge, og det er lagt inn hensynssone og bestemmelser for bevaring for 
Thune. Bebyggelsen i Nedre Skøyen vei 18 Amalienborg), Drammensveien 116, Sigurd 
Syrs gate 3, 5, 7, Harbitzalléen 10-12, Karenslyst allé 8, Hoffsveien 9, deler av Hovfaret 
4, og Prinsessealléen 6 foreslås ikke bevart, fordi det legges opp til at ny bebyggelse 
kan få endret gate/bystruktur og nye funksjoner. I tillegg vises det til kommentarer 
om Amalienborg under etatens kommentarer til Riksantikvarens innspill. Tingstuveien 
og Hoffsbakken er tatt ut av områdereguleringen. PBE anbefaler hovedalternativet 
med tosidig bebyggelse, noe som innebærer at vestre del av Eurekabygget rives. 
Dette gjøres fordi det er et overordnet hensyn å sikre tosidig bebyggelse langs 
Hoffsveien dersom den skal utvikles som en strøksgate. Både fl ytting av trikken 
og utviklingen av bebyggelsen frem til Hoff torg legger opp til en slik utvikling. 
Kulturminnefredningen på Bygdøy som overlapper med områdereguleringen i nord 
og vest, er tatt med i plankart og bestemmelser som hensynssone. Se forøvrig 
kommentar til innsigelsen fra Riksantikvaren. 

10.    Bymiljøetaten (BYM)
BYM mener det er positivt med høy arealutnyttelse som vil kunne bidra til mål for 
byens videre vekst uten vekst i privatbiltrafi kken, men tror det kan by på utfordringer 
for fremkommelighet, lysforhold, lokalklima og gode utearealer. Det kan heller ikke 
være handel og byliv «overalt». Det er positivt at planforslaget legger opp til bedre 
forbindelse gjennom en åpen og bred allmenning mellom kollektivknutepunktet 
og fjorden. Men de ser utfordringer at planen forutsetter E18 i tunnel for å bli helt 
vellykket. Er derimot positive til at Hoffsdiagonalen er tatt ut av planforslaget. 
Konsekvenser av dette må redegjøres nærmere. BYM er positive til at planen gir 
et mer samlet knutepunkt med kortere avstander for omstigning mellom trikk og 
øvrige kollektivmidler. Reguleringsplasser og vendemuligheter for buss må sikres 
ved senere detaljreguleringer. De ønsker videre at kvaliteter på møteplasser sikres 
i større grad i planen. Mener at urban park med fast dekke i nedre del av Hoffselva, 
ikke ivaretar biologiske hensyn og at fl ytting av båtopplaget ikke er hjemlet i planen.  
De ser behov for en egen kyststi tett inntil stranda med en annen funksjon enn 
Havnepromenaden. Det vurderes som positivt at planen legger opp til styrking av de 
blågrønne dragene langs Hoffselva og Frognerbekken. Ber om ytterligere utredning 
av naturtyper og -mangfold i både Bestumkilen og Frognerkilen før større inngrep 
iverksettes. Forutsetter videre arbeid med en plan for overvannshåndtering i et av 
Oslo mest fl omutsatt områder.  Det pekes også på at planen bør vise mulig plass for 
et mellomstort innendørs offentlig badeanlegg. BYM ønsker også en ny gjennomgang 
av sykkelløsninger. En sammenblanding av syklister og fotgjengere gjennom et 
torg er uheldig. Ønsker også at planen tar inn en mulighet for å etablere sykkelfelt i 
Hoffsveien innenfor gjeldende regulering/dagens veiareal. Karenslyst allé bør være 
viktig lenke mellom Skøyen og Bygdøylokket, og fri for bilparkering. BYM bifaller 
at planforslaget legger til rette for bading og vannsport i Frognerkilen. Bra med 
fl erbrukshall i tilknytning til skole, men er kritisk til at uteareal pr elev er mindre enn 
anbefalt og vanlig. Mener fl ytting av båtopplaget gir en usikkerhet med hensyn til 
realisering av planforslaget. BYM anbefaler videre regulering av offentlige arealer 
med tilhørende grundig forprosjekt.
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PBEs kommentar:
Prioriteringer av hovedgater, åpne fasader med publikumsrettet funksjon, samt 
fremkommelighet for fotgjengere, sykkel og kollektivtrafi kk er beskrevet og 
oppdatert i planbeskrivelsen. Områdereguleringen er ikke avhengig av at E18 legges 
i tunnel, men en tunnelløsning vil bidra til et vesentlig bedre miljø på Skøyen. 
E18 er hovedkilden både til støy, forurensing og konfl ikter mellom harde og myke 
trafi kanter. Det er lagt opp til høy kvalitet på utforming av de viktige byrommene, 
og det skal utarbeides en detaljregulering for sentrale gater og plasser på Skøyen. 
På østre del av Hoffselva skal den naturlige elvekanten og vegetasjonen bevares. 
Vi mener kysstien og Havnepromenaden ivaretar ulike behov. I den indre delen av 
Bestumkilen vil Havnepromenaden gå forbi et sentralt parkområde med aktiv bruk av 
mange ulike brukergrupper. Havnepromenaden knytter seg til kyststiene på Bygdøy 
og mot Sollerud. Det er stilt krav om at ivaretagelse av biologisk mangfold knyttet til 
Hoffselvas utløp skal utredes ved detaljregulering av Sjølyst. Nedre del av Hoffselva 
går gjennom en tidligere utfylling, og vi mener en bymessig kantsone på vestre bredd 
vil være positivt for opplevelsen av elva. Det pågår et arbeid med veiledende plan 
for kabel og ledninger (VPKL), og det skal igangsettes et arbeid med en helhetlig 
plan for elveløpene, som begge vil omfatte overvannshåndtering. Det legges til rette 
for idrett som badeanlegg på Sjølyst.  Vi mener et offentlig bad på Skøyen vil være 
positivt, men dette må besluttes politisk. Planen legger opp til nye sykkelveier både 
i eget anlegg og sykkelgater. Det vil være egne sykkelfelt over Skøyen torg, men 
farten må tilpasses det sammensatte trafi kkbildet. Store deler av Hoffsveien samt 
deler av torget i Engebrets vei / Hovfaret er tatt ut av planen etter offentlig ettersyn 
og begrenset høring for at sykkelvei gjennom Hoffsveien nord kan opparbeides etter 
gjeldende regulering. Det er ikke ønskelig med gateparkering i Karenslyst allé annet 
enn for forfl ytningshemmede eller varelevering. Uteareal per elev er i nedre grense 
av hva som anbefales. Skolen vil ha god beliggenhet med kort avstand til park og 
friområde, men det skal ikke være til erstatning for skolens utearealer. Behovet for 
båtplasser er av PBE etter en arealvurdering, vurdert å kunne ivaretas på Sollerud. 
BYM har på oppdrag av byrådsavdeling for miljø og samferdsel (MOS), igangsatt et 
arbeid med å fi nne erstatningsplasser for båtopplaget som i dag ligger i Bestumkilen. 
Vi mener derfor at arbeidet med fl ytting av båtopplaget blir ivaretatt.

11.    Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap
Bydel Ullern vurderer at ytterligere barnehagebehov hovedsakelig vil genereres av 
fremtidig boligutbygging. Bydel Frogner derimot har behov for ytterligere kapasitet 
enn det bare det en fremtidig boligutbygging genererer. Anbefaler at barnehager 
etableres med minimum fi re avdelinger og helst mer, og det er ikke ønskelig at 
samtlige av barnehagene skal etableres i bevaringsverdig bebyggelse.

PBEs kommentar:
Planforslaget dekker det fremtidige barnehagebehovet innenfor planområdet. Det er 
plassert en barnehage øst i området mot Frogner (felt BKB10). Planen legger opp til 
barnehager med minimum fi re avdelinger, som i hovedsak skal innpasses i nybygg.

12.    Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY)
Dersom planen blir gjennomført vil Oslo kommunes (OK) erverve betydelig nye 
arealer til sosial og teknisk infrastruktur innenfor planområdet. Sjølyst er største 
utviklingseiendom vest i Oslo, og en utvikling som sikrer allmennheten bedre tilgang 
til sjøen er i tråd med bystyrets føringer. Ønsker noe høyere utnyttelse på Sjølyst. 
Båtopplaget må fl yttes for å kunne utvikle området. Mener områdereguleringen er 
for detaljert på Sjølyst og ønsker en mer fl eksibel plan. E18-løsning er langt frem i 
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tid og betyr at det vil mangle bidragsytere til fi nansiering av teknisk infrastruktur. 
Bør avklare om det kan etableres et offentlig/privat infrastrukturselskap eller om 
ombygging skal skje i regi av OK v/Bymiljøetaten. Hovedalternativet med tosidig 
bebyggelse i Hoffsveien kan hindre forutsigbar gjennomføring av Fornebubanen. 
Mener fl ere eiendommer bør få rekkefølgekrav knyttet til ny metrostasjon på 
Fornebubanen. Peker på at verneverdig bebyggelse som ligger på torg/park ikke 
har fått formål. Ambisjon for Frognerelvallmenningen bør komme tydeligere frem. 
Planen vil medføre store kostnader for OK – primært til sosial infrastruktur. Anbefaler 
å utarbeide en modell som viser maks utnyttelse. EBY mener det ikke hører hjemme 
i områdereguleringen at det bør stilles strengere miljøkrav og krav til estetisk 
utforming siden kommunen er grunneier. 

PBEs kommentar:
PBE mener det er behov for å sikre viktige kvalitetshensyn på Sjølyst, men har 
ellers detaljert bestemmelser i moderat grad, og på samme nivå for offentlige og 
private grunneiere. Offentlig infrastruktur og gjennomføring må vurderes organisert 
i samråd med BYM og EBY, dog uavhengig av selve planutformingen. Foreslåtte 
endringer og omformuleringer i planbeskrivelsen er fulgt opp, men hovedalternativet 
(tosidig bebyggelse i Hoffsveien) og E18 i tunnel opprettholdes, jf. Etatens 
kommentarer til SVRØs og RAs innspill. Plan- og bygningsetaten mener det er riktig 
at Statens vegvesen er ansvarlig for utbygging av statlig veganlegg. Illustrasjoner 
fra 3D-modellen illustrerer maks utnyttelse i planen. Flere eiendommer har fått 
rekkefølgekrav knyttet til ny metrostasjon på Fornebubanen. Verneverdig bebyggelse 
i grøntområder har fått sentrumsformål. Åpning av Frognerelva kan løses i to ulike 
traseer blant annet i Frognerelvallmenningen. Valg av trase må avklares på et senere 
tidspunkt. Modellen som lå ute til offentlig ettersyn viste maks utnyttelse. PBE mener 
det er viktig at OK har høye ambisjoner for miljø og estetikk, og at det tas stilling til 
nivået gjennom den politiske behandling av områdereguleringen.

13.    Etaten Fornebubanen
Fornebubanen anbefaler alternativ 2 (ensidig bebyggelse i Hoffsveien), der Ruters 
alternativ til oppganger for Fornebubanen kan realiseres. Massehåndtering fra 
Fornebubanen skal, i følge planens kapittel 3.6.6 benyttes til utfylling av Sjølyst, noe 
som bør endres til «kan» for ikke å binde opp løsninger.

PBEs kommentar:
Setningen i konsekvensutredningen om massehåndtering fra Fornebubanen er 
endret fra «skal» til «kan» benyttes til utfylling av Sjølyst. Reguleringsplanen for 
Fornebubanen er vedtatt med Ruters alternativ til oppganger. Denne løsningen er 
innpasset både i hovedalternativet og alternativ 2. 

14.    Renovasjonsetaten
Renovasjonsbilene skal ha tilgang til alle eiendommer i nærliggende område, både 
under og etter byggeprosessen, slik at den lovpålagte avfallshåndteringen kan 
utføres forsvarlig. REN skal forhåndsgodkjenne volumberegninger, plassering og type 
avfallsløsninger. Alle utbyggere bør anmodes til å ta direkte kontakt med etaten før 
videre planarbeid i forhold til renovasjon.

PBEs kommentar: 
Avfallsløsning og avfallssug skal inngå i Veiledende plan for kabler og ledninger 
(VPKL). Atkomst og avfallsløsninger skal sikres i detaljreguleringsplaner, i henhold til 
VPKL.
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15.    Ruter AS
Støtter tanken om fortetting og bymessig utvikling av Skøyenområdet. Mener det er 
positivt at trikken treffer Skøyen knutepunkt. Foreslår et alternativ til PBEs forslag til 
ny trikketrasé ved kun å fl ytte trikken til Hoffsveien, opp gjennom Sofi enlundparken 
også i eksisterende trasé fra parken til Thune. Minner om at redusert veikapasitet 
også er et trafi kkreduserende tiltak, og at dette kan føre til lange køer. Effektene av 
tiltaket må være klarlagt før trafi kkreduserende tiltak iverksettes, og man må være 
forberedt på å sette inn kompenserende tiltak.

PBEs kommentar:
Trafi kkpåvirkning og konsekvenser av foreslått fortetting er utredet nærmere 
etter offentlig ettersyn. Tilleggsutredningene viser at kollektivtrafi kken har 
fremkommelighet innenfor planområdet, med unntak av 24- bussen som også i dag 
står i kø i blandet trafi kk. Det vil jobbes ytterligere med trafi kkreduserende tiltak på 
Skøyen. Det skal utarbeides en oppfølgende reguleringsplan for sentrale gater og 
plasser på Skøyen. Ruters forslag om å legge om deler av trikketraseen gjennom 
Sofi enlundparken, anses som uheldig da den vil dele opp parkområdet. Det er ikke 
aktuelt å beholde trikken i sin eksisterende trase som forstadsbane og barriere 
gjennom området. 

16.    Småbåtutvalget
Ønsker ikke en reduksjon av båtplasser og er bekymret for nedbygging av 
strandsonen. Mener at området i dag allerede er åpent og tilgjengelig for 
allmennheten hele året, samt at planen må inkludere rekkefølgebestemmelse om 
at man ikke kan fl ytte båtopplag og brygger før et operativt og likeverdig alternativ 
foreligger (§ 10-§11). Småbåtutvalget er skeptisk til båthotell og kommersielle aktører. 
Beskriver potensiale for boblehavnplasser, dagens bruk og hvilke behov de har for 
serviceareal som avviker fra PBEs anbefaling.

PBEs kommentar:
Bymiljøetaten har igangsatt en konseptvalgutredning (KVU) for erstatning av 
båtopplagsplasser og småbåtplasser i Bestumkilen. PBE har sett på behovet og 
vurdert Sollerud som et alternativ for erstatning av båtplasser og båtopplagsplasser. 
PBE mener båtopplagstomta ikke er et godt tilbud til allmennheten til tross for at det 
er mulig å passere gjennom området. Det innebærer også en fare for barn å skulle 
oppholde seg/leke mellom alle de oppstilte båtene. Det vurderes å være en bedre 
løsning å utarbeide en park, et grøntområde og Havnepromenade langs fjorden. 
Bestemmelsene er oppdatert, og har rekkefølgekrav om at båtopplaget må være sikret 
fl yttet før Sjølyst kan utvikles. Endelig løsning vil bli avklart gjennom Bymiljøetatens 
videre planarbeid for lokalisering av erstatningsplasser.

17.    Sporveien Oslo AS
Viser til at trikkeholdeplassene Hoff og Thune reguleres bort, samt kommunalteknisk 
anlegg. Ønsker videre samarbeid om plassering av likeretterstasjon og andre 
kommunaltekniske anlegg. Omregulering av holdeplasser må avklares og godkjennes 
av Sporveien. Dette bør inkluderes i rekkefølgebestemmelsene, under § 10.

PBEs kommentar:
Vi legger ikke opp til å fjerne Thune holdeplass i saken. Sporveien involveres videre i 
planarbeidet. Nye holdeplasser på sentrale Skøyen vil løses i detaljregulering. 
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18.    Undervisningsbygg Oslo KF og Boligbygg Oslo KF
Er positive til det helhetlige byplangrepet, som vil prioritere gående, syklende og et 
godt kollektivtilbud. Støtter redusert privatbiltrafi kk og å legge E18 i tunnel. Dette vil 
bidra til tryggere skoleveier og et generelt bedre miljø for skolene i området. Ønsker 
færre bindinger på skoletomten for å kunne optimalisere løsninger og uteareal, både 
med hensyn til grenser, høyder og atkomst. Mener at deler av Hoffparken bør regnes 
med som del av uteoppholdsarealet for skolen (inngå i kravet om 11m2 pr elev), og 
at det legges inn en bestemmelse om at Hoffparken skal inngå i detaljregulering 
for skoletomten. Ser det som hensiktsmessig å øke kotehøyden fra +34 til + 48 (12 
etasjer). Riggplass til Fornebubanen lagt på skoletomten kan begrense muligheten for 
rask gjennomføring. Bør muliggjøre en kjøreatkomst til felt o_TY1 og B4 (tidligere B9) 
fra nordvest via Hovfaret. 

PBEs kommentar:
Vi anbefaler ikke at Hoffsparken inngår i minimumskravet om 11 m2 uteoppholdsareal 
pr elev, men inngår som et supplement. 11 m2 er allerede lavt i forhold til 
utearealnormen. Atkomst fra Hovfaret anbefales ikke, fordi den krysser grøntdraget 
langs Hoffselva og/eller den nye parken på Hoff. Kotehøyden endres ikke, da den 
skal ivareta solforhold på utearealene og kontakten mot Nedre Skøyen. Eksisterende 
atkomst til feltene via Nedre Skøyen vei opprettholdes, og TY1 må koordinere 
atkomst med B4. Midlertidig rigg- og anleggsområde er angitt i detaljreguleringen for 
Fornebubanen som er vedtatt, og videreført i områdereguleringen. Konsekvensene 
for skoleutbyggingen er belyst i konsekvenser av planforslaget (KU). Vi har sett 
på atkomst fra nord via Hovfaret, men mener dette vil være uheldig på grunn av 
trafi kkutfordringer og kompleksitet i gjennomføring med atkomst via park og bro. 
Nedre Skøyen vei er i dag en etablert atkomstvei for boligene på Nedre Skøyen og 
Silkestrå.

19.    Utdanningsetaten
Ønsker kjørbar atkomst til skoletomt både via Hovfaret og Nedre Skøyen vei. 
Bestemmelsene bør gi større fl eksibilitet for utforming og utnyttelse av tomten. 
Påpeker at det bør sikres ekstra skoletomt i Hoff/Skøyenområdet for å dekke 
framtidig behov i perioden etter gjeldende skolebehovsplan og ber Plan- og 
bygningsetaten vurdere andre mulige lokasjoner i området.

PBEs kommentar:
Områdereguleringen omfatter skoletomt på Hoff. Øvrig skolebehov i bydelen må 
utredes i egen prosess i regi av Utdanningsetaten. Atkomst til B4 skal utformes 
sammen med TY1 fra Nedre Skøyen vei. Dette er sikret i bestemmelsene. 

20.    Vann- og avløpsetaten (VAV)
Opplyser om at eventuelle endringer av veistruktur og tilpasninger til 
samferdselsprosjekter, som trikk, må avklares med VAV. Om det blir ny gatestruktur 
skal vann- og avløpsledninger legges i vei. Anmoder om at det samtidig med 
arbeidet med veiledende plan for kabler og ledninger (VPKL) utarbeides en helhetlig 
prinsipplan/VPOR for overvannshåndteringen på Skøyen. Foreslår fl ere endringer og 
omformuleringer i planbeskrivelsen.

PBEs kommentar:
Endringer og omformuleringer i planbeskrivelsen er imøtekommet og inkludert. 
Tilpasninger mellom gateprosjekter og VAV-prosjekter må sikres i de enkelte 
detaljreguleringsplanene.



54

Statlige instanser (6)

21.    Fiskeridirektoratet
Det er registrert lokalt viktige østersforekomster ved båtopplaget i Frognerkilen 
samt nord i Bestumkilen. Disse naturtypene er viktige både for maritimt liv og 
fugleliv. Fiskeridirektoratet kan ikke se at virkninger av planen for nevnte naturtype 
er spesielt tydelig vurdert eller beskrevet, eller at det skal tas noen særlige hensyn 
til østersforekomstene. Det er lenge siden de ble kartlagt, og det er derfor usikkert 
hvilken status de har. Har ikke ytterligere merknader til forslaget.

PBEs kommentar:
Videre utredning av naturtyper som er viktige for maritimt liv og fugleliv må gjøres i 
sammenheng med detaljregulering av Sjølyst og felt o_P3 og o_T9 (Frognerkilen).

22.    Fylkesmannen i Oslo og Akershus (FOA)
Videre detaljregulering bør legge særskilt vekt på kvalitet og miljøhensyn. FOA mener 
at støybestemmelsen med fordel kunne tatt inn hvilke krav og restriksjoner som 
gjelder for avvikssonen, og som da også må gjelde for videre detaljregulering av 
de enkelte områdene. Samlet sett skal det legges vekt på løsninger som kan bedre 
eksisterende situasjon i forhold til landskap og allmenn tilgang til sjøen. FOA mener 
det er positivt at det legges føringer for bekkeåpning av Hoffselven og Frognerelva.   
Det gjøres oppmerksom om at FOA kan komme med merknader til kantsone og 
biologisk mangfold i detaljreguleringer. Utfylling i sjø vil kunne kreve behandling etter 
forurensingsregelverket og tillatelse fra FOA. FOA har ikke tatt stiling til fl ytting av 
båtopplag og etablering av kunstig øy utenfor planområdet. 

PBEs kommentar:
Planen søker å ta hensyn til viktige byrom, bygnings- og landskapsmiljø. Det stilles 
krav til kvalitetsprogram for miljø og energi i videre planlegging. Støynivået skal ikke 
forverres, men søkes bedret. Det tillates ikke bolig mot E18 på Sjølyst før E18 er lagt 
i tunnel og næringsbebyggelse bør etableres som støyskjerm. Det er lagt inn krav 
om redegjørelse av støysituasjon som dokumentasjonskrav ved detaljregulering. 
Bebyggelsen er trukket tilbake fra sjøkanten og Hengsåsen, med et stort allment 
tilgjengelig parkområde og Havnepromenade. Det er avsatt en kantsone langs 
Hoffselva.

23.    Kystverket
Kystverket Sørøst minner om at lokalisering av område for idrett og vannsport tett på 
en småbåthavn er uheldig og kan kreve tillatelse av kommunal havnemyndighet, jf. 
havne- og farvannsloven § 27, 1. ledd.

PBEs kommentar:
Planen legger til grunn eksisterende regulering for ro- og padlebane, og forutsetter at 
denne ivaretar krav iht. havne- og farvannsloven.

24.    Oslo Politidistrikt
Spørsmål vedrørende mulig stenging av Tingstuveien (o_V23): Veien og broen 
benyttes av utrykningskjøretøy. Det er ønskelig at veien og broen beholdes som 
utrykningstrasé dersom dette er mulig.
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PBEs kommentar:
Veien og broen sikres bredder og utforming som ivaretar politiets behov for 
utrykningstrasé. Dette innebærer konkrete krav til utforming av gang- og sykkelveien. 
Traséen vil kun kunne benyttes av utrykningskjøretøy, ikke av privatbiler. Strekningen 
reguleres til gang- og sykkelvei. Utrykningskjøretøy tillates på gang- og sykkelveier.

25.    Statens Jernbanetilsyn
Tilsynet gjør oppmerksom på sikringsforskriften som gjelder for jernbane og T-bane, 
og som blant annet stiller krav til risikoanalyser (sikring) og beredskap. Dette kan 
ikke tilsynet se er behandlet i ROS-analysen. Tilsynet påpeker at det er viktig at 
Fornebubanen og Skøyen OR koordineres slik at grensesnittet ivaretas

PBEs kommentar:
Risikoanalyser for sikring og beredskap er tatt med i oppdatert ROS analyse. Planen 
for Fornebubanen og Skøyen OR er koordinert gjennom arbeidsgrupper, og i planenes 
utforming og bestemmelser.

26.    Statsbygg
Statsbygg uttaler seg i egenskap av å være grunneier i planområdet. Det vises 
videre til brev av 21.10.16, og at dette ikke er registret som høringsmerknad. 
Kongsgården er omfattet av føringer om at eiendommen kun skal nyttes til 
allmennyttige formål. Arealet er bortfestet til Oslo roklubb til 2026 og det er ikke 
ønske om å etablere permanente bygningsstrukturer for båtopplag på tomten. 
Statsbygg støtter planens hovedgrep med rause parkarealer mot sjøen. Gjeldende 
regulering av ro- og padlearena (S-4999) er fulgt, men det bemerkes at det ikke er 
satt av noe areal på anleggets landside. Mener planlagte utnyttelse og høyder på 
elvens østside er høy, og ber om landskapsanalyse som viser Hengsåsen som et 
markant landskapselement, samt siktpunkt i sentrale byromsforløp. Ber PBE se på 
helhetlig plan/grep for sykkelveger på Bygdøy, samt muligheten for å koble seg på 
stiene i Hengsåsen. Kjøreatkomst til ro- og padlebane og kyststi må sikres. Det må 
sees nærmere på avgrensning mellom planavgrensning og spesialområde bevaring 
(Bygdøy). Må rette opp eiendomsstrukturkart for 2/113.

PBEs kommentar:
Høringsfristen for oppstart av OR var 25.06.15. Innspill mottatt etter fristen er 
behandlet som høringsinnspill til offentlig ettersyn. Utnyttelse og byggehøyder i 
feltet mot Hengsåsen er redusert etter offentlig høring for å ivareta sikt mot Bygdøy. 
Det er utarbeidet perspektiver sett fra Kongsgården og mot Hengsåsen og Bygdøy. 
Kjøreatkomst til ro- og padlebane og anlegg på land tilknyttet ro- og padlebanen, 
er sikret i bestemmelsene. Planen har lagt opp til kobling på stiene i Hengsåsen, 
og det er vist hvor sykkelveiene møter Bygdøy. Planavgrensningen følger grensen 
for bevaringsområdet på Bygdøy, med unntak av overlapp nord og vest på Bygdøy. 
Det er lagt inn hensynssone H-730-2 med bestemmelser for disse områdene. Feil i 
eiendomsstrukturkartet er rettet.

Organisasjoner (22)

27.    Aksjonsgruppa i Tingstuveien
Beboerne i Tingstuveien, baserer seg på uttalelsen til Oslo miljøforum, som også er 
vedlagt. Generelle synspunkter er at områdereguleringen ikke tar hensyn til politiske 
signaler om å ivareta lokalsamfunn, sikre lokal medvirkning og at småhusplanen 
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skal ivareta historiske og grønne kvaliteter. Den foreslåtte fortetningen mangler 
kvalitet, og bevarer ikke unike og identitetsskapende miljøer. Miljøgevinsten 
av fortetting rundt knutepunkt er lav, basert på en utregning for Nedre Grefsen. 
Befolkningsveksten som ligger til grunn for den kraftige fortettingen virker til å 
stagnere, og behov for antall nye boliger bør vurderes på ny. Deler av arbeidsplassene 
som er foreslått bør heller omdisponeres til bolig. Skøyen har i dag mange 
kontorarbeidsplasser, og omdisponeringen kan senke utnyttelsen, høydene og 
redusere utbygging i strandsonen. Det er viktig for hele Skøyenområdet både å se og 
tilgjengeliggjøre strandarealene. Ønsker kjørbar atkomst til Tingstuveien fra øst.

PBEs kommentar:
Tingstuåsen er tatt ut av planforslaget og forhold som kun omhandler dette området 
er ikke aktuelle lenger, som f eks. utbygging av selve åsen. Kvalitet og stedsidentitet 
er søkt styrket gjennom sikring av møteplasser, nye forbindelser og parker, åpning 
av elvene, fl ere boliger, skole og bevaring av viktige kulturmiljøer. Etter offentlig 
ettersyn har vi redusert høyder og arealutnyttelse i fl ere felt, også for feltene mellom 
E18 og Tingstuåsen. Dette er illustrert med 3D modell, perspektiv, samt sol- og skygge 
studier i planbeskrivelsen.

Planarbeidet er gjennomført iht. lovkrav, og det er avholdt åpent møte om 
oppstart av områdereguleringen, workshop for grunneiere med utbyggingsplaner, 
medvirkningsseminar for barn og unge i bydel Ullern og bydel Frogner, 
informasjonsmøte for velforeninger i bydel Ullern, åpen kontordag og åpent møte i 
forbindelse med offentlig ettersyn. 

Broen over jernbanen mellom Tingstuveien og Hoffsveien er i dag regulert til gang-/
sykkelvei, og den benyttes til kjøring uten at den oppfyller de nødvendige tekniske 
kravene. Planforslaget legger opp til samme tilgjengelighet for utrykningskjøretøy 
som i dagens situasjon. Brann- og redningsetaten bekrefter at de benytter atkomst 
fra vest. Regulering til gang- og sykkelvei over boren opprettholdes. Kjøring til 
eiendommene i Tingstuveien er ikke tillatt fra nordøst. En ny bro over jernbanesporet 
vil være teknisk utfordrende pga nye sikkerhetskrav.

28.    Bestum Vel
Tror ikke på E18 i tunnel som forutsetning. Usikker på realismen i ny øy på Sollerud 
for båtopplag. Ønsker trinnvis utvikling av Skøyen, volum og høyder må reduseres 
til maks 12 et., at kommunale tomter først og fremst brukes til kommunale oppgaver 
som skole, kultur- og idrettsaktiviteter og grøntområder, innenfor dagens strandlinje. 
Ønsker stor park og maritime aktiviteter på båtopplagstomta. Ønsker Hoffsdiagonal 
og ny forbindelse mellom E18 og Ring 2. Bør jobbe mer for trafi kkreduksjon og mindre 
fremmedparkering.

PBEs kommentar:
Etter offentlig ettersyn har vi redusert byggehøyder og arealutnyttelse i fl ere 
felt. Dette er illustrert med 3D modell, perspektiv, samt sol- og skygge studier i 
planbeskrivelsen. Maksimal byggehøyde tilsvarer nå 12 etasjer. Planen legger 
til rette for sentrumsformål som kan omfatte bevertning, forretning, idrett- og 
kulturtilbud som blant annet omfatter bibliotek, kulturhus.  Hoffsdiagonalen ble 
tatt ut av planforslaget etter sterke innvendinger fra andre statlige og kommunale 
etater, og erstattes av andre trafi kkreduserende tiltak.  Ny forbindelse mellom E18 
og Ring 2 er utredet, men ikke funnet som en god løsning for å redusere trafi kken. 
Uenighet mellom kommunen og SVRØ om E18 jobbes det videre med. Flytting av 
båtopplagsarealer vil bli vurdert i oppfølging av planen. Båtopplaget skal inkluderes 
i pågående konseptvalgutredning (KVU) for erstatning av båtopplagsplasser og 
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småbåtplasser i Bestumkilen i regi av Bymiljøetaten. PBE har sett på behovet og 
vurdert Sollerud som et alternativ for erstatning av båtplasser og båtopplagsplasser. 
Ro- og padlebane opprettholdes, og det legges til rette for noe maritim virksomhet 
på Sjølyst. Forlengelse av Havnepromenaden, og det store parkområdet mot 
Bestumkilen vil være attraktive tilskudd til beboere og besøkende på Skøyen.

29.    Bygdøy Monolitten Idrettslag
Kan ikke se at “Behovsplan for idrett og friluftsliv 2017-2027” er hensyntatt. 
Infrastruktur og lekeareal for barn og unge er ikke vurdert og vektlagt i tilstrekkelig 
grad. Ønsker bolignære arealer for fri lek og fullverdig fl erbrukshall, kulturarena 
og svømmehall i felt S18C. Det må planlegges gode og trygge ferdselsårer for barn 
mellom hjem, skole og aktiviteter, på tvers av trikk og ekspressykkelvei.

PBEs kommentar:
Vi legger til rette for skole og fl erbrukshall i TY1, og sentrumsformål som kan omfatte 
bevertning, forretning, idrett- og kulturtilbud som blant annet omfatter bibliotek, 
kulturhus. Svømmehall eller kulturarena kan være aktuelt i SI1 (Sjølyst). Ro- og 
padlebanen i Bestumkilen sikres planen.

30.    FAU Skøyen skole
FAU er opptatt av kommunens planer for ny ungdomsskole på Skøyen og spør 
om hvilke planer for ny skole som ligger i områdeplanen, hvor skole planlegges, 
kapasitet på ungdomsskole og når skolen vil være klar til bruk.

PBEs kommentar:
Oslo kommune har startet opp detaljreguleringsarbeidet for skole på TY1 Hoff. Øvrig 
skolebehov i bydelen må utredes i egen prosess i regi av Utdanningsetaten.

31.    Fortidsminneforeningen Oslo og Akershus
Ber kommunen redusere omfanget og volumet av ny bebyggelse og i større grad ta 
hensyn til det historiske Skøyen. Ved ny regulering av Skøyen må det i større grad tas 
hensyn til at viktige kulturminner ikke bare skal vernes, men også skal få bli stående 
som tydelige, historiske monumenter i samklang med ny bebyggelse. Da må ny 
bebyggelse tilpasses høyder og volum til eksisterende bebyggelse som skal bevares.

PBEs kommentar:
Byggehøyder og arealutnyttelse er redusert i dialog med blant annet Riksantikvaren. 
Dette er illustrert med 3D modell, perspektiv, samt sol- og skygge studier i 
planbeskrivelsen. PBE vurderer at hensynet til det historiske Skøyen med disse 
grepene er ivaretatt.

32.    Frogner historielag
Bra med fl ere boliger, men savner en mer dempet og homogen bebyggelsesstruktur 
med jevne høyder, spesielt i overgang mellom småhusbebyggelse og ny bebyggelse. 
Foreslår å sikre tilgjengelighet med bil ved for eksempel “shared space”. Mener 
gevinsten ved tosidig Hoffsvei ser ut til å være svært liten ift. konsekvensene ved å 
rive bebyggelse.

PBEs kommentar:
Byggehøyder og arealutnyttelse er redusert i dialog med blant annet Riksantikvaren. 
Dette er illustrert med 3D modell, perspektiv, samt sol- og skygge studier i 
planbeskrivelsen. PBE vurderer at hensynet til det historiske Skøyen med disse 
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grepene er ivaretatt.  Skøyenallmenningen og Skøyen torg vil være tilgjengelig for bil. 
Tosidig bebyggelse i Hoffsveien bidrar til økt aktivitet, og en bymessig gatestruktur. 
Hoffsveien er foreslått som fremtidig strøksgate.

33.    Frognerelvas venner
Ønsker at grøntområdene bevares og utvides. Mener det er bedre å åpne Frognerelva 
gjennom felt G10 - Frognerelvaallmenningen enn i historisk trasé. Foreslår å vurdere 
Nedre Frognerdam som fordrøyningsbasseng og eventuelt heve demningskant. Må 
søke løsninger som gjør at gjenåpnet elv ikke ledes inn på eksisterende kulvert pga 
liten kapasitet, med tanke på 10-årsfl om. Påpeker at det er naturlig å stille krav til 
utbyggingsavtaler ifb. OV-ledninger og AF-ledninger.

PBEs kommentar:
VAV har studert fl ere mulige traséer for åpning av Frognerelva. Den historiske traséen 
er mest egnet for gjenåpning, fordi dette er det laveste punket i terrenget og vannet 
kommer til å søke ned dit naturlig. Utbyggingsavtaler må følges opp av EBY.

34.    Hoffselvens venner
Ber kommunen lage reguleringsplan for parker og elvedrag i Skøyenområdet. Mener 
at retningslinje 20 m byggegrense langs Hoffselva må endres til bestemmelse. Ønsker 
elvekanten tilbakeført til opprinnelig profi l, turveier på begge sider fra Bestumkilen 
til Engebrets vei, et naturlig preg ved Hoffselvas utløp og at det åpnes opp nedenfor 
Skøyen Terrasse. Mener at kulvert sør for Engebrets vei må fjernes. Foreslår at tre 
dammer nedenfor Smestad kan egne seg som fordrøyningsbasseng.

PBEs kommentar:
Byggegrensen er sikret i reguleringskart, men fraviker 20 m enkelte steder. Dette 
er mindre felt hvor det er ønskelig med en variasjon i romlighet og opplevelse, og 
eksisterende bebyggelse ligger nærmere elven. Det er lagt til rette for åpning av 
kulvert. Dette er VAV sitt ansvar å gjennomføre. Planen muliggjør bekkeåpning 
(se bestemmelser). Elvebreddene vil ha ulik grad av bearbeiding ut fra grad av 
bymessighet, og hensynet mellom allmenn tilgjengelighet og biologisk mangfold 
må avveies på de enkelte delstrekninger ved mer kunnskap om dagens situasjon. 
Dammer ved Smestad ligger utenfor planområdet.

35.    Kongelige norske båtforening – region øst
3500 medlemmer i Bestumkilen og Frognerkilen. Ved å tillate utbyggingen på Sjølyst 
(S18A-c m.fl .) fjernes en lang historie med maritim virksomhet, som er en viktig 
rekreasjonsaktivitet. Tilbudet om bobilparkering for opptil 250 bobiler om sommeren 
forsvinner også. Det er behov for økt antall båtplasser og opplagsplasser i Oslo, ikke 
en reduksjon. Det er 900 båtplasser innenfor reguleringsområdet, ikke 450 som 
beskrevet.  Flytting av båtopplag kan først skje når et operativt og likeverdig alternativ 
foreligger. Konsekvensene av fl ytting av båtopplag, bryggeplasser og klubbhus er 
ikke utredet. Det er naturlig å se Frognerkilen og Bestumkilen samlet.

PBEs kommentar:
Behovet for, og fremtidig lokalisering av båtopplag og båtplasser håndteres i 
pågående konseptvalgutredning (KVU) for erstatning av båtopplagsplasser og 
småbåtplasser i Bestumkilen i regi av Bymiljøetaten. PBE har sett på behovet og 
vurdert Sollerud som et alternativ for erstatning av båtplasser og båtopplagsplasser. 
Det er 1500 vinteropplagsplasser på land og 120 båtplasser i sjø som må erstattes. 



59

PBE mener båtopplagstomta ikke innebærer en god bruk av området. Det vurderes å 
være en bedre løsning å utarbeide en stor park og Havnepromenade langs fjorden. 
Parken på Sjølyst vil sammen med Havnepromenaden utgjøre et betydelig areal på 43 
daa tilrettelagt for allmennheten. Bestemmelsene er oppdatert, og har rekkefølgekrav 
om at båtopplaget må være sikret fl yttet før Sjølyst kan utvikles.

36.    NAL BYLIVsenteret
Innspill til videre samarbeid med kommunen for Hoff skole og mulighetene som 
åpner seg ved nytenkning av “byskolen” med variert og rik grad av sambruk 
mellom funksjoner, med fremtidig byvev. Ser for seg skolen som et pilotprosjekt for 
inkluderende arkitektur.

PBEs kommentar:
PBE er positive til forslaget og vil vurdere dette nærmere.

37.    Norsk Ornitologisk forening
Planen går ikke langt nok i å skape en grønn bydel for økt biologisk mangfold. Mange 
av byrommene, parkene og grøntkorridorene får et for urbant preg. Mener at minst 
en park bør være en naturpark. Kantsonen langs elvene bør beholde kantvegetasjon, 
ikke bare øverst i Hoffsvelva. Ønsker større park på Sjølyst og er skeptiske til utfylling 
ved elvemunningen.

PBEs kommentar:
Avveiningen mellom biologisk mangfold og byutvikling er krevende, og PBE ønsker 
å forene disse hensynene på en god måte. Skøyen utvikles til tett by, og det er 
derfor naturlig at byrommene får et mer bymessig preg. Kantsonen langs elvene vil 
stedvis beholde sitt naturlige preg, detaljer for dette er ikke sikret, men må løses i 
detaljreguleringsplanleggingen.

38.    Oslo Idrettskrets
Det er dårlig dekning når det gjelder idrettsanlegg og eksisterende idrettsanlegg 
må opprettholdes og feltene S18 (A-C) og SI1 (tidligere S18D) bør settes av til idrett 
og rekreasjon. Det må legges til rette for realisering av ro- og padlebane med senter 
for idretter på fjorden på land og det må sikres muligheter for videreutvikling av 
skateparken i felt P3. Det må setter av arealer til en idrettshall og gjerne anlegg for 
kampsport og dans samt basishall for turn.

PBEs kommentar:
Parken på Sjølyst vil sammen med grøntområdet øst for Hoffselva og 
Havnepromenaden utgjøre et betydelig areal på 43 daa tilrettelagt for allmennheten. 
Arealer til ro- og padlebanen og kjøreatkomst til denne er sikret i bestemmelsene. 
Det er lagt til rette for idrettshall i SI1 (tidligere S18D) på Sjølyst. Det skal oppføres en 
fl erbrukshall i TY1.

39.    Oslo kajakklubb
Positive til hovedgrep i områdereguleringen. Viser til høringsuttalelse gitt til 
Kommuneplanen. Ønsker fl ere midlertidige tiltak for å heve kvaliteten i Bestumkilen 
og mener at planen må legge til rette for at byggetrinn 2 for ro- og padlebanen kan 
gjennomføres. Foreslår mindre kommentarer/rettelser til info i planbeskrivelsen.
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PBEs kommentar:
Gjeldende regulering av ro- og padlebane er videreført i områdereguleringen og 
endres ikke. Eventuelt trinn 2 eller ytterligere anlegg til banen omfattes ikke i 
områdereguleringen. Kommentarer/rettelser er oppdatert i planbeskrivelsen.

40.    Oslo Motorbåtforening
Oslo motorbåtforening bør bevares i sitt fulle med antallet båtplasser og 
foreningsanlegg. Grøntareal langs sjøen ivaretas til dels mellom klubbhus og 
strandlinjen. Sykkelveien bør ligge som i dag.

PBEs kommentar:
PBE mener at Sjølyst bør utvikles, både med bolig og grønt og det medfører en fl ytting 
av båtplasser og opplagsplasser. Grøntarealene er planlagt utviklet og utvidet. 

41.    Samskipnaden Thune Litt-Værk
Flott ode til Skøyen torg som så gjerne vil være en trafi kkfri plass, men får trafi kk over 
seg.

42.    Sjølyststranda driftssameie (SD)
Ønsker hovedsakelig områdeutnyttelsen ned på 125 %, maks høyder på 12 etasjer 
ved stasjonen, ikke signalbygg i vannkant, bevaring av miljølokket som privat ikke 
offentlig friareal og/eller allmenning, bevare vegetasjonen langs Hoffselva, med minst 
20 m kantsone, mener at parkering på gateplan kan fjernes, men parkeringshusene 
må bestå, ønsker skole/fl erbrukshall/barnehage/allmennyttige formål i Bestumkilen. 
SD er imot ytterligere utfylling. Sjølystparken må bli romslig og funksjonell og 
planen må ta inn at E18 og båtopplaget vil bli værende i mange år. Påpeker at Skøyen 
hovedsakelig består av leiligheter og ikke villaer med hage.

PBEs kommentar:
Etter offentlig ettersyn har vi redusert byggehøyder og arealutnyttelse i fl ere 
felt. Maksimal byggehøyde tilsvarer 12 etasjer. Dette er illustrert med 3D modell, 
perspektiv, samt sol- og skygge studier i planbeskrivelsen. Områdeutnyttelse er nå 
på 149 %, uten Tingstuåsen. Dette er illustrert med perspektiv i planbeskrivelsen. 
Grøntområdet som naturlig ligger til boligene på miljølokket har endres ikke til 
offentlig friareal. I planen stilles det krav til kulturformål/idrett i noen av feltene. PBE 
mener at bygningen nærmest fjorden skal ha et spesielt innhold for allmennheten, og 
at det kan ha en egenartet utforming. 

43.    Sjølyst/Karenslyst båtopplagsforening
Kritiserer reduksjon av båtplasser og opplagsplasser uten å kunne tilby et likeverdig 
operativt alternativ. Mener at en grønn buffersone mellom strandsone og bebyggelse 
må sikres. De har utarbeidet en mulighetsstudie der båtopplag og andre aktiviteter 
kan sambruke arealet. Områdereguleringen bør inneholde en rekkefølgebestemmelse 
om at båtopplag ikke kan fl yttes før likeverdig alternativ foreligger.

PBEs kommentar:
Båtopplaget skal inkluderes i pågående konseptvalgutredning (KVU) for erstatning 
av båtopplagsplasser og småbåtplasser i Bestumkilen i regi av Bymiljøetaten. PBE 
har sett på behovet og vurdert Sollerud som et alternativ for erstatning av båtplasser 
og båtopplagsplasser. PBE mener båtopplagstomta ikke er et godt tilbud til 
allmennheten til tross for at det er mulig å passere gjennom området. Det innebærer 
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også en fare for barn å skulle oppholde seg / leke mellom alle de oppstilte båtene. 
Det vurderes å være en bedre løsning å utarbeide en stor park og Havnepromenade 
langs fjorden. Parken på Sjølyst vil sammen med grøntområdet (tilrettelagt for ulike 
aktiviteter) øst for Hoffselva og Havnepromenaden utgjøre et betydelig areal på 
29 daa park og grønt samt ca 14 daa tilgrensende havnepromenade tilrettelagt for 
allmennheten. 

44.    Skøyen Miljøforum v/ fl ere
Bemerkningen gjelder følgende forhold; volum og høyder er for voldsomme, E18-
problematikk, båtopplaget, 3D-modeller og sol-skyggediagrammer.

Sjølystparken må være større, romme fl ere aktiviteter og følge dagens strandlinje. 
Ber om å prioritere bruk av kommunens egne tomter til allmennyttige formål og senke 
områdeutnyttelsen fra 165 % til 125 % og redusere byggehøyden med maksgrense 
på 12 etasjer, samt at den avtrappes mot strandsonen og bomiljøene bak. Ber om 
at deler av den maritime virksomheten i Bestumkilen bevares. Leilighetsstørrelsen 
må opp til 85 m2. Hoffsdiagonalen og forlengelse av Ring 2 må gjennomføres. 
Kjøreatkomst til Tingstuveien i nord må opprettholdes. Ny plass til båtopplaget 
må undersøkes nærmere.  Mener at områdereguleringen ikke kan basere seg 
på at E-18 legges i tunnel. Skøyen Miljøforum konstaterer med bekymring at det 
stadig presenteres private planforslag fra utbyggere, som hevdes å være i tråd 
med områdereguleringsplanen og at det skulle gi krav på spesiell saksbehandling. 
Hvordan stiller PBE seg til slike private forslag før OR er godkjent.

PBEs kommentar:
Parken på Sjølyst vil sammen med grøntområdet (tilrettelagt for ulike aktiviteter) 
øst for Hoffselva og Havnepromenaden utgjøre et betydelig areal på 29 daa park og 
grønt, samt ca. 14 daa tilgrensende havnepromenade tilrettelagt for allmennheten. 
Etter offentlig ettersyn har vi redusert høyder og arealutnyttelse i fl ere felt. Dette er 
illustrert med 3D modell, perspektiv, samt sol- og skygge studier i planbeskrivelsen. 
Områdeutnyttelse er nå på 149 % uten Tingstuåsen. Det er leilighetsnormen 
som styrer hva slags boliger som bygges. Gjennomsnittstallet vi bruker for å 
beregne leilighetsstørrelser er endret fra 66 m2 til 74 m2 (med utgangspunkt i 
minimumskravet, se vedlegg 7 for forklaringer til beregninger). Hoffsdiagonalen ble 
tatt ut av planforslaget etter sterke innvendinger fra andre statlige og kommunale 
etater, og erstattes av andre trafi kkreduserende tiltak.  Ny forbindelse mellom E18 og 
Ring 2 er utredet, men ikke funnet gode som en god løsning for å redusere trafi kken.  
Kjøreatkomst til Tingstuveien i nordøst opprettholdes ikke. Se PBEs kommentar til 
26. Aksjonsgruppa i Tingstuveien. Innsendte planforslag som oversendes til politisk 
behandling, må påregne at de avvente videre behandling til områdereguleringen er 
ferdigbehandlet.

45.    Skøyen Vel ved Erik Holtedahl
Mener planen legger til rette for høy utnyttelse og byggehøyder, 12 etasjer bør 
være maksimal bygghøyde. Bebyggelsen i randsonen er for høy, og vil formørke det 
bevaringsverdige småhusområdet. Planen er mangelfullt utredet, og bevaringsplanen 
for Prinsessealléen ikke godt nok ivaretatt. Mener felt B3 i realiteten tas ut av 
bevaringsplanen. Påpeker også at det ikke er behov for toveis kjørefelt og fortau i 
Prinsessealléen, og allétrærne må bevares.
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PBEs kommentar:
Etter offentlig ettersyn har vi redusert byggehøyder og arealutnyttelse i fl ere felt. 
Maksimal byggehøyde vil tilsvare 12 etasjer. Dette er illustrert med 3D modell, 
perspektiv, samt sol- og skygge studier i planbeskrivelsen. Bebyggelsen i randsonen 
er utformet for å tilpasse seg en bymessig gate, og markere overgangen mellom 
småhusområdet og sentrale Skøyen. Bevaringshensynet er styrket i bestemmelsene 
etter offentlig ettersyn. Vi mener at vernehensynene i bevaringsplanen er ivaretatt, 
selv om bebyggelsen rundt endrer karakter. Den enhetlige funkisbebyggelsen i 
Askeveien og Astrids vei får et bedre vern ved områdereguleringen. Felt B3 er ikke 
regulert til bevaring i S-4242 «bevaringsplanen», og vi mener foreslåtte utnyttelse er 
akseptabel. Vi er enige i at trafi kken i Prinsessealléen og Askeveien er liten, og har 
derfor endret på bestemmelsene. Alle trærne vil derfor bevares.

46.    Stiftelsen Bygdø Monolitten
Ber om at Ferd Stadion legges inn i områdereguleringen som idrettsareal med 
klubbhus for idrettslige formål.  

PBEs kommentar:
Dagens bruk av Ferd Stadion opprettholdes, og PBE vil derfor ikke utvide 
planområdet. Området ligger innenfor fredningsplanen for Bygdøy.

47.    Ullern, Røa og Bygdøy historielag
Fremhever Sofi enlunden, Solbakken, Nedre Skøyen gård som særdeles viktige 
innenfor planområdet. Mener at også Amalienborg, samt Nedre Bestum gård 
(Tingstuveien 13) bør være bevaringsverdig, og ber om at Byantikvaren vurderer 
to styvede løvtrær, sør for Møllhausen Torg, for bevaringsverdige samt at de 
vedlikeholdes. Om den historiske utvikling står det at «Frem til 1876 het stoppestedet 
for Drammensbanen på Skøyen «Tyskerstranda stasjon», før den skiftet navn til Bygdø 
stasjon». Navnet er feil skrevet. Navnet var «Tyskestranden Station».

PBEs kommentar:
Planforslaget går ikke utover de anbefalinger som er kommet fra Byantikvaren og 
Riksantikvaren i arbeidet. Innspill til det historiske navnet “Tyskestranden Station” er 
oppdatert i planbeskrivelsen.

48.    Ullern SV
Hovedpunktene omfatter lavere utnyttelse og maks høyder til 12 et. Boligandelen må 
økes og det bør settes krav til variasjon i boligstørrelse. Mener at planen ikke redegjør 
ikke for økende luftforurensning og hvordan dette skal ivaretas. At det er tatt mest 
hensyn til estetisk bevaring av enkeltbygg fremfor å bevare hele bygningsmiljø av 
historisk interesse, har uheldige konsekvenser for helhetlige boligmiljøer. Planen 
underkommuniserer problemene med E18 ved å forutsette tunnel. Mener det bør 
legges opp til et videre samarbeid med Statens vegvesen om endring av E18 til en 
boulevard eller lignende. Gjør oppmerksom på at en viktig gangsykkelforbindelse 
over Silkestrå via Nedre Skøyen ikke er vist, og at det ikke fi nnes en viktig 
gangsykkelforbindelse over Askeveien. Planforslaget må ha en overordnet visjon 
som bidrar til å styrke Skøyens egenart og stedsidentitet. Forslagene med store 
allmenninger og torg støttes, men spesielt parken mot sjøen bør være rausere.

PBEs kommentar: 
Det ønskes et videre arbeid om E18 med Statens Vegvesen. Etter offentlig ettersyn 
har vi redusert arealutnyttelsen i fl ere felt og maks byggehøyder er redusert til 12 
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etasjer. Dette er illustrert med 3D modell, perspektiv, samt sol- og skygge studier i 
planbeskrivelsen. Løsninger for bevaring er endret etter dialog med Riksantikvaren 
og PBE mener løsningene er gode. Sykkelforbindelsen via Silkestrå er lagt inn videre i 
Nedre Skøyen vei.

Private (92)

49.    Andersen, Karin Michaela 
Bra med utvikling på Skøyen, men planen må ta bedre hensyn til eksisterende 
situasjon. Har fl ere konkrete forslag som hovedsakelig dreier seg om å redusere 
byggevolumer. Mange høye bygg vil skape vindkorridorer. Synes at bebyggelsen 
i randsonen mellom dagens trikketrasé og småhusbebyggelsen i Astrids vei og 
Askeveien (BKB7-8) ikke bør overstige dagens høyde for å beholde den gode 
overgangen mellom ny og bevaringsverdig bebyggelse. Heller enkelte høyhus enn 
massiviteten som 10-12 etasjers bygg i hvert byggefelt kan gi. Det er viktig å skape 
gode utemiljøer, krav til beplantning også oppover fasadene, inkludere grøntdraget 
langs Hoffselva med Skøyen torg. Fantastisk at båtopplagstomten gjøres tilgjengelig 
for befolkningen, men mener parken er for liten og at 100 meter-sonen bør gjelde 
her.  

PBEs kommentar:
Etter offentlig ettersyn har vi redusert høyder og arealutnyttelse i fl ere felt. Dette er 
illustrert med 3D modell, perspektiv, samt sol- og skygge studier i planbeskrivelsen. 
Bebyggelsen i randsonen er utformet for å tilpasse seg en bymessig gate, og markere 
overgangen mellom småhusområdet og sentrale Skøyen.

50.    Andersen, Knut
Mener at foreslåtte høyhus på Sjølyststranda (S18A-C) tar utsikten og må ned til maks 
5 etasjer eller alternativt plasseres slik at utsikten ikke blir vesentlig berørt. 

PBEs kommentar:
Etter offentlig ettersyn har vi redusert høyder og arealutnyttelse i fl ere felt. Dette er 
illustrert med 3D modell, perspektiv, samt sol- og skygge studier i planbeskrivelsen. 
På den måten har vi åpnet mer opp mot sjøområdet og Hengsåsen. 

51.    Archer Sinclair, Jennifer og Eirik
Orklas bygg på 16-etasjer setter en stygg presedens på Skøyen. Mener det er mangel 
på demokrati og at beboere ikke blir hørt. Hovedpoengene er at det bygges for høyt 
og tett. Forbindelsen mellom Skøyen og fjorden tettes igjen med en mur i mellom. 
Overgang til den gamle bebyggelsen blir ødelagt. Mener at det ikke må bygges 
høyere enn eksisterende høyde på Nedre Skøyen. Å lage vei der trikken går er et 
rent overtramp. Den grønne villabebyggelsen ved Nedre Skøyen vil mures inn og 
ødelegge siktlinje fra Astrids vei. Uttrykker engstelse til beslutning om bebyggelse 
på Sjølyst, mens nytt båtopplag utsettes pga høye kostnader. Bør beholde plass til 
båtreparasjoner og vedlikehold. Bør gi plass til badeland ned mot Bestumkilen, samt 
at det er unødvendig og kostbart å legge trikken til Drammensveien. 

PBEs kommentar:
Etter offentlig ettersyn har vi redusert byggehøyder og arealutnyttelse i fl ere 
felt. Maksimal byggehøyde tilsvarer 12 etasjer. Dette er illustrert med 3D 
modell, perspektiv, samt sol- og skygge studier i planbeskrivelsen. Planarbeidet 
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er gjennomført iht lovkrav, og det er avholdt åpent møte om oppstart av 
områdereguleringen, workshop for grunneiere med utbyggingsplaner, 
medvirkningsseminar for barn og unge i bydel Ullern og bydel Frogner, 
informasjonsmøte for velforeninger i bydel Ullern, åpen kontordag og åpent møte 
i forbindelse med offentlig ettersyn. Sykkelgate i eksisterende trikketrasé vil 
ikke medføre mye trafi kk. Det tilrettelegges for svømmehall på felt SI1 på Sjølyst. 
Båtopplaget skal inkluderes i pågående konseptvalgutredning (KVU) for erstatning 
av båtopplagsplasser og småbåtplasser i Bestumkilen i regi av Bymiljøetaten. PBE 
har sett på behovet og vurdert Sollerud som et alternativ for erstatning båtplasser 
og båtopplagsplasser. Sjølyst vil utvikles som en forlengelse av Skøyen, med parker, 
grøntarealer og Havnepromenade mot sjøen.

52.    ARCASA Arkitekter  
Arcasa kan ikke se hvordan utvikling av felt S12 kan gjennomføres med den 
inneklemte bygningen som ved en eventuell verneverdi vil legge premisser for ny 
bebyggelse, der det blant annet forutsettes minimum 50 % boligandel. Oppfordrer 
Byantikvaren til å vurdere vern av Karenslyst allé 8a opp mot føringer som er lagt i 
områdeplan for Skøyen. 

PBEs kommentar:
Bebyggelsen er vurdert som viktig kulturhistorie og skal bevares. Modell av området 
viser at det er fullt mulig å utvikle området med de føringer som ligger i planen.

53.    Bach, Cathrine og Per Ferdinand 
De er i mot transformasjon av området Harbitzalléen 2-12 uten at hele feltet 
transformeres inkludert de tre husene som er foreslått til vern. Årsaken til dette er 
at de ligger tett på knutepunktet og bør transformeres. De er kommunalt listeførte 
med begrunnelse at de er en “del av et større helhetlig område”, noe Byantikvaren 
bekrefter i sin uttalelse, og har ikke verdi som enkeltbygg. Miljøproblemer med støy 
og luftforurensning, både i anleggsperiode og hindret utluftning pga. høye bygg 
etterpå, samt fare for setningsskader og radongass, gir belastninger for beboerne i 
disse byggene. De er også bekymret for gode solforhold på uteoppholdsarealene ved 
14 etasjers nabobebyggelse.  

PBEs kommentar:
Etter offentlig ettersyn har vi redusert byggehøyder og arealutnyttelse i fl ere 
felt. Maksimal byggehøyde tilsvarer 12 etasjer. Dette er illustrert med 3D modell, 
perspektiv, samt sol- og skygge studier i planbeskrivelsen. PBE fastholder ønsket om 
å bevare de tre husene for å oppnå et variert bygningsmiljø og tidsdybde i området.

54.    Bane NOR Eiendom AS, Drammensveien 159 AS og Selmer Eiendom AS v/ 
ARCASA arkitekter

Det ønskes endringer i høyde, utnyttelse og feltavgrensning, slik at ny bebyggelse kan 
realiseres på knutepunktet nærmest stasjonen. Maks angitt kotehøyde må stemme 
overens med maks antall etasjer. Mener krav om ferdig planlagt trafi kkarealer/torg 
før bygging kan skje innenfor feltet, forårsaker usikker framdrift uten nødvendigvis 
å sikre kvaliteter. Ber om at om at felt S4 - nå felt S21 og S22 – må deles opp, og at 
det nærmest stasjonen må gis en utnyttelsesgrad som i større gras imøtekommer 
intensjonen i områdeplanens 3D-modell, med høy utnyttelse ved stasjonen. 
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PBEs kommentar: 
Det er maks kotehøyde som er angir hvilken høyde på bebyggelsen som er tillatt. 
Angitt antall etasjer sier bare noe om hvor mange etasjer som kan innpasses innenfor 
maks kote høyde. Det er viktig at utforming av torg og trafi kkarealer er avklart før det 
bygges i de omkringliggende feltene, og at det blir et samspill mellom byrommet og 
veggene rundt. Felt S4 er delt opp i det som nå er felt S21 og S22. Felt S22 som ligger 
nærmest stasjonen, har fått høyest utnyttelse (350 % BRA).

55.    Berner, Joachim
Beboer ved Ullern Bydel påpeker at boligområdene rundt og i Skøyen allerede i dag 
fungerer som parkeringsplass for næring. Viser særskilt til Bekkefaret, nedsiden 
av Smestaddammen, Harbitzalléen og Hoffsveien om morgen og ettermiddag. Er 
bekymret over at problemet vil forverre seg med den planlagte utbyggingen. 

PBEs kommentar:
PBE anser parkeringsdekningen på Skøyen i dag som høy. I henhold til de politiske 
føringene ønskes en nullvekst i persontrafi kken, der parkeringsplasser fjernes som 
et tiltak for å redusere kjøreatkomst. Nye parkeringsnormer er under innføring i Oslo, 
og det forutsettes at kollektivtrafi kken tar veksten i arbeidsreiser. Fremmedparkering 
kan unngås ved beboerparkering. Dette bestemmes ikke i en områderegulering, men 
er beskrevet som et mulig tiltak for redusert kjøring.

56.    Blystad, Anne Kirsti og Rindal, Lars
Bekymret for eksisterende og fremtidig bomiljø. Ønsker maks 12 etasjer, og 
kun sør for jernbanen. Byggehøyder må trappes betydelig ned til eksisterende 
bomiljø. Ønsker å vite om det er behov for toveis kjørefelt og fortau i Askeveien 
og Prinsessealléen, dersom biltrafi kken reduseres. Dette vil rasere hagene langs 
gatene. 

PBEs kommentar:
Etter offentlig ettersyn har vi redusert byggehøyder og arealutnyttelse i fl ere 
felt. Maksimal byggehøyde tilsvarer 12 etasjer. Dette er illustrert med 3D modell, 
perspektiv, samt sol- og skygge studier i planbeskrivelsen. PBE foreslår ett kjørefelt 
med fortau og møteplass(er) i lokalgatene.

57.    Boligsameiet Askeveien 1c
Negativ til foreslåtte kotehøyder på BKB11 og BKB10 (BKB7 og 8 etter endring). 
Ønsker ikke høyere bygg enn dagens bygg i nedre del av Askeveien. Ønsker naturlig 
avtrapping i terrenget i helningen mot Astrids vei og Askeveien for å unngå å stenge 
inne bakenforliggende bebyggelse. Protesterer på å fl ytte bilvei til dagens trasé for 
trikken.

PBEs kommentar:
Høyder og arealomfang er redusert fl ere steder innenfor planområdet. Maksimal 
tillatte kotehøyde for de nevnte feltene på +27 er ikke redusert etter offentlig 
ettersyn. PBE ønsker en bymessig utforming av bebyggelsen og en innramming av 
gateforløpet. Dagens trikketrasé reguleres til sykkelgate tillatt for bilkjøring uten 
gjennomkjøringsmulighet. Mengden biltrafi kk vurderes å bli svært lav og uten 
vesentlig ulempe for beboere inntil veien.
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58.    Borch, Bjørn Christian 
Ønsker visualisering av de foreslåtte høydene og ønsker maks 8 etasjer, avtrappet 
mot områder med lav og åpen bebyggelse. Opplever at foreslått bebyggelse ikke 
vil åpne opp mot fjorden, men stenge byen mot fjorden. Stiller spørsmål ved 
klimagassutslipp som følge av selve byggingen.

PBEs kommentar:
Etter offentlig ettersyn har vi redusert byggehøyder og arealutnyttelse i fl ere felt. 
På den måten har vi åpnet mer opp mot sjøområdet og Hengsåsen. Dette er illustrert 
med 3D modell, perspektiv, samt sol- og skygge studier i planbeskrivelsen. Å bygge 
arealeffektivt vil høyst sannsynlig gi mindre klimagassutslipp en spredt bebyggelse. 
Det stilles krav til kvalitetsprogram for miljø og energi i detaljreguleringen. 

59.    Borgen, Erik og Tallaksen, Maria
Stiller seg bak uttalelse fra Frode Finnøy (Advokatfi rma DLA). Byggehøyder bør 
nedjusteres, spesielt for småhusbebyggelse og tett opp til strandsonen. E18 bør 
legges i tunnel. 

PBEs kommentar:
Etter offentlig ettersyn har vi redusert byggehøyder og arealutnyttelse i fl ere 
felt. Dette er illustrert med 3D modell, perspektiv, samt sol- og skygge studier i 
planbeskrivelsen.

60.    Brox, Vegard 
Mener det er for dårlige løsninger for syklister. Ønsker sammenhengende øst-vest 
forbindelse nord for jernbanen, skille sykkelfeltene i Karenslyst fra kjørebanen fysisk, 
sykkeltilrettelegging i hele Hoffsveien og gode sykkeltraseer også over torgene. 

PBEs kommentar:
Løsninger for syklende er jobbet med og forbedret fra høringsutkastet. De detaljerte 
løsningene for torgene vil ikke løses før i detaljreguleringsplanene.

61.    Buckle, Elliot Stephen Gerard Constantine
Negativ til Skanskas utbygging. Arild Vollans informasjon om Tingstuveien går ut på 
at broen over jernbanen skal forbi kjøreatkomst til Tingstuåsen, noe den har vært 
i lang tid, og at reguleringen til gangvei er en feil. Kommunen gir fra seg areal til 
Tingstuveien 31 og kommer med uriktige påstander om at broen allerede i dag er en 
gangvei. 

PBEs kommentar:
 Broen over jernbanen mellom Tingstuveien og Hoffsveien er i dag regulert til gang-/
sykkelvei, og den benyttes til kjøring uten at den oppfyller de nødvendige tekniske 
kravene. Planforslaget legger opp til samme tilgjengelighet for utrykningskjøretøy 
som i dagens situasjon. Brann- og redningsetaten bekrefter at de benytter atkomst 
fra vest. Regulering til gang- og sykkelvei opprettholdes. Kjøring til eiendommene i 
Tingstuveien tillates ikke fra nordøst.

62.    Buckle, Eva Charlotte Jacobsen
Ønsker Tingstuveien som bilvei. Konsekvensene er ikke tilstrekkelig belyst. 
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PBEs kommentar:
Konsekvenser og dagens situasjon er beskrevet. PBE fastholder sin anbefaling om 
gang- og sykkelvei fra nordøst, men med en utforming som sikrer atkomst for politi 
og sykebil. Se også vår kommentar til pkt. 26 og 57.

63.    Bøe, Solveig
Viktig å ta hensyn til at folk skal bo og trives på Skøyen også. Det må ikke bygges 
for høyt. 16 etasjer er 4 etasjer for mye. Mennesker som blir boende mellom høyhus 
fremmedgjøres i sitt miljø. Oppfordrer til å ta mer hensyn til beboerne. 

PBEs kommentar:
Etter offentlig ettersyn har vi redusert byggehøyder og arealutnyttelse i fl ere 
felt. Dette er illustrert med 3D modell, perspektiv, samt sol- og skygge studier i 
planbeskrivelsen.

64.    Christoffersen Jorun 
Ønsker å vite hva begrepet “24-timers by” innebærer.  Finnes noen referanser?

PBEs kommentar:
24-timersbyen er et begrep som skal beskrive at det ikke bare skal være en kontorby, 
hvor det er stille og mørkt i vinduene etter at de siste har gått hjem. Vi ønsker å 
legge til rette for både boliger og ulike aktiviteter som kino, scenerom, bibliotek, 
restauranter som gjør at man får folk i byrommene også på kveldstid. 

65.    Civitas  
Ønsker at området Abbediengen tas inn i utviklingsområdet rundt Skøyen i 
kommuneplanen med følge at det inkluderes i områdereguleringen. Området er klart 
for utbygging med mange boliger og kan lett inkluderes i transformasjonen som 
planen legger opp til. Uten utbygging vil det være det siste småhusområde i den nye 
utbyggingen rundt Skøyen sør for trikkelinjen. 

PBEs kommentar:
Kommuneplanen har registrert dette området som område med verneverdi i ytre by, 
kategori 2. Abbediengen tas derfor ikke med i utviklingsområdet.

66.    Coert, Nina og Wilhelm, Hendrik 
Er sterkt imot den foreslåtte planen med ekstrem fortetting av bebyggelse som 
kommer tit å ta sollyset fra Skøyenhagen boligpark. Ny bebyggelse bør ikke 
overskride eksisterende høyder (for eksempel på Storebrandtomten og bygget 
til Multiconsult). Eksisterende bebyggelse må ta hensyn til i utformingen av nye 
prosjekter for å ivareta livskvaliteten. 

PBEs kommentar:
Etter offentlig ettersyn har vi redusert byggehøyder og arealutnyttelse i fl ere felt, men 
det vil være felt som vil få høyere bebyggelse enn det er i dag. Maksimal byggehøyde 
vil tilsvare 12 etasjer. Dette er illustrert med 3D modell, perspektiv, samt sol- og 
skygge studier i planbeskrivelsen. Eksisterende kvaliteter i bygningsmiljøet skal 
ivaretas i påfølgende detaljreguleringer. 
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67.    Drammensveien 118 ved Advokatfi rma Lønnum DA
Uttalelse på vegne av Drammensveien 118. Parklokket med konsekvenser er 
ikke tilstrekkelig beskrevet. Privat initiativ med 4 avdelings barnehage ligger i 
byrådsavdelingen i påvente av innstilling i bystyret. Det bes om at eiers forslag legges 
til grunn, i det minste omtales behørig som et alternativ.

PBEs kommentar:
Beskrivelse av parklokket er inkludert i planbeskrivelsen og bestemmelser. 
PBE er kjent med planer om barnehage. Vi ønsker at grønndraget kalt 
Frognerelvallmenningen skal være åpent og tilgjengelig for alle. Det er derfor ikke 
ønskelig å gjerde inn grøntarealer til barnehage.

68.    Drammensveien 126 TO AS ved Arcasa Arkitekter 
Ønsker at Drammensveien 126 tas ut av områdeplanen, eventuelt at privat 
anbefalt plansak vedtas uavhengig av områdeplanens fremdrift. Ønsker reviderte 
bestemmelser om boligandel, høyde og utnyttelse for felt S10. Mener at bygget 
feilaktig er oppført på gul liste på grunn av misforståelse om identifi kasjon.  

PBEs kommentar:
Drammensveien 126 inngår i planforslaget. Innsendte planforslag som oversendes 
til politisk behandling, må påregne at de må avvente videre behandling til 
områdereguleringen er ferdigbehandlet. Byantikvaren har vurdert eiendommen å ha 
prioritert kulturminneinteresse.

69.    Drammensveien 149 AS ved Arcasa arkitekter 
Er imot andel bolig på 80 %, maks kotehøyde +42 m (10 et.), utnyttelse 230 %, og 
områdetype 2 på Esso-tomta. 

PBEs kommentar:
Rammer for utvikling av eiendommen i Drammensveien 153, sees i sammenheng med 
pågående utbygging av naboeiendommen i Drammensveien 149 (Orkla), og den totale 
utnyttelsen for disse to eiendommene.

70.    Elmholt V Boligsameie 
Mener at planen ikke forbedrer tilrettelegging for sykkel. Ønsker at høyden på 
planlagt bebyggelse mellom Sigurd Iversens vei og jernbanen reduseres, da det vil 
forringe sikt, solforhold og kontinuitet i tilknytning til eksisterende bygningsmasse. 

PBEs kommentar:
Bedrede forhold for syklistene er inkludert med egne sykkelgater og bedre 
forbindelser. Etter offentlig ettersyn har vi redusert byggehøyder og arealutnyttelse i 
fl ere felt. Dette er illustrert med 3D modell, perspektiv, samt sol- og skygge studier i 
planbeskrivelsen.

71.    Entra ASA
Uttalelse vedrørende Verkstedveien 1 og 3 samt Drammensveien 134. Mener S9 tåler 
16 etasjer og utnyttelse høyere enn i dag. Tomten er støyutsatt og det blir vanskelig 
å etablere boliger med god kvalitet. Ønsker feltet delt opp i eiendomsgrensene og 
fjerne krav til felles planlegging.



69

PBEs kommentar:
Etter offentlig ettersyn har vi redusert byggehøyder og arealutnyttelse i fl ere 
felt. Maksimal byggehøyde tilsvarer 12 etasjer. Dette er illustrert med 3D modell, 
perspektiv, samt sol- og skygge studier i planbeskrivelsen. Vi mener likevel at 
foreslåtte rammer tilsvarer en tett og kompakt byutvikling nær kollektivknutepunktet. 
Krav til felles planlegging sikrer at hele området blir sett i sammenheng i 
områdereguleringen. En mer detaljert utforming blir ivaretatt i detaljreguleringen. 

72.    Eriksen, Marlys
Spørsmål vedrørende ekspropriasjon av tomt Tingstuåsen. 

PBEs kommentar:
Tingstuåsen er tatt ut av planområdet. 

73.    Finnøy Frode ved Advokatfi rma DLA PIPER
Tror at kommunen har lagt til grunn at området er brattere enn det faktisk er og 
ønsker makshøyde for felt B1 redusert til kote +30 for begge planalternativer.

PBEs kommentar:
Detaljerte studier av helning og bratthet er ikke utført, men tomtens laveste og 
høyeste punkt er kjent, og gjør at PBE ønsker å opprettholde maks kotehøyde.

74.    Fosland, Gitte og Seim, Halvor
Skøyenhagen boligpark har en nærpark som må bevares og ikke skyggelegges. 
Mener de etablerte boligområdene vil bli ødelagt ved gjennomføring av planen 
på Skøyen. Maks byggehøyde i Hoffsveien må være 8-10 etasjer for å unngå å 
skyggelegge store arealer. Det må stilles krav til utforming av nybygg slik at de ikke 
bidrar til en vindtunnel effekt. Nye befolkningsprognoser tilsier ett mindre behov 
for boliger og høyden må justeres. Ny gate i gammel trikketrase vil ødelegge for 
beboere. 

PBEs kommentar:
Etter offentlig ettersyn har vi redusert byggehøyder og arealutnyttelse i fl ere 
felt. Dette er illustrert med 3D modell, perspektiv, samt sol- og skygge studier i 
planbeskrivelsen. Det tillates inntil 12 etasjer kun på en mindre del av byggefeltet i 
Hoffsveien 1. Ny gate i gammel trikketrasé skal være en sykkelgate, kun med kjøring 
til eiendommene.

75.    G.W. Linnekogel og Søn AS ved Wahl-Larsen Advokatfi rma 
Omfatter Hoffsveien 11. Dersom planen som den er blir realisert, vil selskapet bli 
påført et massivt økonomisk tap, og eiendommens markedsverdi vil bli meget sterkt 
redusert. Dette på grunn av at bygget i dag leies ut til solide leietagere på langsiktige 
kontrakter som driver virksomheter hvor man er avhengig av en stor parkeringsplass. 
Ber derfor om at Hoff torg plasseres på den andre siden av Hoffselven sammen med 
Hoff Park.

PBEs kommentar:
Bebyggelsen med kulturminneverdi er ikke foreslått revet eller omgjort, men plassert 
på et torg fremfor en parkeringsplass. PBE mener dette heller vil øke verdien av 
eiendommen, da det vil gi en mer attraktiv beliggenhet. Planen prioriterer sykkel, 
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gange og kollektivtrafi kk. Det er et politisk mål å redusere biltrafi kken i Oslo med 
en tredel i 2030. Færre parkeringsmuligheter vil være et tiltak for å oppnå mindre 
biltrafi kk.

76.    Galleberg Bygg AS
Ønsker ikke at Tingstuveien 15 skal inkluderes på BYAs gule liste. Kopi av brev til 
BYA. 

PBEs kommentar:
Tingstuåsen er tatt ut av planområdet.

77.    Grassin, Jean-Pascal Paul og Hilde Widing
For høyt og stort. Maks 6-8 et. og minst 50 % bolig på alle felt. Store fl ater vil 
skyggelegges og gjøre bydelen lite oversiktlig og fremmedgjørende. Ønsker ikke høy 
bebyggelse mot sjøen og mot Tingstuåsen. Ønsker store nok leiligheter til at folk blir 
boende. Ønsker Tingstuveien som kjørevei.

PBEs kommentar:
Etter offentlig ettersyn har vi redusert byggehøyder og arealutnyttelse i fl ere 
felt. Dette er illustrert med 3D modell, perspektiv, samt sol- og skygge studier i 
planbeskrivelsen. Tingstuveien reguleres til gang-/sykkelvei i nordvest. Se PBEs 
kommentar til 26. Aksjonsgruppa i Tingstuveien. Planen foreslår 44 % bolig innenfor 
planområdet (uten Tingstuåsen). Ikke alle felt innenfor planområdet egner seg til 
boliger. Det legges opp til en variert leilighetsstørrelse.

78.    Haakonsen, Hilde Therese
Fint at det kommer næringsliv, tjenester eller annet publikumsvennlig på gateplan. 
Bruk landskapsarkitekter, farger, etabler grønt over hele området, og ikke kun smell 
opp høye hus. Det er alt for høye hus, se på Orkla. Spesielt i Sigurd Iversens vei med 
14 etasjer bør det maks være 6 etasjer pga. solforhold. 

PBEs kommentar:
Etter offentlig ettersyn har vi redusert byggehøyder og arealutnyttelse i fl ere 
felt. Dette er illustrert med 3D modell, perspektiv, samt sol- og skygge studier i 
planbeskrivelsen.

79.    Haga, Sigurd Tangerud
Det foreslås 12 etasjer foran eksisterende bebyggelse som vil påvirke solforhold, 
utsikt og trivsel for alle beboerne i Skøyenhagen. Et nytt bygg fra 2007 må rives. 
Dagens Multiconsult foreslås med høyere høyde. Skeptisk til endret høyde og 
utnyttelse på nyere bygg. 

PBEs kommentar:
Etter offentlig ettersyn har vi redusert byggehøyder og arealutnyttelse i fl ere 
felt. Dette er illustrert med 3D modell, perspektiv, samt sol- og skygge studier 
i planbeskrivelsen. Områdereguleringen gir en mulig ramme for utvikling, men 
hva som faktisk blir bygget/revet i de enkelte bebyggelsesfeltene avklares i 
detaljreguleringsplanene.
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80.    Haltvik, Monika
Det må tenkes mindre kontor og mere kultur for å skape en 24-timers by. Det 
ønskes museer, gallerier, bibliotek, kino, utesteder, fl ere restauranter, eventlokaler 
mm. Boliger bør plasseres opp på kontorlokaler så de får lys og utsikt. Den økte 
utnyttelsen vil også føre til økt trafi kk på E18 og økt støy og luftforurensning, som er 
negativt for helsa. Dersom E18 ikke kommer i tunnel bør den dekkes til med f.eks. 
resirkulert glass der taket kan brukes som sykkelvei og beplantes. E18 okkuperer 
strandsonen fra Skøyen til Sollerud som gjør strandsonen utilgjengelig.  

PBEs kommentar:
Næringsandelen i hvert byggefelt kan inneholde slike funksjoner som nevnt. Kultur 
inngår som del av sentrumsformålet, og enkelte felt har fått krav om etablering 
av kultur. Det vil etableres bibliotek i forbindelse med skolen som skal bygges på 
Hoff. Etter offentlig ettersyn har vi redusert byggehøyder og arealutnyttelse i fl ere 
felt. Dette er illustrert med 3D modell, perspektiv, samt sol- og skygge studier i 
planbeskrivelsen. Politiske føringer er at all trafi kkøkning skal tas med kollektiv, 
trafi kk og gange for at det ikke skal bli en økning i forurensing og støy. 

81.    Hanoa, Rolf Otto Hoee
Henviser til bevaringsplanen. Støtter de fl este punktene i planen. Utbygging som 
pågår/er planlagt i Astrids vei/Askeveien nødvendiggjør bedre direkte utkjøring fra 
Askeveien mot ny bygate. Et kjørefelt med passeringsmulighet noen steder bør være 
nok i Prinsessealléen. Trærne må bevares. 

PBEs kommentar:
Prinsessealléen reguleres til ett kjørefelt med møteplasser og fortau, slik at 
allébeplantningen bevares. For den bebyggelsen som legges langs den nye bygaten 
der trikken forsvinner, inn mot Prinsesseallé-området, så har vi lagt oss på jevn 
høyde som markerer avslutning på det tette Skøyen. 

82.    Hanstad Morten og Toril B.
Bestumkilen er en diamant i Skøyen området som må vernes og utvikles med grønt 
parkområde for befolkningen i Oslo. Mener det er helt forkastelig at det er krefter 
som jobber for at Kilen skal fylles ut med masser. Det er svært vanskelig å forstå at 
marka med sine store områder holdes hellig, mens Bestumkilen med sin lune og 
naturskjønne beliggenhet tenkes fylt med masser på begge sider av Kilen. 

PBEs kommentar:
Noe utfylling av masser i Bestumkilen vil sikre brede grønne arealer og 
Havnepromenade, og bebyggelse som kan skjerme mot støy. Sjølyst foreslås utviklet 
både med bolig, næring, badeanlegg og park.

83.    Harbitzalléen 10E og F
Har fl ere konkrete forslag til tiltak og løsninger, og støtter fl ere av grepene i planen. 
Ønsker i hovedsak åpenhet mot sjøen, støytiltak langs jernbane, tosidig Hoffsvei og 
Tingstuåsens sammenheng med Skøyen, helhetlig gjennomføring av Harbitzalléen, 
samt mer medvirkning. Planen bør sikre kulturfunksjoner og studentboliger, foreslår 
skoletomt vest i området. E18-løsning må underbygges med gode illustrasjoner, og 
krav om miljøtiltak. 
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PBEs kommentar:
Etter offentlig ettersyn har vi redusert byggehøyder og arealutnyttelse i fl ere 
felt. Dette er illustrert med 3D modell, perspektiv, samt sol- og skygge studier i 
planbeskrivelsen. På den måten har vi åpnet mer opp mot sjøområdet og Hengsåsen. 
Enkelte felt har fått krav om en prosentvis andel til kulturformål.  

84.    Harbitzalléen 2A Utvikling ved Lund+Slatto arkitekter 
Har utarbeidet et forslag til utvikling på eiendommene med utgangspunkt i 
“byplangrep Skøyen”. Deler av eiendommene innenfor feltet er kommunalt eide 
(dagens veiareal), og kommunen må være villig til å selge arealet. Veigeometrien 
til Nedre Skøyen vei bør rettes opp. Rigg- og anleggsområde for Fornebubanen 
oppfordres å effektivisere for å minimere konsekvensene for tomtene. 

PBEs kommentar:
Salg av kommunal eiendom kan først skje når trikken har blitt fl yttet.

85.    Harbitzalléen 6 og 8
Uenig i bevaring av Harbitzalléen 6, 8 og 2. Dette begrunnes i nærhet til knutepunkt, 
støy, forurensing, grunnforhold, skygge. 

PBEs kommentar:
PBE fastholder sin vurdering av bevaringsverdi, og mener eiendommen kan utvikles 
på en god måte hvor bevaringsverdig bebyggelse inkluderes med en bymessig 
fortetting. Byggene er kommunalt listeført på Byantikvarens gul liste. Utover 
kulturminneverdien bidrar de til et variert bygningsmiljø, og er valgt ut for å bidra til 
gatemiljøet og tidsdybde i området. 

86.    Hauge, Kristine
Sterkt imot den foreslåtte planen med ekstrem fortetting med høyhus. Bekymret for at 
det kommer til å ta sollyset fra Skøyenhagen boligpark. Bygg rundt boligområdet må 
ikke bli høyere enn bestående. Det må tas hensyn til bestående bebyggelse. 

PBEs kommentar:
Etter offentlig ettersyn har vi redusert byggehøyder og arealutnyttelse i fl ere 
felt. Dette er illustrert med 3D modell, perspektiv, samt sol- og skygge studier i 
planbeskrivelsen. 

87.    Haugen, Trine Berit
Ønsker variasjon i bebyggelse og å unngå lange og brede bygg. Luft og rom mellom 
blokkene.

PBEs kommentar:
Dette er søkt sikret gjennom bestemmelser om fl ere gangpassasjer på tvers av 
byggefelt, og ved bestemmelser om maks avstand mellom innganger.

88.    Hoel, Svein J. 
Innsender mener at bygningenes utforming og særlig høyde må reduseres betydelig i 
planen. Ønsker å fortsette med maritim aktivitet/båtaktivitet i Bestumkilen. E18 må i 
tunnel, alternativt foreslås å legge lokk over E18.  
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PBEs kommentar:
Etter offentlig ettersyn har vi redusert byggehøyder og arealutnyttelse i fl ere 
felt. Maksimal byggehøyde tilsvarer 12 etasjer. Dette er illustrert med 3D modell, 
perspektiv, samt sol- og skygge studier i planbeskrivelsen. Ro- og padlebane er sikret 
i bestemmelsene og behov for båtplasser vil ivaretas på Sollerud. PBE mener at det 
vil være en bedre løsning at båtopplagstomta brukes til boliger, næring mm. med en 
park, et grøntområde og en Havnepromenade langs fjorden.  Vi foreslår å legge E18 i 
tunnel.

89.    Hoffsgrenda borettslag
Noe fortetting, mellom bensinstasjon (S21) og jernbanen er en forbedring. 
Hoffsgrenda etterspør manglende konsekvensutredning for en urealistisk 
befolkningsvekst, med sosialt og sosiologiske forhold. De er negative til høydene på 
12-16 etasjer som tar utsikten til sjøen fra Skøyenhagen, og bebyggelsen tett inntil på 
7-8 etasjer. De har forståelse for fl ytting av båtopplag, selv om de har båter der, men 
synes det bygges alt for høyt og avsettes for lite areal til friområde, som vanskeliggjør 
nødvendig tilgang til sjøen som rekreasjonsområde. Felles avfallssug med sentral i 
trikkesløyfa er fjernet i planforslaget uten å belyse konsekvensene. De er bekymret 
for at fl ere vil parkere i de offentlige rommene. 

PBEs kommentar:
Etter offentlig ettersyn har vi redusert byggehøyder og arealutnyttelse i fl ere 
felt. Dette er illustrert med 3D modell, perspektiv, samt sol- og skygge studier i 
planbeskrivelsen. PBE anser parkarealene på Sjølyst som rause, og Bygdøy med sine 
store friluftsområder ligger rett utenfor planavgrensningen. Vi synes det er positivt 
at det er forståelse for den planlagte utviklingen av båtopplagstomten. Høydene er 
redusert etter offentlig ettersyn, og de nye allmenningene skal gi god forbindelse 
til fjorden. Avfallssuget ved trikkesløyfa må få ny plassering, og dette løses i 
detaljregulering. Det arbeides med en veiledende plan for kabler og ledninger (VPKL) 
som også omfatter løsninger for avfallssug på Skøyen. Den overordnede politiske 
føringen er at all økning i persontransport skal tas med kollektiv, sykkel eller gange. 
Det legges opp til en reduksjon i biltrafi kk og gateparkering i området.

90.    Hofstad, Tore
Sameiet Skøyenhagen boligpark har fl otte grøntområder som er en viktig del av 
livskvaliteten for beboere og besøkende, med relativt gode solforhold. Mener 16 
etasjer på nabotomta vil forringe utearealene. 

PBEs kommentar:
Etter offentlig ettersyn har vi redusert byggehøyder og arealutnyttelse i fl ere 
felt. Maksimal byggehøyde tilsvarer 12 etasjer. Dette er illustrert med 3D modell, 
perspektiv, samt sol- og skygge studier i planbeskrivelsen.

91.    Håkonsen, Signhild
Beboer i Skøyenhagen borettslag er glad for at en helhetlig plan for området. Det er 
for mye fokus antall boliger og kontorplasser man kan få inn, og ikke nok fokus på 
hvordan det kan innpasses i eksisterende situasjon. Kvaliteter med nok sollys og 
vindstille områder må ivaretas bedre i områder hvor folk bor og kan ikke erstattes 
med nye grøntområder og parker. Vil heller ha enkelte veldig høye hus enn en lavere 
vegg, men bokvaliteten for eksisterende miljøer må ivaretas. 
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PBEs kommentar:
Etter offentlig ettersyn har vi redusert byggehøyder og arealutnyttelse i fl ere 
felt. Dette er illustrert med 3D modell, perspektiv, samt sol- og skygge studier i 
planbeskrivelsen. 

92.    IN BY
Ønsker å påpeke tre forhold i planen: 

Avgrensingen av T9 må endres for å imøtekomme hensyn til fredningsområdet 
for Bygdøy kulturmiljø. 
Høyder på nybygg begrenses til 4 etasjer mot Smedbråten/Hengsåsen øst i 
Karenslystområdet. 
Alternativ arrondering av Karenslystområdet revurderes. 

PBEs kommentar:
Etter offentlig ettersyn har vi redusert byggehøyder og arealutnyttelse i fl ere felt, 
spesielt mot Hengsåsen for bedre å ivareta hensynet til fredningsområdet. Dette er 
illustrert med 3D modell, perspektiv, samt sol- og skygge studier i planbeskrivelsen. 
Det er lagt inn hensynssoner der det er overlapp med fredningsplanen på Bygdøy.

93.    Ingerø investment AS 
Konsekvensen av forslaget til regulering forringer innsenders hus i Prinsessealléen 
4 estetisk, påvirker gjeldende lys og sol forhold, gir økt innsyn, økt trafi kk og samlet 
sett en økonomisk nedside som ikke kan aksepteres. Mener endelig regulering i 
størst mulig grad bør likebehandle samme område og ikke delregulere den. Dersom 
forslaget til regulering opprettholdes ber de om at hele området reguleres likt slik at 
også de kan bygge helhetlig på linje med naboeiendommer.

PBEs kommentar:
Etter offentlig ettersyn har vi redusert byggehøyder og arealutnyttelse i fl ere 
felt. Dette er illustrert med 3D modell, perspektiv, samt sol- og skygge studier i 
planbeskrivelsen. Et så stort og komplekst område som Skøyen vil utvikles ulikt, og 
ha ulike utbyggingspotensiale. Planen legger opp til høyere utnyttelse jo nærmere 
feltet ligger kollektivknutepunktet.

94.    Kaarhus, Randi
Mener grønne hensyn burde vært et større tema under Aftenpostens byutviklingskveld 
13.9.2016. E18 ble elefanten i rommet denne kvelden. Alle lokale miljøhensyn tilsier 
at det er en forutsetning å legge E18 under bakken for å få til noe som også kan 
tilføre området kvaliteter. Mener også at beboerne i området ble en elefant i rommet 
denne kvelden. Ønsker derfor å få vite når og hvordan beboere på Sjølyststranda 
skal trekkes inn i prosessen og videre om de kan forvente noen reell innfl ytelse 
når prosessen har kommet dit den er. Videre ønsker Kaarhus å få avklart statusen 
til mulighetsstudier og forholdet mellom mulighetsstudier og Byplangrep Skøyen, 
og hva mulighetsstudien til Eiendoms- og byfornyelsesetaten skal brukes til. 
Mulighetsstudien tar ikke hensyn til beboerne eller støysituasjonen i området. I 
den forbindelse stiller Kaarhus to spørsmål, det første er i hvilken grad Plan- og 
bygningsetaten kan se bort fra mulighetsstudien, det andre er om denne studien er 
et utrykk for reell uenighet, ulike syn eller konfl ikt mellom Plan og bygningsetaten og 
Eiendom- og byfornyelsesetaten.

Er skeptisk til den høye områdeutnyttelsen og mener at planen i realiteten ikke hever 
bymiljøkvaliteter i tilfredsstillende grad. Ønsker å vite hvorfor hovedbad ikke har fått 
noen konkret plass i planforslaget.
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PBEs kommentar:
PBE er opptatt av å ivareta grønne hensyn i planen og beboerne så vel som 
samfunnets interesser. Det kunne sikkert vært et større tema på Aftenpostens 
byutviklingskveld, men med et komplekst planarbeid og område som Skøyen vil 
ikke alle tema bli dekket i like stor grad i løpet av en kveld som dette. For øvrig var 
ikke PBE ansvarlig for regien på dettet arrangementet. Det har vært åpen kontordag 
på Skøyen, og åpent møte i forbindelse med offentlig ettersyn. Alle innspill og 
bemerkninger i saken vurderes. Plan- og bygningsetaten er ikke forpliktet til å 
innarbeide resultater fra mulighetsstudien, men vil benytte det som et grunnlag og 
innspill. Mulighetsstudien er gjennomført for å avdekke mulighetene på Sjølyst. PBE 
mener ikke at dette er uttrykk for en konfl ikt mellom etatene.

Etter offentlig ettersyn har vi redusert byggehøyder og arealutnyttelse i fl ere 
felt. Dette er illustrert med 3D modell, perspektiv, samt sol- og skygge studier i 
planbeskrivelsen. I planen er det lagt til rette for idrett innenfor SI1. Vi mener et 
hovedbad på Skøyen vil være positivt, men dette må besluttes politisk.

95.    Kendall Kristoffer
Eiendomsmegler lurer på om Bestumveien 5 E (gnr. 6, bnr. 182, gnr. 5) skal 
eksproprieres. Gjelder salg av eiendommen. 

PBEs kommentar:
Tingstuåsen er tatt ut av planområdet. 

96.    Kleven-Botez Paal
Sterkt imot foreslåtte byggehøyder og utnyttelse, samt vern av Harbitzalléen 2, 6 og 
8.
Viser til høringsuttalelse fra 11.september.

PBEs kommentar:
PBE sin vurdering er at den bevaringsverdige rekken lar seg kombinere med en 
bymessig fortetting, og er valgt ut for å bidra til gatemiljøet og tidsdybde i området.

97.    Klever Øivind-André
Innsender er bekymret for at høyder/antall etasjer i området vil virke som murer for 
de som allerede bor i området, og ikke tilpasset bebyggelsen rundt. Det er lave krav 
til sol og det vil redusere trivselen kraftig. Ønsker en maks høyde på 12 etasjer der det 
er foreslått 16. 

PBEs kommentar:
Etter offentlig ettersyn har vi redusert byggehøyder og arealutnyttelse i fl ere 
felt. Maksimal byggehøyde tilsvarer 12 etasjer. Dette er illustrert med 3D modell, 
perspektiv, samt sol- og skygge studier i planbeskrivelsen. 

98.    KLP Eiendom Oslo AS
Uttalelse til felt S9, Drammenveien 144. Ønsker % BRA minst 550 og maks 
byggehøyde 16 et. Mener at S9 er uegnet til støyfølsom bebyggelse/boliger. 
Næringsbebyggelse kan gis en mer åpen bygningsstruktur og en mer fi nmasket 
byvev. Kun begrensede deler av bebyggelsesstrukturen som vil gi mulighet til boliger 
med akseptable boligkvaliteter. Krav om felles planlegging bør utgå da en stor del er 
ferdig utviklet fra 2016. Ev. kan feltet deles. Viser forslag til nye bestemmelser. 
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PBEs kommentar:
Foreslåtte bestemmelser opprettholdes.

99.    Knudtzon, Harald Nicolay
Knudtzon er glad for at Tingstuåsen er tatt ut av planområdet, men er fortsatt 
bekymret for andre berørte boligområder i Harbitzalléen, Askekroken og Astrids vei. 
Påpeker videre de store økonomiske konsekvensene planen har hatt for beboere 
i området, og mener at en utbygging på Skøyen på sikt ikke vil gjøre noe med 
boligprisene.

PBEs kommentar:
Det er i tråd med overmodnede politiske føringer å legge til rette for høyere utnyttelse 
nært sentrale kollektivknutepunkt. En blanding av boliger og næring vil gjøre Skøyen 
til et mer levende og attraktivt byområde.  Boligområder med forslag om endret 
høyde og utnyttelse er planlagt for en god overgangssone mellom tett og høyt og 
eksisterende boliger.

100.    Knudtzon, Stephen
Mener at områdeplanen for Skøyen ikke er forankret i gjeldende planer blant annet på 
bakgrunn av at Tingstuveien ikke er et område som med utgangspunkt i knutepunkt 
strategien tilsier utbygging.  Det er vanskelig og stille riktige spørsmål i saken, fordi 
det er lagt lokk på informasjon ved å unnta dette fra offentlighet. Ønsker kjørbar 
atkomst Tingstuveien fra Hoffsveien. Minner om at det i Fornebuplanen på tegningen 
s. 201 er vist at Tingstuveien fortsatt skal ha kjørbar atkomst, men i fremtiden fra 
Harbitzalléen. Foreslår at broen over jernbanebroen opprustes, slik at den tåler tyngre 
kjøretøy. 

PBEs kommentar:
Tingstuåsen er tatt ut av planområdet. Broen over jernbanen mellom Tingstuveien 
og Hoffsveien er i dag regulert til gang-/sykkelvei, og den benyttes til kjøring uten 
at den oppfyller de nødvendige tekniske kravene. Planforslaget legger opp til 
samme tilgjengelighet for utrykningskjøretøy som i dagens situasjon. Brann- og 
redningsetaten bekrefter at de benytter atkomst fra vest. Regulering til gang- og 
sykkelvei over boren opprettholdes. Kjøring til eiendommene i Tingstuveien tillates 
ikke fra nordøst. En ny bro over jernbanesporet vil være teknisk utfordrende pga nye 
sikkerhetskrav.

101.    Kolderup, Finn Rosenvinge
Ber i hovedsak om at max byggehøyder rundt Bestumkilen på anslagsvis 5 etasjer, 
og 3 -4 etasjer for de mest sjønære byggene, at bygningsmassen trekkes tilbake og 
trappes fra/mot sjøen. Ønsker gode aktivitetsområder med kultur og ønsker et lavt 
skolebygg og barnehage mot Hengsåsen der idretts-, kultur- og fritidsmuligheter 
også kan tilbys allmenheten. Opparbeidelse og utnyttelse av en god kyststi der 
strandsonen og elven får en viktig rolle. Av miljøhensyn er det et sterkt ønske at E18 
legges under lokk/tunnel. 

PBEs kommentar:
Etter offentlig ettersyn har vi redusert byggehøyder og arealutnyttelse i fl ere 
felt. Dette er illustrert med 3D modell, perspektiv, samt sol- og skygge studier i 
planbeskrivelsen. På den måten har vi åpnet mer opp mot sjøområdet og Hengsåsen. 
Oslo kommune har startet opp detaljreguleringsarbeidet for skole på TY1 Hoff.  Øvrig 
skolebehov i bydelen må utredes i egen prosess i regi av Utdanningsetaten.  Vi 
foreslår å legge E18 i tunnel.



77

102.    Laukholm, Jøran 
Tolker anbefalinger i stedsanalysen i byplangrepet til å påvirke områder utenfor 
planavgrensningen, og stiller spørsmål ved om dette er korrekt. Ønsker ikke 
Mærradalsbekken som blågrønn struktur med tursti inne i hagene langs bekken. 
Ønsker heller å bygge ut i satelittbyene, enn i Oslo.  

PBEs kommentar:
Kun områder innenfor planavgrensningen berøres. Stedsanalyser gjennomføres 
for et større område for bedre å kunne se sammenhenger og grep. Anbefalingene i 
stedsanalysen utenfor planområdet får ikke innvirkning. Mærradalsbekken reguleres 
ikke i denne planen.

103.    Leikanger Einar
Merknadene er rettet til byråd Marie Helene Loe Halvorsen. Mener at å slette 
eksisterende boliger i Tingstuveien for å bygge nytt, tett og høyt, betyr å rasere 
familievennlige bomiljøer som både forvalter en del av Oslos kulturarv og bidrar til 
Oslos image som grønn by, der Oslo har et underskudd av småhus. Det burde være et 
mål å etablere fl ere boliger for livstidsløp, ikke rive de som fi nnes. 

PBEs kommentar:
Tingstuåsen er tatt ut av planområdet. 

104.    Monolith Properties ved Element Arkitekter 
Mener at bevaring av 3 bygg hindrer plassering av ny bebyggelse i formålsgrensen. 
Ønsker heller ny bebyggelse som bidrar til å danne et nytt storkvartal med gode 
kvaliteter, støyvoll mot jernbanen og maks byggegrense 20 meter fra jernbane. 
Krav om felles planlegging for hele delområde BKB1 bør revurderes da det er store 
arealer, og kan være aktuelt å differensiere utnyttelse og områdekategori for høyere 
utnyttelse i øst og god overgang til eksisterende boliger i vest. Vedlagt vurdering av 
verneverdi. 

PBEs kommentar:
PBE vurderer den bevaringsverdige rekken å la seg kombinere med en bymessig 
fortetting, og er valgt ut for å bidra til gatemiljøet og tidsdybde i området. Deling av 
området er vurdert, men ikke funnet hensiktsmessig. Behov for å se området under 
ett, selv om nyere bebyggelse antagelig blir værende som i dag. Byggegrense er satt 
til 20 meter fra midt nærmeste spor i BKB1 og 10 meter i øvrige felt langs jernbanen 
med unntak av Hoffsveien (6 meter).

105.    Multiconsult ASA
Mener at boligandelen er for høy og strider mot regional plan for Oslo og Akershus. 
Områdene 300 m fra kollektivknutepunktet bør ha høy arealutnyttelse og økes 
med 50 %, lav parkeringsdekning og mange arbeidsplasser, og få boliger, mens 
boligandelen bør være høy innenfor 600-1200 m avstand fra kollektivknutepunktet. 
Det er mange felt hvor støy- og luftforholdene ikke er tilfredsstillende for å etablere 
boliger med stille uteoppholdsareal og innendørs areal, som vil kreve spesielle 
bygningstekniske løsninger som ikke er drøftet i planforslaget. De foreslår ikke å 
fl ytte trikken pga de negative konsekvensene for de andre trafi kantgruppene inkl. 
kollektiv, og at avstanden kun er 230m i dag. Gatetun og sambruksområder er 
kun aktuelle ved veldig lav ÅDT (4000 kjt/døgn). For lav utnyttelse og krav til felles 
planlegging kan pga. fl ere små eiendommer innenfor hvert felt og en sammensatt 
bebyggelsesstruktur med bevaringsverdig bebyggelse, næringsbebyggelse og 
bebyggelse av nyere dato hindre utvikling.  
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PBEs kommentar:
Dagens Skøyen har en sonedelt arealbruk som ikke gir det ønskede bylivet. Ved å 
inkludere boliger også i de sentrale områdene av Skøyen gir dette en forbedring 
av bylivet som er ønskelig og tiltrengt på Skøyen. Det legges til rette for en høyere 
utnyttelse enn anslått i kommuneplanen, og en vesentlig høyere utnyttelse enn 
dagens situasjon. Vi anser derfor at planen er i tråd med regional plan for Oslo og 
Akershus. Flytting av E18 ut av Skøyen er den beste løsningen for å redusere støy 
og luftforurensingen. Inntil E18 er lagt om, må ny bebyggelse utformes slik at den 
skjermer boligene fra Støy og svevestøv i størst mulig grad. I bestemmelsene er det 
satt krav til kultur/idrett innenfor noen av feltene.

106.    Nedre Skøyen vei 11, 13 og 15 ved Lund + Slaatto arkitekter
Samlet sett positive til grepene som legges til grunn i utkastet til områderegulering, 
men ønsker især at feltavgrensning på tvers av eiendomsgrenser og krav til felles 
planlegging endres slik at fremdrift kan sikres for deres og tilsvarende prosjekter som 
er i tråd med områdereguleringen. 
PBEs kommentar:
PBE mener at felles planlegging er viktig og gir bedre helhetsløsninger uavhengig av 
eiendomsgrenser. Dette vil være med på å sikre at fellesskapets interesser og gode 
møteplasser ivaretas, også på tvers av eiendomsgrenser.

107.    Norsk Energi
Bevaringsverdig bebyggelse i Hoffsveien 13 gjør det vanskeligere for oss å utvikle 
eiendommen i tråd med de muligheter reguleringsplanen gir. Vi ønsker at vår 
eiendom ikke blir bevaringsverdig, subsidiært at “portnerboligen” ikke blir omfattet. 
Denne bygningen har ikke moderne fasiliteter med mekanisk ventilasjon og kjøling 
som gjør at leieverdien er lav. 

PBEs kommentar:
PBE fastholder sin vurdering av bevaringsverdi og mener eiendommen kan utvikles 
på en god måte hvor bevaringsverdig bebyggelse inkluderes i feltet. Bygget er 
kommunalt listeført på Byantikvarens gul liste. Bevaringsverdien er av en slik 
karakter at byggenes ønskes vernet. Utover kulturminneverdien bidrar de til et variert 
bygningsmiljø.

108.    Olafsen, Roger Mollan
Har fl ere konkrete forslag til endringer, sørlig i forhold til trafi kk. Deriblant at 
Skøyen Torg planlegges bilfri, at ulike lokale identiteter i nabolagene fremheves, 
hoffsdiagonalen legges inn i planen, en ringvei for lokaltrafi kk etableres, en lokal vei 
mellom Thune og Hoff etableres i dagens trikketrase, Hovfaret planlegges som den 
nye “bygaten” igjennom Hoff med butikker, Hoffsveien gjøres om til en miljøgate 
med boliger på begge sider, Ring 2 ledes ut på Bygdøy Alle/Bygdøylokket slik at 
de slipper gjennomgangs trafi kk på Thune og at E18 gjøres om til bygate. Ønsker 
miljøregnskap for utviklingen og etterspør konsekvensanalyse for når man endrer krav 
til parkeringsnormer fra ytre til indre by. Foreslår også en synliggjøring av Skøyens 
historie med tidlig landbruk, industri og varemesse. Dette bør synliggjøres i form av 
utsmykning av offentlige rom og plasser. Området er i dag også et kompetansesenter 
i kraft av de bedrifter som fi nnes der i dag. Samt viktigheten ved gode forbindelser 
mellom de forskjellige nabolagene.  
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PBEs kommentar:
Trafi kkanalysene har utredet fl ere løsninger og anbefalingene er lagt til grunn 
i områdereguleringen. Det er lagt til grunn høy kvalitet på rom og plasser, men 
detaljering sikres i senere planlegging. Nye og sterkere forbindelser for gående 
og syklende er sikret i planen. Hoffsdiagonalen ble tatt ut av planforslaget etter 
sterke innvendinger fra andre statlige og kommunale etater, og erstattes av andre 
trafi kkreduserende tiltak. Det er ikke realiserbart med et bilfritt Skøyen torg uten 
Hoffsdiagonalen.

109.    Oslo Areal AS
Mener at utnyttelsen fl ere steder virker urealistisk høy uten å være diskutert med 
grunneierne. PBE burde tatt mer hensyn til eksisterende bruk.  Pågående private 
planer må ikke hemmes og forsinkes av områdereguleringen. For område S11 må 
kotehøyden økes til +70m eller det må tillates mindre høyde for boligetasjene. Så 
lenge trafi kken på E18 og togtrafi kken ikke reduseres blir kravet om 50 % bolig 
vanskelig å oppfylle. Forutsetningene om boligandel må knyttes til muligheten for å 
oppfylle krav til støyfrie soner og luftkvalitet på utearealene.

PBEs kommentar:
Pågående private planer må imøtekomme hensynene som fastsettes i 
områdereguleringen. PBE har utført egne studier, og mener det skal være mulig å få 
til ønsket boligandel og samtidig oppfylle krav til stille soner. 

110.    Prinsessealléen 1 AS ved Advokatfi rma Lønnum DA
Mener at 5 etasjer virker kunstig lavt etter som all øvrig bebyggelse i disse gatene 
blir høyere. Bør være minst 8 et. Ønsker ikke å låse strukturen på utvikling av 
eiendommen. 

PBEs kommentar:
 Bebyggelsen i randsonen er utformet for å tilpasse seg en bymessig gate, og markere 
overgangen mellom småhusområdet og sentrale Skøyen.

111.    Roland, Even Sandvold
Mener planen foreslår ekstrem fortetting, skyggelegging og forringer bomiljøet. 
Oppfordrer til at det tas hensyn til eksisterende boliger, lysforhold, grøntarealer, 
maks høyde. Fortettingen må skje der det er plass, ikke på bekostning av bomiljø. 

PBEs kommentar:
Etter offentlig ettersyn har vi redusert byggehøyder og arealutnyttelse i fl ere 
felt. Dette er illustrert med 3D modell, perspektiv, samt sol- og skygge studier i 
planbeskrivelsen. 

112.    Rotnes, Jens Petter 
Etterspør hensikten med å generalisere idrettsaktiviteter. Mener volleyball og 
lignende er for uspesifi sert. Ønsker at fl erbrukshall og organisert idrett prioriteres, i 
sammenheng med behov, sesong og tid på året.   

PBEs kommentar:
Det skal bygges en fl erbrukshall sammen med ny skole på Hoff TY1. Det er også lagt til 
rette for idrett på Sjølyst. Nærmere spesifi sering gjøres i detaljreguleringsplan.
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113.    Rotnes, Jens Petter
Er kritisk til planen. Mener hovedsakelig at det planlegges for høyt og massiv 
utbygging, hvor solforhold ikke er hensyntatt. Mener at planen legger opp til 
å rive fungerende bebyggelse. Negativ til Orkla sin utbygging. Stiller spørsmål 
ved å tillate denne utbyggingen før vedtatt områdereguleringsplan. Oppfatter at 
Statens Vegvesens innsigelse til planen og deres innspill om at E18 blir liggende i 
dagen, er såpass alvorlig at hele planprosessen bør startes opp på nytt. Mener det 
ikke er troverdig med tunnelløsning for E18. Gjør oppmerksom på feil om dagens 
ekspressykkelvei langs E18. Det står at det BØR samarbeides med Statens Vegvesen 
om E18, men dette er vagt. Ønsker ikke høyhus og utnyttelsesgraden. Mener at å 
bygge ut strandsonen er en ødeleggelse. Synes utredning av båthavnens muligheter 
er mangelfull. Er misfornøyd med Bygdøylokket, samt at sykkelmafi aen fortrenger 
gående. Hvordan planlegges det for syklende og hva er en transportsyklist? Påpeker 
at strandsone er sårbar og at det ikke er riktig å bygge så tett på Hengseng. Prosessen 
går får fort og byrådet har for mye hastverk, hvor konsekvensen er at innbyggere ikke 
blir involvert. 

PBEs kommentar:
Etter offentlig ettersyn har vi redusert byggehøyder og arealutnyttelse i fl ere felt. På 
den måten har vi åpnet mer opp mot sjøområdet og Hengsåsen. Dette er illustrert 
med 3D modell, perspektiv, samt sol- og skygge studier i planbeskrivelsen. Planen 
forutsetter E18 i tunnel, men kan i stor grad realiseres også med E18 som i dag. Dialog 
og samarbeid med SVRØ forutsettes i den videre prosessen knyttet til løsninger 
for E18 på Skøyen. PBE mener at Sjølyst bør utvikles, både med bolig og grønt og 
forlengelse av Havnepromenaden vestover. Sykkelforbindelsen øst - vest i Oslo 
opprettholdes. En transportsyklist benytter sykkel primært for transport mellom 
målpunkter, for eksempel hjem og jobb, og omtales ofte som en hurtigsyklist. Orklas 
byggesak er godkjent basert på godkjent reguleringsplan, og i tråd med innledende 
arbeid med områdereguleringen (byplangrepet). 

114.    Sameiet Bygdøy alle 115/117 
Bekymring i forhold til borettslaget utsatte plassering til støy og luftforurensing 
mellom E18 og jernbanesporet. Ønsker at E18 legges i tunnel og foreslår to 
strakstiltak: 1.) Utbedring av E18 under Bygdøy-lokket, ved å gjøre den dyp nok til at 
tungtransporten ikke behøver å kjøre over Bygdøy Alle. 2.) Støyskjerm i glass mellom 
E18 og Bygdøy Alle. 

PBEs kommentar:
Trafi kkpåvirkning og konsekvenser av foreslått fortetting er utredet nærmere etter 
offentlig ettersyn. Tilleggsutredningene viser at kollektivtrafi kken vil få noe redusert 
fremkommelighet innenfor og utenfor planområdet fram til E18 er fl yttet vekk fra 
Skøyen. Skøyen har i dag en for høy forurensing både av NO2 og PM10. Planen legger 
opp til at ny bebyggelse må utformes slik at den tar hensyn til luftkvaliteten, samtidig 
som reduksjon av biltrafi kk og ny teknologi vil bidra positivt. Det kan være aktuelt 
med strakstiltak i en fase før E18 i tunnel. Dette er ikke vurdert nærmere i denne 
planen, men vil være en oppfølgingsoppgave.

115.    Sameiet Drammensveien 130
Feltutnyttelse bør avspeile nærhet til kollektivknutepunktet og S10 bør ha mye høyere 
utnyttelse (350 % og høyde maks kote 36). Områdeplanen bør ikke legge for strenge 
begrensninger på utvikling av området gjennom vern, men heller overlate dette til 
detaljregulering og byggesak.
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PBEs kommentar:
Utnyttelse er høyest nærmest kollektivknutepunktet. Bestemmelsene for S10 endres 
ikke. Planen foreslår bevaring av bygninger og kulturmiljøer vi mener er viktige som 
identitetsskaper, historiefortellere og som tilfører en tidsdybde.

116.    Sameiet Harbitzalléen 14 
Sameiet Harbitzalléen 14 ønsker boligområdet beholdt slik det er, men at en 
regulering av høyde er ok. Antar at det ikke kan gjøres ekspropriering til boligformål, 
ettersom boligene er fra 2008.

PBEs kommentar:
PBE har ikke vurdert å foreslå ekspropriasjon, og vil heller ikke ekspropriere til 
boligformål. Utvikling av området vil skje på initiativ fra grunneierne. 

117.    Selmer Holding as 
Har sendt inn skisser med forslag til utvikling av de meste sentrumsnære 
eiendommene, samt løsning på trafi kksituasjon. 

PBEs kommentar:
Skissene er gjennomgått og vurdert som innspill til planen.

118.    Selvaag Eiendom
Utadrettet virksomhet på begge sider av Hoffsveien vil bidra til levende bymiljø. 
Ønsker passeringsspor for jernbanen i tunnel. Håper endelig plassering av 
metrooppgang kan tilpasses faktisk bebyggelse over bakken.  

PBEs kommentar:
PBE foreslår tosidig bebyggelse med åpne fasader og utadrettet virksomhet. Vi er 
enige i at en sporutvidelse for jernbanen må løses i tunnel. Dette avgjøres på politisk 
nivå. Metrooppganger vil bli lagt i tråd med vedtatte regulering for Fornebubanen, 
men med innpassing i ny bebyggelse (felt S3).

119.    Skanska CDN OSLO 1 AS
Beskriver usikkerhet knyttet til byggegrense mot jernbanen som svært uheldig. PBEs 
krav om plassering er nærmere jernbanesporene enn det Bane NOR i utgangspunktet 
tillater. 

PBEs kommentar:
PBE mener et nytt jernbanespor i dagen gjennom Skøyen, strider mot en forsvarlig 
utvikling av et av Norges mest sentrale kollektivknutepunkt, og legger derfor til 
grunn at en eventuell sporutvidelse legges i tunnel utenom Skøyen. Byggegrenser 
som foreslått er utarbeidet i samarbeid med Bane NOR under forutsetning av at 
tunnelløsning blir valgt. 

120.    Skauge Kenneth
Takknemlig for at vi tør å bygge tettere og høyere.  

PBEs kommentar:
Positiv tilbakemelding og innspill tas til orientering videre i prosessen.
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121.    Skøyen Terrasse Boligsameie
Ønsker Hoffsdiagonal og ny forbindelse mellom E18 og Ring 2, samt E18 i tunnel. 
Stenging av nedre Skøyen vei vil forverre framkommeligheten for beboere i Skøyen 
terrasse avhengig av bil. Ønsker at ikke vedtatt norm for størrelse på uteareal 
per elev legges til grunn på skolen. Støytiltak for rekreasjonsområder må sikres 
i detaljregulering. Etterlyser konsekvenser for luftforurensning. Ønsker dagens 
strandlinje uten bebyggelse. 

PBEs kommentar:
Ulike trafi kkløsninger er utredet og de anbefalte løsningene er vist i planforslaget.  
Hoffsdiagonalen ble tatt ut av planforslaget etter sterke innvendinger fra andre 
statlige og kommunale etater, og erstattes av andre trafi kkreduserende tiltak.  
Ny forbindelse mellom E18 og Ring 2 er utredet, men ikke funnet som en god 
løsning for å redusere trafi kken. Fremkommeligheten for privatbil vil bli redusert. 
Trafi kkpåvirkning og konsekvenser av foreslått fortetting er utredet nærmere 
etter offentlig ettersyn. Skøyen har i dag en for høy forurensing både av NO2 og 
PM10. Planen legger opp til at ny bebyggelse må utformes slik at den tar hensyn til 
luftkvaliteten, samtidig som reduksjon av biltrafi kk og ny teknologi vil bidra positivt. 
Det legges opp til en forbedring av sykkelveiruter både i eget anlegg og sykkelgater.
 

122.    Skøyenhagen Boligpark ved Kvale Advokatfi rma
Bemerkningen gjelder felt S6. Mener at det ikke må oppføres bebyggelse eller velges 
arkitektoniske løsninger som påvirker boligsameiernes sol- og lysforhold og sikt mot 
fjorden. Det må legges opp til en bygningshøyde og struktur som skaper en naturlig 
balanse mot bebyggelsen i Skøyenhagen. Turveien på vestsiden av elven må bevares 
og oppgraderes og ved utvikling av området må hensyn til myke trafi kanter ivaretas. 
Skøyenhagen ønsker å vite hva reguleringen “sentrumsformål”, boligsameiet er 
regulert under, innebærer og hvilke fremtidige virkninger det kan få. 

PBEs kommentar:
Etter offentlig ettersyn har vi redusert byggehøyder og arealutnyttelse i fl ere 
felt. Dette er illustrert med 3D modell, perspektiv, samt sol- og skygge studier i 
planbeskrivelsen. Sentrumsformål omfatter bolig, offentlig/private tjenesteyting, 
kultur, forretning og bevertning mm. PBE legger til rette for mer bymessighet i 
området.

123.    Sogn, Petter Christian
Påpeker at Tingstuveien 18 b feilaktig vises til som særlig bevaringsverdig i planen, 
grunnet en feilskrift. Ønsker mer detaljerte opplysninger om hvilke eiendommer som 
forutsettes ekspropriert. 

PBEs kommentar:
Tingstuåsen er tatt ut av planområdet.

124.    Solheim, Rune
Spørsmål om hvorvidt båtplassene skal fl yttes og om det skal bygges ut der. 

PBEs kommentar:
Båtopplaget skal inkluderes i pågående konseptvalgutredning (KVU) for erstatning 
av båtopplagsplasser og småbåtplasser i Bestumkilen i regi av Bymiljøetaten. PBE 
har sett på behovet og vurdert Sollerud som et alternativ for erstatning båtplasser 
og båtopplagsplasser. Sjølyst vil utvikles som en forlengelse av Skøyen, med parker, 
grøntarealer og Havnepromenade mot sjøen.
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125.    Stavnes, Odd Michael 
Ønsker utforming av området med hensyn til sol-, vind- og andre klimatiske forhold. 
Foreslår terrasserte bygninger og lavere bebyggelse på båtopplagstomten for ikke 
å blokkere tilgang til sjøen. Oppfordrer til å trekke lærdom av lignende prosjekter i 
Bjørvika.  

PBEs kommentar:
Planen er oppdatert med fl ere referanser. Etter offentlig ettersyn har vi redusert 
byggehøyder og arealutnyttelse i fl ere felt. Dette er illustrert med 3D modell, 
perspektiv, samt sol- og skygge studier i planbeskrivelsen. Ulike prinsipper for 
utforming er undersøkt. Planen binder ikke opp til enten terrasserte bygg eller 
annet. Tiltak for begrenset veitrafi kk på Skøyen vil bedre luftforurensingen. Felles 
planlegging er positivt i så måte. Vi er opptatt av å holde dragene langs elvene åpne, 
fordi de er viktige kaldluftdrenasjepassasjer. Det er laget sol- skyggestudier av 
planforslaget, og det er krav til at solforhold dokumenteres i detaljreguleringen.

126.    Storebrand Eiendom AS ved Rambøll 
Omfatter Felt S5. Foreslår 40 % av arealet til grønnstruktur for større rom for 
tilpasning til terreng og landskap og økt fl eksibilitet. Grøntsone langs elva samt trikk 
og 2-sidig bebyggelse i Hoffsveien bidrar til mindre handlingsrom i feltet. Dersom 
utbyggingsvolumet ikke økes i planforslaget vil det ta lengre tid før det er økonomisk 
lønnsomt å rive eksisterende bebyggelse. Ønsker revidert løsning. Ønsker Hoffsveien 
9 bevart på samme måte som nr 11 som en del av bygningsmiljøet. 

PBEs kommentar:
PBE er kjent med hvordan bindinger utenfor feltet begrenser handlingsrommet, 
men mener det er viktige forhold som må sikres. Byggefeltet er utvidet frem til 10 
meter mot Hoffselva med en hensynssone der 30 % innenfor sonen kan bebygges. 
Hoffsveien 9 er ombygget fl ere ganger og bevares ikke som del av torget. Det ligger 
en ønsket sykkelforbindelse fra Harbitzalléen via torget til T3.

127.    Svegården, Janne Krisitin
Stiller spørsmål ved planleggingsprosessen av Tingstuåsen, hensyn til støyskjerm 
mot jernbane og atkomst for stigebiler fra brannvesenet. Innsender ønsker å vite 
hvordan parkering er tenkt regulert, hvorfor de grønne lungene ikke er planlagt i 
tilknytning til den foreslåtte blokkbebyggelse, og mener at foreslåtte byggehøyder 
ikke kan overstige dagens byggehøyder.

PBEs kommentar:
Etter offentlig ettersyn har vi redusert høyder og arealutnyttelse i fl ere felt. Dette er 
illustrert med 3D modell, perspektiv, samt sol- og skygge studier i planbeskrivelsen.  
Planarbeidet er gjennomført iht lovkrav, og det er avholdt åpent møte om 
oppstart av områdereguleringen, workshop for grunneiere med utbyggingsplaner, 
medvirkningsseminar for barn og unge i bydel Ullern og bydel Frogner, 
informasjonsmøte for velforeninger i bydel Ullern, åpen kontordag og åpent møte i 
forbindelse med offentlig ettersyn. Tingstuåsen er tatt ut av planområdet.

128.    Sømme, Christian
Beboer ber om at bebyggelseshøydene ved Nedre Skøyen Vei 11, 13 og 15, reduseres 
fra 6-8 etasjer til 3-4 etasjer, slik at mønehøydene i Askeveien 2 blir videreført og 
avtrappes.  Naturlig at trikketraseen blir værende. Har forslag til nye bestemmelser. 
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PBEs kommentar:
Etter offentlig ettersyn har vi redusert byggehøyder og arealutnyttelse i fl ere 
felt. Dette er illustrert med 3D modell, perspektiv, samt sol- og skygge studier i 
planbeskrivelsen. Bebyggelsen i randsonen er utformet for å tilpasse seg en bymessig 
gate, og markere overgangen mellom småhusområdet og sentrale Skøyen. Her ønskes 
det en funksjonsblanding, ikke bare boliger. PBE anbefaler fl ytting av trikketrasé.

129.    T H Holm eiendom AS
For felt BKB4, Engebrets vei 3-7, ønskes krav til minimum 80 % bolig fjernet. For felt 
BKB3, Hoffsveien 21-23, ønskes krav til barnehage fjernet. For felt S1, Hovfaret 8 
og Hoffsveien 15, ønskes krav til 50 % bolig fjernet. Ønsker å beholde kontor som 
hovedformål, men sentrumsformål aksepteres. 

PBEs kommentar:
Kravet om barnehage er tatt ut, da behovet dekkes opp andre steder innenfor 
planområdet. Planforslaget opprettholdes for å ivareta overordnede føringer om å 
bygge fl ere boliger.

130.    Thorsnes Eiendom ved R21 arkitekter
Thorsen eiendom har i forbindelse med ønsket utvikling på sin eiendom innsendt 
mulighetsstudie (vedlagt innspillet) og avholdt forhåndskonferanse. Thorsen eiendom 
mener at krav til felles planlegging med reduksjon i bygningsvolum vil føre til at det 
ikke vil bli utvikling på feltet og dermed ikke etablert fl ere boliger som er intensjonen 
i planen. De mener at deres eiendommer bør utvikles sammen med B9 og S1 for å se 
revitaliseringen av Hoffselva i sammenheng. Hovfaret 11 bevares i planen, men består 
av tre byggetrinn hvorav kun det første byggetrinnet fra 1942 bør bevares.

PBEs kommentar:
Feltavgrensningen endres og det legges en hensynssone frem til 10 m fra elvekant 
der 60 % av sonen kan bebygges. Grønnstrukturen blir smalere enn 20 meter fra 
elvekant, slik det er foreslått i kommuneplanen. Siden arealet i grønnstrukturen er 
østvendt har det mindre kvalitativt potensiale enn et vestvendt område. Bebyggelsen 
som er oppført på gul liste foreslås regulert til bevaring i tråd med Byantikvarens 
anbefaling.

131.    Torgersen Tarjei Halvor
Barn og unge i det sentrale Skøyenområdet fortjener mer bærekraftige oppvekstvilkår 
enn de har i dag, spesielt mht. trafi kkbelastning, luftkvalitet, tilgjengelige utearealer 
for lek og rekreasjon og lokaler for innendørs aktivitet.

PBEs kommentar:
I planen er det satt krav om kulturformål/idrett innenfor noen felt. Vi foreslår at 
kollektivknutepunktet styrkes, at det legges til rette for gående og syklende, og at det 
innføres trafi kkreduserende tiltak.

132.    Toverud, Simen Foss
Foreslåtte løsninger for Skøyen torg viser at løsningene avhenger av en endring 
av nåværende E18 eller etablering av Hoffsdiagonal. Utbygging etter planen kan 
medføre riving av både eksisterende og fremtidig infrastruktur. Mener derfor at videre 
utbygging av området må vente til dette er avklart.
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PBEs kommentar:
Hoffsdiagonalen ble tatt ut av planforslaget etter sterke innvendinger fra andre 
statlige og kommunale etater, og erstattes av andre trafi kkreduserende tiltak.  E18 
foreslås lagt i tunnel. Innsendte planforslag som oversendes til politisk behandling, 
må påregne at videre behandling avventes til områdereguleringen er ferdigbehandlet.

133.    Tryti, Helge Asbjørn 
Bygdøy var fra gammelt av en øy. Foreslår, når E18 blir lagt i tunnel, at det bygges en 
kanal fra Frognerkilen til Bestumkilen stor nok til at fritidsbåter kan benytte kanalen.

PBEs kommentar:
Det historiske landskapet på Skøyen er forsøkt tydeliggjort gjennom blant annet 
bevaring av bygg, gateforløp og åpning ev Frognerelva. PBE har ikke videre vurdert en 
løsning med kanal i dette arbeidet, men det kan være aktuelt å se på en slik løsning i 
sammenheng med nærmere utredninger av løsninger for E18.

134.    Ungher Stein 
Påpeker feil opplysning gitt i referat fra medvirkningsseminar 12.april 2016 for barn 
og unge i Skøyens nærområde, Mener at tilbudet er mangelfullt og foreslår derfor 
tilsammen to nye kunstgressbaner ved Skøyen- og Smestad skole.

PBEs kommentar:
Opplysningene er oppdatert. Det skal bygges fl erbrukshall i felt TY1 og idrettsformål 
og tilrettelegging for spillefl ater er tatt med i bestemmelsene. 

135.    Vance Bibi Plahte
Det skal reguleres 79 % til næringsbebyggelse og forventet boligbygging er på 
1500 leiligheter. Det bør ikke etableres så mye ny næring. Generelt har det vært for 
dårlig medvirkning med beboerne for eksempel på Tingstuåsen ang. boligene som 
inngikk i skole, grønnstruktur og barnehageformål. Grunneierne har blitt favorisert i 
medvirkningsprosessen og har fått “forhåndsregulert” områder. Forvaltningsloven er 
ikke ivaretatt og det fi nnes ikke referater fra møter mellom byråd Hanna E. Marcussen 
og utbyggere. For at området kan utvikles forutsettes det at Fornebubanen, E18 i 
tunnel, fl yting av dagen båtopplag og fl ytting av trikken er på plass. 

PBEs kommentar:
Det legges opp til en boligandel på ca 43 % på hele Skøyen. Tingstuåsen er tatt ut av 
planområdet.  Planarbeidet er gjennomført iht. lovkrav, og det er avholdt åpent møte 
om oppstart av områdereguleringen, workshop for grunneiere med utbyggingsplaner, 
medvirkningsseminar for barn og unge i bydel Ullern og bydel Frogner, 
informasjonsmøte for velforeninger i bydel Ullern, åpen kontordag og åpent møte 
i forbindelse med offentlig ettersyn. Vi ser likevel at direkte berørte naboer burde 
ha vært kontaktet i forkant av offentlig ettersyn. Det er tre detaljreguleringer som er 
vedtatt etter at byplangrepet for Skøyen ble utarbeidet i juni 2015, Drammensveien 
149, Harbitzalléen 1-7 og Drammensveien 145-147.  Her vil gjeldende regulering 
videreføres. Øvrige innsendte planforslag som oversendes til politisk behandling, må 
påregne at videre behandling avventes til områdereguleringen er ferdigbehandlet. 
Sjølyst kan utvikles før E18 fl yttes, mens erstatning av båtopplaget må være på plass 
før båtene kan fl yttes.
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136.    Veidekke eiendom AS
Ønsker en ny vurdering av skoleplassering og vurderer om størrelsen på Hoff torg er 
for stort til å kunne aktiveres. Ønsker andre funksjoner og høyere byggehøyder og 
utnyttelse. Behov for felles planlegging mellom TY1 og B9.

PBEs kommentar:
PBE anbefaler den foreslåtte plasseringen og vil jobbe videre med den. Det tillates 
en blanding av andre funksjoner på TY1 også, ikke bare en skole. Byrommet Hoff torg 
er vurdert som stort, noe vi mener er riktig i et område som skal utbygges betydelig. 
Det forutsettes at plassen opparbeides med funksjoner som inviterer til opphold og 
aktivitet, samt et godt samspill med byggene rundt.

137.    Vollan Arild
Mener at PBE ikke har forholdt seg til formelle forutsetninger som medvirkning 
innebærer. Varselbrev via Altinn er ikke tilstrekkelig, samt sammenblanding av 
geografi ske begrep, har ført til forvirring vedrørende hvilket område varslingen og 
planen gjelder. Viser til at Tingstuåsen ikke er et lokalt kjent stedsnavn som brukes. 
Tingstuveien er en del av stedet Bestum. Innsender er bekymret over hvorvidt 
Tingstuveien 21 skal rives. Påpeker at Tingstuveien 21 stod på Byantikvarens gule 
liste, at det er en høyst verneverdig bygning, og betyr mye for nabolaget og byen. 

PBEs kommentar:
Tingstuåsen er tatt ut av planområdet.  

138.    Widing, Eva
Oslo bør ikke bli en utbyggerstyrt by. Opplever liten involvering og informasjon til 
beboere på Tingstuåsen.  Arealene mellom husene er viktige og må ikke ofres for 
økt utnyttelse. For høye bygg og for lite mellomrom. Ønsker kjøring til Tingstuveien 
fra Hoffsveien. For høyt og for høy utnyttelse med for tett boligmasse. Bør redusere 
andelen kontorareal i boligenhetene.  

PBEs kommentar:
Planarbeidet er gjennomført iht. lovkrav, og det er avholdt åpent møte om 
oppstart av områdereguleringen, workshop for grunneiere med utbyggingsplaner, 
medvirkningsseminar for barn og unge i bydel Ullern og bydel Frogner, 
informasjonsmøte for velforeninger i bydel Ullern, åpen kontordag og åpent møte 
i forbindelse med offentlig ettersyn.  Vi ser likevel at direkte berørte naboer i 
Tingstuveien burde ha vært kontaktet i forkant av offentlig ettersyn. Etter offentlig 
ettersyn har vi redusert byggehøyder og arealutnyttelse i fl ere felt. Dette er illustrert 
med 3D modell, perspektiv, samt sol- og skygge studier i planbeskrivelsen. Broen 
over jernbanen mellom Tingstuveien og Det er satt minimumskrav til boligandel i de 
enkelte felt, og nærmere arealfordeling vil avklares i detaljregulering. Hoffsveien er i 
dag regulert til gang-/sykkelvei, og den benyttes til kjøring uten at den oppfyller de 
nødvendige tekniske kravene. Planforslaget legger opp til samme tilgjengelighet for 
utrykningskjøretøy som i dagens situasjon. Brann- og redningsetaten bekrefter at de 
benytter atkomst fra vest. Regulering til gang- og sykkelvei over boren opprettholdes. 
Kjøring til eiendommene i Tingstuveien tillates ikke fra nordøst. En ny bro over 
jernbanesporet vil være teknisk utfordrende pga nye sikkerhetskrav. 

139.    Wikstrøm, Lars Åke Folke 
Ønsker ikke 16 etasjer i nabobygg til sameiet Skøyenhagen boligpark. Opplever at 
bokvaliteten er nedprioritert. 
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PBEs kommentar:
Etter offentlig ettersyn har vi redusert byggehøyder og arealutnyttelse i fl ere felt, 
blant annet i tilgrensende felt til Skøyenhagen boligpark. Dette er illustrert med 3D 
modell, perspektiv, samt sol- og skygge studier i planbeskrivelsen.

140.    Yu Karie
Leieboer er bekymret for økt luftforurensning og støy ved fl ere boligområder, om 
den tidligere trikketraseen blir omgjort til vei. Ønsker at strekningen blir gjort om 
til en gangvei. 16-etasjers bygg vil ødelegge livskvalitet på bakgrunn av minimale 
solforhold i Norge om vinteren. 

PBEs kommentar:
Etter offentlig ettersyn har vi redusert byggehøyder og arealutnyttelse i fl ere 
felt. Maksimal byggehøyde tilsvarer 12 etasjer. Dette er illustrert med 3D modell, 
perspektiv, samt sol- og skygge studier i planbeskrivelsen. Trikketrasé gjennom 
Sofi enlund har blitt vurdert i planarbeidet, men trikken gjennom Hoffsveien og 
Drammensveien anses som en bedre løsning. Biltrafi kken i sykkelgata vil være lav, og 
ikke ha gjennomgangstrafi kk. Konsekvenser for luftkvalitet og utlufting i området ved 
foreslått fortetting, er utredet nærmere etter offentlig ettersyn. 

1.8.3 Bemerkninger ved begrenset høring
På bakgrunn av innkomne bemerkninger ved offentlig ettersyn, samt PBEs 
videre arbeid med løsninger, ble det gjort endringer i planforslaget. Det justerte 
planforslaget var på begrenset høring i perioden 26.04.16 – 11.05.18, hvor det 
kom inn 82 uttalelser. Mindre justering av bestemmelsene ble også varslet direkte 
berørte i perioden 23.05.18 – 06.06.18, hvor det kom inn 7 uttalelser. Nedenfor følger 
en oppsummering av innspillene med Plan- og bygningsetatens kommentarer. En 
fullstendig oversikt over uttalelsene er gjengitt i vedlegg 5.

Innsigelser (2)

1.      Bane Nor
Bane NOR opprettholder innsigelsen til planen i påvente av avklaring av ny 
regiontogtrasé (tunnel- eller dagalternativ) på strekningen Oslo S-Lysaker, og mener 
det er mest hensiktsmessig å drøfte forhold knyttet til jernbanen samlet når trasévalg 
er gjort.

PBEs kommentar:
PBE har hatt en god dialog med Bane NOR om pågående utredningsarbeid. Vi velger 
å fremme planen med forutsetning om at tunnelalternativet blir valgt. Dette for å 
unngå forsinkelser og fordi PBE mener dette er den eneste løsningen som ivaretar en 
kompakt og bymessig utvikling.

2.      Statens vegvesen: 
Viser til sin innsigelse ved offentlig ettersyn og at planforslaget ikke har blitt revidert 
etter konklusjoner fra trafi kkanalysen og luftforurensingsanalysen. De opprettholder 
innsigelsen ved offentlig ettersyn for pkt. 1 og 2, men frafaller etter nærmere 
vurderinger innsigelsen til punkt 3 om luftkvalitet på dette plannivået.  De vil komme 
tilbake til en nærmere vurdering for dette forholdet i de enkelte detaljreguleringen(e). 
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Innsigelse knyttet til innskrenking av Statens vegvesens myndighetsområde etter 
Veglova: 
SVV viser til at planforslaget innebærer omregulering av statlig vegareal til 
utbyggingsformål og påpeker at det baseres på urealistisk tunnelløsning som vil 
medføre store negative konsekvenser for transportsystemet mht. sikkerhet og 
regularitet og vesentlig økte kostnader til drift og vedlikehold. Tunnelen vil føre til 
store negative konsekvenser utenfor planområdet ved Frøyas have/ Frognerstranda 
og Vækerø. Konsekvenser og gjennomførbarhet er ikke vurdert. Det er svært kostbart 
og ikke forankret i NTP 2018-2029 eller utredet etter utredningsinstruksen for statlige 
investeringer (KBU/KS1). Foreslått regulering av E18 er i konfl ikt med SVVs anbefalte 
tiltak på E18 knyttet til trafi kksikkerhet og kollektivfremkommelighet i tillegg til 
planlagt oppgradering av hovedsykkelrute E18 til ekspress-/ høystandard sykkelvei. 
SVV har i møter med Oslo kommune lagt fram sine behov for E18 med ulike typer 
tilrettelegging. Feltene inntil E18, særlig på sørsiden må reguleres med generøs 
byggegrense. Veiløsningene langs dagens E18 er på ingen måte tilstrekkelig og 
fremstår ikke planlagt mtp. linjeføring og tverrsnitt. Spesielt påpeker SVV at det er 
behov for innpassing av svingefelt, signalanlegg, skilt o.l. i kryss. Rundkjøringene, 
spesielt den søndre vil få økt trafi kk som følge av utbyggingen, noe som vil gå ut over 
kollektivfremkommeligheten. 

SVV opprettholder innsigelsen inntil planen er justert med kart og bestemmelser som 
viser dagens E18. Siden det ikke er enighet om byggegrense, krever SVV at veglovas 
bestemmelser om byggegrense opprettholdes for å kunne ivareta fremtidig utvikling 
av E18 med tilhørende kryss og høystandard hovedsykkelrute.   

Innsigelse pga. konsekvenser for kollektivtransportens fremkommelighet
Trafi kkanalysen viser at selv når gang, sykkel og kollektiv tar all veksten frem mot 
2030, vil trafi kkavviklingen føre til forsinkelser for kollektivtrafi kken, både utenfor 
og delvis innenfor planområdet, og at en direkte konsekvens av redusert kapasitet 
på Skøyen, er tilbakeblokkering av E18. Foreslått fl ytting av trikken samt de sterke 
føringene om kryssform og antall kjørefelt for øvrig trafi kk gjør at vegsystemet ikke vil 
få den fl eksibiliteten som trengs gjennom et sentralt knutepunkt og henviser til andre 
prosesser som bl.a. Dronning Eufemias gate og fremkommelighetsproblemene for 
buss her. 

SVV beskriver at det vil være nødvendig med reduksjon av 30-40 % og over 50 % 
i enkelte veiarmer for å oppnå en situasjon der kollektivtrafi kken kommer relativt 
uhindret frem, noe SVV mener er urealistisk både som en generell nedgang og som 
fl ytting av trafi kk pga. tilsvarende store kapasitetsproblemer og dermed økt reisetid 
for kollektiv andre steder i Oslo. 

Trafi kkanalysen viser at det ekstra kjørefeltet som er lagt inn fra sør ikke bidrar til å 
bedre situasjonen vesentlig. Evt. tekniske løsninger for å forhindre tilbakeblokkering 
vurderes ikke som godt nok som avbøtende tiltak. SVV mener det både ved 
Skøyen og Bygdøylokket må forventes tilbakeblokkering ut på E18 med økt fare for 
trafi kkulykker.  

SVV opprettholder dermed innsigelsen inntil planforslaget revideres med dokumentert 
fungerende trafi kale løsninger som sikrer akseptabel avvikling og fremkommelighet 
for kollektivtransporten.  

De mener trikkeforslaget til Ruter bør inngå i områdereguleringen. Trafi kkavviklingen 
for buss, trikk og bil får her minimale endringer sammenlignet med dagens situasjon. 
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Om bestemmelse for o_T5 (Skøyen torg syd) og o_T6 (Stasjonsallmenningen):
SVV mener det skal innpasses reguleringsplasser for minimum 2 busser og ikke inntil 
2 busser som reguleringsbestemmelsen sier.  

PBEs kommentar: 
Det har ikke vært mulig å utrede at E18 legges i tunnel på dette stadiet da det kreves 
planlegging i regi av SVRØ. Det er viktig å kunne tillate byutvikling i dette området 
for å skape sentrale og attraktive steder med god tilgjengelighet til fjorden og 
tilgjengelige naturkvaliteter. Det synliggjøres i saken hva som er mulig å utvikle 
uavhengig av E18 i tunnel, også i KU- delen.
Analysen viser at kollektivtrafi kken sikres fremkommelighet bortsett fra 24- bussen 
som også i dag står i kø. I plansaken skisseres enkelte måter å begrense biltrafi kken 
på (se vedlegg 17).  Konkrete løsninger skal reguleres i påfølgende reguleringsplan for 
sentrale gater og byrom på Skøyen. Det gjøres oppmerksom på at analysen viser at 
trafi kken må reduseres med 25 % prosent i stedet for 30 % som SVV beskriver over. 
Trafi kksituasjonen må ses på i et oppfølgende planarbeid. 

Det gjøres oppmerksom på at analysen til Ruter kun justerer de trafi kale løsningene 
og forholder seg ellers til dagens situasjon. Andre forhold vedrørende Ruters 
alternative løsning, kommenteres under Ruters uttalelse. 

Skøyen torg syd og Stasjonsallmenningen er ikke ønskelig at fylles med busser som 
står i ro og starter og stopper. Vi har tatt utgangspunkt i innmeldte behov fra Ruter i 
denne vurderingen og tillater ikke mer enn 2 busser på disse sentrale områdene. 

Bydelene (2)

3.      Bydel Frogner
Bydelsutvalget er tilfreds med de endringene som foreslås. Maks kotehøyde innenfor 
planområde er nedjustert, og det blir lavere byggehøyder for feltene nær Bygdøy 
og Tingstuåsen for å sikre bedre kontakt med åsene som omkranser Bestumkilen. 
I tillegg er områdeutnyttelsen redusert i tråd med lokale interesser. Dette sammen 
med øvrige endringer vil øke muligheten for at utbyggingen av Skøyen blir et vellykket 
prosjekt for hele Oslo.

PBEs kommentar: Det er positivt at bydelen er fornøyd med endringene. 

4.      Bydel Ullern
Bydel Ullern viser til enstemmig vedtak i bydelsutvalget 15.5.2018: 

Bydel Ullern viser til tidligere innsendte vedtak, datert 22.9.2017. Vi vil på ny 
understreke følgende sentrale poenger i denne høringsuttalelsen: 
• Manglende konsekvensutredninger og analyser på området trafi kk
• Ingen omtale av konsekvenser knyttet til fi re-femdobling av befolkningsantallet på 

Skøyen, særlig behovet for sosial infrastruktur
• Det legges opp til en for høy utnyttelse generelt
• Det er liten grunn til å anta at behovet for økt boligbygging i Oslo, hvor antatt 

behov også nå synes mindre enn hva tidligere analyser legger opp til, skal gjøre 
det nødvendig å ta i bruk ubebygde strandsonearealet til bebyggelse

• De aktuelle arealene i strandsonen bør avsettes til et statlig sikret friluftsområde 
det er i planen satt av svært liten plass til grønne lunger, ikke minst sammenlignet 
med andre bydeler
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Bydelen kan ikke se at det i revidert planforslag i tilstrekkelig grad har hensyntatt 
våre innspill på disse sentrale områdene: 
• Utnyttelsesgraden bør, som foreslått i bydel Ullerns mulighetsstudie, settes til 125 

%. Det er bra at man foreslår å redusere utnyttelsesgraden fra 165 % til 147 %, men 
dette er ikke tilstrekkelig. 

• Det er positivt at maks antall etasjer er satt til 12, men høyder på 12 etasjer 
må reduseres. Høyder på 12 etasjer må ned i feltene S9 (konferer forholdet til 
Monierplassen, nytt torg og industribebyggelsen på Thune) og det samme gjelder 
S17 (Messepromenaden) som berører siktlinjer mot Bygdøy og sol på Skøyen torg. 

• Bydelen bifaller at hensynssonene ved Thune og Sofi enlund/ Bygdøy har fått 
strengere vern grunnet kulturminneverdi. 

• Bydelen slutter seg til at planlagte bygg på kommunal tomt i Bestumkilen 
tas ut. Dette gjelder S18A, S18B og S18C. Området skal brukes til friluftsliv, 
svømmeanlegg, idrettshall og arealreserve for fremtidig skole. Bydelen slutter 
seg videre til de planlagte nye barnehagefeltene som er plassert på Sjølyst og i 
BK1B10. 

• Grense for byggesone mot Hoffselva må ikke trekkes nærmere elva en 20 meter, 
jfr. Retningslinjene i kommuneplanens bestemmelser. 

• Bydelen ser det som positivt at kommunal grunn blir brukt til allmennyttige formål 
som omsorgsboliger/ sykehjem.

• Bydelen slutter seg til at grøntområde Sjølyst endres til parkformål. 
• Bydelen slutter seg til økte dokumentasjonskrav (som bl.a. krav om lokalklima- og 

støyanalyser, overvannshåndtering etc.), men bydelen ønsker i tillegg utredning 
angående grunnforhold, forurensing i sjø og naturmiljø/maritimt naturmiljø. 

• Planen må omarbeides til å inneholde løsninger som i større grad løser de trafi kale 
problemene på Skøyen.

• Småhusplanen opprettholdes der den i dag gjelder. I felt B2 og B3 er 
bebyggelsen i stor grad helhetlig og verneverdig. Bydelen er bekymret for at 
reguleringsbestemmelsene gir et for svakt vern for bygningskultur som er vesentlig 
for lokalmiljøet og byen. 

• Amalienborg må vernes som tidsvitne om Frognerbyen som aldri kom helt til 
Skøyen. Høyder og utnyttelse av felt BKB6 på justeres ned slik at Amalienborg ikke 
kommer i skyggen av feltet for øvrig. 

• Hoffsveien 1A-E (felt S5): Bydelen er bekymret for lysforholdene i og bak feltet. 
Områdetype uteareal bør endres fra 1 til 2 og utnyttelsen reduseres til 300 %. 

• Gatebredde Drammensveien (felt 5): Å føre tre kjørefelt under motorveiovergangen 
vil redusere kontakten mellom Skøyen torg og Bestumkilen vesentlig. Bydelen 
mener at denne endringen gjør det prekært å etablere gode forbindelser for 
gående, funksjonshemmede og syklende for å skape et sammenhengende byrom 
fra jernbanestasjonen til sjøkanten i Bestumkilen».  

PBEs kommentarer: 
Vi har lyttet til mange innspill, og har blant annet vurdert utnyttelsesgrad, 
byggehøyder og solforhold. Etter offentlig ettersyn har vi redusert byggehøyder 
og arealutnyttelse i fl ere felt. Spesielt feltene som har betydning for synligheten 
av Bygdøy og Hengsåsen, og bebyggelsen øst for Tingstuåsen har blitt lavere. Det 
er store interessemotsetninger om hva som er riktige byggehøyder og utnyttelse 
i området. På den ene siden er det de som mener båtlivet, småhuspreget og den 
menneskelige skala må ivaretas i større grad. Andre mener forslaget har en utnyttelse 
som ikke gir grunnlag for utvikling. Vi mener forslaget nå legger opp til en fornuftig 
utnyttelse ved et av landets viktigste kollektivknutepunkt. Det legges opp til en 
vesentlig fortetting rundt kollektivknutepunktet, samtidig som solforhold, nye parker 
og plasser, og viktige vernehensyn skal ivaretas. Endringene er illustrert med 3D 



91

modell, perspektiv, samt sol- og skygge studier i planbeskrivelsen. Angitt kotehøyde i 
plankartet bestemmer byggehøyden. 

Hensynssoner og bestemmelser for Thune er lagt inn i plankartet med tilhørende 
bestemmelser. Anbefaling om å opprettholde bygården Amalienborg til hensynssone 
bevaring tas ikke til følge. Bygningen står igjen som et fragment etter en utvikling 
som stoppet opp ved starten av forrige århundre, og ny bebyggelse vil kunne 
utnytte eiendommen mer hensiktsmessig i forhold til bystruktur og funksjoner. Det 
legges ikke hensynssone c) 570 da det er ønskelig med et visst handlingsrom for 
utvikling av eiendommen. Kulturminnefredningen på Bygdøy som overlapper med 
områdereguleringen i nord og vest, er tatt med i plankart og bestemmelser som 
hensynssone.

Etter offentlig ettersyn har vi redusert byggehøyder og arealutnyttelse i felt S5. 
Vi har illustrert solforholdene for Skøyenhagen i planbeskrivelsen.  Dette er en 
illustrasjonsplan som visser en mulig løsning med maksimal høyde og utnyttelse. 
Endelig utforming må dokumenteres i detaljreguleringen, og vise bebyggelsens 
betydning for solforholdene i Skøyenhagen.
Hensynssonene langs Hoffselva åpner for å erstatte eksisterende bebyggelse som 
ligger nærmere elva enn 20 meter med ny bebyggelse. Bestemmelsen er skjerpet ved 
at det skal dokumenteres at eventuell ny bebyggelse ikke medfører problemer med 
overvann og elvefl om. 
I områdereguleringen er det utredet overordnet og simulert hva mulige konsekvenser 
vil være med de kjørearealene sog kryssløsningene som legges inn i planen. Det 
settes i gang påfølgende planarbeid for gater og byrom på Skøyen der de konkrete 
trafi kkløsningene vil høres i en egen plan. 

Vi tilstreber attraktive arealer, sammenhengende byrom og forbindelser for myke 
trafi kanter mellom Skøyen torg og Bestumkilen og vil i påfølgende reguleringsplan 
for sentrale gater og byrom på Skøyen vurdere hva som er mulig å forbedre før E18 
legges i tunnel. For trafi kale forhold for øvrig henvises til planbeskrivelsen, KU, samt 
PBEs kommentarer til SVV og Ruters uttalelser. 

Kommunale etater (7)

5.      Byantikvaren
Slutter seg til at prosessen har vært konstruktiv og at planen sett fra et 
kulturminneperspektiv er vesentlig forbedret. Byantikvaren mener likevel at følgende 
punkter må justeres dersom planen skal ivareta kulturminneverdiene av regional og 
høy lokal verdi på en tilfredsstillende måte: 

Byggehøyde bør fortsatt justeres vesentlig fl ere steder pga. fjernvirkning og gode 
møter med de historiske og naturlige omgivelsene
Utfylling av Bestumkilen vil svekke opplevelsen av Bygdøy som en historisk øy.
Bruken av hensynssoner for bevaring av helhetlige kulturmiljøer med 
korresponderende gode bevaringsbestemmelser må utvides for å ivareta 
bevaringsintensjonene i planen, f.eks. Thune som industrimiljø. 
Riving av Amalienborg vil ødelegge vesentlige kulturminneverdier som spor etter 
et større planlagt historisk byutviklingsgrep.
Følgende kulturminner med regional og vesentlig lokal verdi er heller ikke sikret i 
planen: Drammensveien 116, Sigurd Syrs gate 3, 5, 7, Harbitzalléen 8D, E, F, G og 
10-12, Karenslyst allé 8, deler av Hoffsveien 1, Hoffsveien 9, og Prinsessealléen 6.
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PBEs kommentar:
Vi har lyttet til innspillene og gjort en avveiing over hva som er mest sentralt å ivareta. 
Maks kotehøyde og arealutnyttelse i feltene nær Bygdøy er redusert, og byggefeltene 
ved Ferdbanen er tatt ut. Hensynssoner og bestemmelser for Thune er lagt inn. 
Amalienborg bevares ikke. Se for øvrig oppsummering av endringer mht. bevaring i 
1.8.5. 

6.      Bymiljøetaten
Stiller spørsmål til om bestemmelse 6.5 som viser til bestemmelsene i S-4986 
Fornebubanen er tilstrekkelig når man i områdereguleringen viser stasjonsbygg (o_
SST4) i en park, og ikke på et torg som i Fornebubanen.   

BYM viser til trafi kkanalysen som viser til at planforslaget fører til vesentlig 
kødannelse og store forsinkelser, også for kollektivtrafi kken. BYM frykter 
at sensorene for å unngå tilbakeblokkering på E18 kan føre til dårligere 
fremkommelighet i Hoffsveien og Drammensveien øst som også vil gå ut over 
syklende og gående og mener det må belyses hvilke tiltak som kan bidra til å 
oppnå den generelle trafi kkreduksjonen på 25 % som kreves for å få tilstrekkelig 
trafi kkavvikling, men også hvilke tiltak som kan bidra til en tilstrekkelig 
trafi kkreduksjon i Hoffsveien analysert til 40-50 %, slik at bussene nord for 
kollektivfeltet ikke blir vesentlig forsinket. Trafi kkløsningen gjennom sentrale Skøyen 
virker lite robust og ikke akseptabel uten tilhørende trafi kkreduksjon. Viser også til 
trafi kkanalysen som Ruter har gjennomført som BYM ønsker videreført dersom ikke 
planforslaget bedre belyser hvordan man kan oppnå nødvendig trafi kkreduksjon. 

BYM er positive til intensjonen om at sykkelfelt regulert i S-4443 i Hoffsveien nord 
kan opparbeides innenfor o_V15, men muligheten til å kunne bygge iht. S-4540 
må også ivaretas. Planene må ikke vises opphevet da det rettslige grunnlaget for 
ekspropriasjon må eksistere, evt. må de aktuelle delene av Hoffsveien klippes ut. 
Sykkelruten ligger inne i det sykkelnettet som skal etableres innen 2025 i plan for 
sykkelveinettet. For øvrig henvises til uttalelse av 18.9.2017.
BYM advarer også mot å bebygge innenfor hensynssonene H540_1-3. Særlig 
bebyggelsen i B4 er fl omutsatt allerede i dag. Minner om viktigheten av å bevare 
kantsonevegetasjon for å motvirke erosjon og revegetering der den er fjernet i 
det siste. Dette bør sikres i bestemmelsene. Eventuell bebyggelse må ikke være 
til hinder for fremføring av en turstiforbindelse. Forbindelsen forbi BKB5 som er 
under planlegging bør trekkes vekk fra elva for å gi nok plass til kantvegetasjon, 
både eksisterende og ny.  Kantvegetasjon er også viktig for sjøørreten som fi nnes 
i elva. En bestemmelse om snølagring ønskes da forurenset snø har blitt dumpet i 
Hoffselva. Oppføring av bebyggelse nærme elva innebærer også en forurensingsrisiko 
i anleggsperioden.  

BYM er positive til at tribune og landingsarealer for ro- og padlebane i P2 er unntatt 
krav til detaljregulering. Det bør i bestemmelsene presiseres at det kan etableres 
båtslipp for mindre båter og at en fl ytebrygge kan ha andre kvaliteter enn utsetting 
av båter for forfl ytningshemmede, og at det derfor også kan nevnes fl ytebrygge 
tilrettelagt for bading. Båtbrygga som tillates etablert mot Hoffselva bør trekkes så 
langt unna elva som mulig for å bevare kantsonen langs elva mest mulig urørt. 

Ved ro- og padlebanen må det etableres en snuplass da det ferdes mange mennesker 
her. Den bør vurderes etablert i forbindelse med barnehagen BH3 og dens funksjoner 
i felt S18C og ikke i parken. Ro- og padlebanen vil i hovedsak være i bruk på 
ettermiddager og i helger når barnehagen er stengt. For øvrig henvises det til BYMs 
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uttalelse av 18.9.17 hvor de skriver at en urban park med fast dekke på Hoffselvas 
nordvestre bredde ikke ivaretar biologiske hensyn. 
BYM gjør oppmerksom på det pågående utredningsarbeidet (KVU) for erstatning av 
båtopplagsplasser og småbåtplasser i Bestumkilen. De kan da ikke sikkert si noe 
sikkert om hvilke alternativer som vil være aktuelle og tidsperspektivet for når disse 
arealene evt. frigjøres til annen bruk. 

PBEs kommentarer: 
Formålet «park» kan på lik linje som «torg» sikre behov for gangstrømmer ved 
oppgang til Fornebubanen.  

I påfølgende reguleringsplan for sentrale gater og byrom på Skøyen skal det ses 
nærmere på hva som må gjøres for at kollektivtrafi kken skal få akseptable forhold.  
For andre kommentarer til Ruters analyse, se PBEs kommentarer til Ruters innspill.  

For å sikre at vedtatt plan om sykkelfelt lar seg gjennomføre, er de relevante delene 
tatt ut av planområdet. I forslaget til områderegulering er gata enda bredere enn den 
vedtatte sykkelplanen – dette for å muliggjøre Oslostandarden. Arealene vil fortsatt 
ligge i områdereguleringen slik at det er mulig å utvide gatearealet i fremtiden.   

Hensynssonene langs Hoffselva åpner for å erstatte eksisterende bebyggelse som 
ligger nærmere elva enn 20 meter med ny bebyggelse. Bestemmelsen er skjerpet ved 
at det skal dokumenteres at eventuell ny bebyggelse ikke medfører problemer med 
overvann og elvefl om. Forbindelsen forbi BKB5 må håndteres på et lavere plannivå. 

Det er ikke lagt opp til egne arealer for snølagring på et så sentralt område som 
Skøyen. Båtslipp for mindre båter og tilrettelegging for bading, bevaring av 
kantsonen for Hoffselva i forbindelse med etablering av båtbrygge, samt snuplass tas 
med i bestemmelsene etter BYMs innspill. 

PBE mener elvebredden på dette punktet (vestre bredde langs T8) skal innpasses 
i den bymessige konteksten, men at resterende elvebredder skal opprettholde sin 
naturlige kontekst.  Nedre del av Hoffselva er heller ikke del av opprinnelig elvebredd, 
men del av en tidligere fylling. Vi mener derfor at det kan forsvares å etablere en 
bymessig utforming av vestre bredd, som vil være en fi n kontrast til østre elvebredd.

Vi tar KVU-arbeidet til BYM til orientering. 

7.      Eiendoms- og byfornyelsesetaten
EBY uttaler seg som grunneier, overordnet kommunal avtalepart for utbyggingsavtaler 
og koordinerende part for gjennomføring. De mener andelen av total BRA avsatt til 
kulturformål eller idrett (svømmehall) bør reduseres, eller at skal erstattes med kan 
for å oppnå større fl eksibilitet. Det ønskes også at det legges inn sentrumsformål 
med en hensynssone for å ivareta en midlertidig sykkelvei langs o_V1 (E18). 
Områdeutnyttelsen er redusert vesentlig etter offentlig ettersyn. Dette gir redusert 
grunneierfi nansiering til teknisk infrastruktur. Konsekvensene må belyses og 
behandles politisk. EBY ber PBE legge til rette for at det blir mulig å fullføre den 
pågående prosess med gjennomføring av sykkelveiprosjekt i Hoffsveien nord. Ønsker 
fl ere eiendommer med rekkefølgekrav til Fornebubanen, bl.a. B4.

PBEs kommentar:
PBE mener det er viktig å sikre en minste andel kultur og idrett på Sjølyst. Vi mener 
det må avsettes areal til høystandardvei for å sikre plass til denne i en evt. ny 
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kulvert. PBE ønsker å tilrettelegge for sykkelveiprosjektet, og har lagt til rette for at 
sykkelveier kan opparbeides etter gjeldende regulering i Hoffsveien nord. Det legges 
ikke inn fl ere eiendommer knyttet til opparbeidelse av FB nå, da de er knyttet opp til 
annen teknisk infrastruktur.

8.      Fornebubanen
Er tilfredse med at områdeplanen er justert i tråd med Fornebubanen, men er usikre 
på om innsigelsene tilknyttet planen er løst basert på det som er lagt ut med tosidig 
bebyggelse og forhold knyttet til E18 og kollektivtrafi kkens fremkommelighet. 
Aimsun-simuleringer viser at kollektivtrafi kken vil få vesentlige forsinkelser i 
forhold til i dag hvis planforslaget gjennomføres slik det er vist. Fornebubanen 
er opptatt av at områdeplanen vedtas uten innsigelser slik at de kan få samkjørt 
byggingen av Fornebubanen med annen bebyggelse – både mht. effektiv og kortere 
anleggsperioden totalt sett og lavere kostnader – særlig med tanke på Hoffsveien 
1. Hoffsveien 1 bør rives helt eller delvis før Fornebubanens anlegg gjennomføres da 
de ellers må gjennomføre en svært dyr refundamentering av hele bygget, noe som 
vil være bortkastede midler dersom bygget uansett skal rives. Storebrand vil ikke 
rive dette bygget før de vet hva de kan bygge opp igjen. Dersom innsigelsene ikke 
frafalles, er det i alle fall viktig å få vedtatt den delen som har direkte betydning for 
byggingen av Fornebubanen nå. 

PBEs kommentar: 
For kommentarer til trafi kkanalysen og kollektivtrafi kkens fremkommelighet, se PBEs 
tilsvar til SVVs kommentarer. For øvrig tas bemerkningen til orientering. 

9.      Ruter  
Anbefaler prinsippet med fortetting rundt Skøyen knutepunkt og støtter 
hovedprinsippene i planen, men mener den trafi kale situasjonen må undersøkes 
nærmere før en kan gjennomføre de omlegginger som foreslås. Ruter viser til 
tidligere analyse som viser for lav kapasitet i foreslått gatestruktur og er bekymret 
for kollektivtrafi kkens fremkommelighet. De viser til innsigelsen til Statens 
vegvesen på temaet. Som følge av dette, anbefaler Ruter, som tidligere spilt inn, 
et alternativ med omlagt Lilleakerbane til Hoffsveien, men opp Nedre Skøyen vei til 
eksisterende trasé i øst. Ruter anbefaler at dette alternativet utredes grundigere og 
tas med i områdereguleringen.  Analysen Ruter har utført tyder på en akseptabel 
fremkommelighet til og gjennom knutepunktet for både buss og trikk. Grepet vil heller 
ikke gi negative ringvirkninger for andre områder. Analysen sendes inn som del av 
Ruters uttalelse. Hoffsdiagonalen eller en radikal begrensning av privatbilismen i 
området er eneste mulighet for å fl ytte trikken slik PBE foreslår uten at dette går ut 
over kollektivtrafi kken og gir trafi kale ringvirkninger i andre områder.   

Arealmessig ser Ruter nå behov for at noen østgående trikker vender på Skøyen og 
anbefaler at det legges inn en vendemulighet vest for Skøyen knutepunkt så nært opp 
mot knutepunktet som mulig og at planområdet da utvides noe mot vest. 

Avslutningsvis minner Ruter om at det for Fornebubanen vil være av stor verdi med en 
vedtatt områdeplan uten innsigelser. En samordning vil gi store kostnadsbesparelser, 
samtidig som man unngår at Skøyenområdet blir en anleggsplass i lengre tid enn 
nødvendig. De påpeker da viktigheten av at de delene av planen som har direkte 
betydning for byggingen av Fornebubanen kan vedtas uavhengig av delene som tar 
lengre tid for avklaring.  



95

PBEs kommentar: 
PBEs analyse viser at planen sikrer trikkens fremkommelighet. Analysen Ruter har 
fått gjennomført tar utgangspunkt dagens trafi kkmengder, kollektivtilbud og har 
0-vekstmålet som utgangspunkt. Ruter foreslår med dette et helt annet gatenett med 
opprettholdelse av eksisterende rundkjøringer, og foreslår å legge til nye. Dagens 
veinett i Drammensveien til E18 foreslås opprettholdt med tre felt i hver retning 
under jernbanebroa. Dette er dermed et helt annet konsept som tilrettelegger mer 
for bil og mindre for attraktivitet og opphold for de gående enn det som legges inn i 
områdereguleringen. 

Et evt. behov for vendemulighet for trikken i vest må tas i en egen sak om det skulle 
være behov. For øvrig tas uttalelsen til orientering. 

10.      Vann- og avløpsetaten (VAV)
VAV fraråder utvidede byggefelt mot Hoffselva og anmoder om at retningslinjen i 
kommuneplanen om 20 m byggefri sone på hver side av vassdraget ivaretas. Viser 
til føringene i Byøkologisk program, kapittel om Blågrønn struktur og biologisk 
mangfold: 

“En bærekraftig byutvikling som sikrer parkarealer, byens trær og grøntdrag, 
gjenåpning av rørlagte elve- og bekkestrekninger og kantvegetasjonen langs 
vassdragene blir dermed viktig. Ved nye utbyggingsprosjekter må det settes av 
arealer til grøntområder” 
“Å utvikle en sammenhengende og tilgjengelig grønnstruktur fra Marka til fjorden 
og langs strandsonene er en viktig byutvikingsstrategi”. 
“De største truslene mot bevaring av biologisk mangfold er tap av leveområder på 
grunn av utbygging og andre inngrep”. 

Et av tiltakene i Byøkologisk program er å gjenåpne rørlagte elve- og 
bekkestrekninger, samt etablere og bevare grøntkorridorer langs vassdragene 
i forbindelse med byutvikling. VAV er bekymret for at utvidet byggetillatelse for 
tiltak i saksnr. 201414412-520 vil kunne skape presedens for andre byggesaker og 
vanskeliggjøre hindring av fremtidig bygging innenfor 20 m sonen.

PBEs kommentar:
Viser til oppsummering av bemerkninger ved begrenset høring 1.8.5. Bestemmelsen 
er skjerpet ved at det skal dokumenteres at eventuell ny bebyggelse ikke medfører 
problemer med overvann og elvefl om. På bakgrunn av at nedre del av Hoffselva ligger 
i en tidligere fylling, mener vi det er forsvarlig å etablere en bymessig utforming av 
vestre bredd, som vil være en fi n kontrast til østre elvebredd.

11.       Undervisningsbygg (UBF), Boligbygg og Utdanningsetaten (UDE)
Kommentarer gitt til offentlig ettersyn opprettholdes. Ber om at atkomst etter PBL 
må sikres til både B4 og o_TY1. Mener at kjøreatkomst under skoletomten ikke er 
en god løsning, og at atkomst fra nord via Hovfaret er en bedre løsning. Henviser 
til atkomstsløsning for S6-7 som er via o_P5. Viser til at det tillates bebyggelse 
i kantsonen langs Hoffselva noen steder, og påberoper samme prinsipp for 
skoletomten.

PBEs kommentar:
Det er ikke nødvendig å regulere atkomst etter PBL for skolen da dette gjøres i 
detaljregulering. PBE mener det det vil være uheldig å føre trafi kken gjennom 
Hovfaret og nye Hoffpark via en ny bro over Hoffselva til nytt boligfelt og skole. Felt 
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S6-7 har ikke andre mulige atkomstløsninger, og opprettholder dagens situasjon. 
Dette er ikke tilfelle for B4 og o_TY1. Atkomsten fra sør via Nedre Skøyen vei er 
etablert, og er en mer tilrettelagt atkomst. De tre hensynssonene hvor det kan tillates 
bebyggelse nærmere elva enn 20 meter, er der hvor det i dag ligger bebyggelse. Dette 
er ikke tilfelle for skoletomten.

Statlige (6)

12.      Fiskeridirektoratet
Har ingen merknader utover de som ble sendt inn til offentlig ettersyn.

13.      Fylkesmannen i Oslo og Akershus (FOA)
Kommunen bør stille krav om etablering av en funksjonell kantsone til elveløp i 
bestemmelsene, for å sørge for en forbedring av dagens situasjon. FOA fraråder sterkt 
å avvike fra 20 meters krav til kantsone langs Hoffselva.

PBEs kommentar:
PBE opprettholder muligheten for å erstatte eksisterende bebyggelse som ligger 
innenfor tre mindre områder (hensynssoner) nærmere Hoffselva enn 20 meter. Det 
tillates ikke høyere utnyttelse innenfor feltet, og færre m2 bebygd areal enn det er i 
dag. Det skal dokumenteres at tilstrekkelige sikkerhetstiltak mot fl om blir ivaretatt, 
og hvilke tiltak som eventuelt må iverksettes.

14.      Kystverket
Har ingen vesentlige bemerkninger til planen.

15.      Norges vassdrags- og energidirektoratet (NVE)
Viser til tidligere innspill ang. Hoffselva i sak 201407581. Hoffselva har betydelig 
utfordringer med kapasitet gjennom E18/infrastruktur Skøyen, der kulvert endrer 
dimensjon fl ere ganger. Kulverten vil gå full allerede ved 50-års fl om.
• NVE er generelt skeptiske til ny utbygging nærmere Hoffselva enn 20 meter, det må 

tydelig framgå og dokumenteres at tilstrekkelig sikkerhet mot fl om vil bli ivaretatt, 
jf. TEK17 § 7-2. 

• NVE er positive til mer omfattende dokumentasjonskrav og ser positivt på at 
det legges opp til gjenåpning av vassdrag, utbedring av kulverter, fjerning av 
vandringshindre for fi sk mv. i området.

PBEs kommentar:
Bestemmelse for H540_1-3 suppleres med krav om dokumentasjon på at tilstrekkelig 
sikkerhet mot fl om ivaretas ved tiltak nærmere Hoffselva enn 20 meter.

16.      Riksantikvaren
RA er svært fornøyd med de endringene som er gjort i planen og trekker innsigelsen. 
De beklager at anbefalingen om å bevare Amalienborg ikke er tatt til følge.

PBEs kommentar:
PBE er glad samarbeidet har vært konstruktivt, og at vi har kommet fram til en løsning 
vi enes om. Det er ulik oppfatning av verneverdien til Amalienborg, og PBE mener 
hensynet til ny bystruktur vektlegges sterkere.
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17.      Statsbygg
Det bør legges inn mulighet for et offentlig toalett. Tolker bestemmelsen som at den 
ikke er uttømmende for parkaktiviteter som kan trenge små konstruksjoner. Når det 
gjelder parkering for ro- og padlebanen vises det til Bymiljøetatens ivaretakelse av 
parkeringsbehov.

PBEs kommentar:
Vi mener områdereguleringen i hovedsak ivaretar innspillene, og eventuelt følges 
opp i detaljregulering for Sjølyst. Det legges inn en mulighet for oppføring av toalett i 
planbestemmelsene.

Organisasjoner (10)

18.      Bestum Vel
Ser positivt på uttaket av Tingstuveien, reduksjon i høyder og volum, samt for 
å foreslå løsninger som gjør elver, bekker, grøntområder, kil og kyststi til en 
sammenheng. Mener samtidig at området sør for E18 ikke skal bebygges, men 
brukes til friareal og park. Ønsker svar på hvorfor SHS1 og 2, er satt til kotehøyde 
12 med to etasjer. Protester på byggehøydene i feltene S18-C og SI1. Høydene i 
feltene S3,4,20,21,22,23 må følge områdets topografi . Ønsker å se undersøkelser 
av solforhold for vinterstid i området, samt forslag til tiltak for å mitigere økt trafi kk i 
området når Hoffsveien stenger og diskusjon rundt omgjøring av Tingstuveien til gang 
og sykkelvei.

PBEs kommentar:
Positiv tilbakemelding og gode innspill tas til orientering videre i prosessen. SHS1 og 
2 er satt til kotehøyde +12 for å muliggjøre paviljong bebyggelse der det er tatt høyde 
for bryggekant mellom 2-3 meter. Viser forøvrig til oppsummering av bemerkninger 
ved begrenset høring 1.8.5. Det er vurdert om solforhold i byrommene og på 
utearealene til boligene tilfredsstiller utearealnormen. Sol- og skyggestudier er vist i 
KU. 

19.      Frognerkilens Båtforening 
Frogner Båtforening av 1860 støtter ikke forslaget til områdeplan. Dagens rampe på 
Sjølyst er den eneste i Oslo som kan benyttes av kommunens beboere for å utsette 
båt på tilhenger. FB-1860 ønsker å vite hvorfor foreninger som er direkte berørt ikke 
er informert om prosessen som fi nner sted, og hvordan området som i prosessen 
frarøves båteiere er planlagt erstattet. FB-1860 forutsetter at pkt. 33 innebærer at 
båtopplaget skal være sikret et alternativ ferdig opparbeidet og klart til bruk før en 
eventuell fl ytting kan gjennomføres.

PBEs kommentar:
Behovet for rampe for utsetting av båter vurderes som et innspill til behov ved 
erstatning av båtopplag og båtplasser. Ikke på varslingsliste fordi. Pkt. 33 forutsetter 
at båtopplaget og småbåtplasser skal være sikret fl yttet, hvordan dette løses 
skal håndteres i egen plan. Bymiljøetaten har igangsatt en KVU for erstatning av 
båtopplagsplasser og småbåtplasser som følge av områderegulering Skøyen.  

20.      Norges Idrettsforbund
Mener plassering av barnehage (BH3) i tilknytning til aktivitetsparken og 
idrettsfunksjoner er et godt grep. Forslaget om plassering av svømmeanlegg i felt SI1 
støttes. Påpeker at det må legges til rette for realisering av ro-og padlebanen med 
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tilhørende funksjoner på land, samt at det i feltene S18A-C i større grad bør legges 
inn føringer for idrettsformål, som større og mindre aktivitetssaler/haller, ved bruk av 
underetasjer, mindre attraktive 1.etasjer eller som skjerm mot E18.

PBEs kommentar:
Positiv tilbakemelding og gode innspill tas til orientering videre i prosessen. Se 
oppsummering av våre kommentarer om Sjølyst, båtopplaget og padlebanen.

21.      Oslo Elveforum og Frognerelvens venner
Krav til opparbeidelse av offentlig infrastruktur er en viktig premiss for gjenåpning 
av Frognerelva. Trasé for gjenåpning av Frognerelva bør gå over felt G10, historisk 
traséløp bør vektlegges mindre. Sentrumsformål på Katrinelund (S25) vil redusere 
mulighetene for gjenåpning av elva i G10. Endringen fra grønnstruktur til 
bestemmelsesområde (# 14) over jernbaneformål vil kunne forkludre mulighetene for 
gjenåpning.

PBEs kommentar:
Utredninger for åpning av elva viser at det både er økonomiske og tekniske 
utfordringer knyttet til de forskjellig traséene som ikke kan løses på nåværende 
tidspunkt. Derfor er bestemmelsene utformet slik at det er en fl eksibilitet med hensyn 
til trasévalg. Trasé må avklares i detaljregulering.

22.      Oslo Kajakklubb
Støtter plassering av barnehage. Burde kombineres med idrettsbehov som 
aktivitetssaler. 
Endring av formål til sentrumsformål/idrettsanlegg støttes. Svømmehall er svært 
viktig også for Oslo Kajakklubb. 
Det må legges til rette for realisering av ro- og padlebanene med tilhørende 
funksjoner på land. Enig i at parkering ikke tillates, men man må kunne komme 
frem med ro- og kajakkhenger ved konkurranse. Støtter derfor bestemmelsene om 
dette i 3.1. generelle plankrav. Eksisterende parkeringsmuligheter i G8 er viktige 
for idretts- og friluftsaktiviteten i området. 
Bestemmelsen for båtopplaget bør endres til “helårsløsning for småbåtinteressene 
i området må sikres før område kan utvikles”, dette vil føre til at en sårt tiltrengt 
utvikling av dette området kan gjennomføres uten fremtidig strid om betingelser. 
I S18A-C bør det i større grad legges inn føringer for idrettsformål.

PBEs kommentar:
Tas til orientering. PBE ønsker at det tilrettelegges for idrett på sjølyst, o_BH3 er på 
grunn av sin begrensede utnyttelse forbeholdt barnehage, men skal ikke utelukke 
bruk etter barnehagens åpningstider. 
Tas til orientering. 
Det er i bestemmelsene lagt til rette for realisering av ro- og padlebanene med 
tilhørende funksjoner på land.
Rekkefølgebestemmelse 11.9 for Sjølyst er endret slik at den også omfatter 
småbåter, bestemmelsen fastsetter ikke betingelsene.
Det settes ikke begrensninger for idrett, men et minimumskrav. Det er ønskelig 
med mer idrettsformål tas til orientering. Innspill vedrørende parkering tas til 
orientering.
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23.      Oslo Motorbåtforening, Sjølyst marina
Sterkt utilfreds med at de ikke står på mottakerliste for begrenset høring. Oslo 
motorbåtforening er den part som rammes mest av en endret områderegulering 
og støtter ikke planen. Planen mangler miljøkonsekvensvurdering og er kritisk til 
utfylling av Bestumkilen. Området på Sjølyst Marina bør fortsette som friluftsområde. 
Oslo Motorbåtforening fungerer som et viktig møtested for båtinteresserte og 
allmennheten, dagens drift og fasiliteter bør bevares og videreutvikles. Grøntareal 
langs sjøen kan ivaretas ved at eksisterende grønt areal forlenges langs eksisterende 
sjølinje. 

PBEs kommentar:
Vi beklager at enkelte etater og organisasjoner som fi kk varsel ved offentlig ettersyn 
og/eller har kommet med innspill tidligere, ikke fi kk tilsendt brev om begrenset 
høring. Heldigvis ser det ut til at den begrensete høringen likevel er fanget opp. Det 
er ikke gjort endringer som påvirker båtlivet ved begrenset høring. Merknaden tas til 
orientering.

24.      Sjølyst Karenslyst Båtopplagsforening
Mener høringsfristen er for kort, og fi nner det uheldig at Sjølyst Karenslyst 
Båtopplagsforening ikke er blant de tilskrevne høringsinstansene. 

Båtopplagsforeningen er positiv til at nåværende regulert lengde på ro- og 
padlebanen beholdes. Ordlyden i rekkefølgebestemmelse 11.9 tolkes dertil at 
det ikke vil bli gitt rammetillatelse til funksjoner tilknyttet ro- og padlebanen før 
båtopplaget er sikret fl yttet.
Ordlyden i setningen «Båtopplaget må være sikret fl yttet før Sjølyst kan utvikles» 
må endres noe. Det er uklart hva som ligger i «sikret», fremtidig plassering må 
være et egnet område, dette må refl ekteres i bestemmelsens ordlyd. Foreslår 
endret bestemmelse. 

Relokalisering må ikke medføre at det legges opp til å dele opp båtopplaget i fl ere 
en to båtopplag, det vil hverken gi tilstrekkelig plass til store båter eller være mulig å 
drive kostnadseffektivt.

PBEs kommentar:
Vi beklager at enkelte etater og organisasjoner som fi kk varsel ved offentlig ettersyn 
og/eller har kommet med innspill tidligere, ikke fi kk tilsendt brev om begrenset 
høring. Heldigvis ser det ut til at den begrensete høringen likevel er fanget opp. 

Det gjøres oppmerksom på at tiltak knyttet til ro- og padlebanen er unntatt krav 
om detaljregulering jfr. bestemmelse 3.1. 
Det er igangsatt en konseptvalgutredning for erstatning av båtopplagsplasser 
og småbåtplasser i Bestumkilen i Bymiljøetatens regi. Dette arbeidet vil legge 
grunnlaget for en videre prosess og grunnlag for valg av egnet område. 

25.      Skøyen Miljøforum
Honorer etaten for å ha lagt ned et betydelig og detaljert arbeid i justeringene. Mener 
samtidig at følgende to vesentlige punkter ikke er behandlet i etatens brev:

Hva gjøres for å unngå å bygge i rød sone, da E18 fortsatt kommer til å gå gjennom 
området.
Båtopplagets nye plassering i tid og rom er ikke behandlet seriøst. 
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Andre punkter:
Ønsker bebyggelsen i S5 trappet ned til 4-6 etasjer mot Hoffselva og Skøyenhagen 
boligpark. Felt B1 og B3, må likeledes reduseres med 1-2 etasjer. Felt S20, 21, 22 
og 23, samt S18A-C må følge topografi en og reduseres med 2 etasjer. Bebyggelsen 
sør for E18 må i prinsipp brukes til friareal, skole, idrettsanlegg eller annen sosial 
infrastruktur. 
Mener planen forverrer trafi kksituasjonen, med endret gatebredde ved 
Drammensveien. 
Ny barnehage i felt S17 kan ikke realiseres, da det innebærer rivning av 
eksisterende bygg, samt at det bor svært få barn i nærheten. Foreslår en større 
barnehage i BH3. 
Et permanent alternativ kun med atkomst til B4 fra Hovfaret til skoletomt må 
vurderes.
Mener at bestemmelse om Hoffselva ikke kan stå uten kvalifi kasjon og endres 
til: Det tillates ikke å bygge nærmere elva enn 20 meter over hele strekningen, 
bortsett fra i to områder, B4 og BKB5. Der er det tillatt med en viss bebyggelse 
i hensynssone H540_1-3, for å sikre fl eksibel utvikling av disse feltene med 
eksisterende bebyggelse. Helt ny bebyggelse på områdene må trekkes tilbake 
til 20 meter fra elvebredden. Grøntstrukturen langs Hoffselva skal være allmenn 
tilgjengelig i minst 20 meteres bredde. Det skal opparbeides turvei/tursti langs 
hele Hoffselva innenfor planområdet. Bygninger med høyde 12 etasjer i felt S14 må 
trekkes lengst mulig bort fra stasjonsbygningen. Støtter kommentarer fra Skøyen 
Vel til punkt 21, 22, 24, 35. 
Bro for gående over jernbanen er bra. Mener også det er behov for en broløsning 
for biltrafi kk fra Ring 2 over jernbanen fra Sigurd Syrs gate til Bygdøy lokket.
Ønsker sol- og skyggediagram for vinterhalvåret.    
Snittstørrelse på leilighetene bør ligge på 85 kvm for å skape et barnevennlig og 
harmonisk bomiljø.
Takterrasser kan ikke erstatte felles uteoppholdsareal.
Protesterer mot nye gangforbindelser på tvers av eksisterende boligområder. 
Påpeker at Sjølyststranda vil miste tilgang til garasjeanlegg og renholdsverkets 
biler ikke vil slippe frem, dersom det bygges gang- og sykkelvei i Verkstedveien 
med bro over E18.
Rekkefølgekravet må utvides til nedre del av Hoffselva, o_G5-7, med tilstøtende 
områder.
Mener feltene B1, BBKB7 og BKB8 ikke har tilknytning til Askeveien/
Prinsessealléen.
Støtter åpning av Frognerelva, samt passasjer for gående og syklister over 
jernbane og veier. 

PBEs kommentar:
Positiv tilbakemelding og gode innspill tas til orientering videre i prosessen. Viser 
forøvrig til oppsummering av bemerkninger ved begrenset høring 1.8.5. Det er 
vurdert om solforhold i byrommene og på utearealene til boligene tilfredsstiller 
utearealnormen. Sol- og skyggestudier vises i KU. 

26.      Skøyen Vel
Slutter seg til uttalelser fra Skøyen Miljøforum. De er positive til reduksjonen av 
byggehøyder og utnyttelsesgrader i endringsforslaget, samt at det legges opp til 
enveis kjørefelt i Prinsessealléen, men mener at bevaringsplanen for Prinsessealléen, 
må legges til grunn for områdeplanen, særskilt gjelder dette felt B3.

Ber om en regulering som sikrer bygging av rekkehus, kjedede eneboliger eller 
lave terrasseblokker langs hele Nedre Skøyen vei. Oppfordrer derfor til å redusere 
kotehøydene og antall etasjer for felt B1, B3, BKB7 og BKB8. 
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Det foreslås reduksjon fra kote +37 til +30 for felt B1, fra +27 til +22 for BKB7 og 
BKB8. 
Til punkt 5) mener de det må tilrettelegges for å fase ut biltrafi kken utenom 
Skøyentorg (T5) og Karenslyst Alle. Arbeidet med å lede trafi kken til/fra Halvdans 
Svartes gate over Bygdøylokket videreføres. 
All trafi kk over skoletomta må unngås, samt minske trafi kkbelastning i Nedre 
Skøyen Vei. Ber om at trafi kk etter endt byggeperiode tilbakeføres Hoffsveien slik 
at det kun er lokaltrafi kk til boligene og skolen, gjennom Nedre Skøyen vei (V11 og 
V12).
Ønsker ingen utvidelse av Askeveien og Prinsessealléen. Det er viktig at 
grøntdraget på begge sider ved Askeveien bevares. Det er derfor unødvendig at 
Askeveien, samt Prinsessealléen opparbeides mht. rekkefølgekrav.
Kritisk til gangforbindelser i område B1-B2-B3.

PBEs kommentar:
PBE synes det er positivt at reduksjonen av byggehøyder og utnyttelsesgrader er godt 
mottatt. Viser forøvrig til oppsummering av bemerkninger ved begrenset høring 1.8.5. 
Vi mener det det vil være uheldig å føre trafi kken gjennom Hovfaret og nye Hoffpark. 
Atkomsten fra sør via Nedre Skøyen vei er etablert, og en mer tilrettelagt atkomst. 
De tre hensynssoene hvor det kan tillates bebyggelse nærmere elva enn 20 meter, 
er steder hvor det i dag ligger bebyggelse. Dette er ikke tilfelle for skoletomten. 
Gangforbindelsene i B1-B2-B3 tas ut. Rekkefølgekrav til B1-B3 og BKB7-8 tas ut.

27.      Småbåtutvalget
Småbåtutvalget burde stått på høringslisten over mottakere av endringsforslagene.
Mener primært båtopplaget i Bestumkilen skal bestå som i dag, og subsidiært 
at dersom området blir utbygd i tråd med planforslaget skal tilsvarende areal 
være opparbeidet og tilrettelagt før båtopplagsplassene fl yttes til et nytt sted. 
Bestemmelsene sikrer kun at båtopplaget skal fl yttes, ikke at det er sikret 
opparbeidet. Bestemmelse 11.9 foreslås derfor endret og burde i tillegg omfatte 
småbåtplasser. 

Andre forhold:
SHS1-2 burde reguleres til småbåthavn og SBH1 burde utvides. 
Skeptisk til forslag om videre utfylling av masser utenfor opplagsplassen.
Positive til bestemmelse om servicebygg i 7.1, o_G8, men mener primært at 
opplagsplassen opprettholdes som i dag.
Bestemmelse 7.2, o_P2 foreslås endret.

Småbåtutvalget er negative til fl ere av endringene i områdereguleringen, og ønsker 
at gjeldende regulering for Sjølyst opprettholdes. Videre stiller de spørsmål til 
behovet for tribuner og dommertårn og viser til at reguleringsformålet for robanen 
er Spesialområde – roareal (robane, øvingsbane). Utvalget mener at fl ytebrygge 
og båtutslipp må være tilgjengelig for alle. Og opplyser om at opplagsplassen på 
Sjølyst/Karenslyst er svært viktig sted for utsetting av båter. 

PBEs kommentar:
Vi beklager at enkelte etater og organisasjoner som fi kk varsel ved offentlig ettersyn 
og/eller har kommet med innspill tidligere, ikke fi kk tilsendt brev om begrenset 
høring. Heldigvis ser det ut til at den begrensete høringen likevel er fanget opp. 
Merknad for båtopplaget tas til orientering. Dagens situasjon vil ikke bli videreført 
i områdereguleringen. Rekkefølgebestemmelse 11.9 endres til også å omfatte 
småbåtplasser. 
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Det blir ikke lagt inn mer areal til småbåthavn enn det som lå i planen ved begrenset 
høring. Nødvendig undersøkelser og utredninger vil bli gjennomført i forbindelse med 
utfyllinger i sjø. Øvrige merknader til andre forhold tas til orientering.

Behovet for fasiliteter til ro- og padlebanen er vurdert i forbindelse med 
detaljregulering av denne. Områdeplanen har til hensikt å videreføre intensjonene 
og funksjonene som den tilrettelegger for, gjeldende regulering er vedtatt iht. 
Plan- og bygningsloven av 1985. Områderegulering Skøyen behandles iht. Plan- og 
bygningsloven av 2008, formålet for robane endres derfor til idrett/vannsport (6760). 
Flytebryggen vil ved å utformes slik at den er tilgjengelig for forfl ytningshemmede 
også være tilgjengelig for dem som ikke er det.

Private (55)

28.      Amundsen Unni og Otterlei Hans Olav
Protesterer mot gangvei i område B2, og Askeveien 4.

PBEs kommentar:
Gangforbindelse i B2 tas ut.

29.      Andersen, Karin M.
Ser med glede at høyder er nedjustert, særlig på utsiden av E18. Håper det blir funnet 
ny plass for båtopplaget så fort som mulig. Antall høyhus må minimeres med maks 
10-15 % per felt, og trappes ned mot uteoppholdsrom. B1 og BKB7 er fortsatt for høye. 
Er imot gangforbindelsene i felt B1 og B2. Mener det er for mye trafi kk på Skøyen torg. 
Nedre Skøyen vei må ikke bli en gjennomfartsåre til Hoff. Askeveien bør opparbeides 
som Prinsessealléen.

PBEs kommentar:
Vi synes det er positivt at nedskaleringen er godt mottatt. Bymiljøetaten er i gang 
med arbeidet for å fi nne ny plass til båtopplaget. Gangforbindelse i felt B2 tas ut. 
Gangforbindelser som lå ute til offentlig ettersyn blir stående. Se samlekommentar. 
Bestemmelser for Askeveien og Prinsessealléen er endret/tatt ut.

30.      Andersen Knut
Mener planen eliminerer muligheten til et attraktivt rekreasjonsmiljø og 
opplevelsessenter og et maritimt miljø. Båthavnen er fylt opp med 12 etasjer, og en 
betongkloss som ødelegger alt.

PBEs kommentar:
Det er sendt inn en gammel illustrasjon som ikke viser reduserte høyder og utnyttelse. 
Bebyggelsen er vesentlig lavere særlig mot Bygdøy, og maks etasjehøyde på Sjølyst 
er 8 etasjer. Planen ivaretar både maritimt miljø og byens nye utbyggingsbehov. Det 
kommer en stor ny fjordpark, og Havnepromenaden vil forlenges gjennom området. I 
Bestumkilen vil det være ro- og padlebane og småbåthavn med tilhørende anlegg.

31.      Askeveien 10 v/ Brit og Bjørn Kastner
Protesterer mot gangvei i område B, og Askeveien 10. Påpeker at ingen av 
seksjonsnumrene var varslet.
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PBEs kommentar:
Gangforbindelse i felt B2 tas ut. Gangforbindelser som lå ute til offentlig ettersyn blir 
stående.  I sameier og borettslag med mer enn ni seksjoner mottar forretningsfører 
eller styret brevet med kunngjøringen fra oss. Seksjonseiere erstattes altså av styret 
etter bestemte regler. 

32.      Assev Jan Fuhr
Protesterer mot tett utbygging. Det fi ne området rundt Frognerkilen vil ødelegges. 

PBEs kommentar:
Forslaget er sendt inn før begrenset høring, og utnyttelsen er redusert etter offentlig 
ettersyn. Det er ikke planlagt større utbygging ved Frognerkilen.

33.      Bach Cathrine
En lavere utnyttelsesgrad fra 250 % til 150 % vil redusere muligheten betydelig for 
en utvikling av området som er i umiddelbar nærhet til knutepunket. Viktig at også 
brannbil har tilgang til Tingstuveien med mindre den kan kjøre under broen ved 
Bestum.

PBEs kommentar:
Hvis utearealet mot jernbanen unntas vil feltutnyttelsen være på 177 %. Dette mener 
vi er en riktig utnyttelse av området som omfatter tre verneverdige bygg, og tre 
nyere lavblokker. En ny bro som skal tilfredsstille kravene til en brannbil, vil bli svært 
omfattende og kostbar pga sikkerhetskrav til jernbanespor, stigningsforhold mm. Da 
Tingstuåsen er tatt ut av planen endres ikke dagens krav til brokonstruksjonen.

34.      Berg Einar
For høy kotehøyde og utnyttelse i BKB7. Uforståelig at BKB8 har lavere utnyttelse. 
Gangforbindelsene er sjablongmessig tegnet som ikke har noe med den virkelige 
verden å gjøre, og krever at disse tas ut. Trafi kkutredning av 26.04.17 omhandler 
ikke veiatkomster til felt B2 og tilgrensende felt. Dette er viktige grep som virker 
ugjennomtenkte og uavklarte. Askeveien er stupbratt.

PBEs kommentar:
Det er noe forskjell i utnyttelse i de to feltene på grunn av tomtens utforming. 
Det er tatt hensyn til at utearealsnormen må kunne tilfredsstilles slik at BKB7 får 
en utnyttelse på 190 % og BKB8 på 170 % BRA. Gangforbindelse i felt B2 tas ut. 
Gangforbindelser som lå ute til offentlig ettersyn blir stående.

35.      Berg Haakon og Ingvill v/ Dalan advokatfi rma
Er imot gangforbindelser over egen tomt i felt B2. Mener det er bratt og ubekvemt for 
fotgjengere. Det påpekes at utnyttelsen er angitt til 28 % i bestemmelsen og 50 % i 
vedlegget.

PBEs kommentar:
Det kan gi rom for misforståelse å benytte to ulike målangivelser. I diagrammet er 
småhusområdet vist med BRA (bruksareal) for å kunne sammenlignes med øvrige felt 
i planen. BYA (bebygd areal) er en videreføring av gjeldende regulering, og benyttes 
bare for småhusområdet. Diagrammet endres.
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36.      Bettum Berit M.M. Haraldsen
Mener målsettingen bør være å ta vare på småhusbebyggelsen og hagekulturen. Er 
imot gangforbindelser som går vilkårlig gjennom hager. Veiatkomst fra Askeveien 
vil ikke fungere om vinteren, og PA må fortsatt være atkomstvei. Bevar arealene på 
Skøyen, strendende til Bestumkilen og naturvennlige bomiljøer.

PBEs kommentar:
Høyere utnyttelse ved kollektivknutepunktet er tråd med regional plan for areal og 
transport i Oslo og Akershus. PBE endrer bestemmelsen til Askeveien, da trafi kken 
er liten. Gangforbindelse i felt B2 tas ut. Gangforbindelser som lå ute til offentlig 
ettersyn blir stående. Det skal etableres en romslig fjordpark på Sjølyst og forlengelse 
av Havnepromenaden vestover. Dette vil gjøre området innerst i Bestumkilen mer 
tilgjengelig, og tilrettelagt for fl ere brukergrupper enn i dag.

37.      Bjørndal Ellen og Willy
Etterspør forklaring av en illustrasjon - hvor er dagens bebyggelse på Sjølyststranda 
Messepromenaden, Vismabygget, Karenslyst alle og E18 inkl. miljølokket?

PBEs kommentar:
Illustrasjonen det er spørsmål til ligger ikke vedlagt. Vi antar derfor det henvises til 
perspektivet som lå ute til offentlig ettersyn. Det er gjort endringer mht høyder og 
utnyttelse. Det vises til reviderte kart og illustrasjonsplan.

38.      Blystad Anne Kirsti og Rindal, Lars
Mener Askeveien bør opparbeides som Prinsessealléen. Har like lite trafi kk. Mener 
rekkefølgebestemmelse for B1 og BKB 7-8 må være feil.

PBEs kommentar:
PBE endrer bestemmelsene til Askeveien, da trafi kken er begrenset. Det skal 
tilrettelegges for fotgjengere og syklister. Rekkefølgekrav til B1-B3 og BKB7-8 tas ut.

39.      Borgen Erik og Tallaksen Maria 
Mener B1 er for høy med 5 etasjer, foreslår 3 etasjer. Deler av feltet er i dag integrert i 
Astrids vei. Skråningen er ikke så bratt.

PBEs kommentar:
Smettene-gangveien blir viktige korridorer som gir kontakt med områdene bak. Det 
skal dokumenteres at solforholdene til bebyggelsen bak er tilfredsstillende. Utsikt fra 
småhusbebyggelsen på Nedre Skøyen vil bli redusert.

40.      Bye, Kenneth
Mener reduksjonen i utnyttelse og høyder på Sjølystparken (Drammensveien 165-177) 
er urimelig siden åsryggen bak tilsier at de kan bygge 9-10 etasjer problemfritt. Ser ut 
som felt S20, S21 og S23 er redusert til fordel for Eiendomsspar, Selmer m.fl . sitt felt 
S22. G10 er foreslått som grøntområde strider mot alle uttalte planer om å fortette 
nær kollektivknutepunkter.

PBEs kommentar:
Reduksjoner i høyder og utnyttelse er gjort med utgangspunkt i sol- og 
skyggeanalyser, hensyn til småhusbebyggelsen i randsonene og hensynet til 
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landskapet og kulturmiljø. Felt S20, S21 og S23 er ikke redusert til fordel for S22. 
Frognerelvalmenningen er et viktig grøntdrag i planen. Bemerkningen tas til 
orientering.

41.      Dahr Håkon
Ønsker å vite hva de røde tallene på side 6 i vedlegget betyr. 

PBEs kommentar:
Vi har besvart spørsmålet på mail. De røde tallene på side 6 i vedleggshefte beskriver 
maks antall etasjer for en fremtidig mulig bebyggelse på feltene. Disse tallene er 
kun ment som en indikasjon. I bestemmelsene og plankartet er det gitt maksimal 
kotehøyde for hvert felt og feltutnyttelse. Dette er juridisk bindende og vil være 
avgjørende i en videre detaljregulering dersom feltene utbygges.

42.      Drammensveien 126 TO AS ved Arcasa Arkitekter AS
Avgrensning av delt S10b anses som positivt, men reagerer på at formålsgrensen ikke 
følger eiendomsgrensen mot sørøst. Ber om at kartet rettes opp på dette punktet. 
Positiv til angitt utnyttelse. Merker at maks kotehøyde for feltet er satt til +39, og 
antar at dette er en feil. Ber om at kotehøyden settes til + 43 som ved offentlig 
ettersyn.

PBEs kommentar:
Formålsgrensen for feltet er justert slik at den følger eiendomsgrensen. Det er avklart 
at maksimalt 15 % av underliggende areal kan bebygges til kote + 43 m.o.h., øvrige 
del av bebyggelsen vil ha maksimal kotehøyde + 39 moh. Bestemmelsene er endret i 
tråd med dette.

43.      Drammensveien 149 ved Arcasa Arkitekter AS
Protesterer på at utnyttelsen er satt ytterligere ned fra 230 % til 210 % og 
byggehøydene fra maks 10 til maks 8 etasjer. Ber om at PBE ser utviklingen av felt 8 i 
sammenheng med skisseplanen for hele feltet og mener PBE er forpliktet til dette av 
tidligere planprosess. Konsekvensen er at det ikke vil være mulig å rive Essobygget 
som er en forutsetning for gjennomføring av helhetsplanen.

PBEs kommentar:
PBE har sett felt 8 i sammenheng med feltene rundt og på Skøyen som helhet. I 
forbindelse med justering av høyder for tilpassing til boligbebyggelsen på Nedre 
Skøyen er det derfor satt maks 8 etasjer.

44.      Entra AS
Eksisterende utnyttelse er i dag på 490 %, slikt at å foreslå en utnyttelse på 330 
% blir uriktig i forhold til de faktiske forhold. KLP opplyser om at deres eiendom 
allerede har en eksisterende utnyttelse på 380 %. Ønsker at det bør tilrettelegges 
for bebyggelse opp til 16 etasjer på felt S11. Det kan se ut som at PBE og Entra legger 
forskjellige forutsetninger til grunn for fremtidig utvikling. Mener det ville vært fi nt 
å ta møte for å diskutere rammene for Entra sine eiendommer. Viser til tidligere 
høringsinnspill til offentlig ettersyn. Entra mener at en forutsetning for å kunne gå 
opp i høyden er at kvaliteten på bygg, tilbud på bakkeplan og uterom må være høy. I 
forhold til offentlige uteområder stiller de seg positive til planen om å gjøre Skøyen, 
og herunder kvartalet vest for Verkstedveien, til en attraktiv og aktiv 24-timers bydel. 
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PBEs kommentar:
Individuelle møter om enkeltprosjekter, ivaretas i prosess for innsendt plan. PBE har 
sett feltet i sammenheng med områdene rundt og Skøyen som helhet. 

45.      Finnøy Frode ved DLA Piper
Ber om at makshøyde for felt B1 reduseres til kote +30, da innsenders bolig ligger på 
kote +28. Mener det kan synes at kommunene har lagt til grunn at området er brattere 
enn det faktisk er, viser til redegjørelse fra byggesak.

PBEs kommentar:
Viser til PBEs kommentar ved offentlig ettersyn. Tas ikke til følge.

46.      Fram Eiendom
Merknaden gjelder felt S1 og særskilt Fram Eiendom sin eiendom i Hoffsveien 17/
Hovfaret 11 (gnr/bnr 31/145). Klager på at utnyttelse og kotehøyde er redusert fra 
offentlig ettersyn fra 240 % til 220 “ og maks kotehøyde fra 48 til 34 (tilsvarende 
8 etasjer), da de har bekostet fundamentering på 12 etasjer for bygg som er under 
oppføring i Hoffsveien 17.

PBEs kommentar:
Vi har sett feltet i sammenheng med områdene rundt og Skøyen som helhet. I 
forbindelse med justering av høyder for tilpassing er det derfor satt maks 8 etasjer, i 
henhold til byplangrepet.

47.      G.W. Linnekogel & Søn AS ved Wahl-Larsen Advokatfi rma 
Viser til tidligere brev 14.09.2017 og etterspør tilbakemelding og møte som 
etterspurt i brev. G.W. Linnekogel & Søn AS fastholder samtlige anførsler i brev 
ved offentlig ettersyn, og har protester til det som fremkommer i begrenset høring. 
Protestene gjelder forhold som berører felt S2. 50 % kulturformål er dramatisk 
for eier og tolkes slik at det offentlig skal styre 50 % av bygningens utleieareal. 
Det bes om en spesifi sering av hva som menes med kulturformål. Hoffsveien 
11 har i dag en stor parkeringsplass som dagens leietakere er helt avhengig av, 
torget (o_T2) vil hindre denne bruken. Etablering av kjørefelt for buss og bil over 
torget vil medføre økte ulemper i form av støy og forurensning som sammen med 
fjerning av parkeringsplasser svekker attraktiviteten til lokalene i S2. Eier av S2 
tvinges med forslaget å leie ut 50 % av eiendommen til kulturformål og begrense 
utleievirksomheten sin pga parkeringsplasser. Dette oppfattes som konfi skasjon 
av eiendommen. Dersom planen videreføres og gjennomføres vil det blir fremmet 
massivt erstatningssøksmål.

PBEs kommentar:
Bemerkninger ved offentlig ettersyn, er behandlet og redegjøres for i saken 
som oversendes til politisk behandling. Vi har dessverre ikke kapasitet til å ha 
individuelle møter med alle berørte parter. Individuelle møter om enkeltprosjekter, 
ivaretas i prosess for innsendt plan. Kulturformål kan blant annet være scene, 
teater, øvingslokale og fritidsklubb. Det er ønskelig med et attraktivt byrom med 
publikumsrettet virksomhet på o_T2, kulturformål er et virkemiddel for å oppnå dette. 
Andelen kulturformål endres ikke. Kjørefelt for buss og bil over torget henviser til 
Hoffsveien som skal krysse torget på den vestre delen. Det er ikke planlagt fl ere felt 
eller nye veitraséer. Dette vil ikke medføre økte ulemper slik PBE vurdere situasjonen. 
Reduksjon av parkeringsplasser på Skøyen er et overordnet mål for planarbeidet. 
Merknaden tas til orientering.
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48.      Haga Sigurd
Beboer i Skøyenhagen Boligpark, ønsker en bekreftelse og gjerne dokumentert 
bevis for at solforholdene i S6 ikke blir under kravet til antall soltimer på grunn 
av kotehøyde og avstand til Hoffselva. Ønsker svar på e-post. Ber om at dagens 
kotehøyde opprettholdes på byggene i S5 dersom det skal gis tillatelse å bygge 
nærmere Hoffselva, dette for å unngå et innesluttet, skyggebelagt og dødt uteområde 
i S6.

PBEs kommentar:
Tas til orientering. Sol- og skyggestudier skal vises i KU. Det er vurdert om solforhold i 
byrommene og på utearealene til boligene tilfredsstiller utearealnormen. 

49.      Hanoa Rolf
Støtter vurderingene og punktene (4,21, 22, 34, 35) iht. varselbrevet som ble sendt 
ut til begrenset høring. Mener at alle hensyn i felt B3 også kunne ivaretas med 110 % 
utnyttelse.

PBEs kommentar:
Positiv tilbakemelding og gode innspill tas til orientering videre i prosessen. 
Merknaden tas til orientering. Vi viser også til planbeskrivelsen og pkt. 1.8.5.

50.      Hanstad Morten og Toril
Ønsker ikke blokker på 12-etasjer på Sjølyst. Det er forkastelig å bruke dette 
rekreasjonsområde til oppføring av boliger og kontorer. Området bør utvikles til vann, 
strand og fritidsaktiviteter for hele Oslos befolkning. Ønsker Bestumkilen vernet, og 
ber om at Havnepromenaden forlenges fra Frognerkilen langs Hengsåsen og tett på 
Bestumkilen.

PBEs kommentar:
Vi har gjort en avveiing av hva som er viktig å verne i planen. Se planbeskrivelse og 
til oppsummering av bemerkninger ved begrenset høring 1.8.5. Vest for Bestumkilen 
skal det etableres kyststi som i større grad skal tilpasses kystterrenget. I øst knytter 
Havnepromenaden seg til stiene i Hengsåsen og Bygdøy. 

51.      Holm Tim
Viser til tidligere høringsuttalelse ved offentlig ettersyn og konstaterer at deres 
synspunkter ikke har blitt tatt til følge. Ønsker alternative forslag til regulering for felt 
BKB3, BKB4 og S1, der det ønskes at formål til bolig fjernes i alle felt. I S1 ønskes i 
tillegg krav til kulturformål fjernet og at utnyttelse på 240 %, samt maksetasjeantall 
på 12 etasjer beholdes iht. forslaget som forelå til offentlig ettersyn. Ber om at 
setningen: “sykkelfelt vist i S-4443 kan opparbeides innenfor o_V15” strykes og 
tegninger oppdateres til å ha tilsvarende bredde som Hoffsveien forøvrig som 
inntegnet i opprinnelig plan for offentlig høring.  Planen mangler etter deres syn 
realisme i de omtalte feltene, mener at konsekvensen er at all videreutvikling stopper. 
Mener det er en relativt god funksjonsblanding i området i dag, og at det tradisjonelle 
næringsbeltet langs Hoffsveien sydøstre side bør beholdes i ny områderegulering.

PBEs kommentar:
PBE har sett feltet i sammenheng med områdene rundt og Skøyen som helhet. I 
forbindelse med justering av høyder for tilpassing er det derfor satt maks 8 etasjer, 
i henhold til byplangrepet. Arealer som kreves for å etablere vedtatt sykkelfelt med 
kryssløsning iht bl.a. S-4443 er tatt ut av områdereguleringen før politisk behandling. 
Viser forøvrig til samlekommentar. 
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52.      Husebø Ingunn Iselin
Krever at den foreslåtte gangstien i Astrids vei 7, over innsenders eiendom, tas ut av 
områdeplanen for Skøyen. Innsender kan ikke se at det er noe behov for denne, og 
påpeker at forslaget fremmet i planen vil rasere eiendommen og forringe verdien, da 
det vil medføre direkte innsyn, og ødeleggelse av en nydelig opparbeidet hage.

PBEs kommentar:
Gangforbindelser øst-vest innenfor felt B2 tas ut av prinsippskissen.

53.      Høegh Leif
Innsender er bosatt i Prinsessealléen 8 og mener at nedre del av Prinsessealléen ikke 
har kapasitet til å håndtere en mangedobling av trafi kken. Den nye bebyggelsen må 
sikres tilgang til Drammensveien eller Gustav Vigelands vei. Protester mot foreslåtte 
gangveier.

PBEs kommentar:
Gangforbindelser øst-vest innenfor felt B2 tas ut av prinsippskissen.

54.      Ingerø Bård Brath
Innsender er en familie ved Prinsessealléen 4. Viser til opprinnelige kommentarer fra 
offentlig ettersyn. Protesterer igjen, på det de mener, fremstår som delt regulering 
av et samlet småhusområde nord for Drammensveien. De vil få byggehøyder på 5 og 
6 etasjer som nabo med utnyttelse 100-170 % i sterk kontrast til boliger på vestsiden 
av Prinsessealléen. Mener en tilpasset regulering for BKB8 og B3 burde vært 3 etasjer 
med bygningsmessig fokus mot Gustav Vigelands vei, samt minimums byggegrense 
mot Prinsessealléen på 15 m fra midtvei til fasade av ny bygning. 

Protesterer mot gangpassasjer retning øst/vest i illustrasjon 2.3.1.3. 

PBEs kommentar:
Gangforbindelser øst-vest innenfor felt B2 tas ut av prinsippskissen.

55.      Iversen Nina
Støtter foreslått regulering av broen over jernbanen i nordenden av Tingstuveien.

PBEs kommentar
Merknaden tas til orientering.

56.      KLP Eiendom Oslo AS
Merknaden gjelder felt S9 og særskilt gnr/bnr 3/23 i Drammensveien 144. 
Planforslaget er i strid med regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus på 
et av planens mest sentrale felt (S9). Planforslaget tilrettelegger for en privatisering 
av viktige sentrumsområder og begrenser muligheten for å skape et godt byvev med 
tilbud og tilgjengelighet for alle. Planforslaget tar ikke hensyn til svært utfordrende 
støyforhold. Kombinasjonen av høy boligandel og middels tetthet på den ene siden 
og støy/solkrav for bolig på den andre anses som et bygge- og deleforbud. KLP stiller 
spørsmål til om det foreligger oppdatert støyanalyse i tråd med planforslaget, eller 
andre analyser som underbygger at det er planfaglig riktig å kreve en boligandel på 
minimum 50 % i felt S9. Det er sterkt beklagelig at de planmessige forutsetningene 
for felt S9 endres dramatisk i strid med overordnede planer. Planforslaget tar ikke 
hensyn til at deler av feltet nylig er omregulert og utbygd med en OU på ca. 380 %, 
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foreslått utnyttelse vil bety redusert utnyttelse i forhold til gjeldende reguleringsplan 
og faktisk utnyttelse. S9 bør som et minimum defi neres som kategori 1 område 
med høy tetthet og utnyttelse i størrelsesorden 460 % - 550 % BRA. Boligandelen 
bør reduseres til 20 % og MUFA må ligge på 12 %. Ber om møte for å diskutere 
områdeplanen sett i lys av utfordringene på S9.

PBEs kommentar
Med en områdetutnyttelse på 147 % mener PBE at planforslaget følger mål om 
fortetting og høy utnyttelse rundt knutepunktene i regional plan. Endringen i 
utnyttelse i etterkant av offentlig ettersyn på felt S9 utgjør ca. 5000m2. Dette er en 
følge av tilpasning til kulturmiljø. Feltavgrensning, andel bolig og maks kotehøyde 
er lik som ved offentlig ettersyn og vil ikke bli endret. Støy skal reduseres så langt 
det lar seg gjøre, og det skal dokumenteres hvordan boligbebyggelse skjermes 
for støy ved detaljregulering. Resultatene i støyutredningen gjort i forbindelse 
med konsekvensutredningen gir en best mulig vurdering av støysituasjonen på 
det detaljnivået områderegulering ligger på. Endelig utforming av bebyggelsen 
må utvikles i detaljregulering og prosjektering. I videre detaljregulering må det 
redegjøres for støy og luftkvalitet. Bemerkninger ved offentlig ettersyn, er behandlet 
og redegjøres for i saken som oversendes til politisk behandling. Individuelle møter 
om enkeltprosjekter, ivaretas i prosess for innsendt plan.

57.      Kristensen Anne-Lise
Mener gangforbindelser øst-vest i B2 er uhensiktsmessige og vanskelig 
gjennomførbare.

PBEs kommentar:
Gangforbindelser øst-vest innenfor felt B2 tas ut av prinsippskissen.

58.      Minsaas Dag
Innsender er fornøyd med at Tingstuåsen er blitt tatt ut av planområdet, samt positiv 
til den foreslåtte reduksjonen av den totale områdeutnyttelsen, særlig til forslaget 
om reduserte byggehøyder for feltene nær Bygdøy og Tingstuåsen. Ønsker likevel 
at dagens høyder beholdes mellom åsene alternativt at det etableres siktlinjer. 
Ber om at gangforbindelsen mellom Tingstuveien og Hoffsveien opprettholdes og 
tilrettelegges for utrykningskjøretøy. Er i utgangspunktet positiv til begrensninger til 
bilbruk i planen, men påpeker at det bør treffes effektive tiltak mot gjennomkjøring 
og fremmedparkering i boligveiene i planområdet og de nærliggende områder.

PBEs kommentar:
PBE synes det er positivt at reduksjonen av byggehøyder, bilbruk og 
utnyttelsesgrader er godt mottatt. Maksimal kotehøyde og arealutnyttelse i feltene 
nær Bygdøy og Tingstuåsen er betraktelig redusert. Innspill til å beholde dagens 
høyder mellom åsene for feltene nær Bygdøy og Tingstuåsen tas ikke til følge. Det 
etableres siktlinje fra Skøyen Torg. Viser forøvrig til oppsummering av bemerkninger 
ved begrenset høring 1.8.5.

59.      Monolith Properties og Bane Nor Eiendom
Reduksjon i høyder og utnyttelse medfører at forutsetningene for å danne et 
boligkvartal og gjennomføringskraften til prosjektet er betraktelig redusert. Ønsker 
økt utnyttelse på BKB 1 til 200-250 %-BRA og byggehøyder med tilhørende kotehøyde 
på nivå med S3 som tilsvarer 12 etasjer.
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PBEs kommentar:
Utnyttelsen er redusert som følge av en helhetlig vurdering av høyder på Skøyen, 
reduksjonen ivaretar en bedre overgang til boligbebyggelsen rundt planområdet. 
Felt BKB1 har fått større felt ved utvidelse mot jernbanen, dette gir en redusert 
%-BRA, da bebyggelsen må følge byggegrense på 20 meter fra nærmeste spormidt. 
Se planbeskrivelsens kapittel 1.8.5, byggehøyder og utnyttelse for utdypende 
kommentar.

60.      Munthe-Aasbø, Helene
Mener at man med dagens utviklingsgrad på 160 % risikerer at man på sikt ikke får 
utviklet området slik som ønsket da prisen for å selge til utvikler ikke er lønnsomt 
nok. Tilråder at utnyttelsesgraden for felt B1 økes til minst BRA 200 %. Mener det gir 
langt større muligheter for at området utvikles til glede for mange nye familier slik 
som de opplever at planstiller ønsker. Til rekkefølgebestemmelser til opparbeidelse 
av Askeveien og Prinsessealléen bes det om at felt B1 tas ut, siden det ikke er atkomst 
i dag fra Askeveien.

PBEs kommentar:
Merknaden tas til orientering. Vi har justert utnyttelsesgrad grunnet innspill fra 
Riksantikvaren og lokale hensyn. Se forøvrig oppsummering av bemerkninger ved 
begrenset høring 1.8.5. Rekkefølgekravet for B1 for Askeveien og Prinsessealléen tas 
ut. 

61.      Nilo Marius Armann
Ber om å få oversendt foreslåtte tegninger på området og antall høyder på tiltenkte 
bygg.

PBEs kommentar:
Svart per. e-post.

62.      Roald Tone og Trond
Viser til perspektiv for Sjølyst som lå ute til offentlig ettersyn i 2017 som misvisende 
og ugjenkjennelig. Viser til servituttene familien Andresen la vekt på ved overdragelse 
av eiendommen på Sjølyst til Oslo kommune, som sa at området skulle brukes til båt/
maritime formål kommune. Ønsker at båthavna bør bestå og at området benyttes som 
havn/fjordpark.

PBEs kommentar:
Perspektivene som lå ute ved offentlig ettersyn er revidert i tråd med planforslaget 
og viser hvordan Sjølyst kan bli ved realisering av områdereguleringen. Det 
er ikke funnet negative servitutter eller klausuler tilknyttet eiendommene på 
Sjølyst ved undersøkelse av grunnboken, ekspropriasjonsarkivet eller innhold i 
kjøpekontrakt/skjøte som begrenser kommunens bruk av eiendommene. Sjølyst med 
havnepromenade, park og publikumsbygg er en viktig del av plangrepet. Båthavnen 
vil delts bli berørt, store deler av småbåthavnen vil kunne fortsette sin bruk av 
sjøområdene.

63.      Rustung Erling
Ønsker at Sjølyst (S18A-C og SI1) tas ut av områdereguleringen, og at det iverksettes 
arbeid for å gjøre området om til en grønn lunge.
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PBEs kommentar:
Tas til orientering. Som følge av planen skal det etableres havnepromenade langs 
hele sjølinjen og en offentlig park mot sjøen på Sjølyst.

64.      Rygnestad Aasmund
Forståelse for at området gjøres til gjenstand for ytterligere utbygging. Ønsker å rette 
kommentar mot miljøaspektet og estetikken/demografi en. En eventuell utbygging vil 
med stor sannsynlighet forverre luftforurensningen på Sjølyst og være rettsstridig i 
form av brudd på grl. § 112 og EUs luftkvalitetsdirektiv. Prosjektet vil fremstå som en 
massiv vegg mot fjorden med et uforholdsmessig stort innslag av kontor. Det burde 
vært tilrettelagt for et fjordmiljø med en menneskelig side og hovedvekt på aktiviteter 
og miljøskapende tiltak.

PBEs kommentar:
E18 forutsettes lagt i tunell for at deler av planen skal kunne realiseres, dette vil 
medføre en reduksjon i støy og bedret luftkvalitet. Øvrig utvikling anses ikke å 
forverre trafi kksituasjonen da svært god kollektivdekning i kombinasjon med 
tilrettelegging for syklende og gående anses som mer attraktive fremkomstmidler for 
kort reiser. PBE mener at den menneskelige skalaen er ivaretatt i planforslaget og at 
fjorden i langt større grad gjøres tilgjengelig for allmenheten som følge av planen.

65.      Rådetorp Kerstin
Tomten på Sjølyst, ble donert til Oslo kommune av J. H. Andresen med servitutter 
som forutsetter at tomten brukes til friområde og båtopplag. Protesterer mot at 
Bestumkilen blir en ny bydel med høyhusbebyggelse, at Oslos strandlinje bygges 
ned på bekostning av båtliv og rekreasjon, og at eksisterende boligområder rives for 
å gi plass til høyblokker, skoler, barnehager og kontorer. Ønsker at båtopplaget og 
småbåthavnen bevares, at båtopplaget og småbåthavnen tas ut av planen. Mener at 
planen ser bort fra menneskene som bor her og at planen må omarbeides slik at den 
tar utgangspunkt i reelle rammebetingelser, som at E18 kommer til å være som i dag 
og båtopplaget og småbåthavnen kommer til å ligge i Bestumkilen i lang tid fremover. 
Ser ikke at det er tatt hensyn til trafi kkstøy, støv og eksos.

PBEs kommentar:
Det er ikke funnet negative servitutter eller klausuler tilknyttet eiendommene på 
Sjølyst ved undersøkelse av grunnboken, ekspropriasjonsarkivet eller innhold i 
kjøpekontrakt/skjøte som begrenser kommunens bruk av eiendommene. Trafi kk, 
støy og luftforurensning er utredet i konsekvensutredning og skal dokumenteres 
ivaretatt ved i detaljregulering. Føringer for plassering av bebyggelse for å skjerme 
for støy og luftforurensning er innarbeidet i planen, og trafi kkreduserende tiltak som 
begrensning i parkering og god tilrettelegging for sykkel og gange er viktig grep.  

66.      Sameiet Drammensveien 130 ved Pilot Arkitekter
Kritiske til utelatelsen av Drammensveien 126 fra hensynsone H570_4 som en del av 
infl uensområdet til kulturmiljøet på Thune og er bekymret for at felt S10b en økning i 
høyde til maks kote 39 ikke tar hensyn til bebyggelsen i felt S10a.

PBEs kommentar:
Viser til oppsummering av bemerkninger ved begrenset høring 1.8.5. 
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67.      Sartz May Britt og Sverre
Støtter innspill fra Bjørn og Brit Kastner angående gangvei.

PBEs kommentar:
Gangforbindelser øst-vest innenfor felt B2 tas ut av prinsippskissen.

68.      Skyberg Anne og Tron Even
Positive til endringene som er gjort, med unntak av den delen som berør oss direkte. 
Ser ikke rimelig begrunnelse for at BKB7 skal hø en høyere %-BRA enn BKB8 eller 
B1. Med foreslått utnyttelse og høyder på BKB7 vil ikke småhusbebyggelsen i Astrids 
vei, som representerer en viktig kulturarv, være synlig fra Skøyen. Utnyttelsen i BKB7 
må reduseres fra maks 190 % til maks 170 % eller lavere. Feltutnyttelse og maksimal 
kotehøyde er ikke konsistent. Ber om at gangforbindelser fra øst til vest i B2 tas ut av 
illustrasjon for gangforbindelser. Konsekvensene for trafi kk er bekymringsfull.

PBEs kommentar:
Areal under bakken, herunder kjeller medregnes ikke i BRA jfr. bestemmelsen 
5.1. Ved en beregning av bruksareal på et felt er 10 % av bruttoarealet (BTA) ikke 
medregnet i bruksarealet (BRA) (se vedlegg 7 Arealtall Skøyen - beregningsmetode 
for mer informasjon om beregningsmetode og grunnlag for utnyttelse). BKB7 har 
en feltstørrelse på 5 935m2 innebærer altså at kan bebygges med ca. 11 300 m2. 
Bebyggelsen i BKB7 og BKB8 er gitt lik maks kotehøyden. Maks kotehøyde er vurdert 
egnet for å skape en ønsket byromsvegg langs fremtidig gate i dagens trikketrasé og 
samtidig ikke forringe kulturmiljøet på Nedre Skøyen. Merknaden tas til orientering.

69.      Smedsrud Espen Aas
Støtter stengning av gjennomgangstrafi kk over bro i Tingstuveien. Foreslåtte 
byggehøyder på S21 og S20 vil stenge Tingstuåsen «inne». Ber om at dagens 
byggehøyder ut mot havet opprettholdes.

PBEs kommentar:
Merknaden tas til orientering. Vi har justert høydene og mener dagens høyder nå 
utgjør et godt og forslag. Viser forøvrig til oppsummering av bemerkninger ved 
begrenset høring 1.8.4. 

70.      Solon Eiendom ved Civitas
Ønsker å inkludere sitt område i planområdet slik at slik man kan tilrettelegge for en 
boligutvikling i tråd med kommuneplanens og områdereguleringens ambisjoner, med 
en utnyttelse samstemt med det reviderte plangrepet og med kriteriet om frivillighet 
fra kommuneplanens samfunnsdel 2040, ivaretatt. Deres eiendom ligger i tilknytning 
til planområdet. Den henvises også til deres opprinnelige uttalelse.  

PBEs kommentar: 
Kommuneplanen har registrert dette området som område med verneverdi i ytre 
by, kategori 2. Det pågår også et arbeid med å regulere deler av Abbediengen til 
bevaring.

71.      Sparebank1 ved Arkitektene AS
Klager på endringen av bevaringsstatus og reduserte byggehøyder på eiendommen: 
Drammensveien 130 – bygning 9. Bygningen står ikke på Byantikvarens gule liste, 
men som følge av Riksantikvarens innspill, har PBE begrenset muligheter for å utvikle 
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bygningsmassen i Thune-området. Eierne mener at bygning 9 i sin helhet burde 
trekkes ut av Riksantikvarens strenge vernestatus, eller i det minste få en høyere 
maks kotehøyde og noen bestemmelser som sikrer en fremtidsrettet utvikling siden 
bygningen skiller seg fra resten av bygningene på fl ere måter. (Se merknad for fl ere 
detaljer). Et hjørnebygg har behov for mer vektlegging og kan være høyere enn andre 
bygninger i området. For å sikre en helhetlig utvikling av området, bør ombyggingen 
gjøres i samråd med Riksantikvaren. Å bygge denne høyere vil ikke påvirke 
solforholdene til bygningene rundt. De mener det er uheldig å drive en byutvikling der 
vern får høyere prioritet enn mulighetene for en sunn næringsutvikling og fortetting. 
Det er samspillet mellom nytt og gammelt som ofte skaper de mest spennende 
byrommene. Bestemmelsene må også kunne sikre utvikling som også kan skje i 
samråd med Riksantikvaren. 

PBEs kommentar:
Thune er det mest intakte gjenværende industrimiljø på Skøyen, og viktig å 
bevare. Hvis det skal bygges ut innenfor bevaringsområdet skal dette forelegges 
Byantikvaren.

72.      Stor Oslo Eiendom, T. Klavenes Eiendom, Skanska CDN og Selvaag bolig ved 
Asplan Viak

Forslagsstillerne stiller seg uforstående og sterkt kritiske til endringene i høyde og 
utnyttelse i revidert forslag i og med at det ligger så nærme kollektivknutepunktet, 
og ber om at felt S3 tillates utbygd med kotehøyde og utnyttelse slik det var foreslått 
i opprinnelig planforslag, at kotehøyder rettes i planbestemmelser slik at det er 
etasjeantall som angis for feltet er gjennomførbart og at krav om generell etasjehøyde 
for næringsbygg over 1. et. fjernes. De mener begrunnelsen for reduserte høyder og 
utnyttelse ikke kan gjelde dette feltet og mener dette medfører en risiko for at feltet 
ikke utvikles og at offentlig infrastruktur ikke fi nansieres.
Det gjøres for øvrig oppmerksom om en feil i en bestemmelse der noe står omtalt to 
ganger. 

PBEs kommentarer: 
Det er maks kotehøyde og utnyttelse som skal legges til grunn for ny bebyggelse 
mens antall etasjer er retningsgivende. Hensikten med illustrasjonen er å vise maks 
utbygging, og er ikke retningsgivende for hvordan ny bebyggelse skal formes. 
Endelige utforming av bebyggelsen skjer i detaljreguleringen. Utnyttelsen er økt 
betraktelig fra dagens situasjon. Generell etasjehøyde for næring sikrer fl eksibilitet i 
formål og utførelse. Reguleringsbestemmelsen er rettet opp slik at delsetningen kun 
står én gang. 

73.      Storebrand Eiendom AS ved Haavind AS
Innspillet gjelder felt S5 (tidligere S1). De mener begrunnelsen for reduserte høyder 
og utnyttelse ikke kan gjelde for dette sentrale feltet og ber om en begrunnelse 
feltene og om en klargjøring av hva som ligger i lokale interesser. Viser til at det 
andre steder i planområdet (Karenslyst allé) tillates høyere utnyttelse. Det tidligere 
plangrepet tillot høyere utnyttelse på mindre arealer. Gitt det økte fokus på 
knutepunktsfortetting er det en altfor liten økning fra gjeldende regulering.  

De er positive til å innlemme stasjonsatkomst og sykkelparkering / sykkelhotell i 
kvartalet og imøteser dialog med Fornebubanen på dette.  Alternativet med delvis 
riving av Eurekabygget må utgå etter Ruters uttalelse 11.9.17 der det påpekes at 
trikken får dårlig fremkommelighet, lengre og uforutsigbar kjøretid, samt etter ønske 
fra Byantikvaren og Riksantikvaren om at bygget blir stående. 
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Ønsker info om hva som ligger i «sikret opparbeidet» i § 11.1 ang. ny metrostasjon 
på Skøyen med oppganger. De ønsker å bygge, gjerne parallelt med bygging av 
Fornebubanen dersom utbyggingen deres er regningssvarende. Dette vil redusere 
lengden på anleggstiden og medføre mindre kostnader for det offentlige pga. 
bortfall av kostander for refundamentering under bygget.  De er negative til 
rekkefølgebestemmelsen om fl ytting av trikketrasé som de ikke ser behov for. Det 
har ingen planfaglig sammenheng mot utbygging av S5. Nødvendighetskriteriet 
må redegjøres for, samt vurdering av konsekvensene av kravet for de berørte. 
De viser også til SVVs innsigelse til påvirkning for kollektivtrafi kken samt 
påvirkningen på hovedveisystemet. Dersom trikken fjernes vil det frigjøres areal til 
sykkeltilrettelegging som det heller er behov for. Dersom omlegging av trikketraseen 
må koordineres med Fornebubanen som må ferdigstille sine arbeider før omleggingen 
foretas, vil det foreslåtte rekkefølgekravet skyve utbyggingen av de tilstøtende 
områdene ytterligere ut i tid. 

Storebrand er godt fornøyde med endringen om utvidede byggefelt mot Hoffselva og 
har ingen innvendinger til endringen om krav til gangvei gjennom felt S5.

Per i dag er det ikke sannsynlig at det er regningssvarende å gjennomføre en 
utbygging av Storebrands eiendommer i samsvar med den foreslåtte endringen. 
Da vil bebyggelsen bli stående som i dag, noe som vil medføre behov for offentlig 
ekspropriasjon f.eks. for underbyggingen av Hoffsveien 1A til Fornebubanen med 
høye kostnader og tidsmessig konsekvens for utbygging av banen. I tillegg har 
det konsekvenser for realisering av andre deler av områdeplanen som torg og 
grøntområder

PBEs kommentarer: 
Etter offentlig ettersyn har vi redusert byggehøyder og arealutnyttelse i fl ere felt. 
Vi har vurdert innspillene ved offentlig ettersyn og om solforhold i byrommene og 
på utearealene til boligene tilfredsstiller utearealnormen. Som et resultat av en 
helhetsvurdering er maksimal byggehøyde innenfor planområdet redusert fra 16 
til 12 etasjer. Storebrand Eiendom AS ba i sin merknad ved offentlig ettersyn om 
mer fl eksibilitet i sitt felt og foreslo utvidelse av feltet med en hensynssone som ga 
mulighet for tilpasning til terreng og landskap. Utnyttelsen til S5 er kun redusert i 
%-BRA på grunn av utvidet feltstørrelse, maks m2 BRA er uendret fra offentlig ettersyn 
på ca. 59 800 m2. 

PBE er positive til en evt. fl ytting av stasjonsoppgang, og anser det som et viktig 
grep for å unngå å bygge ned deler av parken og samtidig kunne få nedgang til 
sykkelparkeringsanlegg. Bemerkningen tas til følge. Bestemmelsene for felt S5 
suppleres med mulighet innarbeidelse av atkomst til Fornebubanens metrostasjon. 
Det har vært en konstruktiv prosess med bevaringsmyndighetene i etterkant av 
offentlig ettersyn, også om Eurekabygget. 

I sin uttalelse støtter Ruter i prinsippet PBEs forslag om å fl ytte trikken nærmere 
Skøyen stasjon, men er bekymret over fremkommeligheten med det som legges inn 
i planforslaget og skisserer en annen løsning. Denne løsningen innebærer at trikken 
fortsatt føres i Hoffsveien forbi Storebrands eiendom. Et tiltak som ny metrostasjon 
er «sikret opparbeidet» når det er inngått utbyggingsavtale med kommunen om 
opparbeidelsen, eller ved byggesøknad er kontraktsrettslig forpliktelser som til 
sammen fi nansierer tiltaket. Rekkefølgebestemmelse knyttet til opparbeidelse av ny 
trikketrase er for å sikre at denne kan gjennomføres, og at ny bebyggelse er i tråd 
med ønsket utvikling.
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74.      Svennevig Arnfi nn
Planen vil fjerne utsikten fra leiligheten min og redusere verdien. Sjølyst med 
sjønærearealer burde disponeres som felles rekreasjonstilbud for hele befolkningen. 
Forslaget er neppe i tråd med retningslinjer for regulering av strandlinjen.

PBEs kommentar
Som følge av planen skal det etableres havnepromenade langs hele sjølinjen og en 
offentlig park mot sjøen på Sjølyst. Merknaden tas til orientering.

75.      Sømme Christian
I BKB7 er det foreslått inntil 5 etasjer. Da er høyde kote + 20 eller til nød + 22 
tilstrekkelig. Forslaget om kote +27 er altfor høyt og unødvendig for å bygge 5 etasjer. 
Han regner med at utbygger vil komme til å få tillatelse til å bygge 7-8 etasjer siden 
dette er mulig innen kote + 27. Mener 3 etasjer egentlig er høyt nok. Sømme mener at 
feltet bør ha 100 % boligandel, og at 20 % næring ikke passer i et slikt type område 
med bomiljøet bak. Områdetype må settes til 3 i denne randsonen mot B2. Det er helt 
urimelig med en utnyttelsesgrad på 190 % når nabofeltet BKB8 har 170 %. Det må 
være samsvar. Sømme viser også til sitt tidligere innspill i saken. 

Sømme viser også til at det nå er tegnet inn en gangforbindelse tilsynelatende over 
eiendommen hans i Astrids vei 2D, rett gjennom privatlivet. Detter helt unødvendig da 
Askeveien ligger like ved. De øvrige veiene virker også tilfeldig plassert. Grunneieren 
krever at gangforbindelsene blir tatt ut fra forslaget. 

Beboeren er kritisk til å ha hovedatkomst opp Askeveien, en bakke som er altfor bratt.
 
PBEs kommentarer: 
Det er ønskelig å opprette den gamle trikketraseen som en bygate med bebyggelse 
på begge sider. Den nye bebyggelsen i foten av Nedre Skøyen vil med 5 etasjer 
markere en tydelig overgang mellom sentrale Skøyen og Småhusbebyggelsen. Ny 
bebyggelse vil redusere utsikten fra småhusbebyggelsen bak. Det er derfor viktig å 
etablere «smett» (gangforbindelser) slik at kontakten mellom småhusområdet og 
sentrale Skøyen ivaretas. Det vil også være mulig å komme til eiendommen via Gustav 
Vigelands vei, Prinsessealléen og via Askeveien fra nord.

76.      Thorsnes Thor ved R21 Arkitekter
er langt på vei enige i intensjonene og kvalitetene det søkes å få til for eiendommene 
H11/H13, men påpeker at planforslaget er svekket, noe som kan gi konsekvenser for 
gjennomførbarheten. Endringene for deres eiendom har vært store fra byplangrepet 
med høy tetthet til offentlig ettersyn med full riving og en offentlig park til begrenset 
høring med noe bebyggelse og noe offentlig grøntdrag. Planforslaget øker nå 
utnyttelsen med 10 %, men i realiteten er det en stor reduksjon da arealet til offentlig 
grønnstruktur økes betraktelig. De mener byggene deres heller kan transformeres 
og viser til tidligere innsendt skisseprosjekt. De påpeker misforholdet med at PBE 
og BYA går for å listeføre H11, men samtidig forutsetter riving av kjelleren/ kantinen 
i bygget. De har etterspurt møte med etaten, men ikke nådd gjennom. De forstår 
at planen er omfattende, men viser til viktigheten av god dialog slik at planen blir 
forankret også hos grunneierne som skal gjennomføre den.  

Forbindelsene langs Hoffsveien er også lagt over H11/H13 som må løse fellesskapets 
interesser antageligvis fordi det ikke er plass over Veidekketomten og skoletomten. 
For å realisere planen, mener de man må gjøre offentlig utkjøp av begge disse 
eiendommene. 
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Vilkår om detaljregulering av hele feltet BKB2 (nå BKB5) fjernes og mener det er 
urealistisk å samle et så stort kvartal i én detaljregulering og usannsynlig at også 
Møllhausen/Tvenge vil detaljregulere eiendommen sin ned i bygningsvolum. 
Byggelinjer for H13 må følge fotavtrykket av eks bygg.

PBEs kommentarer: 
Det er en overordnet føring å ivareta kantsoner langs elvene på 20 meter, blant 
annet gitt i Kommuneplanen for Oslo. Kantsonen skal være med på å sikre biologisk 
mangfold, fugleliv, fi sk, fl om og drenering. I tillegg skal det legges til rette for turveier.  
På tre steder hvor det i dag ligger eksisterende bebyggelse åpner vi likevel for ny 
bebyggelse nærmere elva. Vi er positive til at det bygges nye boliger, men mener 
det er overordnede hensyn som må styre utviklingen. Det er derfor ikke ønskelig 
å opprettholde kantinebygget som ligger tett opp til Hoffselva.  Feltinndelingen er 
gjort for å sikre en helhetlig utvikling gjennom områdereguleringen, med krav om 
detaljregulering innenfor det enkelte felt. Individuelle møter om enkeltprosjekter, 
ivaretas i prosess for innsendt plan.

77.      Toverud Simen Forr
Påpeker at feltnavnene ikke samstemmer med det som lå ute til offentlig ettersyn og 
må sjekkes utførlig ved uttalelser vedrørende feltnavn.  
Toverud mener det er positivt at byggehøydene er redusert fra tidligere 16 
etasjer, men er bekymret for om man med bebyggelsen samt stigende terreng vil 
få en ruvende bygningsmasse som hindrer den visuelle kontakten med en fl ott 
verneverdig bebyggelse når man ferdes langs Nedre Skøyen vei. Mener utviklingen på 
tillattbyggehøyde da på opptil + 37 moh. ikke er forenelig med hensynssonen H 570-2 
(bevaring kulturmiljø) som omfatter området og viser også til bestemmelsens pkt. 
3.2 om at nye tiltak skal plasseres og utformes slik at bevaringsverdig bebyggelse 
bevares.     

Illustrasjon 2.3.1.3 Gangforbindelser, viser forbindelse gjennom private hager, noe 
han stiller seg strekt kritisk til. Dette kan ikke anses som relevant for B2 som i stor 
grad vil forbli uendret. Skissen bør fjernes fra planen. 

Toverud viser til trafi kkanalysen med RTM 23+. Han frykter næringsutviklingen vil føre 
til problemer med trafi kk, særlig i smågater som V17 i og med at rapporten sier at 
mange bilister velger andre kjøreruter og ikke alternative transportmåter. Behovet for 
p-plasser vil ikke reduseres.

Toverud stiller også spørsmål om gaten V17 skal betjenes via V11 og V18? Dersom 
Askeveien (V18) som atkomst vei for V17 og V11 vil ikke dette være mulig som 
helårsvei pga. høydene. Toverud ber om at beboerne og brukerne av Skøyen i større 
grad tas hensyn til enn næringsinteressene i den videre plan- og utviklingsfasen.   

PBEs kommentarer: 
De store endringene i planen har gjort det nødvendig å endre feltnavn. Det gjør det 
dessverre vanskelig å sammenligne uten å se på «oversettelsestabellen». Flere har 
kommentert at det ved begrenset høring var lagt til noen nye prinsipielle forbindelser 
i småhusområdet (felt B2) på Nedre Skøyen.  Da disse eiendommene (felt B2) 
sannsynligvis ikke vil endres i stor grad på grunn av bevaringshensyn, er de tatt ut 
igjen.  Øvrige forbindelseslinjer som lå ute til offentlig ettersyn består. 

Det vil i planen legges til rette for knutepunktsutvikling med mindre parkering lokalt 
og sterkere kollektiv- og sykkeltilbud. Dette skal virke slik at fl ere velger bort bil når 
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man kan. RTM 23 + er en grov modell og vil f.eks. ikke fange opp økning i sykkeltilbud 
eller systemet som tilrettelegges for kollektivtransport og sykkel sett i sammenheng. 
Begrensninger i gatesystemet vil også virke sterkt inn på reisepreferansene til 
beboere og arbeidstakere. Det vil ses nærmere på trafi kkspørsmål i påfølgende plan 
for sentrale gater og byrom på Skøyen. V17 (Astrids vei) vil også være betjent av V18 
(Askeveien) via V19 (Prinsessealléen). 

78.      Tryti Helge
Bygdøy var fra gammelt av en øy. Nå en halvøy. Sjøen ved Skøyen ble gjenfylt.
Foreslår at det bygges en kanal fra Frognerkilen til bestumkilen stor nok
til at fritidsbåter kan benytte kanalen, når hovedveien blir lagt i tunell. Kanalen 
kan i hovedsak ligge der motorveien går i dagtog så følge elveløpet mot sjøen i 
Bestumkilen. 

PBEs kommentarer: 
Gode innspill tas til orientering videre i prosessen. 

79.      Veidekke
Opprettholder innvendingene til planforslaget slik det fremkommer i forrige 
uttalelse både for tomtens egnethet som bolig-/ næringstomt, at det er andre bedre 
lokaliseringsalternativer for skoleformål på Skøyen, at tomten egner seg for høyere 
utnyttelse og høyde mv. 

Energiløsninger: De påpeker at tilknytningsplikten til Hafslunds fjernvarmeanlegg 
er et hinder for mer innovative løsninger. Det anbefales derfor å legge inn en 
unntaksbestemmelse iht. PBL § 27-5.

Høyere utnyttelse pga. Nedre Skøyen veis beliggenhet: Mener felt B4 pga. 
beliggenheten like ved Skøyen kollektivknutepunkt og i forlengelsen av eksisterende 
tette blokkbebyggelse, nærme grønnstruktur og godt skjermet mot støy, tilsier at 
feltet tåler en høy utnyttelse og et stort spenn i byggehøyder. Området tåler høyere 
høyder og utnyttelsen bør være tilsvarende den i omkringliggende utviklingsområder 
(f.eks. felt BKB5 og S1 med TU 240 % og 220 %). De mener bebyggelsen bør være 
med på å gi byrommet mellom Hoff og Nedre Skøyen vei tydeligere og defi nerende 
byvegger, noe som tilsier høyere høyder enn illustrasjonene i planforslaget.  

Hensynssonen H540: Hensynssonen gir en fl eksibilitet til å utforme et godt 
boligprosjekt samtidig som en allment tilgjengelig sone langs Hoffselva blir ivaretatt, 
men det må presiseres hvilket areal som skal legges til grunn for beregningen. 

Atkomst til felt B4 og skoletomt (TY1): Bra at felt B4 sikres atkomst til offentlig vei 
i revisjonen, men det er gjennomføringsmessige utfordringer med atkomsten over 
o_TY1. Atkomsten bør justeres lengst syd og øst på o_TY1 dersom man skal oppnå et 
gunstig stigningsforhold for nedkjøringen til parkeringsanlegget. For å muliggjøre 
byggingen av atkomsten er det kritisk å fl ytte på omkjøringsveien ifb. Fornebubanen.  

PBEs kommentarer: 
Eventuell unntaksbestemmelse i forbindelse med fritak fra tilknytningsplikten tas 
på et lavere plannivå. Området ligger inntil knutepunktet, men må også ta hensyn 
til bakenforliggende bebyggelse og nærhet til elva. Arealet innenfor hensynssone 
H540_2 skal legges til grunn for beregning av 60 % bebygd grunnfl ate innenfor 
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sonen. Hensynssonen har et areal på 1415 m2 og det tillates dermed maks 849 
m2 bebygd areal innenfor sonen. Bruksarealet innenfor hensynssonen inngår i 
det totalt tillatte bruksarealet for felt B4. Det er nødvendig for Fornebubanen at 
omkjøringsveien legges her. Det oppfordres til dialog med Fornebubanen for å vurdere 
om det er mulig å starte på noe av utbyggingen samtidig som omkjøringsveien ligger 
her, samt vurdere eventuelle justeringsmuligheter. 

80.      Viktoria Eiendom AS og Selmer Eiendom AS, Drammensveien 159 og 161
Torget i bestemmelsesområde # 17 gir en uheldig oppdeling av bygningsstrukturen 
og mindre byggbare arealer på felt S22. Formålsgrenser er satt delvis uavhengig av 
eiendomsgrenser. S22 tåler vesentlig høyere utnyttelse enn det som er foreslått ved 
begrenset høring. Med høydene og utnyttelsen som er gitt ved begrenset høring vil 
Drammensveien 159 få en endring i utnyttelse fra ca. 5 500 m2 til 14 000 m2, og ca. 
tilsvarende for Drammensveien 161, dette innebærer at det uaktuelt å utvikle disse 
eiendommene. Stiller gjerne til et møte for å diskutere saken nærmere.

PBEs kommentar:
Området har behov for en intern møteplass, bestemmelsesområde # 17 sikrer dette. 
Formålsgrensene utarbeides på grunnlag av fl ere forhold enn eiendomsgrenser, 
det innebærer at de ikke vil sammenfalle med eiendomsgrenser der dette ikke 
er hensiktsmessig. Felt S22 har en maks utnyttelse på 350 %-BRA som tilsvarer 
ca. 56 400 m2, og en økning fra eksisterende på 35 100 m2. Dette vurderes som 
hensiktsmessige utnyttelse av feltet. Se planbeskrivelsens kapittel 1.8.5 for ytterligere 
kommentarer vedrørende byggehøyder og utnyttelse. Individuelle møter om 
enkeltprosjekter, ivaretas i prosess for innsendt plan. Merknaden tas til orientering.

81.      Wilberg Cecilie
Er bekymret for om utbyggingen tvers over for leiligheten i Skøyen terrasse 4, 
Hoffsgrenda borettslag vil ta det hun har av sol om bygningene skal være på 8 etasjer. 

PBEs kommentarer: 
Utviklingen på Skøyen vil medføre endringer, og tettere og høyere bebyggelse vil 
innebære mindre sol og utsikt for fl ere. Det er derfor viktig at solforhold på uteareal 
og offentlige torg og plasser ivaretas i detaljregulering av ny bebyggelse.

82.      Østberg Sidsel Karin og Sigurd Jan
Krever at gangforbindelse mellom Askeveien og Astrids vei tas ut av områdeplanen. 
Skala på Prinsessealléen 8 vil fremstå som strøksfremmed og innebære belastning 
på Gustav Vigelands vei, Thorvald Erichsens vei og nedre del av Prinsessealléen. 
Støtter at krav om ytterligere opparbeidelse av Prinsessealléen og Askeveien er tatt 
ut av bestemmelsene. Grunnen til at Askeveien omtales i denne sammenheng er 
merkelig. Begge veier har plass til møtende biler forutsatt at forbud mot parkering 
gjennomføres konsekvent og håndheves. Foreslår at det i stedet for møteplasser 
iverksettes tiltak for å gjøre det mulig med møtende trafi kk i nedre del av Gustav 
Vigelands vei. Det vil sikre de gående om fortauet i Gustav Vigelands vei snevres noe 
ill slik at biler kan passere hverandre hele året uten forbikjøring på fortau.

PBEs kommentar:
Gangforbindelser lagt inn etter offentlig ettersyn i B2 tas ut av prinsippskissen. 
Utnyttelse på Prinsessealléen 8/BKB 8 ligger i randsonen mot småhusbebyggelsen. 
Bebyggelsen skal bygge opp om en ny bymessig lokalgate når trikken legges om 
Hoffsveien. Gustav Vigelands vei inngår ikke i planområdet. 
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Begrenset høring 23.05.18 – 06.06.18 - Justering av bestemmelse 6.1 o_V15 – 
sykkelvei i Hoffsveien nord:
Det kom 8 merknader til ny begrenset høring, hvor bare de som er direkte berørt ble 
varslet. To merknader kom fra samme avsender og er slått sammen.

1. Bymiljøetaten (BYM) og Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY)
Etatene støtter intensjonen i bestemmelsen om at gjeldende regulering for sykkelvei 
kan gjennomføres etter vedtak av områdereguleringen. De uttrykker likevel at det kan 
være tvil om det rettslige grunnlaget for nødvendig grunnerverv. Dersom det ikke er 
aktuelt å videreføre planen i sin helhet, kan man vurdere å unnta de aktuelle delene 
fra områdereguleringen.

PBEs kommentar:
Veiformål i plan S-4443 og de relevante delene av S-4540 er tatt ut av planen for å 
sikre opparbeidelsen av vedtatt reguleringsplan med sykkelfelt m.v. 

2. Eiendom- og byfornyelsesetaten
Foreslår at gjeldende regulering for Hoffsveien nord skal videreføres for å kunne 
gjennomføre sykkelprosjektet på strekningen.

PBEs kommentar:
Hoffsveien, nord for Hoff torg er tatt ut av planen.

3. Tim Holm
Mener kryssløsningen (rundkjøringen) i gjeldende regulering ikke samsvarer 
med områdereguleringen. Det påpekes at dersom sykkelveien opparbeides etter 
gjeldende regulering vil det medføre et uhensiktsmessig stort beslag av Engebrets vei 
3-7 (felt BKB4)

PBEs kommentar:
Intensjonen i begge planer er å tilrettelegge for sykkelveier. Det kan ta lang 
tid før torget og ny kryssløsning opparbeides, og det er viktig at planene for 
sykkelveiene kan realiseres før dette. For å sikre at sykkelveiplanen i S-4443 og 
S-4540 kan etableres, er de relevante veiarealene nå tatt ut av områdereguleringen. 
Områdereguleringen beholder en stripe på østsiden av Hoffsveien for å sikre en 
senere utvidelse iht. Oslostandarden.

Begrenset høring 23.05.18 – 06.06.18 - Justering av bestemmelse 5.2 S10B – 
Drammensveien 126 – justering av maks kotehøyde:
Feltet lå ute til offentlig ettersyn med maks kote +43, og til begrenset høring med 
maks kote + 39. I ny begrenset høring var dette endret til «Det tillates maks kote + 43 
på inntil maksimalt 15 % av underliggende areal. Øvrig maksimal høyde er kote + 39».   

1. Byantikvaren (BYA)
Riksantikvaren har formelt gått inn i rollen som kulturmyndighet, men BYA ønsker 
likevel å kommentere foreslåtte endring. Viser til pågående plansak for den konkrete 
eiendommen D126, og er særlig opptatt av nye høyder mot Thunes hovedatkomst og 
det historiske fabrikkmiljøet. De fraråder økte høyder, og spør hvilket av alternativene 
i den pågående detaljreguleringen endringen viser til.

PBEs kommentar:
Etter ny begrenset høring er bestemmelsen endret til «Det tillates maks kote + 
43 på inntil maksimalt 20 % av underliggende areal. Øvrig maksimal høyde er 
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kote +39». Områdereguleringen er et grovt rammeverk, og detaljreguleringen BYA 
henviser må forholde seg til gitte rammer. Vi har justert feltavgrensingen i henhold til 
eiendomsgrensen som ønsket av utbygger. Utnyttelsen er derfor endret til 580 % BRA, slik 
at antall m2 BRA er uendret innenfor feltet. Kulturmyndighetene ved RA og BYA har ikke 
merknader til at felt S10 er delt i A og B med forskjellige bestemmelser. 

2. Riksantikvaren (RA)
Har ingen innvendinger til at inntil 15 % av underliggende areal i felt S10B kan få en 
byggehøyde opp til K+43.

PBEs kommentar:
Tas til orientering.

3. ARCASA arkitekter as for Drammensveien 126 TO AS
ARCASA skrev 14.05.18: Positive til avgrensing av felt S10B, men påpeker at feltgrense 
ikke følger tomtegrensen i sørøst. Foreslår en bestemmelse «det tillates tekniske 
oppbygg, trapp, heis etc. over maks gesims K+39 på inntil 15 % av underliggende 
takfl ate».
Til begrenset høring skrev ARCASA 05.06.18: Påpeker at de i forslag til regulering forslo at 
20 % kunne gå opp til maks høyde K+43.

PBEs kommentar:
Formålsgrensen er endret til å følge eiendomsgrensen. Bestemmelsene er justert for å 
innpasse takoppbygg.

4. PILOT ARKITEKTER AS
Sameiet stiller seg uforstående og sterkt kritisk til at feltet ikke skal behandles samlet 
med Thune (felt S10A), og at det visuelle og funksjonelle forholdet mellom D130 og 
D126 blir tilsidesatt. Henviser til uttalelser fra Byantikvaren om Thunes betydning i lokal 
sammenheng. Mener kulturminnevernet er et samfunnshensyn som ikke er vektlagt eller 
avklart i tilstrekkelig grad i planarbeidet.

PBEs kommentar:
Vi mener kulturminnevernet er tilstrekkelig ivaretatt og er avklart med 
vernemyndighetene.

1.8.4 Oppsummering av noen av PBEs kommentarer til innspillene etter 
offentlig ettersyn og begrenset høring

Varsling
Kunngjøringen om planforslag til offentlig ettersyn og begrenset høring er sendt 
til alle grunneiere/hjemmelshavere i det området som omfattes av forslaget til 
områderegulering. I sameier og borettslag med mer enn ni seksjoner mottar 
forretningsfører eller styret brevet med kunngjøringen fra oss. Seksjonseiere erstattes 
av styret etter bestemte regler. Vi beklager at enkelte etater og organisasjoner som fi kk 
varsel ved offentlig ettersyn og/eller har kommet med innspill tidligere, ikke fi kk tilsendt 
brev om begrenset høring. Det var intensjonen at alle skulle få varsel, også de som ikke er 
direkte berørt av endringene.  Heldigvis ser det ut til at den begrensete høringen likevel er 
fanget opp.
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Samhandling/medvirkning
Det er avholdt åpent møte om oppstart av områdereguleringen, workshop for 
grunneiere med utbyggingsplaner, medvirkningsseminar for barn og unge i bydel 
Ullern og bydel Frogner, informasjonsmøte for velforeninger i bydel Ullern, åpen 
kontordag og åpent møte i forbindelse med offentlig ettersyn.  Det har også vært 
et samarbeid med masterstudenter i Urban design og arkitektur på Institutt for 
arkitektur og planlegging på NTNU, som har hatt prosjektoppgaver på Sjølyst. Vi ser i 
ettertid at direkte berørte naboer i Tingstuveien burde ha vært kontaktet i forkant av 
offentlig ettersyn, og at planprosesser krever godt med tid. Mange har også bedt om 
møter om enkeltsaker. Det har dessverre ikke vært mulig innenfor gitte tidsrammer.  
Ved spørsmål knyttet til konkrete planer og prosjekter kan det tas kontakt med 
innsendt plan hos oss, for å avtale oppstartsmøter.

Tidsperspektiv
Planen omfatter utvikling som vil skje både på kort og lang sikt. Noen områder er 
modne for endring, i andre områder vil det ikke skje større endringer før om mange 
år. Det er derfor viktig allerede nå å peke ut hvilken utvikling som er ønskelig, både 
for å sikre helheten, og for å sette i gang viktige prosesser. Planen inneholder 
overordnede rammer og føringer for å gi retning i et langsiktig perspektiv, og 
detaljerte bestemmelser for områder som er mer avklarte og/eller må sikres styring. 
Det er krav om detaljregulering for alle områder med mindre unntak, se § 3.1 Generelt 
plankrav.

Byggehøyder og utnyttelse
Vi har lyttet til mange innspill, og har blant annet vurdert utnyttelsesgrad, 
byggehøyder og solforhold. Etter offentlig ettersyn har vi redusert byggehøyder 
og arealutnyttelse i fl ere felt. Spesielt feltene som har betydning for synligheten 
av Bygdøy og Hengsåsen, og bebyggelsen øst for Tingstuåsen har blitt lavere. 
Maksimal byggehøyde innenfor planområdet er redusert fra 16 til 12 etasjer. Det er 
også vurdert om solforhold i byrommene og på utearealene til boligene tilfredsstiller 
utearealnormen. Områdeutnyttelsen er redusert fra 165 % med Tingstuåsen, til 
149 % uten Tingstuåsen. Det er store interessemotsetninger om hva som er riktige 
byggehøyder og utnyttelse i området. På den ene siden er det de som mener båtlivet, 
småhuspreget og den menneskelige skala må ivaretas i større grad. Andre mener 
forslaget har en utnyttelse som ikke gir grunnlag for utvikling. Kommuneplanen for 
Oslo foreslår en områdeutnyttelse på 125 %, som er retningsgivende. Hovedårsaken 
til å legge områdeutnyttelsen noe høyere enn angitt i kommuneplanen til 149 %, 
er at det ved et så sentralt kollektivknutepunkt ligger til rette for en tett by. I tillegg 
er Skøyen omkranset av store friområder i Frognerparken og på Bygdøy, fjorden 
og småhusbebyggelse. Utviklingen på Skøyen vil medføre endringer, og tettere og 
høyere bebyggelse vil innebære mindre sol og utsikt for fl ere. Vi mener forslaget nå 
legger opp til en fornuftig utnyttelse ved et av landets viktigste kollektivknutepunkt. 
Det legges opp til en vesentlig fortetting rundt kollektivknutepunktet, samtidig som 
solforhold, nye parker og plasser, og viktige vernehensyn skal ivaretas. Endringene er 
illustrert med 3D modell, perspektiv, samt sol- og skygge studier i planbeskrivelsen. 
Angitt kotehøyde i plankartet bestemmer byggehøyden. Det er derfor viktig at 
solforhold på uteareal og offentlige torg og plasser ivaretas i detaljregulering av ny 
bebyggelse.

Formål
Sentrumsformålene legger til rette for boliger, kultur, hotell, bevertning, forretning, 
barnehage, sykehjem, o.l.. Kjøpesenter for detaljhandel tillates ikke. I enkelte felt er 
det satt spesifi kke krav om kulturformål. Dette er eiendommer vi mener er egnet til 
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og ønskelig å sikre denne typen aktivitet. Kulturformål kan blant annet være scene, 
teater, galleri, øvingslokale og fritidsklubb. Barnehageformål er sikret i planen både 
i egne felt BH1-3, i BKB10, og i felt hvor det skal vurderes innpassing av 4 avdelinger 
per 350 boliger. Oslo kommune har startet opp detaljreguleringsarbeidet for skole 
på o_TY1 Hoff. Tomt til ytterligere en skole i området må vurderes i egen plan. På 
Sjølyst er det åpnet for etablering av idrettsanlegg som for eksempel svømmehall. I 
felt S18A er det satt krav om innpassing av hotell innenfor feltet. På Sjølyst er også 
krav om kultur eller idrettsanlegg innenfor felt SI1. Behovet for omsorgsbolig og/
eller sykehjem skal utredes i alle felt hvor offentlig eller privat tjenesteyting tillates. 
I enkelte områder er det ikke ønskelig med hotellvirksomhet. I disse feltene er hotell 
ikke tillatt.

Bevaring
Bestemmelser og kart er endret etter innspill fra Byantikvaren og Riksantikvaren. 
Planen legger opp til reduserte høyder og arealomfang. Maksimal kotehøyde og 
arealutnyttelse i feltene nær Bygdøy er redusert, og byggefeltet ved Ferdbanen er 
tatt ut. Endringene er illustrert med perspektiv i planbeskrivelsen for de nevnte 
områdene. Hensynssoner og bestemmelser for Thune er lagt inn i plankartet med 
tilhørende bestemmelser. Anbefaling om å opprettholde bygården Amalienborg til 
hensynssone bevaring tas ikke til følge. Bygningen står igjen som et fragment etter 
en utvikling som stoppet opp ved starten av forrige århundre, og ny bebyggelse vil 
kunne utnytte eiendommen mer hensiktsmessig i forhold til bystruktur og funksjoner. 
Det legges ikke hensynssone c) 570, da det er ønskelig med et visst handlingsrom 
for utvikling av eiendommen. Kulturminnefredningen på Bygdøy som overlapper 
med områdereguleringen i nord og vest, er tatt med i plankart og bestemmelser som 
hensynssone.

Forbindelser
Det er et mål å få et mer fi nmasket gatenett og fl ere forbindelser for gående og 
syklende på Skøyen. Plasseringen av gangforbindelser er i hovedsak skjematiske, 
og eksakt plassering og gjennomføring av gangforbindelsene vil skje i sammenheng 
med endring av området. Dette tar ofte lang tid, og det er derfor viktig å peke på et 
fremtidig behov nå. Flere har kommentert at det ved begrenset høring var lagt til 
noen nye prinsipielle forbindelser i småhusområdet (felt B2) på Nedre Skøyen.  Da 
disse eiendommene (felt B2) sannsynligvis ikke vil endres i stor grad på grunn av 
bevaringshensyn, er de tatt ut igjen.  Øvrige forbindelseslinjer som lå ute til offentlig 
ettersyn består. 

Sykkelvei
Gjennomføring av sykkelveier er høyt prioritert. Det vil være interessekonfl ikter 
knyttet til kryssing av plasser og torg mellom de ulike trafi kantgrupper. For å gjøre 
ferdselen tryggest mulig er det lagt opp til egne felt, eller inndeling av veier til sykkel 
og godt markerte fotgjengeroverganger. Alle trafi kantgrupper må innrette fart og 
ferdsel etter det komplekse trafi kkbildet, spesielt over torg og plasser. Noen steder 
hvor biltrafi kken er lav, vil sykkel og bil dele gaten. For ikke å hindre allerede planlagt 
utbygging av sykkelveinettet, er Hoffsveien nord tatt ut av planområdet. 

Trafi kk
Det er politiske føringer om en reduksjon på en tredel av personbiltrafi kken i 2030. 
Egne parkeringshus for biler foreslås fjernet og parkeringsplasser i gate ønskes sterkt 
redusert, som et tiltak for å redusere kjøreatkomst. Det blir bedre kollektivdekning 
på Skøyen. Det legges også opp til en forbedring av sykkelveiruter både i eget anlegg 
og sykkelgater. Det er startet opp et arbeid med detaljregulering av sentrale gater og 
plasser på Skøyen. 
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Trafi kkpåvirkning og konsekvenser av foreslått fortetting er utredet nærmere. 
Tilleggsutredningene viser at kollektivtrafi kken vil få noe redusert fremkommelighet 
innenfor og utenfor planområdet fram til E18 er lagt utenom Skøyen.  Det pågår 
en dialog mellom SVRØ og Oslo kommune om utformingen av E18 skal være 
en høyhastighetsvei eller en samlegate hvor E18 går i tunnel utenom Skøyen. 
Trafi kkutfordringen på Skøyen underbygger det sterke behovet for å få lagt E18 i 
tunnel så raskt som mulig. Konsekvenser for fl ytting av E18 i tunnel, må utredes 
i egen detaljreguleringsplan. Hoffsdiagonalen ble tatt ut av planforslaget etter 
sterke innvendinger fra andre statlige og kommunale etater, og erstattes av andre 
trafi kkreduserende tiltak.  

Trikketrasé gjennom Sofi enlund har blitt vurdert i planarbeidet, men trikken gjennom 
Hoffsveien og Drammensveien anses som en bedre løsning fordi man unngår å 
dele parkområdet. Vi anser fl ytting av trikken som viktig for å oppnå et kompakt 
byttepunkt. Å opprettholde trikketraseen som inngjerdet forstadsbane gjennom 
Skøyen vurderes som uforenlig med god byutvikling. Gammel trikketrase vil bli en 
sykkelgate hvor trafi kken vil være lav og ikke ha gjennomgangstrafi kk.

Vi har endret bestemmelsene til Askeveien og Prinsessealléen, da trafi kken og 
utbyggingspotensiale er begrenset. Det skal tilrettelegges for fotgjengere og syklister 
i Askeveien, og være ett kjørefelt med ensidig fortau nord i Prinsessealléen. Alléen i 
Prinsessealléen vil bevares. Rekkefølgekrav til B1-B3 og BKB7-8 tas ut.

Tingstuveien bro
Da Tingstuåsen ikke lenger er en del av planområdet, legges det ikke opp til 
endringer i gjeldende regulering av Tingstuveien over jernbanebroen. Broen 
over jernbanen mellom Tingstuveien og Hoffsveien er i dag regulert til gang-/
sykkelvei, og den benyttes til kjøring uten at den oppfyller de nødvendige tekniske 
kravene. Planforslaget legger opp til samme tilgjengelighet for utrykningskjøretøy 
som i dagens situasjon, men at privatbiler ikke skal benytte broen. Brann- og 
redningsetaten bekrefter at de benytter atkomst fra vest. Beboere i området har 
vært både positive og negative til at veien stenges for privatbiler. Det blir nevnt at 
veien ofte benyttes til uønsket gjennomkjøring ved stor trafi kk på de øvrige veiene 
på Skøyen. Andre mener det fratar beboerne en viktig kjøreforbindelse til Skøyen å 
stenge for privatbiler nord i Tingstuveien. 

Støy og luftkvalitet
Skøyen har i dag en for høy forurensing både av NO2 og PM10. Planen legger opp 
til at ny bebyggelse må utformes slik at den tar hensyn til luftkvaliteten, samtidig 
som reduksjon av biltrafi kk og ny teknologi vil bidra positivt. E18 i tunnel vil gi den 
største miljøgevinsten for Skøyenområdet. En reduksjon av privatbiltrafi kken følger 
opp viktige punkt i EFTA-dommen fra 2015, hvor Norge ble dømt for brudd på EUs 
luftkvalitetsdirektiv. Det legges opp til en forbedring av sykkelveiruter både i eget 
anlegg og sykkelgater. 

Randsonen mot Nedre Skøyen
Det er ønskelig å opprette den gamle trikketraseen som en bygate med bebyggelse 
på begge sider. Den nye bebyggelsen i foten av Nedre Skøyen vil med 5 etasjer 
markere en tydelig overgang mellom sentrale Skøyen og småhusbebyggelsen. Ny 
bebyggelse vil redusere utsikten fra småhusbebyggelsen bak. Det er derfor viktig å 
etablere «smett» (gangforbindelser) slik at kontakten mellom småhusområdet og 
sentrale Skøyen ivaretas. 
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Kantsonen Hoffselva
Vi støtter innspillene om at kantsonen langs elvene er viktige å bevare. Det bør likevel 
være anledning til å gjøre mindre unntak der hvor vi mener ny bebyggelse langs elva 
vil bidra positivt. Hensynssonene langs Hoffselva åpner for å erstatte eksisterende 
bebyggelse som ligger nærmere elva enn 20 meter med ny bebyggelse. Det nye 
«fotavtrykket» innenfor hensynssonen er mindre enn det eksisterende. Bestemmelsen 
er skjerpet ved at det skal dokumenteres at eventuell ny bebyggelse ikke medfører 
problemer med overvann og elvefl om. Nedre del av Hoffselva ligger i en tidligere fylling.  
Vi mener derfor at det kan forsvares å etablere en bymessig utforming av vestre bredd, 
som vil være en fi n kontrast til østre elvebredd.

Sjølyst, båtopplaget og ro- og padlebanen
Dagens Sjølyst er i stor grad en utfylling. For å få til en hensiktsmessig byutvikling, må 
området være av en viss størrelse. Utfyllingen vil derfor utvides noe, og gir arealer blant 
annet til forlengelse av Havnepromenaden og Sjølyst park.

Det er ulike syn på forslaget om foreslåtte utvikling av Sjølyst. Noen mener båtopplaget 
og dagens bruk av Sjølyst må opprettholdes for blant annet å ta vare på det gode 
maritime miljøet. Andre ønsker ny bruk og utvikling av området velkommen, og 
håper båtopplaget kan fl yttes så raskt som mulig. Det er også de som er positive til 
ny bruk, men setter en klar forutsetning om at erstatningsplasser for båtopplaget 
og småbåtplassene må være ferdig opprettet før det kan fl yttes. Flere er negative til 
ytterligere utfylling av sjøkanten, og mener området bør benyttes til sosial infrastruktur 
og friluftsområde. 

Behovet for båtplasser er av PBE vurdert å kunne ivaretas på Sollerud. Bymiljøetaten 
har fått i oppdrag å gjennomføre en konseptvalgutredning (KVU) for erstatning av 
båtopplagsplassene og småbåtplassene i Bestumkilen.  Dette arbeidet er viktig for å 
få en avklaring og løsning for båtplassene.  Rekkefølgekrav til at båtopplaget må være 
sikret fl yttet før Sjølyst kan utvikles, er tatt inn i planbestemmelsene. Ro- og padlebanen 
sikres i planen, og det legges til rette for noe maritim virksomhet på Sjølyst. Ro- og 
padlebanen med tiltak på land kan etableres uten krav om detaljregulering. Vedtatte 
ro- og padlebane i vann endres ikke i områdereguleringen. Vi mener at Sjølyst tåler 
noe mer utfylling, og at gevinsten er større enn ulempene. Utfyllingen utgjør ca 20 daa. 
Båtopplaget er i dag på ca 50 daa. Forlengelsen av Havnepromenaden (T8), og det store 
parkområdet mot Bestumkilen (P1-2) og G6 utgjør til sammen ca.  43 daa og vil være et 
attraktivt tilbud for beboere og besøkende på Skøyen.

1.8.5 Rådet for byarkitektur
Rådet for byarkitektur 17.1017 - Rådets uttalelse Rådet mener etablering av Fornebubanen 
gjør at Skøyen bør utvikles med en vesentlig høyere utnyttelse enn dagens situasjon, 
og med høyere områdeutnyttelse enn i KDP. Særlig nærmest kollektivknutepunktet. 
Rådet legger vekt på at en slik fortetting er avhengig av en vesentlig omstilling i 
transportsystemet, der privatbilen får vesentlig mindre plass. 

Rådet ser ikke at ønsket byutvikling er forenlig med Statens vegvesens krav om at 
dagens E18 sikres. Rådet er også negative til et mulig nytt jernbanespor gjennom Skøyen 
da dette vil ytterligere forsterke dagens barrierer i området. Byutviklingen kan ikke 
underordnes statlig infrastruktur, men infrastrukturanleggene må heller tilpasse seg et 
nytt og svært sentralt byutviklingsområde.
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Rådet støtter forslaget om å knytte Skøyen bedre til fjorden enn i dag, gjennom 
fjerning av dagens båtopplag, utfylling og etablering av et fl erfunksjonelt byområde, 
blant annet med boliger og nye byrom langs sjøen. 

Hvert felt innenfor planen gir mulighet for en maksimal utnyttelse/høyde på 15 % av 
feltet. Den høyeste utnyttelsen og de største byggehøydene innenfor hvert felt må 
plasseres og orienteres slik at, man sikrer best mulig kvalitet for nærliggende byrom. 

Rådet mener at det smale byggefeltet vest for dagens E18 og øst for Ferd-feltet tas ut 
av planen da det virker lite arealeffektivt samtidig som det stenger for kontakten mot 
Bygdøy. Feltets intensjon som en markering av G/S-atkomst over til Bygdøy kan løses 
på andre måter enn ved bygg.

Rådet mener Amalienborg må sikres bevart i planen, da denne bygningen er et viktig 
historiefortellende element i området. 

Rådet bemerker til slutt at Skøyen Torg ikke synes bearbeidet nok. Slik torget 
fremstår i planen, er ikke dette vesentlig forskjellig fra slik det er i dag, selv om 
dette er områdets viktigste byrom. At Skøyen Torg gis en helhetlig løsning, med 
en tett sammenkobling til Sofi enlund er en kritisk suksessfaktor for hele området. 
Infrastruktur alene kan ikke være premissgivere for utformingen av dette byrommet, 
her bør Oslo kommune holde fast på at Skøyen Torg skal utformes best mulig med 
tanke på å tilføre området bymessige kvaliteter og gode forbindelser. En ytterligere 
nedbygging av arealene under banen er ikke å anbefale, men Rådet mener man burde 
tilstrebe det motsatte. Muligheter for utforming må undersøkes nærmere, muligens 
gjennom en åpen arkitektkonkurranse.

PBEs kommentar:
• Områdereguleringen foreslår en vesentlig høyere utnyttelse enn dagens 

situasjon (gjeldende kommunedelplan), og noe høyere utnyttelse enn 
kommuneplanen for Oslo (2015). Økt vekst forutsettes skal tas ved 
kollektivtrafi kk.

• Områdereguleringen forslår å legge E18 i tunnel med ny bygate i dagens E18-
trase. Planen sendes over til politisk behandling med innsigelse fra SVRØ. Det 
pågår diskusjoner om lokalisering av nytt jernbanespor. Områdereguleringen 
forutsetter at nytt spor legges i tunnel. Det er avholdt møter med Bane NOR 
om byggegrenser langs jernbanen.

• Byggefeltet øst for Ferdbanen er tatt ut av områdereguleringen. Amalienborg 
foreslås ikke regulering til bevaring, fordi den kan erstattes av ny 
bebyggelsesstruktur på en bedre måte med ny bebyggelse. RA har ikke 
innsigelse til dette punktet, men beklager at deres anbefaling om å bevare 
Amalienborg ikke er tatt til følge. 

• Skøyen torg foreslås tilrettelagt for mindre trafi kk (færre felt for bil), og med 
ny utforming. Det er krav om detaljregulering, og det kan her være aktuelt 
med arkitektkonkurranse. Ruters forslag om oppgang til Fornebubanen under 
jernbanebroa er vedtatt, et alternativ som vil snevre inn forbindelsen mellom 
Sofi enlund og Skøyen torg.
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1.9 Endringer i planforslaget etter offentlig ettersyn og 
begrenset høring
På bakgrunn av alle innspillene vi fi kk til offentlig ettersyn og begrenset høring, 
arbeid med statlige innsigelser og nye utredninger, er det gjort endringer i 
planforslaget. Hovedgrepet i planen er det samme som ved offentlig ettersyn, men 
tilpasninger og justeringer har ført til et mer moderat forslag til plan for Skøyen. 
Dette er gjort for å sikre bedre visuell kontakt med Bygdøy og Hengsåsen, og gode 
solforhold på viktige uteoppholdsarealer. Vi har også utført tilleggsutredninger for 
trafi kk og luftforurensning. Tingstuåsen ble tatt ut av planområdet under offentlig 
ettersyn og er derfor ikke kommentert nærmere. De viktigste endringene etter 
høringene er:

Flere eiendommer har fått justerte byggehøyder og utnyttelse. Maksimal 
byggehøyde er redusert fra 16 til 12 etasjer. Områdeutnyttelsen er redusert fra 
165 % (med Tingstuåsen) til 149 % (uten Tingstuåsen). Ny områdeutnyttelse 
med Tingstuåsen vil være 140 %. 
Plassering av stasjonsoppganger til Fornebubanen er endret i tråd med 
vedtatt reguleringsplan for Fornebubanen. Stasjonsoppgangene kan 
integreres i bebyggelsen i felt S3 og S5.
Omfanget av formål avsatt til jernbane, samt byggegrense mot jernbane er 
justert. Ny byggegrense forutsetter at nytt jernbanespor blir lagt i tunnel. 
Formålsendring fra sentrumsformål til torg på et lite område ved Skøyen torg.
Formålsendring fra sentrumsformål til kombinasjonsformål sentrumsformål/
idrettsanlegg på Sjølyst (SI1). 
Gamle Skøyen stasjon og den verneverdige bebyggelsen som ligger i 
grønnstruktur reguleres til sentrumsformål (S24, S25).
Grøntområde på Sjølyst er endret til parkformål og legger til rette for anlegg til 
ro- og padlebanen (o_P2). 
Endret krav til og plassering av barnehager. Det er blant annet lagt inn eget 
område til barnehage på Sjølyst (o_BH3).
Det er i bestemmelsene lagt inn en detaljering av ønskede aktiviteter blant 
annet krav til andel kultur, hotell og sykkelhotell i enkelte felt (S1-3, S10A, 
S18A, S22, S25). 
I enkelte områder hvor det ikke ønskes hotellvirksomhet, er det lagt inn 
begrensing i bestemmelsene (S1, S7, S11, S12, S13, S15, S18B, S20, S21, S23).
Flere eiendommer har fått endret bevaringsstatus knyttet til bevaringsverdige 
bygg og/eller bygningsmiljøer. Dette gjelder spesielt industriområdet på 
Thune (S5, S10A, S24, o_P2, o_T8, o_T9) .
Det er lagt inn på to nye hensynssoner (H540_1 og 3) mot Hoffselva, hvor 
eksisterende bebyggelse ligger nærmere elva enn 20 meter. Det tillates kun 
samme arealutvidelse som eksisterende bygg inntil 10 meter fra elvekanten. 
Felt BKB11 har fått lagt til en hensynssone (H190-2) for jernbaneformål, for å 
sikre at tiltak ikke kommer i konfl ikt med jernbanens infrastruktur.
Endret formål fra grøntlokk til jernbaneformål med bestemmelsesområde 
(#14). Dette gir en større fl eksibilitet i utformingen av ny forbindelse over/
under jernbanesporene, og skal blant annet sikre at jernbanens arealbehov 
ivaretas.
Endret formål fra jernbaneformål til bebyggelse og anlegg med 
bestemmelsesområde (#15). Dette gir en større fl eksibilitet og sambruk av 
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arealer mot jernbanen. 
Krav om opparbeidelse av to nye torg/plasser (#16-17).
Krav til gangvei gjennom felt S5. Dette deler opp et stort kvartal i en mer 
fi nmasket struktur.
Prinsessealléen 8 unntas krav til opparbeidelse av Askeveien og 
Prinsessealléen.
Prinsessealléen (0_V18-19) og Askeveien har fått endret krav fra to til ett 
kjørefelt med møteplass ved behov.
Justert byggegrense langs ny bygate o_V1- Sjølystveien (etter at E18 er lagt i 
tunnel) for å legge til rette for en midlertidig høystandard sykkelvei inntil E18 
er fl yttet.
Endret gatebredde i Drammensveien syd (o_T4-5) hvor det er lagt inn et ekstra 
kjørefelt fra syd for bedre trafi kkavvikling for kollektivtrafi kken.
Størsteparten av veidelen av reguleringsplan S-4443 og størsteparten av 
S-4540 er tatt ut av planen for å sikre etablering av sykkelfelt i Hoffsveien. For 
å få gjennomført planen slik den foreligger, er det foretatt en justering mellom 
veiformål og utbyggingsformål ved BKB4.  
Oppdeling av noen felt hvor det har vært hensiktsmessig (felt S10A-B, S21-22, 
BKB9-10).
Atkomstløsning til boligfelt (B4) over skoletomten på Hoff er sikret i 
bestemmelsen.
Felt S14 tatt ut av planen (felt S14 er nå Skøyen stasjon).
Redusert område avsatt til grøntareal på miljølokket (o_G7). Arealet er 
begrenset til det som ligger nærmest Hoffselven inkludert turveien.
Felt S8 har fått rekkefølgekrav om planlegging og gjennomføring samtidig 
med tilgrensende tomt Sofi enlundparken o_P5.
Generelt plankrav - bestemmelsen er utvidet og mer omfattende.
Nye dokumentasjonskrav - dokumentasjonskravene er blitt mer omfattende. 
Generelle bestemmelser – det er lagt inn noen spesifi seringer.
Bestemmelser i reguleringsplan for Fornebubanen videreføres i 
områdereguleringen.
Bestemmelse om automatisk fredete kulturminner er tatt ut av planen. 
Riksantikvaren skriver i brev av 18.09.17 at undersøkelsesplikten for 
områderegulering Skøyen er oppfylt.
Endring av hensynssoner om håndtering av overvann og fl om i 
hensynsynssone for grønnstruktur (H540_1-3) er skjerpet.
Endring av rekkefølgebestemmelser om:

o utbygging av offentlig infrastruktur, Flere felt er lagt til.
o at utvikling av Sjølyst skal skje samlet med unntak av tiltak til ro- og 

padlebanen. 
o krav til fl ytting av båtopplag og småbåtplasser før det kan gis ram-

metillatelse på Sjølyst.
o byggefelt og høystandard sykkelvei langs ny bygate – Sjølystveien 

(o_V1).
o opparbeidelse av Askeveien (o_V18) og Prinsessealléen (o_V20) er tatt 

ut. Gjelder nå bare brukstillatelse for BH1-2 for opparbeidelse av for-
tau i nordre del av Prinsessealléen (o_V19).

o ny gate i gammel trikketrasé (o_V11), Nedre Skøyen vei (o_V12), ny 
trikketrase i Hoffsveien (o_V13), Prinsessealléen (BKB9) er lagt til. 

Tatt ut regulering i tidsrekkefølge som er erstattet i rekkefølgekrav.
Konsekvensutredningen (KU) er supplert med utredninger for trafi kk og 
luftkvalitet, og kapittelet er omarbeidet.
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2 Beskrivelse av planforslaget

2.1 Områdereguleringen
Områdereguleringen muliggjør en byutvikling med mange fl ere boliger, miljøvennlige 
transportløsninger, styrking av blågrønne strukturer og en ny bymessig sammenheng 
mellom det sentrale Skøyen og sjøen. 

 Byplangrepet
Som første fase i arbeidet med områdereguleringen ble det utarbeidet et byplangrep 
for Skøyen (jfr. Illustrasjon 2.1.1.-2.1.6). Byplangrepet viste en overordnet disposisjon 
for området og omfattet prinsippene for arealbruk, struktur for offentlige rom, 
byggehøyder og utnyttelse og trafi kksystem. Det ble lagt vekt på at blågrønne og 
bymessige allmenninger, parker og torg må utvikles for å sikre attraktive forbindelser 
mellom det tette og bymessige Skøyen, og rekreasjonsområdene som Bygdøy, 
Frognerparken og fjorden. For å oppnå et levende byområde ble det foreslått boliger 
i hele området, og større høyder og utnyttelse ved kollektivknutepunktet ved Skøyen 
stasjon. 

I byplangrepet foreslo Plan- og bygningsetaten følgende:
etablere fl ere boliger i de sentrale områdene på Skøyen
styrke strukturen av offentlige rom med nytt torg og ny park på Hoff, ny park 
på Sjølyst, videreføring av Havnepromenaden og videreutvikling av de grønne 
forbindelsene langs Hoffselva og Frognerelva
legge E18 i tunnel utenom Skøyen
bygge ut Fornebubanen med tilhørende stasjonsområder
legge nytt jernbanespor i tunnel utenom Skøyen, og byggegrensen nærmest 
mulig sporene
fl ytte dagens trikketrase og trikkeholdeplass til Drammensveien x Hoffsveien 
ved stasjonsområdet
gjennomføre trafi kkreduserende tiltak
redusere antall parkeringsplasser
legge opp til en mer fi nmasket gatestruktur
omplassere båtopplaget innenfor Fjordbyen vest, og la Sjølyst få nye formål

Til sammen skal dette gjøre Skøyen til en levende by også på kveldstid.

Områdereguleringen er en videreutvikling av byplangrepet. Det er gjort en rekke 
utredninger blant annet for trafi kk, støy, luftforurensning, naturmiljø og barn og unge. 
Rapportene er lagt som vedlegg til planforslaget. Illustrasjonene i planbeskrivelsen er 
oppdatert i etterkant av offentlig ettersyn.



SIKTSEKTOR

T

T

T

T

Karenslyst allé

E18

Jernbanen

Jernbanen

E18

E18

Drammensveien

HOFF

THUNE

BESTUMKILEN

SOLLERUDSTRANDA

FROGNERKILEN

ULLERN

Ullern kirke

Vækerø hovedgård

Amalienborg

Casinetto

Madserud allé

Madser

Skøyen
hovedgård

Vækerøstuene

Sollerud gård

VÆKERØ

BYGDØY

MADSERU

Anbefaling

SONE FOR FORTETTING/ TRANSFORMASJON 
MED UTGANGSPUNKT I EKSISTERENDE 
STRUKTUR

SONE FOR TRANSFORMASJON/ BYUTVIKLING 
MED BEHOV FOR NY BYROMSSTRUKTUR

TYNGDEPUNKT

REKREATIVE TYNGDEPUNKT

T-BANEOPPGANGER

BYGATER

EKSISTERENDE FORBINDELSER

NYE FORBINDELSER

NYE FORBINDELSER - PRINSIPP

NYE GRØNTFORBINDELSER - PRINSIPP

SIKTLINJE/SIKTSEKTOR

BLÅ/GRØNNE KORRIDORER

NYE BYROM, PARKER, LEKE-/IDRETTSPLASSER

REKREATIV SJØFRONT/SONE

NYE MULIGE SKOLETOMTER

ELDRE KARAKTERGIVENDE OG VERNEVERDIG 
BEBYGGELSE

ROMLIG AVGRENSENDE VEGGER I 
BYLANDSKAPET

T

Karenslyst allé

Bygdøy allé

Halvdan Svarte
s gate

As
ke

ve
ie

n

Pr
in

se
ss

ea
llé

en

M
ad

se
ru

d al
léGusta

v V
ig

elan
ds v

ei

Si
gu

rd
 S

yr
s g

at
e

Frognerstranda

N
edre Skøyen vei

H
ovfaret

Jernbanen

Jernbanen

Drammensveien

Tingstu
veien

Ve
rk

st
ed

ve
ie

n

Ty
sk

es
tr

an
d-

ve
ie

n
nei evyødgyB

i ev sacnal B gni nnor
D

Drammensveien

Harbitzalléen

SKØYEN TERRASSE 

FROGNERELVA

HOFFSELVA

THUNE

KARENSLYST

BESTUMKILEN

FROGNER-
KILENBYGDØY

MADSERUD

HOFF

SOFIENLUND

SJØLYST 
PLASS

HENGSÅSEN

TINGSTUÅSEN

OLAV KYRRES 
PLASS

FRØYAS HAVE

Strøksgater

Park

Fotgjengerprioriterte byrom

Torg og møteplasser

Stasjonstorg/park 

Aktive fasader

Allmenning - bymessig

Allmenning - grønn

Kystpromenade

Elver og bekker

Båtopplag med byrom/park på tak

Park med enkeltstående 

slanke bygg i vann/land

STRUKTUR FOR OFFENTLIG ROM

Byplangrep for Skøyen
Plan- og bygningsetaten 25.06.2015

1292.1.2 Byplangrep Skøyen - Struktur for offentlige rom

2.1.1 Anbefaling fra stedsanalyse
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2.1.4 Byplangrep Skøyen - Byggehøyder og utnyttelse

2.1.3 Byplangrep Skøyen - Arealbruk
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2.1.5 Byplangrep Skøyen - Trafi kksystem

2.1.6 Byplangrep Skøyen - Anbefalingskart
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Følgende grep i områdereguleringen er grunnleggende for å få til ønsket utvikling av 
Skøyen:

Byutvikling
legge til rette for en mer variert og bredt sammensatt arealbruk, med 
publikumsrettede funksjoner og aktiviteter som trekker folk til området hele 
døgnet og til alle årstider 
legge til rette for høy tetthet, mange boliger og bymessig utvikling 
utvikle båtopplagstomta innerst i Bestumkilen til et bymessig område 
integrert med det øvrige Skøyen som fl erfunksjonelt område med en stor 
offentlig tilgjengelig park og byfunksjoner
avsette tilstrekkelig med arealer for annen sosial infrastruktur, som 
skoletomter og barnehager 
legge til rette for sykkelhotell og unngå gateparkering og egne parkeringshus 
for biler 

Byrom og forbindelser
utvikle Skøyen stasjonsområde, og Sofi enlund park som tyngdepunkt og 
hovedtorg for bylivet 
etablere nye parker og torg på Hoff og i strandsonen for rekreasjon og 
aktiviteter
videreføre og utvikle nye attraktive forbindelser på tvers av jernbanens trasé 
utvikle en differensiert gate- og byromsstruktur for ulike brukergrupper som 
fremmer byliv og gode oppholdskvaliteter 
styrke forbindelser for sykkel og gange, og legge til rette for utstrakt 
sykkelbruk 

Blågrønne kvaliteter
øke andelen grønne og myke fl ater og redusere andelen grå og harde fl ater, 
ved eksempelvis å omdisponere parkeringsarealer til oppholdsarealer 
tilrettelegge for allmenn tilgjengelighet og variert opplevelsesrik bruk langs 
Hoffselva og Frognerelva og i strandsonen, både på land og til vanns 
styrke Hoffselva og Frognerelva som blågrønne forbindelser mellom marka og 
fjorden og viktige korridorer for luftdrenering
sikre Hoffselvas biologiske mangfold, og søke løsninger som håndterer større 
vannføring f.eks. ved ekstremvær/fl om
legge til rette for en infrastruktur som sikrer god overvannshåndtering 

For å oppnå dette må
de blågrønne allmenningene utvikles og gjøres tilgjengelige for alle
utvikle arealer til offentlige byrom
E18 legges i tunnel, og/eller trafi kken reduseres radikalt
nytt jernbanespor legges i tunnel
privatparkeringen minimeres
båtopplaget fl yttes fra Sjølyst
Fornebubanen gjennomføres
trikketraseen fl yttes til Hoffsveien
deler Hoffsveien 1 rives for å frigi arealer til tosidig bebyggelse i Hoffsveien
kantsonene langs Hoffselva og Frognerelva sikres og tilrettelegges for 
allmennheten
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2.1.7 Dagens situasjon - Skøyen torg

2.1.8 Dagens situasjon - Thune
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2.1.9  Illustrasjonsplan
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2.1.10  3D View 
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Planen legger til rette for fl ere boliger, høy tetthet og bymessig utforming for 
24-timers bruk med aktiviteter for alle hele året. Overordnede rammer for 
områdetype, krav til utearealer, utforming av bebyggelse, funksjonsblanding, 
boligandel og ulik grad av utnytting fastsettes gjennom bestemmelsene. Det er 
plankrav om detaljregulering for de ulike feltene samt de offentlige byrom og gater. 
Kvaliteten på areal for uteopphold, solforhold og bygningstypologi skal avklares i 
detaljreguleringen. 

Planforslaget tar utgangspunkt i mål om å få fl ere til å gå, sykle og kjøre kollektivt.  
Vi legger derfor opp til at det skal være kort avstand fra Skøyen torg med tog, 
trikk, metro og buss til arbeidsplassene, og at hele Skøyen lett og trygt skal kunne 
nås med gange og sykkel. Boligene skal ha gangavstand til barnehage, skole og 
kollektivtilbud.

2.2 Arealbruk og byggeområder

2.2.1. Feltnavn. Grønnstruktur og samferdselsformål er regulert med offentlig eierform 
og angis med o_ i plankart og bestemmelser.

Kombinert 
Bolig/Kontor/mm 
(BKB1-13)

Offentlig tjenesteyting
(TY1,BH1-BH3)

Detaljreguleringer som 
videreføres

Grønnstruktur (G1-G8
G10-G11)

Park (P1-P6)

Tor g (T1-T13)

Feltnavn

Sentrumsformål (S1-25)

Bolig (B1-4)

Gate (V1-23)

Jernbane (J1-J4)
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2.2.1 Utnyttelse og høyder

Skøyen skal bli et bymessig område, og økt tetthet vil bidra til dette. Ifølge 
kommuneplanen skal kollektivknutepunktet Skøyen ha en områdeutnyttelse 
på ca. 125 % som vil gi en tomteutnyttelse på mellom 200 og 400 %-BRA. 
Områdereguleringen legger til rette for en områdeutnyttelse på 149 %. Med 
Tingstuåsen, som ble tatt ut av planområdet tidligere, ville områdeutnyttelsen 
vært 140 %. Det forslås en høy utnyttelse på Skøyen fordi området ligger inntil 
et av Norges største kollektivknutepunkt. Dette vil føre til at fl ere reiser til og fra 
Skøyen, noe som bare vil være mulig fordi Skøyen knutepunkt får en ny T-banelinje, 
Fornebubanen, som skal ta store deler av trafi kkøkningen. For å kunne oppnå en høy 
områdeutnyttelse, er det avgjørende at solforholdene, og kvaliteten i materialbruken 
og utformingen av byrommene ivaretas i detaljreguleringene. I områdereguleringen 
varierer feltutnyttelsen ut fra nærhet til kollektivknutepunktet, foreslått boligandel, 
makshøyde, områdetype for utearealer, bevaringsverdig bebyggelse, og feltenes 
egenskaper og kontekst. 

2.2.1.1 Utnyttelse i planområdet. De tettest utnyttede områdene er nær stasjonsområdet.

400% - 700 %

Offentlig tjenesteyting

Detaljreguleringer som 
videreføres

Grønnstruktur

Utnyttelse % BRA

300% - 400%

200% - 300%

100% - 200%

<100% 



4

3

2 2

33
1

3

2

1

12

16

128 

12

5 12

12

11

8

6

88

8

88
6

7

12
10

8 11

12

12
8

6

5

8

8

8

5

6

5

6

6

5
7

6

6

6

10

8

12

10-11

Barnehage

Detaljregu
som videre

Grønnstru

Maks antall 

8-9

5-7

<5

9

140

Etter offentlig ettersyn er maks. etasjehøyde redusert til 12 etasjer. Prinsippet fra 
byplangrepet om høyest utnyttelse rundt knutepunktet er videreført med felt som har 
sentrumsformål, dvs. en blanding av arealbruksformål. På plankartet er maksimal 
kotehøyde for hvert byggefelt angitt. Kotehøyden er beregnet ut fra volumer i en 
3D-modell der boligetasjene er 3,5 meter høye (brutto), og førsteetasjene samt 
næringsetasjene er 4 meter høye (brutto). Takoppbygg o.l. inngår i den maksimalt 
angitte kotehøyden. Bebyggelsen skal avtrappes mot sentrale byrom og gårdsrom, 
for å sikre gode solforhold. Kravet til gode solforhold vil, innenfor angitt grad av 
utnyttelse, styre høydene og utformingen av bebyggelsen. I tillegg skal det være en 
variasjon i høyder innenfor hvert felt, for å skape en variert byform. Høydene avsatt 
i plankartet er en maksimumshøyde som bare kan oppnås for mindre deler av feltet, 
og forutsetter at øvrige plankrav, som solforhold, er ivaretatt. Resten av feltet skal ha 
lavere høyder. I feltene BKB6, BKB7 og BKB8 skal det være en jevn høyde på 5 etasjer 
mot gate.

2.2.1.2 Maks etasjeantall per felt. Områdene med høyest bebyggelse er rundt stasjonen.

12

10-11

Barnehage

Detaljreguleringer 
som videreføres

Grønnstruktur

Maks antall etasjer

8-9

5-7

<5
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2.2.2 Utforming og plassering av bebyggelse
Skøyen skal ha en bymessig utforming der byggene forholder seg til gatenettet 
og danner tydelige gateløp. Bebyggelsen skal som hovedregel plasseres i 
formålsgrensen, og fasadene danner veggen til gatene, torgene og parkene. 
Bebyggelsen skal ha hovedinngangen fra offentlige rom for å bidra til økt aktivitet 
langs fasaden. Fasader skal ha inntrukne partier og variasjon i høyder for å oppnå 
variasjon i det arkitektoniske utrykket. 

Mot støykilder som jernbane og hovedvei plasseres bebyggelse som skjerm mot støy. 
For å sikre et fi nmasket gatenett og nettverk av forbindelser for gående og syklende, 
skal det være tilgjengelige forbindelser på tvers av byggefelt. 

2.2.1.3 Forskjell i dagens og fremtidig utnyttelse.

Størst endring i 
utnyttelse

Middels endring i 
utnyttelse

Offentlig tjenesteyting

Detaljreguleringer 
som videreføres

Grønnstruktur

Endring i utnyttelse 
fra i dag 

Lav endring i 
utnyttelse
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Planforslaget legger opp til høy utnyttelse i sentrale Skøyen. Derfor er det viktig å 
sikre at alle får tilgang til store offentlige parker og uterom. Uterommene skal ha gode 
solforhold og høy kvalitet i utforming og materialbruk. 

For å sikre at bebyggelsen er fl eksibel til endret arealbehov over tid skal etasjehøyden 
for næring og førsteetasjene være minimum 4 meter brutto. Dette bidrar til at 
bygningsmassen lettere kan transformeres til annen bruk enn det den opprinnelig ble 
planlagt for.

På felt B4, BKB5 og S5 går byggegrensen i formålsgrensen mot Hoffselva, men 
begrenses av hensynsone H540_1-3. Kun 60 % av arealet innenfor H540_1-2 og 30 % 
innenfor H540_3 kan bebygges, resterende 40 % og 70 % skal reguleres som offentlig 
grønnstruktur og inngå som er del av kantsonen til Hoffselva. Utformingen av hvor 
bebyggelsen skal trekkes nærmere Hoffselva løses i detaljreguleringen av det enkelte 
feltet. 

2.2.2.1 Prinsipper for høyder på planlagt bebyggelse.

Bebyggelsesfelt

Høyde på planlagte bygg

Avtrapning i høyder mot torg, 
grønnstruktur og og gater
Mulig økning av høyder opp til
maks tillatt kotehøyde
Jevne høyder

Torg

Gater

10 - 12 etasjer - mulig plassering
av bygg med maks kotehøyde 
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Publikumsrettede funksjoner i 1. etasje 
Langs viktige gangforbindelser, torg og parker skal det 
etableres åpne fasader for å legge til rette for et aktivt 
byliv. Førsteetasjen skal være minimum 4 meter brutto, 
og skal ha store vinduspartier. Gulvet i førsteetasjen 
til næringsbebyggelse skal ligge på nivå med 
bygulvet utenfor. Høydeforskjeller skal tas opp inne i 
bebyggelsen. En slik utforming gir god kontakt mellom 
ute og inne. For å oppnå aktivitet i gaten skal det være 
maksimum 10 meter avstand mellom inngangsdørene. 
Gatehjørner er spesielt viktige for å skape byliv. Det 
skal ikke etableres parkeringsanlegg med fasade i 1. 
etasje.2.2.2.3 Åpen fasade i første etasje, Lille-Bislett, 

Dyrvik Arkitekter, foto: Ivan Brodey

2.2.2.2 Kart over  åpne fasader.

Åpne fasader med 
publikumsrettede 
funksjoner

Åpne fasader som kan 
få publikumsrettede
funksjoner over tid

Grønnstruktur

Torg

Gater

Åpne fasader
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Det skal etableres publikumsrettede funksjoner i 1. etasje i de åpne fasadene, 
der dette er angitt på illustrasjonen 2.2.2.2. Publikumsrettede funksjoner kan for 
eksempel være kulturformål, handel, servering, åpne resepsjoner, idrettshall, 
sykkelverksted. Det kan etableres andre funksjoner i 1. etasje der det enda ikke er 
markedsgrunnlag for en publikumsrettet funksjon, forutsatt at utformingen legger til 
rette for at arealene kan bruksendres til publikumsrettede funksjoner i fremtiden.  

2.2.3 Offentlig tjenesteyting
I planforslaget er det satt av fi re byggefelt til offentlig tjenesteyting for barnehager 
og undervisning (to på Nedre Skøyen, ett på Sjølyst og ett på Hoff). I tillegg kan det 
etableres omsorgsboliger og/eller annen offentlig tjenesteyting på disse feltene og i 
felt regulert med sentrumsformål og kombinasjonsformål bolig/næring. Dette gir en 
fl eksibel områdereguleringen, slik at den ivaretar mulige endringer i behov underveis 
i utbyggingen av området. 

Skole 
Det reguleres inn en barne- og ungdomsskole. Ny skole på Hoff skal dekke 
Skolebehovsplanen i et tiårsperspektiv. Sambruk mellom skolene og annen offentlig 
tjenesteyting, bydelsfunksjoner og kultur- og idrettsformål anbefales. 

Det legges til grunn 11 kvadratmeter uteareal per elev for skolen på Hoff. Dette er 
ganske knapt, men tilsvarende som for andre nyere skoler i indre by. Oslo kommune 
har operert med veiledende tall på 12-18 kvadratmeter for indre by og 32 kvadratmeter 
for ytre by. Skøyen er i dag ytre by, men vil ved gjennomføring av planforslaget regnes 
som indre by. Skolegården ved Hoff grenser til turområdet langs Hoffselven og parken 
ved Hoff torg. Hoff skole skal også inneholde fl erbrukshall, som er et viktig bidrag til 
offentlig tjenesteyting i området. Skolen planlegges samlokalisert med nytt bibliotek 
og offentlige bydelsfunksjoner, og vil aktivisereområdet. Skoletomten er krevende 
å utvikle med hensyn både til anleggs- og riggområde for Fornebubanen, hensyn til 
Hoffselva og Hoff park. Det skal i detaljreguleringen for TY1 vurderes om takfl ater på 
bygningene kan benyttes som uteoppholdsareal i tillegg til på terreng. 

Barnehage
I dag er det en underdekning av barnehager i bydel Frogner, mens det er en 
tilfredsstillende barnehagedekning i bydel Ullern. Utviklingen av Skøyen vil generere 
et stort behov for fl ere barnehageplasser innenfor planområdet. Barnehagene skal 
være kommunale. Det er tatt utgangspunkt i gjennomsnittlig befolkningsfordeling i 
Oslo. Dette gir behov for barnehageplass til ca. 760 barnehagebarn i planområdet ved 
full utbygging av planen. 

Det reguleres 3 barnehagetomter (BH1-3) på Skøyen (en på Sjølyst, en i Askeveien og 
en i Prinsessealléen) og totalt 41 avdelinger innenfor planområdet. Hvert barn skal 
ha minimum 24 m2 uteareal. Barnehagene plasseres i områder med mange boliger 
og i tilknytning til, eller med enkel tilgang til, grønnstruktur. I tillegg til avsatte 
barnehagetomter skal det etableres barnehager i feltene S17, BKB1 og BKB10 (se 
illustrasjon 2.2.3.1, barnehager og skole i planforslaget). For å dekke det løpende 
barnehagebehovet må det i detaljreguleringene også vurderes å etablere barnehager 
i de øvrige byggefeltene. Ved etablering av barnehage skal det sikres gode lysforhold 
innendørs. 



Skolefelt

Barnehagefelt

Bebyggelsesfelt der  

Offentlig tjenesteyting

barnehage skal etableres
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Sykehjem og omsorgsbolig
I følge bydel Ullern er det et stort og økende behov for sykehjem og omsorgsboliger 
på Skøyen. Sykehjem og omsorgsbolig inngår i formål avsatt til offentlig tjenesteyting 
og kan etableres sammen med skolen, og skal vurderes innpasset i alle byggefelt hvor 
offentlig tjenesteyting tillates. 

2.2.4 Sentrum og kombinerte formål
Planforslaget viser sentrumsområdet utformet med økte høyder og større tetthet enn 
øvrige deler av Skøyen. Andelen boliger er lavere, og behovet for utearealer ivaretas 
i stor grad på tak og ved nærhet til attraktive og romslige offentlige uterom. For noen 
felt i planforslaget er det angitt i bestemmelsene at det skal etableres kulturformål. 
Dette for å sikre en variasjon i tilbud på Skøyen, og for å sikre aktivitet utover 
ordinære tidspunkter for detaljhandel. I feltene nær stasjonsområdet bør behovet 
for sykkelhotell vurderes ved detaljregulering. I felt S3 skal det innarbeides atkomst 

2.2.3.1 Kart over barnehager og skole i planforslaget.

Skolefelt

Barnehagefelt

Bebyggelsesfelt der  

Offentlig tjenesteyting

barnehage skal etableres
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til sykkelanlegg under bakken, og i felt S22 skal det innpasses et sykkelhotell for 
minimum 200 sykler innenfor feltet.

Næring og handel
Handel skal plasseres langs og orientere seg mot offentlige plasser og viktige 
gangforbindelser. Forretninger tillates bare i 1. etasje og 1. underetasje når de er 
tilknyttet forretning 1.etasje. Innadvendte kjøpesentre og handlegater som trekker 
bylivet vekk fra gatene må unngås. Det er derfor viktig at hver forretningsenhet har 
en hovedatkomst fra hovedgate eller torg, og utgjør en mindre del av fasaden mot 
gaterommet. Innendørs koblinger mellom forretningsenheter skal unngås. Dagens 
mote- og interiørformål på Skøyen er en næring som generer en del byliv, noe som er 
ønskelig på Skøyen. Varelevering må løses innenfor det enkelte byggefelt. I enkelte 
gater etableres det vareleveringslommer som kan benyttes.

Kultur/annet
Skøyen har behov for kultur og offentlige funksjoner. I enkelte felt er det satt 
spesifi kke krav om kulturformål. Dette er eiendommer vi mener er egnet til 
kulturformål og planen sikre derfor denne typen aktivitet. Kulturformål kan blant 
annet være scene, teater, galleri, øvingslokale og fritidsklubb. Sammen med skolen 
på Hoff etableres det en fl erbrukshall, og det legges til rette for at biblioteket og 
bydelsadministrasjonen fl yttes til samme bygg som skolen på felt TY1. Det åpnes for å 
etablere en kino på TY1. Kino kan også vurderes innpasset i felt S19. På Hoff torg skal 
eksisterende bebyggelse (S2) inngå i utformingen av torget. Den skal inneholde en 
publikumsrettet funksjon, og være en katalysator for byliv på torget. Det er ønske om 
fl ere kulturformål i området, som er mulig å etablere i feltene med sentrumsformål. I 
områder hvor vi mener det er viktig med kulturformål, er det avsatt minimumskrav til 
kultur (feltene S1, S2 S5, S10,og S18A). Dette kan være aktiviteter som scene, teater, 
øvingslokaler og fritidsklubb. Felt SI1 på Sjølyst ønskes tilrettelagt for kulturformål 
og/eller badeanlegg. Feltene har en passende størrelse og egner seg til dette på 
grunn av beliggenheten eller byggets utforming.

I parken på Sjølyst er det tilrettelagt for maritime aktiviteter, og for tiltak knyttet til Ro- 
og padlebanen. 

2.2.5 Boligbebyggelse og småhusområder (B1-4)
Det legges opp til totalt ca. 7 100 boliger i hele planområdet, 5600 nye boliger, 
ut fra en gjennomsnittlig leilighetsstørrelse på 74 m2 BRA per leilighet. Det er 
lagt opp til lavest andel boligbebyggelse på ingen eller minimum 20 % boliger 
rundt knutepunktet og på felt som er mindre egnet for boliger. Når avstanden til 
knutepunktet øker, øker også boligandelen. Boligandelen er 100 % i og i tilknytning til 
de eksisterende småhusområdene. 

Småhusområdet på Nedre Skøyen skal beholde sitt enhetlige boligmiljø. Flere av 
bygningene i småhusområdene reguleres til bevaring. 

I overgangen mellom eksisterende småhusområder i Harbitzalléen, Hoffsveien, 
Nedre Skøyen vei, Drammensveien og Bygdøy allé og områdene med kombinert 
formål og høyere utnyttelse, dannes det en randsone der boligandelen er høy, men 
som byformmessig ligner på områdene tettest på knutepunktet. Randsonen foreslås 
å få en høyere utnyttelse og en mer bymessig struktur enn småhusområdene. 
Boligfeltet B4 som ligger mellom skolen på Hoff, grønnstrukturen langs Hoffselva og 
eksisterende boligområder får også en høyere utnyttelse. 
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2.2.6 Boligkvalitet
Bestemmelsene angir en leilighetsfordeling som gjelder innenfor det enkelte 
felt, slik at variasjon i boligtypen og størrelsen på leilighetene på Skøyen sikres. 
Bestemmelsen er en videreføring av dagens norm for leilighetsfordeling. Dette gir 
boliger som passer for personer med forskjellige behov og i forskjellige stadier av 
livet. Det gir igjen en variert sammensetning av befolkningsgrupper, som gir stabile 
og bærekraftige bomiljøer.

Boligene på Skøyen skal ha god kvalitet så det blir attraktivt å bo der. Leilighetene 
skal være gjennomgående, med unntak av hjørneleiligheter som har dagslysinnfall 
fra to himmelretninger. Bebyggelsens inngangsparti skal møte gatenivå. 
Terrengforskjeller skal løses inne i bebyggelsen, og ikke som høydesprang med 
forstøtningsmurer mot gater eller byrom eller torg.  Boliger bør ligge 1 meter over 
terreng.

2.2.5.1 Boligandel i planforslaget.

80%

50%

Offentlig tjenesteyting

Eksisterende detaljregulering 
som videreføres

Grønnstruktur

Boligandel 
(minimum)

20%

100 %

90 %

Ingen boliger
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Det er viktig at uteoppholdsarealene til boligene er solfylte, og at de har gode arealer 
som egner seg til mange forskjellige typer aktivitet. Utearealet skal ha funksjon 
som sosial møteplass og rekreasjonsareal. Uteoppholdsarealene både på bakken 
og på takene bør også brukes til lokal overvannshåndtering. Arealene egner seg 
også godt som dyrkingsareal. Det skal etableres grønne tak og takhager med godt 
vekstgrunnlag, og vurderes om takene også kan benyttes til energiproduserende 
tiltak som solpanel eller lignende. Takene skal i større grad løse fl ere funksjoner enn 
tidligere, og utformingen av byens taklandskap må tillegges stor vekt. 

Byggefeltene er delt inn i ulike områdetyper med ulike krav til uteoppholdsareal for 
boligene. De ulike områdetypene sikrer gode uteoppholdsarealer som er tilpasset 
bebyggelsen tetthet og plasseringen i planområdet.

Rundt knutepunktet og langs jernbanen er det høyest utnyttelse, og derfor legges 
det opp til krav om utearealer i henhold til områdetype 1, der alt uteoppholdsareal 
kan være på lokk over terreng eller på tak. I områdene som ligger litt lenger unna 
knutepunktet, og der feltene gir grunnlag for gode uteoppholdsareal på bakkeplan ut 
fra form og kontekst, legges det opp til områdetype 2. Feltene B1 i Astrids vei og B3 i 
Prinsessealléen er rene boligfelt og grenser mot småhusområde på Nedre Skøyen, de 
skal være av områdetype 3. I småhusområdet (B2) på Nedre Skøyen legges det opp til 
uteoppholdsarealkrav tilsvarende det som kreves i eksisterende regulering i området i 
dag. Bredden på uteoppholdsarealet bør være minst 1,5 ganger den omkringliggende 
bebyggelsens gjennomsnittlige byggehøyde, og ikke mindre enn 17 meter for å sikre 
tilstrekkelig kvalitet i uterommet. 

Uteoppholdsarealer, både offentlige og private, skal skjermes mot støy. Hvis 
bebyggelsesstrukturen ikke er tilstrekkelig for å skjerme mot støyen, skal det 
etableres transparente støyskjermer som for eksempel glassvegger. De skal lett 
kunne demonteres dersom støyen reduseres i fremtiden, for eksempel når E18 legges 
i tunnel og felt S18A-B på Sjølyst blir liggende inntil den nye bygaten (Sjølystveien).

2.2.6.2 Takterrasse i Dælenggate 36, 
prosjekt: Element arkitekter og Gullik 
Gulliksen landskapsarkitekter , foto: Gullik 
Gulliksen landskapsarkitekter

2.2.6.1 Charlottehaven, 
København. Felles hage etablert 
over parkeringsanlegg. Lundgaard 
og Tranberg arkitekter og SLA 
landskapsarkitekter, foto: SLA
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2.2.6.3 Krav om utearealer - områdetyper

2

Offentlig tjenesteyting

Detaljreguleringer som 
videreføres

Grønnstruktur

Utearealer - områdetype

1

3

Småhusområde

Ingen bolig
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2.2.7 Ny bruk av Sjølyst
Dagens båtopplagsareal reguleres til et nytt byområde som gjør sjøfronten langt mer 
tilgjengelig for beboerne på Skøyen og resten av byens befolkning. Sjølyst blir et 
område med funksjonsblanding, med bolig, barnehage, næring, park, svømmehall 
og mulig kultur.  Det vil være overvekt av næringsbebyggelse i vest mot en ny bygate i 
traséen til E18 for å bidra til støyskjerming av byrommene, og en større andel boliger 
i områdene i øst mot Hengsåsen. De østlige områdene egner seg best til boliger 
fordi de ligger mest skjermet fra trafi kken og støy på grunn av det eksisterende 
grøntlokket over dagens E18. Det kan bygges ca. 520 boliger på Sjølyst. Det reguleres 
en barnehage mellom parken med havnepromenade og byggefeltet S18C. Her skal det 
etableres en 8-avdelings barnehage. Videre skal det vurderes om det skal etableres 
en barnehage per 350 boliger i S18B. Siden tomtearealene på Sjølyst hovedsakelig 
eies av kommunen, bør det stilles høye krav til bebyggelsen både for klimatilpasning 
og estetisk utforming. Sjølyst kan bli et nytt klimakvarter i Oslo.

Den største parken på Skøyen etableres på Sjølyst, og skal være en møteplass 
for beboere på Skøyen og byen for øvrig. Sjølystparken består av to parkområder 
beliggende på hver sin side av Hoffselva (P1 og P2) og er på til sammen ca. 23,5 daa. 
Sammen med grøntområde øst for Hoffselva på 5,5 daa og Havnepromenaden langs  
Bestumkilen på ca. 14 daa vil totalt nærmere 43 daa av Sjølyst avsettes til grønt, park 
og møteplasser. Det skal være mulighet for å legge til med båt langs begge sider ved 
munningen til Hoffselva. Det foreslås nedtrapninger fl ere steder langs vannkanten, 
så man enkelt kan komme ned til vannoverfl aten. I parken (P2) tillates det oppført 
tribuner, brygger og mindre tiltak tilknyttet ro- og padlebanen. Det tillates ikke 
parkering i parken, men det vil være mulig å kjøre til området ved spesielle behov/
arrangementer. 

Havnepromenadens videreføring fra Frognerkilen er regulert på tvers av 
Sjølystområdet og videre vestover, og forbinder Skøyen til resten av Fjordbyen og 
kyststi i Bærum. Havnepromenaden vil være et mål i seg selv. Den skal utformes slik 
det er beskrevet under kap. 2.3.1 og være en del av parkens utforming for øvrig.  

2.2.7.1 The Edge Park, W-Architecture,
Brooklyn, NY, foto: Alison Cartwright

2.2.7.2 Navitas park, Århus, Navitas park, 
Marianne Levinsen Landskab, 
foto: Torben Petersen
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2.2.7.4 Perspektiv Sjølyst øyehøyde

2.2.7.3 Perspektiv Sjølyst



S18B

SI1

Ro- o
g padlebane
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I byggefeltet SI1 ytterst mot Sjølystparken, ønsker PBE en publikumsrettet funksjon 
som også er attraktiv for hele byen, som et kulturbygg, en svømmehall el.l. Bygget 
skal utformes med særlig høy arkitektonisk kvalitet og vekt på godt, miljøbevisst 
materialvalg. 

Utformingen bør aktivisere det offentlige rommet rundt. I de to byggefeltene 
i vannkanten (SHS 1 og SHS2) kan det bygges konstruksjoner med offentlig 
tilgjengelige funksjoner. Konstruksjonene skal være på maks 2 etasjer, og inneholde 
for eksempel sjøbad, kafé, restaurant e.l. Siktlinjen fra Skøyen torg og ned mot 
Bestumkilen skal ivaretas i utformingen av konstruksjonene.

Skøyenallmenningen (T6) fra Skøyen stasjon ned til Sjølystparken (P1 og P2) gir bil- og 
bussatkomst til området. Privatbiler skal i all hovedsak føres ned i parkeringskjeller 
for minst mulig trafi kk på overfl aten. 

2.2.7.5 Illustrasjonsplan for Sjølyst
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2.3 Gater, torg og møteplasser

Et overordnet politisk mål er at all vekst i persontrafi kk skal tas med sykkel, gange og 
kollektivtrafi kk. Planforslaget fremmer derfor grønn mobilitet. Transportsystemet på 
Skøyen prioriterer myke trafi kanter, og sikrer gode forhold for gående, syklende og 
kollektivreisende. Dette bidrar også til økt byliv på bakkeplan i området. Planforslaget 
legger opp til at mange fl ere kommer til å bo og jobbe på Skøyen. Skøyen skal bli en 
gå- og sykkelby, hvor kollektivnettet kobler Skøyen til resten av byen og regionen.

Grønnstruktur, parker og torg er offentlige slik at de kommer alle til gode.

2.3.1 Trafi kkart med t-baneoppganger, trikkelinje, Fornebubanen og buss.
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2.3.1 Gående og syklende

Fotgjengere
Gategulvet prioriteres for fotgjengeren med rause fortausbredder og beplantning. 
I tillegg etableres rene fotgjengerarealer hvor privatbiler ikke har tilgang. 
Byrommene bindes sammen av tydelige og gode allmenninger, og forbindelser 
hvor fotgjengeren har mye areal til disposisjon. Allmenningene er de viktigste 
byrommene og forbindelsene på tvers av Skøyen, der fotgjengeren har høyeste 
prioritet. Allmenningene er delt inn i beplantede allmenninger langs elvene, og 
bymessige allmenninger med åpne fasader og et bygulv med mer harde overfl ater. 
Det skal gjøres unntak for vestre bredd ved utgangen av Hoffselva som skal ha et 
bymessig uttrykk. Nye forbindelser og et tettere gatenett sikrer kortere avstander og 
åpner for mer bevegelse og myldring. De nye forbindelsene gjennom byggefeltene 
er vist prinsipielle. Eksakt plassering avklares i detaljreguleringene. Åpningen skal 
ha en høyde på minimum to etasjer for at gjennomgangen skal være tydelig og virke 
inviterende. Langs elvene, gjennom parkene og over torgene etableres det et mer 
fi nmasket forbindelsesnett. Torg skal utformes på fotgjengernes premisser.

Under jernbanen legges det til rette for en ny undergang for myke trafi kanter ved den 
historiske traséen for Frognerelva, samt muligheten for undergang, bro eller grøntlokk 
over jernbanen i den grønne allmenningen (G10) langs Frognerelva. Både nye og 
eksisterende underganger under jernbanen og E18, frem til den legges i tunnel, skal 
oppleves som trygge ferdselsårer. Det er ønskelig at undergangene er brede, og at 
utgangene utformes som en integrert del av byrommet. Undergangene skal ha god 
belysning, lyse farger, utformes med høy kvalitet på materialer og være kunstnerisk 
utsmykket, for å gjøre forbindelsen attraktiv. Undergangene skal detaljreguleres.

De myke trafi kantene skal på en enkel måte kommer til sitt målpunkt for reisen. 
Derfor foreslås det både gode forbindelser til de omkringliggende områdene utenfor 
planområdet, og til knutepunktet på Skøyen. Knutepunktet skal være lett tilgjengelig 
både for den gående og syklende, og det er etterstrebet gode forbindelser mellom 
de forskjellige kollektivtilbudene ved å samle fl ere reisemidler sentralt. Gode, 
trafi kksikre forbindelser til barnehager og skoler skal ha fortau med tilstrekkelig 
bredde.  For gatene i småhusområdene foreslås det etablert et ensidig fortau for at 
det skal bli tryggere å ferdes som fotgjenger.

2.3.1.1 Torggata; sykkelgate med tilgang 
for ulike transportgrupper, foto: Amund 
Johne.

2.3.1.2 New Road, Brighton, 
England; shared space gate for ulike 
transportgrupper, Gehl Architects, foto: 
Gehl Architects.
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Syklister
Det skal være enkelt og effektivt å sykle til og gjennom Skøyen i gater som er 
tilrettelagt for syklisten, men sykling i de sentrale områdene i den tette byen på 
Skøyen skal skje i et rolig tempo og på de andre trafi kantenes premisser. Derfor er det 
foreslått et nett øst vest og nord syd på Skøyen der syklisten har prioritet, med tillegg 
i form av sykling i blandet trafi kk. 

Hovedsykkelveien langs sjøen erstattes av sykkeltilrettelegging i eget areal, 
fortrinnsvis brede sykkelfelt i kjørebanen i ny bygate (Sjølystveien) og etableres 
iht. Oslostandarden. Det innebærer at syklistene må passere kryss og ikke har 
full prioritering som i dag. Inntil bygaten er bygget, er det behov for en utbedring 
av eksisterende sykkelvei, særlig langs Bygdøy. Frem til ny sykkeltilrettelegging i 
Bygata etableres, skal hovedsykkelveien fortsatt ha sin fremføring i dette området, 
men nødvendige justeringer. Nord for Bygdøy vil deler av Havnepromenaden og 

2.3.1.3 Gangforbindelser gjennom byggefelt, allmenninger og Havnepromenaden.
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sykkelveien overlappe med kulturmiljøfredningen på Bygdøy. Riksantikvaren har 
ingen merknader til at foreslåtte formål og kulturmiljøfredningen overlapper, men 
for gjennomføring av tiltak må det likevel søkes Riksantikvaren om dispensasjon fra 
vernebestemmelsene. Arealet er utvidet på plankartet der terrenget tillater det slik at 
fotgjengere og syklister får adskilte arealer. 

Tilgjengelighet til det sentrale Skøyen fra sør videreføres som i dag under 
jernbanebroen og parken ved Sofi enlund frem til midtpunktet av den nye øst-vest-
gående traseen. Den videreføres også gjennom og videre nordover til den foreslåtte 
skolen og videre mot Silkestrå. Planforslaget medfører fl ytting av øst-vestgående 
trasé som i dag er brutt opp til en ny gjennomgående trasé der trikken går i dag 
fra krysset Harbitzalleen – Sigurd Iversens vei – over Hoff torg og parken – ned til 
ny Nedre Skøyen vei og Drammensveien vestover mot Bygdøy allé. Det foreslås 
eget anlegg hele veien, men med tilgjengelighet for bil i ny gate mellom Thune og 
opp til den nye skolen. Anleggene kan etableres etter Oslostandarden, bortsett fra 
i Bygdøy allé. I tillegg til dette etableres sykkeltilrettelegging i egne anlegg nord 
syd i Askekroken og deler av Tyskerstrandveien mot Sjølyst og det etableres en ny 

2.3.1.4 Sykkelforbindelser
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snarvei mellom Bygdøy allé og Drammensveien/ Halvdan Svartes gate og gir en bedre 
tilkopling for syklister mellom Ring 2 og ny høystandard sykkelvei i Frognerkilen. 
Snarveien kan etableres etter Oslostandarden. Askekroken vil være en viktig del 
av den historiske forbindelsen fra Frognerparken og ned til Bygdøy. Askekroken og 
Tyskerstrandveien kan etableres etter Oslostandarden da Oslostandarden skisserer 
fl ere alternative løsninger for sykkelveier, men kan ikke etableres med sykkelfelt 
på 2,2 meter. For øvrig etableres en del koblinger som vil foregå i blandet trafi kk. 
Dette vil også være iht. Oslostandarden. For å sikre at allerede vedtatte sykkelfelt 
etableres i Hoffsveien er de relevante delene tatt ut av planområdet. I planen sikres 
det arealmessig at sykkelfeltet kan utvides til å oppnå Oslostandard nord for Hoff torg 
i en senere fase. 

I detaljplanen for Skøyen torg skal det avklares hvordan syklende skal komme seg 
fra ny bygate (Sjølystveien) og til Skøyen stasjon. Utformingen av torgarealet bør 
gjennom materialer, beplantning og møblering vise at ferdsel skjer på de myke 
trafi kantenes premisser. 

Dagens smale sykkelfelt i Karenslyst Allé som i dag avsluttes og videreføres 
Verkstedveien, foreslås videreført som sykkelgate helt frem til ny bygate mot 
Bygdøy der kryssing skal skje i plan. Det vil være tilgjengelighet for varelevering 
og eiendommer på lik linje som i Torggata. Fortauene vil være bredere fortau enn 
dagens gate. Fremkommelighet og trygghet for syklistene sikres også ved å fjerne 
langsgående gateparkeringsplasser for bil. Tydelig skilting og utforming som viser 
at syklisten og fotgjengeren er prioritert, vil gjøre situasjonen bedre for de myke 
trafi kantene. Torggata er et forbilde som har fartsdempende dekke, og hvor også 
bilparkeringen er fjernet. Det er viktig at gaten utformes slik at syklistene og bilene 
holder lav fart.

Atkomst til sykkelparkeringsanlegg ved atkomst A og B/C på det sentrale Skøyen 
kobles til sykkelveinettet. Syklistene vil sykle i blandet trafi kk på deler av strekningen 
frem til atkomstene. Detaljer på utforming vil måtte ses på i påfølgende planarbeid. 

Sykkelløsningene som foreslås i planen er valgt ut fra hensyn til trygghetsfølelse 
og attraktivitet. Atskilte sykkelløsninger og egne sykkelgater er lagt til grunn så 
langt som mulig. Der syklistene må dele areal med bilene, må hastigheten for bilene 
reduseres.

Mens E18 ligger i dagen, bør hovedsykkelveien fl yttes nærmere E18 for å frigjøre areal 
til utvikling, park og havnepromenade på båtopplagstomta. 

Torg og møteplasser 
Både arealer med og uten biltrafi kk er regulert til torg for å understreke prioriteringen 
av de myke trafi kantene på Skøyen. Reguleringen skal understreke ønsket bruk av 
arealene, med lav hastighet, byliv, myldring og aktivitet. Dette gjelder for samtlige 
torg, bortsett fra torg T3 mellom Hoff park og Sofi enlund som er å regne som en ren 
sykkelgate hvor sikkerhet og fremkommelighet for syklistene og fotgjengerne er 
viktigst. 

Torg, parker og møteplasser utgjør viktige uterom på Skøyen. Offentlige rom med 
torg, parker og grønnstruktur skal utformes med materialer av høy kvalitet, skal ha 
gode forbindelser seg imellom og invitere til opphold. De offentlige møteplassene 
skal ha et variert tilbud og invitere både til organisert og uorganisert aktivitet og 
rekreasjon. Grøntdraget langs Hoffselva, Hoffsselvallmenningen, forbinder viktige 
torg og parker i området og leder ned til sjøfronten. 
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Skøyen skal bli et byområde med tett bebyggelse og høy utnyttelse. Samtidig skal 
det være et område med høy bokvalitet og liv i gatene. Dette krever at møteplassene 
har en høy kvalitet og at byrommene har en plassering og størrelse som gir gode 
solforhold. Krav til torg og møteplasser i det enkelte feltet skal løses i den offentlige 
romstrukturen som områdereguleringen legger opp til. Det er derfor viktig at de 
offentlige rommene har en tilstrekkelig størrelse for å ivareta behovet for offentlige 
rom. I planforslaget er arealet på nye torg ca. 62 daa, og på ny grønnstruktur og 
parker ca. 30 daa. Illustrasjon 2.3.1.6 viser at området vil ha god dekning av torg og 
møteplasser innenfor en avstand på 200 m i luftlinje. Området på Nedre Skøyen, som 
har en større avstand til torg og møteplasser innenfor planområdet, ligger inntil «Den 
engelske park» (Skøyen hovedgård). 

Mange av de mer trafi kkerte gatene krysser torg. Det foreslås å bruke forskjellig 
belegning for å markere arealer hvor ulike trafi kantgrupper har prioritet. 
Nivåforskjeller skal i all hovedsak være mindre enn ved tradisjonell separering av 
trafi kantgrupper. Dette vil styrke opplevelsen som ett torg, og gi færre barrierer for 
fotgjengere. Kollektivtrafi kken må ha prioritering i kryss, og noe separering for å sikre 
fremkommeligheten.

2.3.1.5 Felt med offentlig rom og målgrupper for bruk av disse.
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Møblering, beplantning og materialbruk i de offentlige rommene skal ha høy kvalitet. 
Det skal benyttes materialer som har et er varige over tid. Byrommene skal ha klare 
avgrensninger. Det skal være åpne fasader i første etasje mot og langsmed viktige 
torg. De åpne fasadene skal ha publikumsrettede funksjoner der dette er angitt på 
illustrasjon over åpne fasader (2.2.2.2)

Byrommene skal være inkluderende og må ha variert utforming og legge til rette 
for ulike aktiviteter for å dekke forskjellige gruppers behov. Byrommene skal ha 
belysning som gjør at de oppleves som trygge. Belysningen bør ha en spesiell 
utforming for å skape identitet i de enkelte områdene.

For Oslos innbyggere vil møteplassene i grønnstrukturene ved Frognerkilen og 
Bestumkilen bli viktige målpunkter. Parken og torget på Hoff, Monierparken og 
Monierplassen vest for trikkestoppet på Thune, og grøntdragene langs elvene vil bli 
viktige lokale møteplasser.

Mer enn 250 meter til 
park og grønnstruktur
Mer enn 200 m til torg 
og møteplasser

Torg

Planavgrensning

Avstand til torg og
møteplasser

Park og grønnstruktur

2.3.1.6 Avstand til torg og møteplasser.
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Skøyen torg (T4 og T5)
Rundt kollektivknutepunktet foreslår vi at det blir etablert et stort torg, Skøyen torg. 
Dette blir Skøyens hovedtorg og travleste møtepunkt, og det vil også være viktig 
for regionen. Torget må utformes for mange og forskjellige brukere, og det må ha 
gode soner for opphold som skjermes fra trafi kken. Området under jernbanen må 
utformes slik at torget nord og sør for undergangen bindes sammen fysisk og visuelt. 
Trafi kkarealet på torget T4 utformes som et T-kryss med prioritering av gående, 
syklende og kollektivtrafi kk. Over torget skal fotgjengere og kollektivtrafi kken 
prioriteres og sikres fremkommelighet. Torget blir et vrimleområde for reisende 
med kollektivtrafi kk og det må være tydelig og lett å fi nne overgangsmuligheter og 
holdeplasser for kollektivtransport. Eventuelle holdeplasser for buss på torget må 
ikke bidra til å dele opp området og skape mindre oversiktlighet. 

Det er avgjørende at hastigheten på bil og buss blir lavest mulig og at fotgjengerne 
opplever området som trygt. Det må etableres kollektivfelt over torget og biltrafi kken 
må fysisk begrenses med enten kantstein, beplantning eller annet. Syklende bør 
sikres egen trasé atskilt fra fotgjengere.

2.3.1.7 Perspektiv Skøyen torg
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2.3.1.9 Snitt A-A (Fig 2.3.1.8), Skøyen torg sett mot nord.

2.3.1.8 Illustrasjonsplan Skøyen torg

A

A
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Hoff torg (T2)
Hoff torg skal være en lokal møteplass for beboerne i hele bydelen. Eksisterende 
industribebyggelse på Hoff torg (S2) foreslås bevart, og skal brukes til utadrettet 
virksomhet som bidrar til aktivitet på torget. Utformingen av torget skal samordnes 
med utformingen av Hoff park og skolegården. Dette gjelder spesielt utformingen av 
løsningen for overvannshåndtering med fordrøyningsbasseng el.l. Bil og trikk over 
torget i Hoffsveien må ha lav fart. Torget skal oppleves som en trygg sone for myke 
trafi kanter og innby til opphold.

2.3.1.10 Perspektiv Hoff torg sett mot øst til Hoff park og fremtidig skole.

2.3.1.11 Illustrasjonsplan - Hoff torg
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Møllhausen torg (T1)
Utfl ytende arealer skal strammes opp og organiseres slik at arealer frigis til opphold 
og aktivitet. Torget skal fungere som en lokal møteplass for beboere og arbeidstakere 
i nærheten.

Havnepromenaden (T8 og T9)
Havnepromenaden forlenges fra Frognerkilen til Lysaker, og forbinder Oslos sjøfront 
fra øst til vest. Strandsonen innerst i Bestumkilen skal fylles ut med ca 20 daa, og 
gjøres tilgjengelig for allmenheten. Havnepromenaden er en rekreativ rute, med 
mulighet for aktivitet og opphold langs promenaden. Den skal legges nærmest mulig 
sjøfronten, og tilrettelegges for variert og opplevelsesrik bruk. På enkelte steder skal 
det være mulig å komme helt ned til vannet. Det legges til rette for opphold for ulike 
grupper. Tempoet på Havnepromenaden skal være gangfart, også for syklister. 

Bredden langs Havnepromenaden kan variere, men den skal i gjennomsnitt være 
20 meter bred. Det er viktig at det er en gjennomgående 6 meters sone for fri 
ferdsel, der det ikke er satt opp møblering, beplanting eller lignende. En sone på 10 
meter skal være allment tilgjengelig, og omfatte både fri ferdselssone og offentlige 
oppholdssoner. Langs den tilgrensende bebyggelsens fasader skal det legges til 
rette for områder til opphold, møblering og sykkelparkering. Publikumstilbud og 
bevertningssteder skal komme i tillegg.

På Sjølyst skal Havnepromenaden utformes sammen med den tilgrensende parken 
(P1 og P2). Der den krysser torget T10, skal det etableres en møteplass som kobles 
sammen med Ferdbanen. Allmenningene skal gis utformingsmessig prioritet 
der de krysser Havnepromenaden. Kjøring til ro- og padlebanen ved P2 over T8 
tillates i forbindelse med utsetting av ro- og padlebåter og ved spesielle behov/
arrangementer.

Ny diagonal (T10)
Det foreslås en ny forbindelse som forbinder Frognerparken i nord og Bygdøy i sør. 
Denne er foreslått i aksen Askeveien–Askekroken–Tyskestrandveien og videre med 
en ny forbindelse gjennom Sjølyst plass og sørover. Forbindelsen er viktig for å sikre 
korte og lette bevegelseslinjer mellom Bygdøy og Frognerparken via Skøyen. 

Verkstedveien (T11)
Verkstedveien reguleres til torg og foreslås utformet som en fotgjengerprioritert 
gate. Vi foreslår å utbedre eksisterende forbindelse på tvers av jernbanen med økt 
belysning og kvalitet. 

2.3.1.12 Havnepromenaden, skating i 
Frognerkilen, foto: Bymiljøetaten.

2.3.1.13 Havnepromenaden, Sørenga 
Sjøbad, foto: Plan- og bygningsetaten.
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Monier torg (T12)
Utforming av arealet må sikre trygghet for syklende og skal tilrettelegge for bilkjøring. 
Det må etterstrebes rause arealer til fortau og fotgjengerareal.

Ny sykkelgate i dagens trikketrasé (T3)
Vi foreslår å etablere en ny sykkelgate med tilrettelegging for bilkjøring i dagens 
trikketrasé med en tilsvarende utforming som Torggata. Dette gjøres for å sikre en god 
gjennomkjøringsmulighet og atkomst til Skøyen stasjon for syklende. 

Skøyenallmenningen (T6)
Forbindelsen mellom Skøyen torg og Sjølyst park skal videreføre de samme prinsipper 
for utforming som Skøyen torg og skal oppleves som et sammenhengende bygulv 
fra Skøyen stasjon og ut til parken (P1) på Sjølyst og på tvers av Havnepromenaden. 
Utformingen må muliggjøre busskjøring og vending. For øvrig må gående prioriteres. 

Ny forbindelse på tvers av Sjølyst området (T7)
En ny forbindelse foreslås sikret i planen omtrent i dagens trasé for kjøregate 
og bro på Sjølyst som skal være kjøreatkomsten til felt S18C. For øvrig skal 
gateromsstrukturen på Sjølyst sikres gjennom krav til felles detaljregulering.

2.3.2 Gater

Gatestrukturen
Det eksisterende gatenettet på Skøyen er grunnlaget for gate- og byromsstrukturen i 
planen. Det foreslås i tillegg å etablere fl ere forbindelser for gående og syklende for å 
lage en mer fi nmasket byromsstruktur. Nødvendig kjørbar atkomst til eiendommene 
skal sikres uten å gi gjennomkjøringsmuligheter som innbyr til større hastighet. 
Gatenettet skal være lett leselig for fotgjengere og syklister. I kollektivtraseene 
skal buss og trikk prioriteres, og det skal være kollektivfelt i samtlige gater med 
buss og/eller trikk. Gater med liten eller ingen gjennomgangstrafi kk i dag er søkt 
omgjort til torg. Hovedstrømmen av bil- og kollektivtrafi kken er konsentrert i 
hovedgatestrukturen Drammensveien x Hoffsveien. Undersøkelser av hvor de fl este 
bilreisende skal til og fra, understreker denne aksen som viktig. Det har derfor vært 
et mål å opprettholde denne kjørbare forbindelsen i planforslaget. Dette til tross 
for at gatebreddene er smale, og det vanskelig har latt seg innpasse løsninger 
for alle trafi kantgrupper. Særlig gjelder dette i Hoffsveien der det ikke er plass 
til egne sykkelfelt i gata, syklister får en sykkelgate i gammel trikketrasé. Utover 
dette etableres det en tett struktur av passasjer og forbindelser kun for gående og 
syklende. 

Det etableres en helt ny gate- og byromsstruktur på Sjølyst hvor allmenningen fra 
Skøyen torg til parken på Sjølyst utgjør ryggraden. Fra allmenningen går det et 
kjørbart torg, som gir atkomst til bebyggelsesfeltet S18C. For å sikre en fi nmasket 
struktur skal det etableres gangforbindelser gjennom feltene som vist i illustrasjon 
2.3.1.3. 

Trafi kkreduksjon
I byplangrepet som ble utarbeidet i begynnelsen av planarbeidet, var 
Hoffsdiagonalen, en ny gate som krysset under jernbanen øst for Tingstuåsen 
en viktig premiss. Denne gaten var tenkt å avlaste det mest sentrale Skøyen, og 
bidra til trafi kkreduksjon i Drammensveien og Hoffsveien. Etter sterk motstand fra 
fl ere statlige og kommunale aktører, er Hoffsdiagonalen tatt ut av planforslaget 
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2.3.2.1 Gatenett for bilkjøring.

2.3.2.2 Snitt A-A (Fig 2.3.2.1), ny bygate Sjølystveien sett 
sørvestover.

2.3.2.3 Snitt B-B (Fig 2.3.2.1), ny 
sykkelgate i gammel trikketrasé.

Gater
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Grønnstruktur
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Gatenett for bilkjøring

Mulig kjøremønster 
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tillatt
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og trafi kkreduksjonen foreslås erstattet av andre trafi kkreduserende tiltak. De 
trafi kkreduserende tiltakene vil ikke kunne løse all problematikk knyttet til redusert 
fremkommelighet for bil og mulig kødannelse. Et avgjørende grep er å tilby lavere 
kapasitet for privatbilene gjennom Skøyen og over Skøyen torg. For å redusere 
trafi kken på Skøyen foreslås forskjellige tiltak i området, som redusert fart, 
fartsdumper, forbudte svingretninger, fjerning av gateparkeringsplasser o.l., som skal 
gjøre det vanskeligere å kjøre privatbil på Skøyen. 

I forslaget til områderegulering er det ikke tatt stilling til hvor de ulike 
trafi kkreduserende tiltakene skal gjennomføres. Dette må følges opp i en egen 
plan for trafi kkreduserende tiltak, og i de enkelte detaljreguleringene. E18 i tunnel 
i kombinasjon med trafi kkreduserende tiltak gir en betydelig trafi kkreduksjon også 
innenfor planområdet. Den største trafi kkreduksjonen vil likevel kunne oppnås ved 
tiltak som gjøres utenfor planområdet, og valg av overordnede politiske føringer for 
biltrafi kken i Osl0, f.eks. veiprising.

Atkomst til Tingstuveien
I planarbeidet er det sett på muligheten for å regulere en kjørbar atkomst til boligene i 
Tingstuveien fra Hoffsveien. I dag går det en smal bro (3,5 meter bred) over jernbanen, 
og broen er regulert til offentlig gang- og sykkelvei. Dagens vei og bro tilfredsstiller 
ikke kommunale krav til gateutforming av offentlig vei. Dersom dette skal være en 
atkomstgate, kreves en ny bro og gate. Bane Nor er restriktive med nye tiltak over 
jernbanen. Dersom det skal bygges en ny bro, må jernbanen stenges for trafi kk i 
byggeperioden. Dette kan løses i en periode det uansett er stengt for togtrafi kk. 
Det er et mål ikke å føre mer biltrafi kk enn nødvendig til det sentrale Skøyen. Dette 
taler imot å regulere broen til kjørevei for privatbiler. PBE anbefaler atkomst fra vest, 
og at Tingstuveien over jernbanebroa opprettholder dagens regulering til gang- 
og sykkelvei. Ambulanse og politi skal kunne benytte gang- og sykkelbroa videre 
som i dag. Brannbil og andre større utrykningskjøretøy skal benytte atkomst fra 
Bestumveien, som i dagens situasjon.

Gateutforming 
Hele gatenettet på Skøyen skal bestå av gater, ikke veier. En gate er utformet som 
en del av byen den ligger i, den kan ha mange forskjellige funksjoner og ivaretar 
fl ere trafi kantgrupper enn en ordinær vei. Planen legger opp til fl ere fotgjengerfelt, 
fortrinnsvis uregulerte for å skape en viss friksjon i gaterommet, men uten at det 
går på bekostning av kollektivtrafi kkens regularitet og fotgjengernes trygghet. 
Gatene utformes for mindre biltrafi kk enn i dag, med viten om at kryssutforming og 
begrenset antall kjørefelt vil kunne bidra til kødannelse og begrenset trafi kkfl yt for 
privatbilistene. Dette vil gjøre det mindre attraktivt å kjøre gjennom det sentrale 
Skøyen.

De fl este gatene på Skøyen har i dag varierende bredder, og disse opprettholdes i all 
hovedsak. I planforslaget endres gatetverrsnittene og den myke trafi kanten (gående 
og syklende) og kollektivtrafi kken får mer areal. Gateparkering fjernes i all hovedsak. 
Det sikres tilgang for varelevering og forfl ytningshemmede.

Karenslyst allé
Karenslyst allé skal opprettholdes som bygate med publikumsrettede funksjoner i 1. 
etasje. Gaten har et variert forløp, men mange små byrom tilknyttet selve gaten som 
muliggjør opphold og aktiviteter. Denne kvaliteten skal forsterkes. Allébeplantningen 
skal videreføres i hele gaten. Sykkel og fotgjengere prioriteres gjennom utformingen 
av gata. Gaten utformes som sykkelgate/shared space tilsvarende Torggata, og 
fortauet utvides der det er mulig.
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E18 og ny Sjølystvei
I dag utgjør E18 en barriere mellom Skøyen og fjorden og er en kilde til støy og 
luftforurensning. E18 anbefales lagt i tunnel forbi Skøyen for å redusere støy, 
luftforurensning og barrierevirkninger. Den store trafi kkmengden på E18 er både 
en fysisk og mental barriere. E18 i tunnel er viktig for å få mindre biltrafi kk på det 
sentrale Skøyen, og for å kunne åpne Skøyen mot fjorden og kunne realisere den 
bymessige utformingen av gater, torg og møteplasser med en mere fi nmasket 
struktur. Områdereguleringen foreslår å legge om E18 i tunnel på strekningen fra 
Vækerø til Frøyas hage. Detaljer for en slik løsning er ikke utredet detaljert av PBE 
og må utvikles i samarbeid med SVRØ som veieier, etter at SVRØ har fått midler til 
dette. For å sikre en god forbindelse øst vest på Skøyen foreslår planen å etablere 
en ny bygate, Sjølystveien, i omtrent samme trasé som dagens E18. Vest for dagens 
grøntlokk over E18 foreslås den nye gaten plassert etter den sørligste linjen på E18, 
og dette vil frigi en del areal på nordsiden til bebyggelse når ny bygate er etablert. 
Sjølyst kan utvikles før E18 er lagt i tunnel, og ny bebyggelse vil få fasade mot 
fremtidig bygate. Dagens hovedsykkelvei inkluderes i utformingen av bygaten, for 
ikke å ta areal fra Havnepromenaden, spesielt mellom Bestumkilen og Frognerkilen 
hvor det er lite areal i dag. Den nye bygaten skal ha et eget kollektivfelt og ett bilfelt 
i hver retning. Lavere hastighet må sikres både gjennom utforming og skilting. Det 
legges opp til planfrie krysninger for fotgjengere og syklister, beplantningsfelt med 
trerekker og bebyggelse som henvender seg mot gaten, slik som planlagt f. eks. på 
Filipstad. På den måten vil Skøyen få god tilknytning til fjorden, Havnepromenaden og 
de nye utbyggingsområdene på Sjølyst.

Inntil E18 i tunnel lar seg gjennomføre, må det gjøres tiltak som gir bedre forbindelser 
for den gående og syklende på tvers av barrieren E18. Et tiltak vil være å forbedre 
dagens undergang under E18 ved Skøyen torg. Ett kjørefelt foreslås fjernet og 
biltrafi kken plasseres vest for søylerekken i midten av undergangen. Resten av arealet 
settes av til fotgjengere og syklister, noe som forbedrer forbindelsen for disse ned 
mot Sjølyst og Bestumkilen. Ved avkjøringen fra E18 som kommer fra øst foreslås det 
et opphøyd gangfelt slik at den myke trafi kanten får prioritet. Nye og forbedring av 
eksisterende gang- og sykkelbroer over E18 må etableres frem til E18 er lagt i tunnel. 
De skal bidra til å bryte ned barrieren E18 skaper i dag.

2.3.2.4 Forbedring av eksisterende undergang med totalt tre kjørefelt og utvidet areal 
til gående og syklende, sett mot Sjølyst fra Skøyen torg.
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Nedre Skøyen vei og Askekroken
Nedre Skøyen vei fl yttes til dagens trikketrasé og Sofi enlundparken utvides. Gaten 
etableres som sykkelgate / shared space. Bilkjøring tillates. Dette er en viktig lenke 
i sykkelveinettet mellom parken på Hoff og den videre sykkelforbindelse langs 
Drammensveien og Ring 2 (Halvdan Svartes gate). Nedre Skøyen vei fra dagens 
trikketrasé og opp mot en ny skole på Hoff får brede fortau for å tilrettelegge for en 
sikker skolevei. Vendemulighet i enden opprettholdes. Den delen av Nedre Skøyen vei 

2.3.2.6 Optimalisering av av- og påkjøringsrampene.

2.3.2.5 Felt som ikke kan bygges ut før E18 legges i tunnel.
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kjøringsrampe
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E18 i tunnel
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Gater
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E18 (eksisterende) 
med optimaliserte av-
og påkjøringsramper 
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som går gjennom Sofi enlundparken fjernes og parken utvides. Sykkelforbindelse på 
strekningen opprettholdes.

Den delen av Askekroken som ligger parallelt med ny gate i dagens trikketrasé 
fjernes. Askekroken kobles sammen med Askeveien, og disse danner et kryss 
sammen med den nye gata i dagens trikketrasé.

Astrids vei, Askeveien og Prinsessealléen
Gatene er vurdert for mulig breddeutvidelse, etablering av fortau og/eller sykkelfelt. 
Gatene er smale i dag uten fortau og sykkeltilrettelegging, men med svært lav ÅDT og 
lav hastighet på bilene. Det er særlig sett på muligheten for en breddeutvidelse av 
Prinsessealléen for å kunne ha ett kjørefelt i hver retning. Grunnet vernehensynet til 
Den Engelske hage anses dette ikke gjennomførbart. Gatebredden er snevret inn noe 
fra dagens regulering som er bredere enn dagens situasjon og åpnes opp og gjøres 
tilgjengelig fra ny gate i sør. 

Hoffsveien
Hoffsveiens nedre, sentrale del skal ha et tverrsnitt på 30 meter, med midtstilt 
kollektivfelt for trikk og buss. Holdeplassene for trikk og buss etableres så tett på 
undergangen under jernbanen som mulig, for å samle kollektivknutepunktet. Der 
det ikke er holdeplass etableres det et møblerings- og beplantingsfelt. Det er en god 
forbindelse på tvers av Hoffsveien fra oppgangen til Fornebubanen i Tingstuveien 
31 og til forbindelsen inn mellom Hoffsveien 1E og ny bebyggelse. Fortauene og 
arealet foran oppgangene til Fornebubanen er romslige så det er plass til de store 
fotgjengerstrømmene.

Hovedalternativet: tosidig Hoffsvei
Hoffsveien er fl yttet seks meter nordover langs jernbanen og gir rom for en tosidig 
bebyggelse. Dette gir Hoffsveien en mer bymessig karakter og med tosidige 
aktiviteter vil gaten kunne få preg av strøksgate. Den seks meter brede sonen langs 
jernbanen skal være paviljongbebyggelse i maks 1 etasje (maks kotehøyde +9 
moh). Bebyggelsen kan være serveringssteder, små butikker og verksteder. Dette 
er viktig for å utvikle Hoffsveien som en aktiv strøksgate. Når Hoffsveien fl yttes blir 
bebyggelsesfeltet i Hoffsveien 1A-E noe mindre. Søndre del av Hoffsveien 1E må 
rives for å få plass til trikken. Trikken får en S-kurve i lyskrysset Drammensveien og 
Hoffsveien i tilknytning til holdeplassen.

2.3.2.7 Hovedalternativet: Tosidig Hoffsvei 2.3.2.8 Alternativ 2: Ensidig Hoffsvei (som i dag)

A

A

B

B
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Alternativ 2: ensidig Hoffsvei (som i dag)
Hoffsveien beholdes i dagens trasé, men utformes som beskrevet i avsnittet over. Den 
får ikke bebyggelse på begge sider og oppnår ikke en bymessig gateutforming. Dette 
kan kompenseres noe ved at dagens skråning mot jernbanen utformes til et område 
med beplantning som gjør gaten mer visuelt attraktiv. Gaten vil få en svakere rolle 
som strøksgate enn med tosidig bebyggelse. Hoffsveien 1E bevares uavkortet, og 
trikken får en enklere sporkurvatur i krysset Hoffsveien og Drammensveien. 

2.3.2.9 Snitt A-A (Fig 2.3.2.7), Hovedalternativ Hoffsveien sett mot sørøst med tosidig bebyggelse 
(paviljongbebyggelse vist 5 meter høye).

2.3.2.10 Snitt B-B (Fig 2.3.2.8), Alternativ 2 Hoffsveien sett mot sørøst med ensidig bebyggelse.

2.3.2.11 Paviljong som kan tenkes langs jernbanelinjen i 
Hoffsveien, Frau Gerolds Garten, foto: Jonas Weibel.

2.3.2.12 BoxPark, London, Paviljong som kan tenkes 
langs jernbanelinjen i Hoffsveien, foto: @http://www.
boxpark.co.uk.
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2.3.3 Parkering

Bilparkering
Parkeringsdekningen på Skøyen skal være lav, og gateparkering og parkeringshus 
foreslås på sikt fjernet for å bidra til at de fl este reisene gjøres uten bil. 
Planforslaget muliggjør erstatning av P-hus med ny bebyggelse til andre formål. 
Kollektivknutepunktet på Skøyen og tilrettelegging for sykkel og gange, vil gjøre det 
lettere å velge bort bilen som transportform. Parkeringsnormen for Oslo kommune er 
under revisjon. Parkeringskrav i bestemmelsene gjelder inntil ny parkeringsnorm er 
vedtatt. 

Fram til nye permanente normer for parkering er vedtatt, legger planforslaget 
opp til følgende krav til parkering: Det skal være fra 0,3 til maksimum 0,6 
bilparkeringsplasser per 100 m2 bolig, 0-2 bilparkeringsplasser per 1000m2 BRA 
forretning 0-1,6 bilparkeringsplasser per 1000m2 BRA kontor og fra 0-1 per 10 seter for 
restaurant (bevertning). 

Parkeringsplasser som etableres i gaten skal kun være til parkering for 
forfl ytningshemmede eller parkeringsplasser tilknyttet bilkollektiv, varelevering og 
-henting, der dette ikke kan løses i det enkelte byggefeltet. Plassene til varelevering 
eller parkering for forfl ytningshemmede skal etableres der det er til minst sjenanse 
for gående, syklende og kollektivtrafi kken.

Sykkelparkering
Det skal etableres minimum 3 sykkelparkeringsplasser per 100 m2 BRA 
bolig, minimum 18 sykkelparkeringsplasser per 1000 m2 BRA forretning, 
minimum 21 sykkelparkeringsplasser per 1000 m2 BRA kontor og minimum 3 
sykkelparkeringsplasser per 10 seter i restaurant (bevertning). Dersom det vedtas 
en parkeringsnorm som innebærer høyere parkeringsdekning for sykkel, skal 
den nye parkeringsnormen legges til grunn. Sykkelparkeringen plasseres på en 
måte som tilrettelegger for enkel bruk av sykkelen, ved innganger, utomhus o.l., 
og slik at det er plass til å passere sykkelstativ med parkerte sykler. Det skal 
etableres sykkelparkering ved inngangen til alle offentlige funksjoner for korte 
besøk eller andre ærender i bygningen. I bebyggelsen skal det være lett tilgang 
til sikker innendørs sykkelparkering for brukeren av bygget. Sykkelparkering skal 
inngå i utformingen av det offentlige rom på en måte som ikke hindrer bylivet og 
fotgjengerferdsel.

2.3.3.1 Sykkelhotell på Ryen T-banestasjon, 
Illustrasjon: R+F+S arkitekter.

2.3.3.2 Sykkelhotell, Drammen, 
MMW arkitekter, foto Bane Nor.
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Det skal etableres sykkelhotell i S22. I felt S3 skal det etableres rampe til offentlig 
sykkelparkeringsanlegg som etableres i forbindelse med Fornebubanen. Det 
bør også vurderes å etablere sykkelhotell ved knutepunktet i S3 og S5 for at 
det skal være lett tilgjengelig for mange. Sykkelhotell er offentlig tilgjengelige 
sykkelparkeringshus hvor syklisten trygt kan parkere sykkelen sin. Gode overganger 
fra sykkel til kollektivtransport gjør det mer attraktivt å sykle. Sykkelhotell kommer 
i tillegg til sykkelparkeringen som etableres i forbindelse med Fornebubanens 
oppganger. Sykkelhotell skal ha høy arkitektonisk kvalitet, og skal integreres i den 
nye bebyggelsen på Skøyen. Det skal tilrettelegges for bysykler, både i tilknytning til 
knutepunktet og på Sjølyst.

2.3.4 Kollektivløsninger

Samlet kollektivknutepunkt
Bygging av Fornebubanen, koblet sammen med buss, trikk og jernbane, vil gi 
Skøyen et av landets beste kollektivtilbud. Dette vil, sammen med gang- og 
sykkeltilrettelegging med sykkelparkering ved stasjoner, tilrettelegge for å 
kunne redusere personbiltrafi kken på Skøyen. Planen foreslår å fl ytte trikken 
med holdeplasser til et samlet knutepunkt rundt Skøyen stasjon. Et samlet 
kollektivknutepunkt vil gi brukerne kortere byttetid og bytteavstander og et mer 
lesbart og oversiktlig knutepunkt. 

Trikk
For å styrke kollektivknutepunktet legger planen opp til å fl ytte nåværende 
trikketrasé. I dag går trikken delvis som en forstadsbane i egen trase med gjerder 
og bommer mot tilgrensende områder. Det foreslås å legge om trikken til en bybane 
som integreres i bystrukturen i en egen trase i Drammensveien og Hoffsveien uten 
å utgjøre en barriere. Dagens trikketrasé omformes til en sykkelgate. Trikken må 
ha prioritet i regulerte kryss. Ny holdeplass til erstatning for Skøyen holdeplass er 
foreslått i Hoffsveien. Avstand mellom ny holdeplass for trikk (Skøyen) og dagens 
holdeplass på Hoff vil bli i underkant av 300 meter.

Buss
Det er i planen tatt høyde for en avvikling eller reduksjon i tilbudet til 31-bussen som 
følge av etablering av Fornebubanen. Det er også tatt høyde for fortsatt drift av linje 
20 og en linje i nord-syd retning, etter innspill til Ruter. I dag betjenes linje 20 med 19 
meter lange leddbusser, mens det er sannsynlig at linjen i fremtiden vil betjenes av 
lengere busser som har tre ledd som til sammen er 25 meter lange.

Bussene har behov for vendemulighet på Skøyen og reguleringsplasser både fra 
øst og vest. Reguleringsplasser er plasskrevende og bør integreres i gatene slik at 
plassene og byrommene ikke oppleves som «tomme» når busser ikke regulerer. 
Reguleringsplassene for buss må heller ikke skape en barriere i de offentlige 
rommene på Skøyen. Områdereguleringen løser ikke hvor regulering og vending skal 
skje. Dette må løses i detaljreguleringer. Det må ses på muligheten for at buss kan 
benytte gater rundt kvartaler til å vende, fremfor å avsette store vendearealer på torg 
eller andre byrom. Dette for å oppnå mer kompakte og bymessige løsninger.

Dersom busser fra vest skal regulere på Skøyen, vil dette være mulig i Askekroken ved 
å kjøre rundt kvartalet til Drammensveien 147. Askekroken kommer til å ha lite trafi kk, 
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fordi det kun er mulig å svinge til høyre i krysset Drammensveien x Askekroken. Det 
foreslås å avsette areal i kjørefeltet til reguleringsplasser for buss. 

Dersom busser fra øst skal regulere på Skøyen vil dette være mulig på Sjølyst. 
Bussene kan vende på enden av torget og regulere i allmenningen i nordgående 
retning hvor også holdeplassen på Sjølyst kan plasseres. Fram til Sjølyst er ferdig 
utbygget, må reguleringen av bussene skje ved Skøyen stasjon. 

Bussholdeplassene ved Skøyen stasjon foreslås plassert på Skøyen torg, og den 
arkitektoniske utformingen skal være i samsvar med resten av torget med prioritet 
som fotgjengerareal. Fotgjengere som skal krysse torget skal ikke oppleve at 
holdeplassene danner en barriere. Det er viktig at det tas hensyn til fremtidige 
løsninger med for eksempel lademuligheter for el-buss fra dag én.

2.3.4.1 Reguleringsplasser og vendemuligheter for buss.

Mulig område for plassering
 av bussholdeplass

Bussløsning Skøyen

Mulig område for snuplass 
og regulering for buss
Vendemulighet 
for buss

Grønnstruktur

Gater

Torg

Bebyggelsesfelt

Reguleringsplass for 
buss
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Jernbanen
Jernbanen er en stor barriere på Skøyen i dag på grunn av få krysningsmuligheter for 
gående og syklende, og gjør tilgang til fjorden på sørsiden av sporene vanskelig for 
beboere på nordsiden av jernbanesporene. I planforslaget økes antallet underganger 
fra dagens tre til fi re, og det foreslås en forbindelse i Frognerelvallmenningen som 
undergang, bro eller lokk over jernbanen.

Planforslaget forutsetter at all jernbaneutvidelse med nye spor må skje i tunnel, 
og at arealene langs jernbanelinjen kan utvikles bymessig. Forutsatt at nytt spor 
forbi Skøyen blir lagt i tunnel, kan Bane Nor akseptere en byggegrense på 10 meter 
fra nærmeste spormidt øst for Tingstuveien. Vest for Tingstuveien kan Bane NOR 
akseptere en byggegrense på 20 meter fra nærmestespormidt i nord.  I planforslaget 
foreslås det å legge byggegrensen i fasadelivet på den bevaringsverdige bebyggelsen 
på Thune som ligger nærmere enn 10 meter fra spor midt. I hovedalternativet foreslås 
det å etablere en etasjes paviljonger 6 meter fra spor midt. Det er viktig med tosidig 
bebyggelse for å aktivisere strøksgaten, og for å gjøre Hoffsveien mer bymessig. 
Jernbanen skal sikres kjørbar atkomst fra felt  S22 og i bestemmelsessone # 15 (BKB1). 
Dette må løses i detaljreguleringene. 

Fornebubanen
Fornebubanens stasjon på Skøyen er en viktig drivkraft i utviklingen av Skøyen som et 
av landets viktigste kollektivknutepunkt. Detaljreguleringsplanen for Fornebubanen 
ble vedtatt 31.01.18. Dette har betydning for utforming av trafi kkløsning i 
Drammensveien og Hoffsveien. Krysset Drammensveien x Hoffsveien, mellom 
undergangen under jernbanen og Sofi enlundparken foreslås utformet som T-kryss. 

Fornebubanens stasjonsoppganger på Skøyen skal plasseres slik at de har gode 
koblinger til jernbanestasjonen og holdeplassene for trikk og buss. Oppgangen i vest 
skal ligge i felt S3og foreslås innarbeidet i ny bebyggelse. Oppgangene i øst skal 
etableres øst for Hoffselva.  

2.3.5 Tunnel og/eller kulvert for teknisk infrastruktur
Det pågår et arbeid med veiledende plan for kabler og ledninger (VPKL) for Skøyen, 
hvor Bymiljøetaten er gjennomføringsorganisasjon. Plassering av kulverter for 
teknisk infrastruktur vil inngå i denne planen. En tunnel og/eller kulvert for teknisk 
infrastruktur skal dimensjoneres for å ivareta energinett, system for oppvarming og 
kjøling, vann- og avløpsnett til området, overføringsvannledning, renovasjonsløsning, 
telekommunikasjonsnett og evt. annen teknisk infrastruktur. Kulverten skal så langt 
det er mulig, legges i tilknytning til vei eller gate. Alle kabler og ledninger skal graves 
ned eller plasseres i en teknisk kulvert. 
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2.4 Blågrønn struktur

2.4.1 Hoffselva og Frognerelva og grønnstrukturen langs elvene
I planforslaget settes det av areal til å utvikle Hoffselva og Frognerelva som viktige 
grøntdrag gjennom Skøyen med nye og eksisterende turveier langs elveløpet, omtalt 
som blågrønne allmenninger. Nye parker og offentlige rom i tilknytning til elveløpet 
forsterker og synliggjør elveløpet. Bebyggelse er i hovedsak plassert minst 20 meter 
fra elveløpet for å sikre sollys og bedre forhold for biotoper i og ved elva. Det er gjort 
unntak enkelte steder av byformmessige grunner, og hvor det i dag er bebyggelse. 

Elvekanten skal i hovedsak være naturpreget. Grønnstrukturen øverst langs Hoffselva 
(G1-2) skal beholde et naturlig uttrykk, og elvekanten skal ikke bearbeides, slik at 
man kan ivareta det naturlige habitatet som fi nnes der. 

I forlengelsen av grøntdraget langs Frognerelva (G10) etableres det en grønn 
forbindelse til Frognerkilen og Bygdøy. Frognerelvallmenningen skal både være 
en grønn forbindelse for gående og syklende, og en forlengelse av turveien langs 
Frognerelva nord for Drammensveien. Det 
er ikke fastsatt om det bør etableres et lokk, 
en bru eller andre krysningsmuligheter 
over jernbanen for å sikre en forbindelse. 
Stedvis kan arealet arronderes og 
opparbeides parkmessig. Dette må avklares 
i detaljreguleringer. Det legges også til 
rette for at Frognerelva kan gjenåpnes, eller 
gjenfortelles som en bymessig vann-føring i 
historisk trasé. Vurdert som et isolert tiltak kan 
gjenåpning være kostbart, men som en del 
av en større langsiktig strategisk utbygging, 
kan gjenåpning representere en merverdi og 
en ressurs for området. Dette vil gjøre elvene 
mer synlige og tilgjengelig langs stier, gater og 
byrom. Den eksisterende skaterampa i P3 er 
meget populær, og denne aktiviteten skal inngå 
i utformingen av P3. 

2.4.1.1 Snitt A-A (fi g. 2.4.1.4), 
prinsipp åpning av Frognerelva 
sett nordover.

2.4.1.2 Lekeområde, Drapers Field, London, 
KLA, foto: Adrian Taylor.

2.4.1.3 Mulig overgang over Hoffselva, Le Parc du 
Chemin de l´ile, Nanterre, Mutabilis 
Landscape Architecture, foto:  Hervé Abbadie .
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2.4.1.4 Blågrønn struktur i planforslaget.

2.4.1.5  Snitt B-B (fi g 2.4.1.4), prinsipp over mulig overvannshåndtering på Hoff torg.

Torg

Grøntområder

Prosjektert bekkeløp

Bebyggelsesfelt

Vei

Elv/vann

Vann

Planavgrensning

Prosjektert 
overvannsledning

OvervannsprinsippsnittB B

A
A
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2.4.2 Parker og grønstruktur
Det foreslås etablert 6 parker innenfor planområdet, blant annet bypark på Sjølyst 
og en park på Hoff der trikkesløyfa ligger. Den eksisterende parken på Sofi enlund 
utvides når Nedre Skøyen vei stenges for trafi kk. I tillegg kan det etableres et grønt 
parklokk over jernbanen øst i planområdet, for å videreføre den grønne forbindelsen 
i forlengelse av Frognerelva. Parker, og grønstruktur skal legge til rette for gode 
nabolag og et aktivt Skøyen sentrum. Parkene skal innby til fysisk aktivitet, og det 
skal etableres gode turforbindelser til de store grøntområdene Frognerparken og 
Kongeskogen på Bygdøy. 

Retningslinjer i kommuneplanens § 12-3 sier at det i byggesonen bør være planmessig 
sikret park på 5 daa innenfor 500 meters gangavstand (indre og ytre by). Nordvest i 
planområdet ligger deler av de foreslåtte byggeområdene innenfor et område, som i 
kommuneplanen er defi nert som «område med behov for park på minimum 5 daa». 
Retningslinjene til kommuneplanens § 12-3 sier at: «Ved tiltak som enkeltvis eller 
samlet omfatter 40 000 kvm BRA eller mer, bør park på minimum 5 dekar etableres…». 
Hvis vi ser utbyggingen på feltene som omfattes av denne sonen samlet gir det et 
krav på 2 nye parker på til sammen 10 daa. Det vestre parkarealet på Sjølyst (P1) og 
på Hoff (P6) vil ha en størrelse på ca. 17,7 daa og vil til sammen dekke dette behovet. 
På Skøyen vil det være en fordel å samle arealene i større parker med høy kvalitet og 
gode solforhold.   

2.4.2.1 Hensynssone med krav til park.

Park på over 5 daa

Hensynssone for krav til 
park på min. 5 daa (KP)

Hensynssone for krav til 
park på min. 1 daa (KP)

Planavgrensning

Hensynssone med 
krav til park
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Sørøst i området ligger deler av planområdet innenfor 
en sone som er defi nert som et “område med behov 
for park på minimum 1 daa”. I dette området er 
potensialet for ny bebyggelse under 20 000 kvm BRA, 
noe som betyr at kravet til park ikke utløses.

Det etableres en trerekke eller et beplantningsfelt i 
noen av gatene. Trerekken eller beplantningsfeltet 
skal ha en bredde på tre meter, der det er mulig, for 
å sikre gode vekstforhold for trærne. I de gatene hvor 
det historisk har vært alléer ønskes disse reetableret. 

Sjølyst park (P1 og P2)
Sjølyst park som består av to parkområder på hver 
sin side av Hoffselva på til sammen over 23 daa vil gi 
merverdi til hele Skøyen, både ved å tilby store grønne 
parkområder, og ved at sjøfronten blir mer tilgjengelig 
for allmennheten. Parken foreslås etablert med 600 
meter sjølinje og med en varierende bredde opp mot 
100 meter på det meste. Parken skal utformes for å 
fremme fysisk aktivitet med varierte installasjoner 
som volleyballbane, parkour, tuftepark, spillefl ater 
eller lignende. Parken skal ha en bymessig utforming. 
Området på Sjølyst vil være åpen for allmennheten 
og ha en regional karakter. Eksisterende turveier fra 
Sjølyst til Bygdøy via Hengsåsen skal opprettholdes 
og være tilgjengelige for allmennheten.

Sofi enlund park (P5)
På Sofi enlund skal dagens park videreutvikles og 
utvides, og vernede bygg skal ha en utadrettet 
funksjon knyttet til parken. Sofi enlundparken utvides 
med arealet der Nedre Skøyen vei går langs parken i 
dag. P5 vil ha en størrelse på ca. 8,4 daa. 

Hoff park (P6)
Parken skal utformes slik at den kan håndtere 
overvann også i en fl omsituasjon, og utformingen 
skal samordnes med skolens uteareal. Parken har 
en størrelse på ca.  8 daa. Etter skoletid skal parken 
og skolegården kunne brukes sammen til aktiviteter. 
Parken bør utformes for aktiviteter som vil være et 
tilskudd til øvrig tilbud i området.  For eksempel med 
fl ater for ballspill og lekeplass.

Hoffparken 8,4 daa

Sjølystparken 23,5 daa

Sørenga 8,6 daa

Olaf Ryes plass 8,2 daa

Astrup Fearnley parken 6 daa

Birkelunden 15 daa

St. Hanshaugen  91 daa

Torshovparken 37 daa

Sofienbergsparken 54 daa

2.4.2.2 Sammenligning av parkstørrelser.
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2.4.3 Idrett
I tilknytning til foreslått skole på Hoff skal det oppføres fl erbrukshall. Det skal 
etableres aktivitetsområder og aktivitetssoner på torg og i grønnstruktur og parker. 
Disse bør også fungere som dreneringsveier og fordrøyningsområder for overvann 
ved store mengder nedbør. 

Gjeldende planer for ro- og padlebanen samt nødvendige tiltak på land ivaretas i 
områdereguleringen. Ro- og padleklubben kan beholde eksisterende klubbhus, eller 
etablere et nytt klubbhus med tilsvarende fotavtrykk og høyde i felt P2 i tilknytning 
til ro- og padlebanen. Det legges opp til minimal bilkjøring til ro- og padlebanen i 
Bestumkilen, og parkering må løses i byggefeltene på Sjølyst. Det skal tilrettelegges 
for snuplass ved barnehagen i BH3 eller S18C.

Oslo trenger fl ere badeanlegg. I bademeldingen fra juni 2014, er det vedtatt å utvikle 
tre nye bad i Oslo, hvorav ett i vest. Badene må plasseres ved kollektivknutepunkt slik 
at det blir enklere for innbyggerne å benytte miljøvennlig transport. Skøyen er derfor 
godt egnet for plassering av et bad i vest. Planen legger til rette for svømmehall i felt 
SI1.

2.4.4 Sjøområdene
Småbåthavnen i Bestumkilen må forskyves noe utover i kilen ved utfylling av Sjølyst 
(ny sjølinje). Dette gir arealer til å etablere en bygningsrekke som kan skjerme Sjølyst 
fra vegttrafi kkstøy, og samtidig gi brede og funksjonelle arealer ned mot sjøen. 
Planprogrammet for Fornebubanen legger til grunn at antall båtopplagsplasser 
opprettholdes innenfor Fjordbyen vest. Dette innebærer at bortfall av båtplasser i 
sjø og opplagsplasser på Sjølyst erstattes. En del av dagens vinteropplagsplasser 
på land, må erstattes med boblehavnplasser i sjø, med tilhørende serviceanlegg på 
land. PBE har sett på behovet og vurdert Sollerud som et alternativ for erstatning 
av båtplasser og båtopplagsplasser. Det er lagt til grunn at båter over 30 fot tåler 
vinterlagring i boblehavnplasser. Å skaffe tilsvarende opplagsplasser og plasser 
i sjø, forutsetter utvidelse av 
dagens moloanlegg og utfylling i 
Lysakerfjorden. Dersom det erstattes 
ved utfylling i sjø anslås et behov 
for ny utfylling på minimum 38 
dekar, som vil kunne erstatte 1500 
vinteropplagsplasser på land og 
120 båtplasser i sjø. Alternativer for 
erstatning av båtopplag og båtplasser 
i sjø skal utredes i en KVU i regi av 
Bymiljøetaten. Utvikling på Sjølyst 
forutsetter at erstatningsplasser skal 
være sikret.

Gjeldende detaljregulering for ro- og padlebanen er innarbeidet i sjøområdene og 
tilhørende landarealer i områdereguleringen.

2.4.4.1 Dagens småbåthavn i Bestumkilen.



180

2.5 Miljø

2.5.1  Sikring av miljøhensyn gjennom detaljreguleringer

Kvalitetsprogram
Alle byggeområdene unntatt småhusområdet, er omfattet av krav om detaljregulering. 
Reguleringsbestemmelsens 3.3 krever at det i utbyggingsprosjekter på mer enn 
15.000 m2 BRA   og ved utbygging av tekniske anlegg skal utarbeides kvalitetsprogram 
for miljø og energi. Detaljreguleringen må inneholde en presisering av miljømål og 
landskapsplan for offentlig og private rom. Kommunen kan som grunneier stille 
strengere miljøkrav enn hva lov og forskrift forutsetter. 

Offentlige rom, gater og arealer langs elvene må reguleres. Initiering av et slikt arbeid 
vil følges opp av aktuelle kommunale etater etter offentlig ettersyn. Kommunen 
ønsker selv å regulere de sentrale torgene og parkene på Skøyen. Dette omfatter 
arealene langs Frogner- og Hoffselva, Skøyen torg (T4+T5), Skøyenallmenningen (T6), 
Sofi enlund park (P5), Hoff torg (T2) og Hoff park(P6).

2.5.2 Kulturmiljø

Kulturminner og kulturmiljø
For å vurdere kulturminneinteressene i området er villabebyggelse og 
industribebyggelse registrert i samarbeid med Byantikvaren.  I tillegg til eksisterende 
gullistet bebyggelse har Byantikvaren etter gjennomførte registeringer, listeført fl ere 
bygninger med kulturhistorisk verdi. De fl este av disse objektene er tatt med i planen, 
og foreslås vernet etter plan- og bygningsloven.  På Nedre Skøyen har den enhetlige 
bebyggelsen fra funksjonalismen fått et ekstra vern gjennom hensynssone bevaring 
kulturmiljø H570_2.   

I de sentrale områdene på Skøyen foreslås det å bevare mye av den eldre 
industribebyggelsen. Thune er det største området som i dag har bevaringsverdig 
bebyggelse. Bebyggelsen har en høy detaljeringsgrad og det er et spennende 
sted å ferdes. Det eldre industrimiljøet på Thune har fått et ekstra vern gjennom 
hensynssone bevaring kulturmiljø H570_4. Det åpnes opp for erstatning av dagens 
parkeringshus. Fredningsvedtaket av Sofi enlund og fredningsplan for Bygdøy 
opprettholdes i planen gjennom henholdsvis båndlegging etter lov om kulturminner i 
hensynssone H730_2 og H730_3.

Amalienborg i Nedre Skøyen vei 18A-B er i dag regulert til spesialområde bevaring 
(S-3772 av 22.04.99), men foreslås frigitt til ny bebyggelse. Bygningen står igjen som 
et fragment etter en utvikling som stoppet opp ved starten av forrige århundre, og ny 
bebyggelse vil kunne utnytte eiendommen mer hensiktsmessig i forhold til bystruktur 
og funksjoner. Ny bebyggelse vil også bidra til å sikre en sammenhengende 
fasaderekke langs den nye lokal-/sykkelgaten og dermed skape et mer helhetlig 
byrom.

Småhusområdet i Harbitzalléen hvor det i dag er en rekke listeførte villaer, foreslås 
frigitt til utviklingsområde. Dette fordi området ligger tett inntil kollektivknutepunktet 
på Skøyen, og bør få en langt høyere utnyttelse. Tre av bygningene i Harbitzalléen 
2B-8 foreslås likevel bevart, fordi de bidrar positivt til gatemiljøet og som 
identitetsbærere som bidrar til tidsdybde.
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Arkeologi
Det er utført arkeologiske undersøkelser på tre eiendommer uten funn av arkeologisk 
verdi. Riksantikvaren uttaler i brev av 18.09.17 at Byantikvarens arkivgjennomgang 
er tilstrekkelig for å oppfylle undersøkelsesplikten for gnr./bnr. 3/7, 3/435 og 3/575. 
De skriver videre at undersøkelsesplikten for Skøyen er oppfylt, og at det ikke er 
nødvendig å innvilge utsatt oppfyllelse av undersøkelsesplikten. 

Det ligger et fredet skipsvrak i Bestumkilen innenfor planområdet. Kulturminnet 
kan ikke frigis gjennom reguleringsplan.  Skipsvraket med Askeladden id 122765, 
reguleres til spesialområde bevaring i sjø. Norsk Maritimt Museum (NMM) krever ikke 
arkeologiske registreringer knyttet til utfylling i Bestumkilen.

2.5.2.1 Bebyggelse som bevares med juridisk linje for bygg, kulturmiljø som ivaretas 
med hensynssoner og bebyggelse med bevaringsverdi som ikke foreslås vernet. 

Bevaringsverdig 
bebyggelse

Grønnstruktur

Gate

Torg

Bygg som er vernet etter 
pbl der vernet oppheves

Kommunalt listeført 
bebyggelse som foreslås 
vernet etter pbl

Bygg som er vernet 
etter pbl

Kommunalt listeført 
bebyggelse som ikke 
foreslås vernet etter pbl

Bygg som opprettholder 
vern etter 
kulturminneloven

Hensynssone H570 
kulturmiljø

Skipsvrak

Bebyggelsesstruktur 
(illustrasjon)
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2.5.3 Overvannshåndtering og bekkeåpning
Åpen overvannshåndtering skal bidra til å skape spennende byrom og grøntområdet. 
Den byr på en rekke fordeler både for mennesker og biologisk mangfold. Fordi 
åpen overvannshåndtering er basert på naturlig hydrologiske forbindelser, gir det 
bedre vilkår for lokale arter enn å lede vannet i rør. Åpne overvannssystem vil også 
bidra til å avhjelpe fl omsituasjoner. For at åpen overvannshåndtering skal fungere, 
kreves det god planlegging og utforming. Det er ikke nok å etablere regnbed, 
overvannshåndteringen må inngå i forskjellige funksjoner.  

Den overordnete strategien for å håndtere overvann på Skøyen er å: 
• åpne Frognerelva
• gjennomføre større tiltak for håndtering av overvann i Hoffsparken
• planlegge sikre fl omveier
• etablere fl ere grønne områder og grønne tak
• redusere forurensning fra trafi kkarealer til vassdrag gjennom 
 selvrensesystemer og fordrøyningsdammer
• infi ltrere forurenset overvann i grunnen eller fordrøye vannet før det 
 ledes til elver og bekker

I planleggingen er det også viktig å sikre at vann som brukes og/eller genereres i en 
anleggsfase håndteres på en miljømessig forsvarlig måte.

Ved å åpne Frognerelva nord for Drammensveien og helt ned til Frognerkilen, kan man 
skape en sammenhengende bymessig blågrønn korridor fra dagens bekkelukking og 
ned til fjorden. I planforslaget foreslås det at en mulig bekkeåpning legges i historisk 
trasé gjennom bebyggelsen i felt S10, S11 og BKB13 innenfor bestemmelsesområde 
# 1-4. Frognerelva kan også legges i en konstruert trasé for å lage en historisk 
gjenfortelling av elveløpet.  

På kartet i fi g. 2.5.3.1 er forsenkninger i terrenget hvor det er naturlig at store 
vannmengder vil samle seg vist. Dreneringslinjene som vist i fi g 2.5.3.1 er en 
matematisk beregning av hvordan vannet vil drenere i ut fra terreng og helning 
basert på lasermålinger fra 2014. De 
beskriver hvordan vannet vil drenere dersom 
alle kulverter stikkrenner og rørsystem er 
utilgjengelige. En slik kartlegging gir en god 
oversikt over mulige områder som risikerer 
oversvømmelse. De viktigste fl omveiene i 
planområdet vil gå i hovedgatene, Hoffsveien, 
Drammensveien etc. Grøntrabatter i Hoffsveien 
vil lede overvann i riktig retning, og bidra til 
en viss forsinkelse på terreng før vannet ledes 
videre.

Det etableres områder og soner i parker som 
også skal være fl omsoner. Det planlegges 
et åpent fordrøyningsanlegg i parken ved 
Hoff. Det er viktig at man ser på løsninger 
hvor overvann håndteres og fordrøyes 
nær nedslagsfeltet. Desto høyere opp i 
systemet man fordrøyer overvannet, jo færre 
sikkerhetstiltak trengs nedstrøms i det sentrale 
Skøyen. 

2.5.3.1 Hoffselva i dagen ved Skøyen 
torg, sett mot kulvertåpning til 
kulvert under E18



H
usebybekken

Vann

Bygninger

Dreneringslinjer 
2014 5000m2

Dreneringslinjer 
2014 50 000m2

Beregnet nedslagsfelt 
50 000m2

Aktsomhetssone 
stormflo

Historiske 
elve-/bekkeløp

Aktsomhetssone 
elveflom

Forsenkning 2014 (m)

0.1 - 0.3

0.4 - 0.5

0.6 - 1

1.1 - 5

Tog

Planavgrensning

Kritiske områder
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Det planlegges ny eller forbedring av eksisterende kulvert langs Hoffselva ved 
knutepunktet. Frognerelva går i kulvert fra Drammensveien til Frognerkilen. Over 
bakken foreslås en bymessig, grønn forbindelse i den historiske traséen for 
Frognerelva, som blir viktige arealer for å håndtere overvann på terreng i området.

Skøyenområdet må se stormfl o i sammenheng med elvefl om så man ikke risikerer å 
bygge en demning som beskytter mot stormfl o, men forverrer en elvefl om.

2.5.4 Støy og luftkvalitet
Det viktigste grepet i planen for å bedre støysituasjon og luftkvalitet er å legge E18 
i tunnel forbi Skøyen. Bebyggelse brukes aktivt til å skjerme mot støy fra gater, 
jernbanen og trikk. Ved å redusere biltrafi kken i området reduseres også støyen 
og luftforurensningen. Det er viktig at utluftningskorridorene i grøntdragene langs 
elvene og mellom bebyggelsen opprettholdes for å sikre utluftning i området. Dette 
vil imidlertid medføre en del ekstra støy i de offentlige rommene langs støykildene, 
siden bebyggelse ikke kan brukes som skjerming i utluftningskorridorene.  

2.5.3.2 Problemområder og eksisterende situasjon, overvann.
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2.6 Hensynssoner og gjennomføring 

2.6.1 Hensynssoner

H190_1 Sikringssone - metrotunnel
Sonen gjelder sikring av trasé for Fornebubanen som skal anlegges i fjelltunnel 
fra Bestum til Tingstuveien og i kulvert videre via Nedre Skøyen vei til Askekroken. 
Herfra går banen videre til Majorstuen i fjelltunnel. Hensikten med sikringssonen er 
å sikre anlegget mot skade fra byggeaktiviteter på overfl aten, herunder boring av 
energibrønner. Sikringssonen etablerer en føring for fremtidige detaljreguleringer og 
andre tiltak på og i grunnen. Hensynsonen skal videreføres i detaljreguleringene.

Sonen er nødvendig for å bygge Fornebubanen, og er tatt inn i detaljreguleringen for 
banen.  Særlig området Hoffsveien / søndre del av Nedre Skøyen vei og Tingstuveien 
mellom jernbanen og Hoffsveien, omfattes av denne sikringssonen. Trasé for 
midlertidig omkjøringsvei for Hoffsveien fra Hovfaret til Nedre Skøyen vei er også tatt 
med. Riggområdet skal tilbakeføres til den til enhver tid gjeldende regulering, senest 
et år etter at metroanlegget er åpnet. 

H190_2 Hensynssone for jernbanetunnel (i BKB11)
Sonen gjelder sikring av mulig utvidelse av eksisterende jernbanetunnel dersom det 
skal bygges et nytt spor forbi Skøyen. Byggeaktivitet på overfl aten må ikke være til 
hinder for en mulig fremtidig tunnelutvidelse. 

H310 Ras- og skredfare (steinsprang)
Langs skrentene rundt Bygdøy og stedvis langs Tingstuåsen er det fare for 
steinsprang. Deler av områdene langs Tingstuåsen blir regulert som byggefelt med 
nødvendig sikringssone.

H320_1-2 Flom (stormfl o og elvefl om)
Hensynssonen omfatter både elvefl om langs Hoffselva og fl om som skyldes springfl o 
og høyere havnivå. I den videre planleggingen av Skøyen må man ta hensyn til denne 
fl omfaren. For å hindre elvefl om må det ikke etableres installasjoner og hindringer i 
elveløpet som påvirker vanngjennomstrømningen og virker fl omdrivende. Sonen må 
videreføres i eventuelle detaljreguleringer, og den er viktig i framtidige byggesaker.

H410 Sone med krav til infrastruktur (overvann)
Innenfor sonen skal det etableres en overvannsløsning. I dag er det problemer med 
oppstuvning av overvann ved undergangen under jernbanen. Et mulig tiltak for å 
motvirke denne oppsamlingen kan være avbøtende tiltak under grunnen. Dette tiltaket 
kommer i tillegg til overvannshåndteringen som skal etableres på Hoff.

H540_1-3 Hensyn grønnstruktur
Innenfor H540_1 og H540_2 i henholdsvis felt B4 og BKB5 skal 40 % av arealet 
inngå i grønnstrukturen (G2) og være offentlig tilgjengelig. Innenfor H540_3 i felt 
S5 skal 70 % av arealet inngå i grønnstrukturen (G3) og være offentlig tilgjengelig. 
Bebyggelsen skal ta hensyn til solforhold og vegetasjon langs Hoffselva og gi kvalitet 
til allmenningen. 

H570_1-4 Bevaring av kulturmiljø
Sonen gjelder Thune, og Sofi enlund og deler av Nedre Skøyen som allerede er 
regulert til spesialområde bevaring. Bestemmelser som omhandler eiendommene er 
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2.6.1.1 Hensynssonekart

tatt inn i hensynssonens bestemmelser til områdereguleringen. Funkisområdet på 
Nedre Skøyen er inkludert i hensynssonen for bevaring av kulturmiljø. Hensynssonen 
for Sofi enlund har blitt rettet opp for å tilpasse seg eksisterende forhold. Kulturmiljøet 
på Thune ønskes bevart i sin helhet, men Frognerelva tillates åpnet eller rekonstruert i 
historisk trasé innenfor hensynssonen.  

H730 Båndlegging etter lov om kulturminner
Fredningsvedtaket av Sofi enlund og fredningsplan for Bygdøy opprettholdes i planen. 
Dette gjelder der områdereguleringen overlapper med områder som ligger innenfor 
fredningsplanen, gnr./bnr. 1/1, 1/3 og 2/114. Riksantikvaren har ingen merknader til 
at foreslåtte arealbruk innenfor områdereguleringen og kulturfredningen overlapper. 
Når tiltak planlegges gjennomført må det søkes Riksantikvaren om dispensasjon fra 
vernebestemmelsene i kulturminnefredningen. 

H910 Gjeldende reguleringsplan skal videreføres
Sonen omfatter detaljreguleringer som er vedtatt etter at byplangrepet for Skøyen 
ble utarbeidet i juni 2015. Denne hensynssonen omfatter Drammensveien 149, 
Harbitzalléen 1-7 og Drammensveien 145-147.  
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2.6.2 Krav til felles planlegging

Områdereguleringen bygger på et prinsipp om feltinndeling med krav om felles 
planlegging innenfor hvert byggefelt, uavhengig av eiendomsgrensene. Det stilles 
krav om detaljregulering av hvert felt i planområdet med unntak av feltet B2 på Nedre 
Skøyen, felt S10B på Thune og for tiltak knyttet ro- og padlebanen i P2. Offentlige 
plasser og torg og teknisk infrastruktur, herunder gater, skal detaljreguleres 
med tilliggende byggefelt dersom ikke egen detaljreguleringsplan foreligger. 
De viktigste gater og byrom reguleres i separat plan. Krav til felles planlegging 
sikrer at hele området blir sett i sammenheng, og en mer detaljert utforming blir 
ivaretatt i detaljreguleringen. Detaljutforming av byrommene er ikke avklart i 
områdereguleringen.

P2

2.6.2.1 Krav til felles planlegging innenfor hvert byggefelt. Sjølyst har felles plankrav 
for hele området.

Krav til felles planlegging 
innenfor feltet

Oppfølgende detaljregulering

Ikke krav til felles plan 

Krav til detaljregulering - torg  

Krav til detaljregulering - gater

Oppfølgende detaljregulering 
for sentrale gater og torg 

Krav til felles detaljregulering
felt

Plankrav

for elveløp og grøntdrag
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Hele Sjølyst (felt S18 A-C, SI1, G5-8, T7-8, SHS1-2, P1 og P2) må inngå i en felles 
detaljreguleringsplan. Det skal etableres en stor park på Sjølyst (P1 og P2). Det er 
viktig at parken minimum får en størrelse som vist på plankartet, uavhengig hvordan 
man plasserer fremtidig sjølinje. 

Gatene med trikketraséen gjennom feltene T12, V8, T4, V13 og T2 må reguleres 
samtidig og samlet. Det samme gjelder for sykkelforbindelsen fra V15, gjennom, V14, 
T2, T3, P6, V11, T12 og P5. Dette sikrer at infrastrukturen for henholdsvis trikken og 
sykkelen er velfungerende gjennom hele strekket, samtidig som hensynet til andre 
funksjoner i byrommene ivaretas.

2.6.3 Avhengigheter og rekkefølgekrav
Forslaget til områderegulering for Skøyen er på et reguleringsnivå som fastlegger 
de overordnede rammene og sentrale grepene for den fremtidige utviklingen på 
Skøyen. For å sikre de overordnede rammene stilles det rekkefølgekrav. Gjennom 
eventuelle utbyggingsavtaler mellom utbyggere og Oslo kommune ved Eiendom- og 
byfornyelsesetaten sikres grunneierbidrag som er med på å fi nansiere de offentlige 
rommene og infrastrukturen på Skøyen. Samtidig gir planforslaget fl eksibilitet til de 
påfølgende detaljreguleringer. 

Teknisk infrastruktur
For å sikre bidrag til opparbeiding av nødvendig offentlig infrastruktur er det gitt 
rekkefølgebestemmelser knyttet til etablering av bl.a. Fornebubanen, opparbeiding 
av gater, offentlige plasser og turstier innenfor feltene G1-G4 og G10-G11. 
Rekkefølgekravene legger grunnlag og rammer for (eventuelle) forhandlinger om 
utbyggingsavtaler.

Hovedalternativet uten E18 i tunnel
En tunnelløsning vil ligge langt frem i tid, og Skøyen må være et attraktivt byområde 
også før E18 blir lagt i tunnel. På grunn av usikkerhet rundt E18 er det viktig at 
byrommene og forbindelsene på tvers av barrieren er attraktive og utformes på myke 
trafi kanters premisser fram til tunnelen er realisert. Dagens E18 hindrer utvikling av 
S19, 20 og 23. Totalt hindrer E18 utvikling av ca. 34 000 daa og potensiale for ca. 25 
400 m2 BRA bolig.

Nytt jernbanespor
Planforslaget er avhengig av en snarlig løsning for nytt jernbanespor forbi Skøyen. 
PBE forutsetter at tunnelløsning blir lagt til grunn. 
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Bestemmelsesområder
Det er i planen defi nert bestemmelsesområder for åpning av Frognerelva #1-4 og en 
del av Hoffselva #5. Innenfor disse feltene skal elvene gjenåpnes eller den historiske 
traséen skal vises med vannspeil, og det kan legges til rette for forbindelse på tvers 
av jernbane. Elveåpningene skal inngå i overvannshåndteringen i området.

Bestemmelsesområde #6-9 er knyttet til Fornebubanen. #6 dekker planområdet 
til detaljregulering for Fornebubanen og viderefører bestemmelsene 
til detaljreguleringen. #7 sikrer etablering av atkomst til underjordisk 
sykkelparkeringsanlegg som skal etableres i forbindelse med Fornebubanen. #8 angir 
plassering for atkomst A til fornebubanen som kan oppføres med en gesimshøyde på 
inntil 5 meter og skal være allment tilgjengelig. Innenfor bestemmelsesområde #9 
skal det etableres en sykkelrampe som gir offentlig atkomst til sykkelparkering på 
Fornebubanetunnellens mellomnivå.  

2.6.3.1 Oversikt over bestemmelsesområder
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#10-13 er områder for overganger over Hoffselva, og #14 forbindelse på tvers 
av jernbanen ved Frognerelvallmenningen. Bestemmelsesområde # 15 skal i 
ekstraordinære tilfeller kunne benyttes til midlertidig lagring for jernbaneformål. 
Innenfor bestemmelsesområde # 16 skal det utformes et mindre byrom, Sjølyst plass. 
Innenfor bestemmelsesområde # 17 skal det utformes et mindre byrom for lek og 
rekreasjon.

For bestemmelsesområde #20-25 gjelder midlertidig rigg- og anleggsområder i 
forbindelse med gjennomføringen av Fornebubanen.

E18
Feltene S19, S20 og S23 kan ikke bygges ut før E18 er lagt i tunnel og ny bygate er 
etablert. Dersom plasseringen av- og påkjøringsrampene optimaliseres, vil de oppta 
mindre areal, noe som vil kunne frigi en del areal til utbygging før en tunnelløsning er 
på plass. Det er spesielt endring av- og påkjøringsrampen vestover som vil kunne gi 
stor arealgevinst. 

2.6.4 Gjennomføring

Usikkerhetsmargin
Det er en usikkerhet på 5 % når det gjelder regulert BRA i denne overordnede 
områdereguleringen. Dette tilsvarer litt mer enn 60 000 m2 total BRA for hele 
planområdet, altså pluss/minus ca. 30 000 m2. Kvalitetskravene til boligene som 
solforhold og utearealer følges opp i detaljreguleringene. 

Videre samarbeid eksternt 
Det er startet opp et arbeid med å utarbeide en veiledende plan 
for kabel og ledninger (VPKL) for Skøyen, hvor Bymiljøetaten er 
gjennomføringsorganisasjon. 
I det videre planarbeidet må vi samarbeide med Statens vegvesen om å utvikle 
en løsning for E18.
Bymiljøetaten vil utarbeide en plan for trafi kkreduserende tiltak i samarbeid 
med Plan- og bygningsetaten.
Plan- og bygningsetaten vil utarbeide en detaljregulering av sentrale gater og 
torg på Skøyen i samarbeid med Bymiljøetaten.
Plan- og bygningsetaten vil utarbeide en helhetlig plan for grønnstruktur 
og elveløpene i samarbeid med Vann- og avløpsetaten, Bymiljøetaten og 
Eiendoms- og byfornyelsesetaten.
Bymiljøetaten har startet et KVU-arbeid (konsekvensutredning) med å fi nne 
erstatningsplasser for båtopplaget og småbåtplasser i Bestumkilen.
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3 Konsekvenser av planforslaget
Forslaget til områderegulering er konsekvensutredet i tråd med fastsatt planprogram 
for «Fornebubanen Lysaker – Majorstuen. Planprogram for T-bane med tilhørende 
anlegg, byutvikling på Majorstuen samt regulering av E18 med tilliggende arealer for 
byutvikling Lysaker – Skøyen». Planprogrammet ble fastsatt 10.07.14.

De viktigste konsekvensene av planforslaget hvor det er avdekket større endringer 
fra 0-alternativet er knyttet til befolkningsvekst, trafi kksituasjon, byutvikling, sosial 
infrastruktur, kulturminner og grønt. Det er viktig å merke seg at 0-alternativet 
tilsvarer dagens situasjon ang. befolkning og bebyggelse, bortsett fra en ny skole 
samt en ny barnehage. For transport ligger Fornebubanen inne i tillegg til etablering 
av sykkelfelt i Hoffsveien. For byutviklingen, med befolkningsvekst og et bedret 
tilbud for beboerne, anses konsekvensene av planforslaget i all hovedsak å være 
positive. Konsekvenser som følge av E18 i tunnel og endret trafi kksituasjon medfører 
både negative og positive konsekvenser. E18 i tunnel vil gi en betydelig reduksjon 
av støy og luftforurensing på Skøyen, og en bedre forbindelse til fjorden. Flytting av 
båtopplaget vil frigjøre et verdifullt område ved fjorden, som utvikles til glede for alle. 
Kulturminnene på Skøyen får stedvis et strengere vern enn ved dagens situasjon, 
mens andre enkeltobjekter er foreslått fjernet. Det blir fl ere grønne forbindelser, 
parker og åpning av elvestrekninger. Dette er positivt både for lokalmiljø, folkehelse 
og barn og unge. Sammen med fl ere nye møteplasser og torg bidrar disse til et rikere 
aktivitetstilbud for alle på Skøyen.

3.1 Alternativer som skal konsekvensutredes
Det er defi nert ett hovedalternativ samt et alternativ 2 der Hoffsveien har 
ensidig bebyggelse. Alternativene varierer på få punkter og for mange temaer vil 
konsekvensen for hovedalternativet og alternativ 2 være like. Konsekvensutredningen 
vurderer planforslagene opp mot 0-alternativet, som er forventet utvikling dersom 
planen ikke gjennomføres. Generelt i dokumentet er konsekvensene beskrevet under 
hovedalternativet, men der alternativene gir forskjellig konsekvens er dette trukket ut 
og beskrevet i egne avsnitt.  

Ettersom E18 i tunnel er et prosjekt det knytter seg usikkerhet til med tanke på 
løsninger, fremdrift og gjennomføring, vil det være en fase i hovedalternativet 
der E18 vil ligge i dagen, i eksisterende trasé. For de temaene der dette påvirker 
konsekvensvurderingene, er dette beskrevet som egne avsnitt under hvert alternativ. 
Feltene S19, S20 og S22 kan ikke realiseres så lenge E18 ligger i dagen.

0-alternativet 
Planprogrammet for Fornebubanen beskriver ikke 0-alternativet i tilstrekkelig grad til 
å kunne benytte dette i utredningsarbeidet for Skøyen. 

0-alternativet er defi nert med utgangspunkt i «Nullalternativet» for år 2030 i KVU 
Oslo-navet, supplert med spesifi kke forutsetninger for Skøyen i beregningen for 
analysen av Skøyen. 
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Tema som ikke er beskrevet i KVU Oslo-navet eller i det følgende, forutsettes som 
i dag. Se også «Områderegulering Skøyen. Trafi kale konsekvenser av foreslått 
byplangrep» (Norconsult 2016).

Gjeldende kommuneplan (2015) legges til grunn, uten plankrav om områderegulering. 
Dette innebærer utvikling innenfor området i henhold til gjeldende kommunedelplan 
for Skøyen. Skøyen er per 2015 utviklet og bebygget opp til maks utnyttelse angitt 
i kommunedelplanen, dermed innebærer 0-alternativet en utnyttelse og arealbruk 
som i dag. 0-alternativet inneholder et fysisk gatenett slik det ligger i dag, med den 
kapasiteten gatenettet har.

Det legges ikke til grunn at Lysaker bussterminal er etablert i 2030, da det er 
usikkerhet knyttet til når den kommer. 0-alternativet innebærer trikk i dagens trasé. 
Fornebubanen forutsettes etablert med stasjon på Skøyen. 

For syklende forutsettes at målet om 25 % sykkelandel ikke nås innen 2030. Enkelte 
fysiske tiltak forventes på Skøyen også i 0-alternativet som følge av kommunens 
omfattende satsing på sykkel. Satsing på sykkel i form av subsidier, goder og 
holdningskampanjer kan også bidra til å endre sykkelandelen. I løpet av prosessen 
har målet for sykkelandel i Oslo økt til 25 %, men dette tallet ligger ikke til grunn i 
beregningene i konsekvensutredningen. PBE har vurdert at tidligere uttalt mål om 16 
% sykkelandel er realistisk å legge til grunn i 0-alternativet.

På grunn av allerede kjent behov for skole på Skøyen forutsettes det i 0-alternativet 
etablert en ny B2U4 (2 klasser/ paralleller på barnetrinnene, 4 på ungdomstrinnene) 
grunnskole Skøyen. I skolebehovsplanen er det foreslått en ny grunnskole med 
fl erbrukshall på Hoff, som planlegges å stå ferdig til 2022. Skolen er under 
planlegging.

For øvrig forutsettes følgende i 0-alternativet:
opparbeidet kyststi 
opparbeidet ro- og padlebane iht regulering
båtopplag og båtplasser som i dag på Sjølyst
ikke Fjordsenter på Lysaker
arealbruk knyttet til torg/møteplasser samt blå¬ grønne strukturer forutsettes 
som i dag

Hovedalternativ
I hovedalternativet er E18 lagt i lang tunnel fra Frøyas have til Vækerø med fulle kryss, 
og eksisterende trasé for E18 er transformert til en lokal bygate. Trafi kkreduserende 
tiltak gjennomføres i henhold til rapport «Tiltaksplan for trafi kkreduksjon på sentrale 
Skøyen og tilgrensende boligområder», datert mars 2017, og pågående arbeid med en 
gatebruksplan. 

I tillegg forutsettes følgende tiltak gjennomført i hovedalternativet: 
Trikken fl yttes til Drammensveien/Hoffsveien på strekningen Thune-Hoff.
Hoffsveien opparbeides med tosidig bebyggelse ved at et smalt byggefelt med 
enetasjes paviljongbebyggelse legges mellom jernbanelinjen og Hoffsveien. 
Hoffsveien fl yttes mot nord-øst.
Planområdet utvikles med en områdeutnyttelse på 149 % uten Tingstuåsen, 
med etablering av ca. 500 000 m2 nytt areal til bolig/næring.
Tomter reguleres til barnehager/undervisning/idrettsanlegg. 
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Det etableres skole med fl erbrukshall på Hoff.
Det etableres nye parker og plasser i området.
Det etableres en fi nmasket gatestruktur, og bedre forbindelser for myke 
trafi kanter.
Hoffselva og Frognerelva åpnes på ytterligere delstrekninger enn i dag, og 
tilrettelegges med turveier.
Båtopplaget i Bestumkilen fl yttes, området fylles ut og opparbeides med 
boliger, barnehage, næring og park.
Det gjennomføres trafi kkreduserende tiltak.

Alternativ 2 
Ensidig bebyggelse på nordsiden av Hoffsveien. Hoffsveien går i eksisterende trasé 
med bebyggelse på en side av veien som i dag. Byggefeltet på nord-østsiden har 
samme byggegrense mot Hoffsveien som i dag. For øvrig innebærer planforslagets 
alternativ 2 det samme som hovedalternativet.

3.2 Stedsutvikling, bebyggelse og byrom

3.2.1 Byutvikling og bystruktur 
Kunnskapsgrunnlag og metode
Byplangrep for Skøyen (vedlegg 6) fra 2015, samt kommuneplan Oslo mot 2015, 
defi nerer mål og ambisjoner for området og for byutvikling. 

0-alternativet
Skøyen er allerede utviklet maksimalt innenfor eksisterende kommunedelplan. 
0-alternativet vil derfor ikke medføre betydelig endringer i den overgripende 
bystrukturen i området, annet enn gjennom mindre enkeltprosjekter. Bystrukturen 
defi neres av store kvartaler, veier med mye biltrafi kk og stor skala. Skøyen er preget 
av barrierene som går gjennom området (jernbane, E18 og trikk), som deler området 
i øst-vest retning. Hvert delområde har sin egen logikk. I dag er Skøyen i hovedsak 
funksjonsdelt med næring sentralt og boliger i småhusområder rundt.

Planforslagets hovedalternativ og alternativ 2
Planforslaget innebærer en utvidelse av indre by. Planforslaget bygger på 
eksisterende bystruktur, men strammer den opp og gir en tettere og mer bymessig 
karakter på Skøyen, med mindre utfl ytende arealer og fl ere offentlige byrom 
og parker. Det legges opp til å ramme inn gater og plasser med bebyggelse og 
tilrettelegge 1.etasje for publikumsrettet virksomhet langs offentlige plasser 
og viktige gangforbindelser. Gatene skal utformes som gater, og ikke veier. Og 
fotgjengere får høy prioritet. Dette gir en tettere og mer bymessig bystruktur, med 
kortere avstander og bedre arealutnyttelse. Sjølystparken knytter byen til sjøen og 
legger til rette for rekreasjon langs vannet. Planforslaget innebærer at barrierene i 
området blir mindre og at biltrafi kken reduseres, men området vil fortsatt bære preg 
av relativt høy trafi kk.

Bygging av boliger og arbeidsplasser gir fl ere mennesker i området, og bedre 
forutsetning for at Skøyen skal kunne bli en 24-timers by, med aktivitet også på 
kveldstid. Fortetting gir større næringsgrunnlag for et velfungerende sentrum. For 
å gjøre Skøyen mest mulig aldersvennlig, legges det opp til livsløpsstandard for 
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boligene og gode uteoppholdsarealer som gagner alle. Det åpnes for at det kan 
etableres bydelsadministrasjon, bibliotek, omsorgsboliger og/ eller annen offentlig 
tjenesteyting og kino innenfor feltet der barne- og ungdomsskolen skal etableres. 
Egnethet for omsorgsbolig og sykehjem skal vurderes i alle felt hvor det tillates 
offentlig tjenesteyting. Høy tetthet og tilbud for eldre i tilknytning til grøntområder 
vil bidra til at eldre kommer seg ut og får naturopplevelser samtidig som den sosiale 
møtefunksjonen ivaretas. 

Jernbanen vil fortsatt være en barriere gjennom området, men omlegging av trikken 
knytter områdene ved nedre Skøyen sammen ved områdene nord for jernbanen i et 
defi nert kollektivknutepunkt. Omlegging av E18 til ny bygate med krysninger i plan 

3.2.1.1 Barrierer og tverrforbindelser i området
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styrker forbindelsen mellom områdene sør for jernbanen og sjøen. En transformasjon 
av Bestumkilen fra båtopplag til boliger og Sjølyst park ved sjøen, utvider Skøyen mot 
sør og gjør sjøkanten tilgjengelig for byens befolkning. 

Flere boliger i området og blandingen mellom næring og bolig gir økt 
funksjonsblanding i planområdet. Sentrumsformålet sentralt på Skøyen åpner for 
innslag av tilbud av ikke-kommersiell art i store deler av området. For eksempel 
kulturtilbud, svømmehall, kino mm.

Bebyggelsen foreslås tettest og høyest rundt knutepunktet og avtrapper mot 
småhusområdene. En stor del av småhusområdene på Nedre Skøyen beholder sin 
småhuskarakter.
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Det er foreslått å etablere et smalt byggefelt på sørsiden av Hoffsveien til enetasjes 
paviljongbebyggelse for å få tosidig bebyggelse i Hoffsveien som vil aktivere og gjøre 
gaten mere bymessig. Dette medfører at gatetraséen må endres, og at Hoffsveien 1A 
og deler av Hoffsveien 1E (oppført på Gul liste som prioriterte kulturminneinteresser) 
må rives. 

Fase med E18 i dagen
Før E18 føres i tunnel og det etableres en ny bygate gjennom Skøyen, vil E18 fortsatt 
være en stor barriere i området, og forutsetningene for å få til et velfungerende 
byområde svekkes. Flere felt kan ikke bygges ut før E18 legges i tunnel.

Planforslagets alternativ 2 – ensidig bebyggelse i Hoffsveien
Dersom Hoffsveien ikke bygges ut på begge sider, vil man ikke oppnå ønsket aktivitet 
og kvalitet som bygate.

Ensidig bebyggelse i Hoffsveien gjør at dagens trasé for Hoffsveien kan opprettholdes 
og de eksisterende bygningene Hoffsveien 1A og 1E (prioriterte kulturminneinteresser) 
kan beholdes i sin helhet. Man er ikke avhengig av private grunneiere for å få 
oppgradert Hoffsveien.

Konklusjon
Planforslaget bygger på eksisterende bystruktur, men strammer den opp og gir en 
tettere og mer bymessig karakter på Skøyen, med mindre utfl ytende arealer og fl ere 
offentlige byrom og parker. Det legges opp til å ramme inn gater og plasser med 
bebyggelse og tilrettelegge 1.etasje for publikumsrettet virksomhet langs offentlige 
plasser og viktige gangforbindelser. Gatene skal utformes som gater, og ikke veier. 
Og fotgjengere får høy prioritet med fl ere nye gangforbindelser. Dette gir en tettere og 
mer bymessig bystruktur, med kortere avstander og bedre arealutnyttelse. 

3.2.2 Skole, barnehager og sosial infrastruktur

Kunnskapsgrunnlag og metode
Oslo kommune har gjort beregninger av behov for barnehager og skoler basert på 
forventet befolkningsvekst på grunn av utbygging i henhold til planforslaget. 

Plan- og bygningsetaten har estimert behov for skole- og barnehageplasser ut fra 
en matrise utviklet av Plan- og bygningsetaten for utregning av behov for offentlig 
tjenesteyting. Matrisen tar utgangspunkt i befolkningsprofi len i et gitt område, 
antall boliger og bofrekvens. I utregningen er befolkningsprofi len og gjennomsnittlig 
bofrekvens for i Oslo i dag benyttet. 

I tillegg beskriver Oslo kommunes Skolebehovsplan 2018-2027 skolebehovet i 
området de neste 10 år i 0-alternativet. Disse tallene er basert på Oslo kommunes 
årlige befolkningsframskrivinger for Oslos bydeler og delbydeler. På bakgrunn av 
disse utarbeides det elevtallsframskrivinger for skolebehovsplanperioden.

0-alternativet
Det er en eksisterende barnehage innenfor planområdet for totalt 54 barn 
(Askeveien), og det er per i dag behov for fl ere barnehageplasser i de østre delene av 
området (Bydel Frogner). Det bygges en ny 4-avdelings barnehage i Harbitzalléen 1-7 
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3.2.2.1 Dagens skolegrenser i området vist med røde linjer
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for 72 barn som skal dekke dagens/fremtidig behov. Totalt antall barnehageplasser i 
0-alternativet er  126.

I 0-alternativet vil det være ca. 1500 boliger på Skøyen, med en bofrekvens lik dagens 
(1,99 for Oslo i 2017) estimert gir det ca. 3000 bosatte på Skøyen i år 2030. Det utløser 
et behov for 160 barnehageplasser, forutsatt 85 % dekning. Det vil altså være liten 
underdekning på barnehageplasser i 2030 i 0-alternativet.

Barna innenfor planområdet sokner i dag til enten Bestum, Smestad eller 
Skøyen skoler på barnetrinnet og til Ris og Øraker, Ruseløkka eller Majorstuen 
på ungdomstrinnet. Mange har lang skolevei og det er allerede i dag 
kapasitetsutfordringer ved fl ere av skolene, hvilket gir behov for en ny grunnskole i 
området. Etablering av ny grunnskole på Hoff for 840 elever (2B4U) vil dekke dagens 
skolebehov i området og avlaste tilstøtende skolekretser ved at en ny skolekrets i 
nærområdet til Hoff opprettes. 

I skolebehovsplan 2018-2027 står det at etablering av ny skole på Hoff vil medføre 
god kapasitet på ungdomstrinnet i område 5 (Ullern-Bygdøy) isolert sett, men at 
kapasiteten er tenkt å avlaste område 4 (Sentrum vest) og område 6 (Vestre Aker 
vest). For barnetrinnet vil det fortsatt være knapp kapasitet, også etter etablering av 
ny skole på Hoff.

Planforslagets hovedalternativ og alternativ 2
Det er avsatt areal til 2 nye barnehager, i tillegg til utvidelse med 3 avdelinger i en 
eksisterende. Det er krav om etablering av en 4 avdelings barnehage i felt BKB10 
og minst en 4-avdelings barnehage per 350 boliger for ytterligere 2 byggefelt. 
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antall elevplasser
(6-15 år)

barnetrinn
(paralleller)

ungdomstrinn
(paralleller)

skolebehov
(7100 boliger)

1434 5 5

Hovedalternativet og
alternativ 2 (1 x 2B 
4U)

840 2 4

antall barn 1-5år antall barnehage-
plasser

antall avdelinger

behov for 
barnehageplasser 
(7100 boliger)

890 756
(85% 
dekningsgrad)

42

hovedalternativet 
og alternativ 2 (7100 
boliger)

890 666 41

Antall barn 1-5 
år (basert på 
befolkningsprofi l 
for
Oslo)

Antall 
barnehageplasser 
(dekningsgrad 85 
%)

Antall avdelinger

0-alternativet (1500 
boliger)

188 160 9

I tillegg skal en 4-avdelings barnehage per 350 boliger vurderes og innpasses i 
fl ere av de øvrige byggefeltene. Da dette ikke er ett absolutt krav knytter det seg 
usikkerhet til etableringen av disse, og de er derfor ikke tatt med i beregningene av 
barnehageplasser. Alle barnehagene er planlagt med minst 4 avdelinger. BH2 får 3 
nye avdelinger i tillegg til 4 avdelinger som er i den verneverdige bebyggelsen.

Planen legger opp til at barnehagene skal bygges i kommunal regi, fi nansiert av det 
offentlige. Dette vil medføre en betydelig innsats fra kommunen, både økonomisk og 
praktisk.

Det reguleres inn en barne- og ungdomsskole for 840 elever med 2 barne- 
og 4 ungdomsparalleller (2B4U). Skolen på Hoff dekker behovet beskrevet i 
Utdanningsetatens Skolebehovsplan i et tiårsperspektiv. Skolebehovet som følge av 
fl ere beboere på Skøyen dekkes ikke i planforslaget. Tomten avsatt til skoleformål 
inneholder en sone for riggområde til Fornebubanen og vil måtte sikre kjørbar 
atkomst til feltet ved siden av over skoletomten. Dette sammen med behov for felles 
planlegging av skoletomten og Hoff torg kan potensielt bidra til økt kompleksitet i 
plansaken for skolen. 

Det er satt krav om at behovet for sykehjem/omsorgsboliger på Skøyen skal utredes 
innenfor felt hvor det tillates offentlig tjenesteyting.
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Konklusjon
I 0-alternativet vil det være underdekning på barnehageplasser i området, men 
etablering av ny skole på Hoff vil dekke behovet for grunnskole i området. Det vil 
fremdeles være en underdekning på plasser i barneskolen.

Gjennomføring av planforslaget innebærer ingen fl ere skoler, men en betydelig 
økning i antall barnehager. Skolen på Hoff vil kun dekke skolebehovet innenfor 
planområdet når det er ferdig utbygget, men da ikke avlaste Majorstuen skole 
slik det er lagt opp til i Skolebehovsplanen. Det er også meldt om underkapasitet 
i skolene vest for planområdet. Det er derfor nødvendig å utrede skolebehov og 
tomtealternativer i en egen prosess i regi av Utdanningsetaten. 

Det vil være underdekning på barnehageplasser i området dersom kun planlagte 
barnehager blir realisert. Planen sikrer barnehagedekning med planlagte barnehager 
og krav om etablering av barnehage som utløses ved større boligprosjekter innenfor 
området som et supplement til de planlagte barnehagene. På denne måten vil 
utbygging av barnehager følge boligutbyggingen. Etablering av fl erbrukshall i 
forbindelse med skolen er et viktig tilskudd i området.

3.2.3 Grønnstruktur og friluftsliv

Kunnskapsgrunnlag og metode
Kommuneplanen Oslo mot 2030 med vedtatte stille soner i kommuneplanen (PBE 
2015).
Analyse av dekningsgrad av grøntområder (PBE 2017)
Kommunedelplan for torg og møteplasser (PBE 2009)

0-alternativet
0-alternativet medfører ingen endring for regulert grønnstruktur i planområdet som 
i dag ligger på 8 %, noe som ligger på nivå med hele Bjerke bydel (9 %) som er den 
bydelen som har den laveste andelen regulert grønnstruktur. Til sammenligning er 
bydelen med høyest andel regulert grønnstruktur i Oslo bydel Nordstrand med 25 %. 
Eksempler på tette byområder i Oslo er bydel Grünerløkka med 17 % grønt, Sagene 
med 21 % grønt og St. Hanshaugen med 11 % grønt. Stille sone fra kommuneplanen 
sammenfaller med grønnstrukturen langs Hoffselva frem til Skøyen stasjon. Det er 
ikke tilgjengelighet langs hele Hoffselva eller Frognerelva i dag. 

Figur 3.2.3.1 og 3.2.3.2 viser at det er relativt god dekning av regulerte parker i 
området. Det er kun en mindre del av det som foreslås som BKB1 i planforslaget som 
i o-alternativet har lenger enn 500 meter gangavstand til en park på 5 daa. Det er 
fl ere områder som har lenger enn 250 meter til en park på 1 daa. Dette gjelder store 
deler av samme område i tillegg til områdene foreslått som sentrumsformålene på 
sørvestsiden av jernbanen på sentrale Skøyen og en del av sentrumsformålene sør for 
Thune.

For friluftsinteresser, ligger ro- og padlebanen inne i 0-alternativet iht. regulering, 
noe som anses som positivt for sjøaktiviteten samt kyststien vestover til Sollerud som 
reguleres nå. En fortsettelse av båtopplag og båtplasser på Sjølyst som i dag fører 
imidlertid til et område som oppleves utilgjengelig for allmennheten. 
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Eksisterende og nye park og grøntområder

Mangelområder for park på 1dekar 
(250m gangavstand)

Gangforbindelser

Planavgrensning

Mangelområde for park på 1 dekar

3.2.3.1 0- alternativet, mangelområder 1 dekar park, 250m gangavstand 

Eksisterende og nye park og grøntområder

Mangelområder for park på 5dekar 
(500m gangavstand)

Gangforbindelser

Planavgrensning

Mangelområde for park på 5 dekar

Eksisterende og nye park og grøntområder

Mangelområder for park på 5 dekar 
(500m gangavstand)

Gangforbindelser

Planavgrensning

Mangelområde for park på 5 dekar

3.2.3.2 0- alternativet, mangelområder 5 dekar park, 500m gangavstand 
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Planforslagets hovedalternativ og alternativ 2
Elveløpene Hoffselva og Frognerelva åpnes ytterligere, utvides og styrkes som 
grøntdrag. Elveløpene tilrettelegges med gjennomgående turveier. Manglende grønn 
forbindelse i forlengelse av Frognerelva over Drammensveien og jernbanesporene 
etableres, og skaper et gjennomgående grøntdrag med tursti fra Frognerparken til 
Frognerkilen og Bygdøy.

Det etableres to nye parker, Sjølyst og Hoff park. I tillegg styrkes Sofi enlund, og 
Monier parken og parken ved utløpet til Frognerelvallmenningen opprettholdes slik de 
er i dag. Alle parkene, unntatt Monierparken, kobler seg på grøntdragene langs elvene 
og bidrar også til å styrke grøntkorridorene mellom marka og fjorden. Sjølystparken 
er delt i to mindre parker som binder sammen grøntområdene langs fjorden, og 
tilrettelegger ytterligere områder for rekreasjon langs sjøkanten. Sjølystparken legger 
til rette for vannaktiviteter som roing, kajakk, båtliv og bading. Skøyen er omkranset 
av turområder som Bygdøy og Frognerparken. Tilrettelegging av turveier langs 
elveløpene og vannkanten gir et sammenhengende system for turveier i området ut 
mot Bygdøy, opp mot Smestaddammen, og mot Frognerparken og den Engelske park. 

Etter at planforslaget er gjennomført vil det være ca 110 daa og 11 % regulert 
grønnstruktur innenfor planområdet, en økning fra 8 % innenfor planområdet i dag. 

Feltene som omfattes av krav til parker på 5 daa i kommuneplanen gir et krav på 2 nye 
parker på til sammen 10 daa. Parken på Sjølyst (P1) og på Hoff (P6) vil til sammen ha 
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3.2.3.3 Gønnstruktur i planforslaget
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3.2.3.4 Hoff park og park på Sjølyst vil til sammen dekke behovet for park defi nert i 
kommuneplanen.

en størrelse på ca. 17,7 daa og dekke dette behovet. På Skøyen vil det være en fordel å 
samle arealene i større parker med høy kvalitet og gode solforhold.   

Sørøst i området (felt BKB11) ligger deler av planområdet innenfor en sone som er 
defi nert som et “område med behov for park på minimum 1 daa”. I dette området er 
potensialet for ny bebyggelse under 20 000 kvm BRA, noe som betyr at kravet til park 
ikke utløses.»

Havnepromenadens videreføring fra Frognerkilen er regulert på tvers av 
Sjølystområdet og videre vestover, og forbinder Skøyen til resten av Fjordbyen og 
kyststi i Bærum. Havnepromenaden vil være et mål i seg selv. Den skal utformes slik 
det er beskrevet under kap. 2.3.1 og være en del av parkens utforming for øvrig.  

Fase med E18 i dagen
Med E18 i dagen vil den manglende lenken i turveisystemet mellom Frognerparken 
og Frognerkilen ikke bli etablert, og gjennomgående forbindelse og grøntdrag ned til 
sjøen vil måtte reduseres. 

Konklusjon
Planforslaget styrker grønnstrukturen og friluftslivet i området gjennom elveåpninger, 
etablering av parker, tilgjengeliggjøring av sjøkanten, og innføring av gjennomgående 
turstier langs elveløpene. 
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Analysen viser at krav om tilgjengelighet til parker på 5 daa innenfor 500 meter 
dekkes av planforslaget. Området med krav til park på min. 1 daa ligger helt i 
østspissen av planområdet, og stort sett på vegformål, noe som viser at utbyggingen i 
området gir god dekning til parker. 

3.2.4 Torg og møteplasser
Kunnskapsgrunnlag og metode
Kommunedelplan for torg og møteplasser (PBE 2009) er benyttet i forbindelse med 
forsterking av eksisterende og etablering av nye fremtidige torg og møteplasser, 
og defi nerer kvalitetskrav for utforming. Det er gjort sol- og skyggestudier av 
planområdet for å vurdere solforhold for torg og plasser, og viser antall soltimer ved 
vår- og høst jevndøgn, samt 1. mai kl. 9, 12 og 15 for de forskjellige torgene. Disse 
studiene er basert på en 3D-modell utarbeidet av PBE, som viser en mulig bebyggelse 
på Skøyen.

0-alternativet
Etablering av skole og fl erbrukshall på Hoff vil føre til at barn og unge i området får en 
ny og viktig møteplass. Skøyen torg er i dag et kollektivknutepunkt for tog og buss, 
men er ikke tilrettelagt for opphold i særlig grad. Ved etablering av Fornebubanen 
og ny stasjon på Skøyen vil stedet få utvidet funksjon som kollektivknutepunkt og 
byttested. 

Planområdet har stort behov for møteplasser, og tiltakene (skole og fl erbrukshall på 
Hoff, samt nytt kollektivknutepunkt på Skøyen) vil ikke være tilstrekkelig for å dekke 
dette behovet. 

Planforslagets hovedalternativ og alternativ 2
I planforslagene er det foreslått fl ere nye torg og møteplasser. Høy fortetting i 
området stiller høye krav til utvikling av nye torg, møteplasser og uteområder på 
Skøyen, både i form av størrelse og kvalitet på arealene. De viktigste torgene og 
møteplassene innenfor planområdet er Skøyen torg, Hoff torg og park og Sjølyst park 
som gir store arealer med høy kvalitet i tillegg til Havnepromenaden.  

Hoff og Sjølyst park er nye parker som skal opparbeides med høy kvalitet. De vil bli 
viktige nye møteplasser på Skøyen egnet for opphold og rekreasjon. 

Veggene rundt torgene strammes opp slik at de defi nerer byrommene bedre enn i 
dag. Det etableres åpne fasader med publikumsrettet virksomhet i 1. etasje i fasader 
vendt mot torg og møteplasser. Drammensveien har mye trafi kk, og går gjennom 
Skøyen torg og Monier plass. Dette gjør det utfordrende å transformere dem til 
attraktive oppholdssoner. Utformingen av plassrommet må vurderes nærmere i 
detaljreguleringen for å sikre gode kvaliteter, og gjøre det attraktivt for alle som skal 
bruke området. 

Fasaderekken nord-vest på Skøyen torg har gode solforhold hele arbeidsdagen, og 
best solforhold på formiddagen. For øvrig er deler av oppholdsarealet på plassen 
tidvis i skyggen. Omdisponering av trafi kkarealene, oppstramming av byrommet 
og utvidet knutepunktsfunksjon med stasjon for Fornebubanen gir likevel plassen 
potensial til å bli et stasjonstorg tilrettelagt for opphold i større grad enn i dag. 
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3.2.4.1 Sol- og skyggestudier 21. mars av Skøyen torg 
og Sofi enlund i 0-alternativet

3.2.4.2 Sol- og skyggestudier 21. mars av Skøyen torg 
og Sofi enlund i planforslaget

21. Mars kl. 09.00
0-Alternativet

21. Mars kl. 12.00
0-Alternativet

21. Mars kl. 15.00
0-Alternativet

21. Mars kl. 09.00
Planforslaget

21. Mars kl. 12.00
Planforslaget

21. Mars kl. 15.00
Planforslaget
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1. Mai kl. 09.00
0-Alternativet

1. Mai kl. 12.00
0-Alternativet

1. Mai kl. 15.00
0-Alternativet

1. Mai kl. 09.00
Planforslaget

1. Mai kl. 12.00
Planforslaget

1. Mai kl. 15.00
Planforslaget

3.2.4.3 Sol- og skyggestudier 1 mai av Skøyen torg og 
Sofi enlund i 0-alternativet

3.2.4.4 Sol- og skyggestudier 1. mai av Skøyen torg og 
Sofi enlund i planforslaget
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21. Mars kl. 09.00
0-Alternativet

21. Mars kl. 12.00
0-Alternativet

21. Mars kl. 15.00
0-Alternativet

21. Mars kl. 09.00
Planforslaget

21. Mars kl. 12.00
Planforslaget

21. Mars kl. 15.00
Planforslaget

3.2.4.5 Sol- og skyggestudier av Hoff torg og park  
i 0-alternativet

3.2.4.6 Sol- og skyggestudier av Hoff torg og park 
i planforslaget
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1. Mai kl. 09.00
0-Alternativet

1. Mai kl. 12.00
0-Alternativet

1. Mai kl. 15.00
0-Alternativet

1. Mai kl. 09.00
Planforslaget

1. Mai kl. 12.00
Planforslaget

1. Mai kl. 15.00
Planforslaget

3.2.4.7 Sol- og skyggestudier av Hoff torg og park i 
0-alternativet

3.2.4.8 Sol- og skyggestudier av Hoff torg  og park i 
planforslaget
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Sol- og skyggestudiene for torg- og møteplasser viser at området vil få generelt gode 
solforhold store deler av dagen. På Skøyen torg er solforholdene særlig gode mellom 
klokken 12.00 og 15.00. 21. mars får torget sol fra ca. kl.07.00 frem til kl. 17.45. Dette 
er mer enn 4 soltimer, som er kravet i KDP for torg og møteplasser. 

Møllhausen torg ved Engebrets vei får best solforhold på ettermiddagen, det gjør 
også Hoff torg og park. 21.mars får Hoff torg sol fra kl.07.00, og har sol frem til ca. 
kl. 18.00. 1.mai kommer solen på plassen i sørøst ca. kl.06.15 og kl. 20.00 er torget 
mørklagt. Da er det fortsatt noe sollys på østsiden av Hoff park. Sofi enlund får også 
gode solforhold i planforslaget hvor det meste av området er solbelagt mellom 
klokken 12.00 og 16.00.

Sol- og skyggestudiene viser at alle torgene i planen kan oppnå minimum 4 timer med 
sol. Dette må imidlertid undersøkes nærmere og sikres i hver enkelt detaljregulering.

Havnepromenaden, som går fra Kongshavn til Frognerkilen i dag, videreføres 
langs sjøen gjennom planområdet til Vækerø, og kobler seg på den 9 km lange 
Havnepromenaden, som åpner for rekreasjon og aktiviteter langs sjøkanten gjennom 
hele Oslo sentrum. 

Planforslaget hever kvaliteten på eksisterende parker, torg og gaterom, og det 
avsettes økt areal til utvidelser av eksisterende torg og parker og etablering nye to 
nye torg og to nye parker i tillegg til forlengelsen av Havnepromenaden. Alle torg og 
parker innenfor planområdet skal utformes med høy kvalitet.

Konklusjon
En tett by stiller høye krav til gode offentlig rom og møteplasser, noe Skøyen 
mangler per i dag. Bygging av skole og fl ere parker og plasser er et positivt tilskudd 
for området og etablerer mange etterlengtede møteplasser for varierte grupper. 
Torg og møteplasser på Skøyen vil tilfredsstillende solforholdene i henhold til 
krav i KDP for torg og møteplasser. Solforhold og trafi kk er imidlertid en utfordring 
for noen av plassene og må vurderes med hensyn til utnyttelse og utforming i 
detaljreguleringene. Kvaliteten på parker, torg og gaterom heves som følge av 
planforslaget.

3.2.5 Handel, næringsvirksomhet og arbeidsplasser
Kunnskapsgrunnlag og metode
PBE har gjennomført en varehandelsanalyse for å belyse behov for tilbud på Skøyen. 
Til grunn for analysen ligger premisser om faste omsetningstall for varehandel per 
person og per m2 som gjennomsnitt for Oslo ytre by, befolkning innenfor 1 km og 2 km 
samt lokalkunnskap om type sentrum og tilbud i dag. Nærhet til kollektivtransport og 
andre tilbud i nærheten er utslagsgivende. 

0-alternativet
Dagens handel er preget av arealkrevende forretninger som møbel, bil etc, og den 
totale varehandelen på Skøyen er i dag på nærmere 30 000 m2 gulvareal. Den mindre 
detaljhandelen er konsentrert ved Thune, Karenslyst Allé og Hoff. Kontorarealer og 
øvrig næringsvirksomhet utgjør 564 000 m2 BRA.

Antall arbeidsplasser på Skøyen utgjør i o-alternativet 21 600.
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Planforslagets hovedalternativ og alternativ 2
Planforslaget innebærer økning i andel i m2 handel, da behovet vil være noe større 
med fl ere beboere enn i dag. Andelen næringsarealer økes fra 564 000 m2 BRA til 
ca 701 100 m2 BRA. Disse tallene er ikke behovsprøvd, men resultatet av ønsket 
områdeutnyttelse og boligandel i området. BRA næring inkluderer alt som ikke er 
bolig eller handel, det være seg kultur, svømmehall, kino, bibliotek, kontor mm. 

PBE mener det vil være avgjørende å erstatte arealkrevende forretninger med mindre 
forretninger med et mindre bilbehov. Planen legger opp til åpne og publikumsrettede 
funksjoner i første etasjene i Karenslyst Allé og større deler av Drammensveien og 
Hoffsveien, samt Skøyen torg og ut på Sjølyst. 

Ved lokalisering og beregning av behov for varehandel er tanken at all større handel 
skal konsentreres nær kollektivtransport, i områder med høy tetthet, der det fi nnes 
mange funksjoner, samt et lokalt kundegrunnlag i befolkningen som bor i en 
gangavstand på 2 km rundt senteret. I dag bor det nesten 15 000 personer innen 2 
km avstand fra Skøyen. Basert på beregnet befolkningsmengde i en videre fortetting 
og utbygging av Skøyen vil befolkningen i 2030 kunne være fordoblet. Denne 
befolkningen vil kunne gi et totalt behov for 2000-8000 m2 BRA handel. 

Lokale tilbud betyr kortere reisevei og forhåpentligvis redusert bilbruk og en 
oppfordring til å gå, sykle og bruke kollektivtransport, og samtidig opprettholde et 
levedyktig lokalt senter. Grunnlaget for det sosiale livet på Skøyen er menneskene 
som skaper aktivitet i gater og byrom i det sentrale Skøyen. Skøyen er å betrakte som 
en utvidelse av indre by der det i større grad kan tilrettelegges for handel. Skøyen kan 
derfor tåle en økning i antall m2 varehandel. For å sikre aktivitet gjennom døgnet og 
optimal utnyttelse av stedets kvaliteter er en balansert byutvikling med fordeling av 
arealbruk viktig. Ved å sikre publikumsrettet service, kultur og avsetting til offentlig 
formål bidrar det til å generere byliv og legge grunnlaget for aktive byrom, service 
og detaljhandel. Det er derfor naturlig at Skøyen skal være et møtested og aktivt 
bydelssentrum for beboere i nærområdet. 

Totalt er behovet estimert til mellom 32 000 og 38 000 m2 BRA handel av 
næringsarealene.
Arbeidsplassene estimeres til 25 100, en økning på 3 500. 

Konklusjon
Planforslaget legger opp til en økning på 137 100 m2 næringsareal samt noen nye 
funksjoner, og totalt sett 3 500 nye arbeidsplasser. Av dette arealet utgjør mellom 
2.000-8.000 m2 økte arealer til handel. Dette vil fungere godt sammen med en 
økning i kundegrunnlaget som følge av fl ere boliger på Skøyen. Det vurderes som 
positivt at det legges opp til en miks av funksjoner. Økt antall m2 til næring, gir 
grunnlag for å utvikle regionale arbeidsplasser i tråd med regional plan for Oslo og 
Akershus. Handelsomfanget begrenses for å sikre at omfanget er tilpasset lokalt 
befolkningsgrunnlag og at bilbasert handel skal forebygges.



208

3.2.6 Båtplasser og båtopplag

Kunnskapsgrunnlag og metode
Behovsanalyse Lysaker fjordsenter (BYM, 01.09.2015) 
Bestumkilen, grunnlagsrapport – Båtliv, byutvikling og massedeponi (Norconsult, 
2015)
SWOT-analyse gjennomført sammen med aktørene i Bestumkilen (PBE, 2016) vedlegg 
9
Mulighetsstudie for Sjølyst Marina (Småbåtutvalget, 2015)

I tillegg er det gjort en enkel kartlegging av de tekniske utfordringene ved å etablere 
en utfylling eller kunstig øy på Sollerud. Rapporten konkluderer med at det rent 
teknisk er mulig å gjennomføre.

0-alternativet
Innerst i Bestumkilen benyttes arealet på nedsiden av E18 til båtopplag om vinteren 
og som areal for båtvedlikehold, service, parkering og bobilparkering om sommeren. 
Arealet er tilgjengelig for besøkende fra gang- og sykkelveien der Drammensveien 
krysser under E18. For øvrig er arealet gjerdet inn. Ca. 1500 båter ligger i opplag på 
tomten om vinteren. Båtopplagstomten er en utfylling, og strandlinjen er ikke den 
opprinnelige. Gang- og sykkelvei går i dag i bakkant av båtopplagstomta og videre 
vestover. Et smalt grønt belte skiller gang- og sykkelveien og sjøen. Ro- og padlebane 
er regulert innerst mot Hengsåsen.

Planforslagets hovedalternativ og alternativ 2
Planen foreslår å fl ytte opplagsplassene på land og en del av båtplassene i sjøen. 
PBE anbefaler et nytt areal i sjøen utenfor Sollerud på Lysaker. Planen legger opp 
til en stor park nærmest sjøen, ellers arealer for bolig og næring og en allmenning. 
Det skal etableres en bred grønn korridor langs Hoffselva. Konsekvensene for 
Sollerud er ikke utredet. Bymiljøetaten har på oppdrag fra byrådsavdeling for miljø 
og samferdsel (MOS) igangsatt et KVU-arbeid for å fi nne erstatningstomter for 
båtopplaget og småbåtplassene i Bestumkilen. Bestemmelsene i planen sikrer at 
dagens båtopplagstomt ikke kan utvikles før småbåtplasser og opplag er sikret fl yttet. 
Planforslaget viderefører reguleringen av ro- og padlebanen i vann, og tilrettelegger 
for tiltak knyttet til ro- og padlebanen på land. 

Konklusjon
Bymiljøetaten har startet et KVU-arbeid med å fi nne erstatningsplasser for 
båtopplaget og småbåtplasser i Bestumskilen. Dette arbeidet er viktig for å kunne 
realisere området for ny bruk. En fl ytting av båtene frigjør verdifullt kollektivnært areal 
til byutvikling, og gjør fjorden tilgjengelig for allmennheten med nye atkomster og 
rekreasjonsarealer. 
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3.3 Miljø

3.3.1 Luftforurensning og lokalklima 

Kunnskapsgrunnlag og metode
Skøyen beregning og analyse av luftforurensning, Rambøll, 31.1.2018 (vedlegg 11)
Klima og luftmiljø i areal- og bebyggelsesplanlegging, Bøvre, Miljøverndepartementet, 
1992 
Analyse for Oslo utført ifm KDP Skøyen, 28.11.1991.

Rambøll AS har på oppdrag fra Plan- og bygningsetaten utarbeidet en beregning 
og analyse av luftforurensning på Skøyen som sammenligner 0-alternativet og 
planforslaget. 0-alternativet er fremskrevet til 2030 med dagens E18 i dagen, men 
med 70km/t. For en best mulig sammenligning inneholder også planforslaget E18 i 
dagen med 70 km/t. Begge alternativene har lagt til grunn utslippstall fra 2015 – disse 
er ikke fremskrevet til 2030. Internasjonale og nasjonale prognoser for år 2030 er 
svært positive med hensyn til forventet reduksjon av særlig NO2-luftforurensning, 
men disse antagelsene er ikke lagt til grunn. Optimismen er knyttet til ny teknologi, 
endret reisemønster mm. 2015-situasjonen er lagt til grunn i begge alternativer for 
best mulig å illustrere det verst tenkelige scenarioet, og for på en objektiv måte å 
kunne sammenligne alternativene og vise konsekvensene av planforslagets fysiske 
utforming.

Det er gjort en overordnet lokalklimavurdering av planområdet ved dagen situasjon, 
men ikke konsekvenser ved planforslaget. Vurderingen er basert på foreliggende 
meteorologidata fra Blindern fra Meteorologisk institutts database e-klima, områdets 
topografi  og lokalklimautredningen for Oslo-området foretatt i forbindelse med 
høyhusutredningen «Høyhus i Oslo - Strategi for videre arbeid», vedtatt av Oslo 
bystyre, 01.09.2005.

0-alternativet
Det er lagt til grunn et 0-alternativ med E18 i dagen, men med 70 km/t, en reduksjon 
fra dagens 80 km/t. Dette basert på signaler fra Statens Vegvesen om antatt utvikling. 
Biltrafi kkdataene, inkl. andel tungtrafi kk, er gyldige for år 2014 og vurdert som 
representative for dagens situasjon. Ellers ligger arealbruk som i dag. 

Situasjonen for luftforurensningen på Skøyen er allerede i dag, og i 0-alternativet, 
krevende. Det eksisterende fysiske utgangspunktet er med på å skape dårlig 
luftkvalitet.  Høye bakgrunnskonsentrasjoner, fl att terreng og liten egenproduksjon 
av ventiltasjonsluft, gjør at luftkvaliteten på Skøyen til tider er svært dårlig. 
Trafi kken på E18 er hovedkilden til utslippsbidragene. Samtidig er det relativt høye 
bakgrunnskonsentrasjoner av både NO2 og PM10 for byområder. For NO2 er det høy 
bakgrunnsforurensning (24 μg/m3 årssnitt, dvs over 50 % av anbefalt grense, samt 
32 μg/m3 vintersnitt, dvs over 75 % av anbefalt grense). Konsentrasjoner av NO2 
overstiger nedre grense for gul og rød sone for nesten hele området, inklusiv for 
eksisterende boliger. For PM10 (svevestøv) er kildene i hovedsak asfaltslitasje fra 
piggdekk. Eksisterende bebyggelsen har en vesentlig skjermingseffekt mot svevestøv.

Den høyeste vindhastigheten er ved Bestumkilen og ved Frognerkilen (>1,4 m/s) I 
tillegg er vindhastigheten mellom jernbanen og Bestumkilen og langs kysten i sør høy 
(0,7-1,3 m/s). 
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Klima- og luftmiljøanalyse for deler av Oslo sentrum (Oslo byplankontor 1991) 
peker på Skøyen som et område for luftstagnasjon og luftoppstuvning. Rapporten 
anbefaler å forbedre luftmiljøet på Skøyen ved å åpne naturlige vannveier, og åpne 
bebyggelsen der den utgjør en barriere. Dette bør kombineres med grønne korridorer 
fra strandsonen oppover terrenget, og så langt det er mulig fjerne eller åpne 
demningsvirkninger som er skapt av veganlegg.

Mye skygge i et område som følge av utbygging kan forsterke en inversjon da 
soloppvarmingen begrenses. Høye hus kan samtidig bidra til å skape turbulens og 
bryte opp en inversjon.

Planforslagets hovedalternativ og alternativ 2
Planforslaget inneholder ny bebyggelse som er høyere enn i dag og stedvis med 
et større fotavtrykk enn i dag. Det planlegges for sammenhengende og åpne 
allmenninger mellom det indre Skøyen med elvene og ut til sjøen. 

Det er lagt til grunn at trafi kken på lokalgatene er redusert som følge av en 
tiltakspakke som på sikt vil stimulere til vesentlig større andel miljøvennlige reiser. 
Trafi kken på E18 er i beholdt i størrelsesorden som i 0-alternativet.

Den høyeste vindhastigheten er som for 0-alternativet ved Frognerkilen, men 
planforslaget inneholder en reduksjon i vindhastighet mellom jernbanen og 
Bestumkilen og ut mot Bestumkilen. Nye og høye bygninger kan ha en betydelig effekt 
på vindforholdene og dermed også for utlufting av luftforurensning. Også utluftingen 
langs Frognerelva er noe redusert fra 0-alternativet til planforslaget. Samtidig kan 
generell redusert vindhastighet gi seg utslag i reduserte bidrag fra hovedkilden E18-
trafi kken inn i Skøyen-området.

3.3.1.1 Oversiktskart med luftforurensning ved Skøyen. Hentet ut fra «Kommuneplan 
2015 – Oslo mot 2030»
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Hovedvannskiller

Bivannskiller

Lokale høyder

Sadelparti/pas

Kaldluftdrenasje

Hovedveier

Elver

Kaldluftsdrenasje

3.3.1.2 Veier for kaldluftsdrenasje ned mot Skøyen og Bestumkilen (Kilde: 
Meteorologiske data fra Meteorologisk institutts database, e-klima)

Luftsonekartene viser at for planforslaget vil konsentrasjonene av PM10 overstige 
nedre grense for rød sone i henhold til retningslinje T-1520. Når man ser på utbredelse 
av rød og gul sone for de to alternativene, ser man at det er noe mindre utbredelse 
av sonene i området nord for jernbanen for planforslag enn for 0-alternativet. Dette 
kan komme av at det er høyere bygninger som gir lavere vindhastighet og mindre 
spredning fra E18 inn mot områdene ved jernbanen. Samtidig er det reduserte 
trafi kkmengder på veiene ved jernbanen som også gir samme effekt med reduserte 
utbredelse av rød og gul sone, og det er derfor vanskelig å si hvor stor effekt lavere 
vindhastighet vil ha på spredningen av luftforurensning fra E18.

Utbredelsen av NO2 er større enn utbredelsen av PM10. En av grunnene til dette er 
at bakgrunnkonsentrasjon er veldig høy for NO2, spesielt for vinter. Det er antatt at 
resultatene er overestimert med tanke på år 2030, da kjøretøyteknologien vil redusere 
mengde NO2 og at det er antatt at andel piggdekk vil kunne reduseres. Dette vil 
føre til både lavere utslipp og bakgrunnskonsentrasjoner enn det som er benyttet i 
beregningene.

Konsentrasjoner av PM10 og NO2 er høye for begge alternativer, og omtrent lik for 
områdene langs E18 i 0-alternativet og i planforslaget. Den største forskjellen mellom 
0-alternativet og planforslaget, er ved de nye bygningene ved Bestumkilen og mellom 
E18 og Karenslyst alle. Der får bebyggelsen en skjermingseffekt mot svevestøv.  Langs 
E18 er konsentrasjoner av PM10 og NO2 er høy for begge alternativ. Boliger langs 
E18 vil ligge i områder som overskrider anbefalte grenser for luftkvalitet i T-1520 og 
krav i forurensningsforskriften inntil E18 legges i tunnel i dette området. Området ved 
Bestumkilen er ut fra beregningene ikke egnet for boliger, da ny bebyggelse nær E18 
ikke vil klare å skjerme de bakenforliggende områdene fra å ligge i rød eller gul sone. 
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3.3.1.3 Luftsonekart som viser modellerte konsentrasjoner av NO2 for området på 
Skøyen for 0-alter-nativet med grenser for luftforurensning i henhold til Retningslinje 
for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520).

3.3.14 Luftsonekart som viser modellerte konsentrasjoner av NO2 for området på 
Skøyen for planforslag uten E18 i tunnel med grenser for luftforurensning i henhold til 
Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520).
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3.3.1.5 Gjennomsnittlig vindhastighet, 0-alternativet. 

3.3.1.6 Gjennomsnittlig vindhastighet, planforslaget uten E18 i tunnel.
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Det er stort sett ikke tilrådelig å legge følsomme formål inntil noen av lokalveiene, 
da det er røde og gule soner langs alle veiene, også langs de minst trafi kkerte, Nedre 
Skøyen vei og Karenslyst allé (ned mot ÅDT 2.500-3.000 og fartsgrense 30-40km/t). 
Selv om Skøyen antas å være særlig forurensningsutsatt, med blant annet relativt 
høye bakgrunnskonsentrasjoner, er dette en ganske typisk situasjon langs veinettet i 
Oslo. Det vil ofte være rød og ikke minst gul sone langs veinettet i Oslo, og det gjelder 
begge komponentene PM10 og NO2.

Konklusjon
Skøyenområdet er til tider eksponert for høye konsentrasjoner av 
luftforurensning, både NO2 og PM10, og det er få sikre holdepunkter for en 
vesentlig forbedring av begge komponentene i et 10-15 års perspektiv.
Hovedårsakene til dårlig luftkvalitet er store trafi kkmengder i området, særlig 
på E18 (90.000 kjøretøy pr døgn). Bebyggelsesformål som er følsomme for 
luftforurensning bør ikke legges med fasade vendt mot E18 i dagsone forbi 
Skøyen, på kort eller mellomlang sikt (10-15 år).
Følsomme formål kan legges i bygningstrukturer inntil riksveien, men 
da orientert vekk fra veien. I detaljregulering med evt. forslag om 
følsomme formål i rød/gul luftforurensningssone, må det som del av 
reguleringsforslaget anvises byplanfaglige grep og/eller avbøtende tiltak, 
som hindrer eller reduserer utbredelse av forurenset luft fra E18, slik at 
formålene blir liggende utenfor forurenset sone. Det må i den forbindelse 
også iakttas at T-1520 angir lekeplasser, utendørs idrettsanlegg og 
grønnstruktur som følsomme formål. 
Næringsbebyggelse nær E18 bør vurderes spesielt etablert for senere 
ombygging til boliger, når E18 er omlagt eller luftforurensningen er markant 
redusert.

For luftforurensing er planforslaget klart bedre enn 0- alternativet, etter at E18, som er 
hovedkilden til luftforurensingen, er lagt i tunnel. 

Dersom det ønskes å bygge ut i Bestumkilen før tunnel på E18 etableres, må det 
gjøres en vurdering av mulig skjerming eller vei-/trafi kkrettede tiltak for å bedre 
luftkvaliteten for boligene. Aktuelle tiltak kan være etablering av vegetasjonssoner 
ved uteoppholdsarealene for å skjerme disse mot spredning fra vei. 

Installere støyskjerming, voll og/eller beplantning langs E18 for å skjerme 
boligområder mot luftforurensning. 
Etablere redusert fartsgrense på E18 for å redusere utslipp av NO2 og PM10. 
Innføre hyppigere rengjøring av E18 spesielt i piggdekksesongen og perioder 
med tørt vær. 
Bruk av slitesterkt vegdekke. 
Bygge om E18 til gate mellom kryssene ved Frognerkilen og Bestumkilen, 
inklusive færre felt og inklusive kryssombygging, noe som vil føre til redusert 
hastighet og dermed mindre luftforurensing. 
Installere balansert ventilasjon i bygningsmassen. Dette vil begrense behovet 
for lufting, noe som er gunstig for inneklima.

I tillegg vil regionale tiltak som reduserer bilbruk også kunne påvirke luftkvaliteten 
som økt kollektivandel, dieselforbud og restriktiv parkeringspolitikk. 
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3.3.2 Støy 

Kunnskapsgrunnlag og metode
Det er gjennomført en grov støyutredning og spredningsvurderinger for 
luftforurensning for planområdet. Beregningsresultatene er sammenlignet med 
statlige retningslinjer og forskrifter for støy og luftforurensning, og kommuneplanens 
bestemmelser om støy i avviksområder. Se vedlegg «Konsekvensutredning for 
områderegulering Skøyen – Tema: Støy og luftforurensning», Norconsult, 31.10.16. 
Konsekvensene for luftforurensingen på Skøyen er nærmere utredet og omtalt i 
kapittelet over.

0-alternativet
Det er utarbeidet støysonekart for planområdet med eksisterende bebyggelse og 
trafi kksituasjon, men med trafi kkmengder framskrevet til prognoseår 2030 i henhold 
til trafi kkanalysen som er utarbeidet i forbindelse med områdereguleringen for 
Skøyen. Området påvirkes av støy fra veg, både E18 og lokalt vegnett, jernbane 
i dagen, samt trikk. Støysonekart er utarbeidet for hver av de tre støykildene. 
Støyvurderingene er oppsummert i rapporten «Støy og luftforurensning for 
områderegulering Skøyen», Norconsult 2016.

Støy fra vegnettet er dominerende i 0-alternativet, med rød sone på hele 
båtopplagstomta, og nærmeste boligbebyggelse på Tingstuåsen. 

Ferd Stadion

Bygdøy

Frognere

Nullalternativet

3.3.2.1 0-alternativet: Støysonekart veitrafi kk

Punktkilde
Vei
Tog
Bygninger
Barrierer
Fylling
Bro
Grunn absorpsjon
Høydepunkt
Kontur linje
Kalkulasjonsområde

Støynivå Lden
   ... < 55 dB

 55 <= ... < 60 dB

 60 <= ... < 65 dB

 65 <= ... dB  
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Planforslagets hovedalternativ og alternativ 2
Alternativet innebærer ulike trafi kkreduserende tiltak innenfor planområdet, og 
en forutsetning om at E18 legges i tunnel forbi hele planområdet. Det er forutsatt 
anlagt en ny lokalgate som tilnærmet følger nåværende E18-trasé. Lokalgaten har 
betydelig mindre trafi kk enn det som er tilfellet i 0-alternativet. Det er også forutsatt 
mindre omlegginger av Tingstuveien, Nedre Skøyen vei, Askekroken og ikke minst 
fl ytting av trikketraséen til Drammensveien/Hoffsveien. Alternativet omfatter også ny 
bebyggelse i henhold til PBEs Plankart av 19.09.2016.

Utformingen av den nye bebyggelsen, med sammenhengende lameller eller mer 
lukkede storkvartaler med karrébebyggelse, gir mindre støy og åpner for boligformål 
fl ere steder sentralt i planområdet som Harbitzalléen, Hovfaret – Engebrets vei, 
enkelte felt innenfor Thune-området og deler av Sjølyst sør for ny bygate.

E18 i tunnel og kun en ny lokalgate med betydelig mindre trafi kk i dagen, er 
støymessig det mest gunstige for området. Spesielt bedres støyforholdene for 
mange boliger både på Tingstuåsen og på de nærmeste delene av Bygdøy, inkludert 
idrettsarealene ved Ferd stadion.

Flytting av trikken innebærer en samlokalisering av bil- og trikketrafi kk i Hoffsveien, 
som vil gi mindre støy for fl ere adresser, spesielt boligene i Skøyenhagen.

Deler av planområdet nærmest Bygdøy allé og krysset mellom Bygdøy allé og 
Drammensveien har støyinnfall fra alle kanter; Drammensveien i nord-nordøst, 
Bygdøy allé i sør-sørøst og i tillegg fra jernbanen som går tvers gjennom området. 

3.3.2.2 Alternativet 1 og 2: Støysonekart veitrafi kk fase 2, med E18 i tunnel.

Bestumveien

Sigurd Iversens vei

Ferd Stadion

Bygdøy

Frognerelvkorridoren og Fro

Fase 2

Punktkilde
Vei
Tog
Bygninger
Barrierer
Fylling
Bro
Grunn absorpsjon
Høydepunkt
Kontur linje
Kalkulasjonsområde

Støynivå Lden
   ... < 55 dB

 55 <= ... < 60 dB

 60 <= ... < 65 dB

 65 <= ... dB  
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Med støynivåer i rød støysone mot Bygdøy allé og Drammensveien og med rød og gul 
støysone fra jernbane, blir det svært krevende å oppnå stille side og tilfredsstillende 
støynivå på uteplass for boliger.

Fase med E18 i dagen
I fasen før E18 legges i tunnel, går E18 i dagen som i dag, noe som innebærer at 
noe av bebyggelsen i hovedalternativet ikke kan realiseres. Det gjelder området 
langs sør-/ sørøstsiden av Tingstuåsen og i kryssområdet mellom Sjølystveien/
Drammensveien/Karenslyst allé. Fasen omfatter bebyggelse i henhold til PBEs 
plankart fra september 2016. For øvrig er fasen likt som hovedalternativet.

Sammenhengende bebyggelse langs hovedstøykildene begrenser støyutbredelsen, 
spesielt er dette synlig langs jernbane der støy til Harbitzalléen begrenses effektivt. 
Samtidig er den nye bebyggelsen utformet slik at stille side for boliger oppnås 
enten vekk fra støykilde, eller i mer lukkede gårdsrom. Dette muliggjør utnyttelse 
til boligformål fl ere steder sentralt på Skøyen i henhold til kommuneplanens 
bestemmelser om støy i avvikssonen, selv om nærmere vurderinger må gjøres i hvert 
enkelt prosjekt i en senere fase. Effektiv støyavgrensning ved hjelp av nye bygninger 
er spesielt synlig på båtlagstomta. 

Konklusjon
Støy fra veinettet er dominerende i 0-alternativet. Hovedalternativet og alternativ 2 
gir betydelig mindre trafi kk i området og er det mest gunstige alternativet for området 
støymessig etter at E18 er lagt i tunnel. 

Bestumveien

Ferd Stadion

Bygdøy

Frognerelvkorridoren og Fro

Frøyas Have

Fase 1

3.3.2.3 Alternativet 1 og 2: Støysonekart veitrafi kk fase 1, med E18 i dagen.

Punktkilde
Vei
Tog
Bygninger
Barrierer
Fylling
Bro
Grunn absorpsjon
Høydepunkt
Kontur linje
Kalkulasjonsområde

Støynivå Lden
   ... < 55 dB

 55 <= ... < 60 dB

 60 <= ... < 65 dB

 65 <= ... dB  
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Kunnskapsgrunnlag og metode
Aktsomhetskart – forurenset grunn (NGU, 2009)
ROS-analyse områderegulering Skøyen (vedlegg 26) 
NVE skredatlas
NGUs løsmassekart

0-alternativet
0-alternativet vil ikke medføre konsekvenser for grunnforhold. 

Planforslagets hovedalternativ og alternativ 2
Stabilitet, bæreevne og setninger vil være utfordringer ved utbygging og/eller 
utfylling i planområdet. Videre vil det være nødvendig å vurdere områdestabilitet i 
henhold til Plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift (TEK10) som stiller krav 
om utredning av skredfare i utsatte områder. Med områdestabilitet menes fare for 
skred i kvikkleire eller sprøbruddmateriale, der et initialt brudd kan sette i gang en 
progressiv bruddutvikling i tilstøtende sprøbruddmateriale. Planforslaget legger opp 
til utbygging på Sjølyst og på arealene mellom dagens E18 og Tingstuåsen. Arealer 
som ikke tidligere er bygget ut vet vi lite om i forhold til bæreevne og masser.

3.3.3.1 Grunnforhold i planområdet

elektrisk industri

galvanisering

kjemisk industri

mekanisk 
verksted

metallindustri

trykkeri

EBY målepunkt 
for jordprøver (HEV)

tykk morene

tynn morene

randmorene

hav- og fjordavsetning,
tykt dekke
Marin strandavsetning

hav- og fjordavsetning
strandavsetning, 
tynt dekke

forvitringsmateriale
skredmateriale

torv og myr 
(organisk materiale)

Hummusdekke/tynt 
torvdekke over 
berggrunn

Fyllmasse (antropogent 
materiale)
bart fjell med tynt
torvdekke, uspesifisert

3.3.3 Grunnforhold 



219

Konklusjon
Det vil være behov for supplerende geotekniske undersøkelser i forbindelse med 
detaljplanlegging av utbygging i planområdet.  For vurdering av områdestabilitet 
kan det også bli nødvendig med slike undersøkelser, men da mye av planområdet 
er relativt fl att vil en vurdering av topografi en kunne være tilstrekkelig for deler av 
planområdet. 

3.3.4 Overvannshåndtering 

Kunnskapsgrunnlag og metode
Kunnskap om området er i stor grad basert på dialog med VAV.
COWI har utarbeidet en mulighetsstudie for å undersøke mulighetene for å åpne 
Frognerelva (del 1 og del 2 2016). 

Norconsult har utarbeidet en ROS-analyse der det refereres til at stormfl o i høy 
grad vil påvirke store deler av planområdet, spesielt Sjølystområdet, Karenslyst og 
Skøyenområdet opp til Drammensveien.

Plan- og bygningsetatens kartdata som viser aktsomhetssoner og faresoner for 
stormfl o, er et viktig grunnlag og må benyttes i senere detaljplanlegging i området. 
Oslo kommune har kartlagt teoretiske dreneringslinjer. Dreneringslinjene viser hvor 
det er størst sannsynlighet for hvor det meste av fl omvannet renner. Flomveiene går i 
sentrale gater som Hoffsveien og Karenslyst Alle.

0-alternativet
Ved 100- 200 års fl om vil Hoffselva, Frognerelva og Mærradalsbekken (utenfor 
planområdet) ha stor påvirkning i området. Dagens overvannskulverter har ikke nok 
kapasitet. Det er en struping av VA-nettet under E18 og under Skøyen stasjon, dermed 
blir det bassengdannelse oppstrøms denne, når elvene er store om våren grunnet 
snøsmelting. I dagens situasjon kan det stå en halv meter vann i undergangen under 
jernbanen. Ekstremnedbør og oppstuvning fra stormfl o medfører store problemer, 
som i verste fall gjør at kulverten kan sprekke. Hyppige og store bassengdannelser er 
spesielt kritiske for kulverter i de sjønære delene av området.

Det vil i o-alternativet gjøres tiltak i Hoffselvas kulvert i forbindelse med etablering av 
Fornebubanen.

Planforslagets hovedalternativ og alternativ 2
Reguleringsbestemmelsene stiller krav om lokalovervannshåndtering. Åpning av 
elvene og fl ere grønne arealer vil sikre bedre håndtering av overvannet og mindre 
belastning på ledningsnettet. 

Overvannshåndtering skal løses åpent og lokalt. Det skal avsettes areal slik at 
overvann kan infi ltreres, fordrøyes og ledes trygt videre i naturlige fl omveier. 
Bebyggelsen må plasseres slik at den ikke bidrar til fl om eller reduserer opplevelsen 
av grøntdraget. Sentralt står tretrinnsstrategien for håndtering av nedbør:

1) infi ltrere «mindre» regn
2) fordrøye og forsinke «større» regnmengder
3) lede vannet trygt videre når regnmengdene blir svært store
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Gjennomføres tretrinnstrategien, vil det meste av nedbøren kunne håndteres uten 
skade, samtidig som vann og vegetasjon gir byen et blågrønt preg. De ovennevnte 
punktene er viktige føringer i arbeidet med å hindre at overvann blir ledet til det 
offentlige avløpsnettet.

Konklusjon
Planområdet er sårbart for både stormfl o og elvefl om og det er viktig å se disse i 
sammenheng. Dagens overvannskulverter har ikke nok kapasitet, og vil fortsatt være 
et problem i 0-alternativet.

I planforslaget foreslås tiltak som vil ha positiv innvirkning på overvannshåndteringen 
lokalt, men det er fortsatt behov for en mer detaljert gjennomgang av 
overvannsproblematikken i området i detaljprosjekteringen, spesielt i forbindelse 
med bekkeåpningene. VAV jobber med et behovsnotat som vil inngå i veiledende plan 
for kabler og ledninger (VPKL). Arbeidet med VPKL-arbeidet startet opp høsten 2017 
med Bymiljøetaten som gjennomføringsorganisasjon. 

En stor utbygging som foreslått kan medføre økt risiko for fl om, og utfordringer med 
overvann. Dog er det ikke foreslått en økning, men reduksjon i m2 harde fl ater uten 
infi ltrerings- og fordrøyningsegenskaper.  Alvorlige konsekvenser er unngått ved å 
sikre fl omveier, sikre håndtering av overvann lokalt og i parker og grøntområder, samt 
å åpne opp elveløpene. 

3.4 Transportsystem 

Kunnskapsgrunnlag og metode
Det er gjennomført en transportanalyse/ kartlegging av dagens situasjon med fokus 
på kollektiv- og biltrafi kk, vurdering av trafi kksikkerhet og forhold for varelevering 
samt en transportanalyse med modellberegninger for år 2030, for å avdekke hvilke 
konsekvenser planforslagets infrastrukturtiltak for Skøyen vil ha på reiseetterspørsel 
og trafi kk i området. Det er gjennomført analyser av trafi kale virkninger for 
alternative konsepter for veinettet på Skøyen, samt en generell forutsetning om 
trafi kkreduserende tiltak lokalt på Skøyen. Det er tatt utgangspunkt i 0-vekstmålet i 
2030-analysen.

Transportanalysen er gjennomført ved hjelp av transportmodellen RTM23+ og 
kapasitetsberegningsmodellen SIDRA. I tillegg er det etter offentlig ettersyn 
gjennomført trafi kksimuleringer i Aimsun med særlig fokus på krysset 
Drammensveien x Hoffsveien for å se på kølengder, trafi kkfl yt mm ved etablering av 
t-kryss der også det reviderte planforslaget med et tilleggsfelt fra sør er lagt inn. 

Det er gjort kvalitative vurderinger på bakgrunn av analysene. 

3.4.1 Fremkommelighet og tilgjengelighet for gående

Kunnskapsgrunnlag og metode
Konsekvenser for gående er kartlagt gjennom kvalitative vurderinger av endringer i 
trafi kkmengde og tilrettelegging og prioritering for gående. 
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0-alternativet
Skøyen har mange barrierer for gangtrafi kken. Gater med stor trafi kk bidrar 
til redusert fremkommelighet, trygghet og attraktivitet for gående. Barrierer 
(jernbanelinje, motorvei, elv, bebyggelse og terreng) og stedvis stor avstand mellom 
gangfelt over gatene, bidrar til å svekke fremkommeligheten. Gående har gode 
forhold i området rundt Thune og Karenslyst allé, men er nedprioritert i øvrige deler av 
området. 

Planforslagets hovedalternativ og alternativ 2
På grunn begrensninger i gatesystemet og lavere parkeringsdekning på Skøyen, 
medfører planforslaget redusert biltrafi kk i gatene på Skøyen, noe som vil bidra 
positivt til fremkommelighet og opplevd trygghet for gående. For gående vil redusert 
trafi kk i de fl este større gatene og veiene være positivt. Dette reduserer støy, øker 
trygghetsfølelse og gjør kryssing både i og utenfor gangfelt enklere. Flere nye og 
oppgraderte gangforbindelser er positivt, som forbindelsen fra Skøyen torg til Sjølyst 
og fra Frognerdalen til Frognerkilen. Det er prinsipielt vist fl ere nye snarveier for 
gående gjennom felt som i dag er store. Dette skal løses i detaljreguleringene til de 
enkelte felt og vil gi bedre forhold for gående. 

Tilrettelegging av sammenhengende gangforbindelser langs elvene gjennom 
planområdet styrker turveiforbindelsen på tvers i byen mellom marka og fjorden. 
Havnepromenaden videreføres fra Frognerkilen gjennom ny park i Bestumkilen og til 
Vækerø og knytter områdene langs fjorden sammen.

Ved E18 i tunnel forbi Bygdøy kan krysset Bygdøylokket bygges om til rundkjøring slik 
at lokalveiene ligger i plan. Fjerning av E18 og etablering av ny bygate vil slik redusere 
barrierevirkningen vesentlig for gående.

Konklusjon
Planen vil gi en klar forbedring av attraktivitet og tilgjengelighet for de gående, og 
bidra til å øke eller opprettholde Oslos allerede høye gangandel både på turveinettet 
og i byområdet. Den vil også legge forholdene bedre til rette for barn og eldre med 
bedre og lettere tilgjengelige forbindelser mot sjøen og Havnepromenaden. 

Fase med E18 i dagen
Dersom E18 vil gå i dagen en stund til, vil ikke den nye bygaten kunne gjennomføres 
og høystandard sykkelvei vil være omtrent der den er i dag. Dette vil også medføre at 
Havnepromenaden ikke etableres som planlagt, og heller ikke andre, nye koblinger 
sør i planområdet. 

3.4.2 Fremkommelighet for syklende

Kunnskapsgrunnlag og metode
Sammenhengende sykkelvegnett, sykkelanleggenes kapasitet og tilrettelegging i 
kryss er faktorer som påvirker fremkommeligheten for syklende. Konsekvenser for 
syklende er kartlagt ved å gjøre kvalitative vurderinger av disse forholdene med 
utgangspunkt i Oslo kommunes sykkelstrategi (2015), plan for sykkelveinettet (2018) 
og Oslostandarden for sykkeltilrettelegging (2017). 
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0-alternativet
Innenfor planområdet er det i dag etablertsykkelfelt (Karenslyst allé, Drammensveien 
og Hoffsveien frem til Harbitzalleen) og sykkelvei (langs E18 og fra E18 til Nedre 
Skøyen vei). Dette vil være situasjonen i 0-alternativet, men med videreføring 
av sykkelfelt nordover i Hoffsveien helt opp til Monolittveien etter vedtatt plan. 
Sykkeltilretteleggingen er forholdsvis god, men dårlig kryssutforming og manglende 
lenker fører til dårlig fremkommelighet. De største manglene i sykkelveinettet vil 
i o-alternativet være i området øst i Karenslyst allé og ved Bygdøylokket. (Se fi gur 
under tatt fra plan for sykkelveinettet). Sykkelfeltene i Karenslyst Allé er smale 
og benyttes ofte til parkering. Dette reduserer fremkommeligheten for syklende. 
Hovedsykkelveien, fremtidig ekspressykkelvei/ høystandard sykkelvei langs E18 
er landets mest brukte sykkelvei. Den gir god fremkommelighet for syklister uten 
kryssende biltrafi kk før Aker brygge, men er i dag til dels i konfl ikt med gående og er 
smal. 

Plan for sykkelveinettet er delt inn i to etapper. Den viser en første fase frem til 2025 
og et nett etter ferdig utbygging, som ikke er tidsfestet. Strekningene defi nert i 
planen tas ikke med i 0-alternativet i denne planen da det antas at de må gjennom en 
reguleringsplanprosess før etablering. Frem til 2025 gjelder dette Bygdøy allé og den 
vestre delen av Drammensveien (frem til Halvdan Svartes vei) vist som egne anlegg. 

Fasen frem til 2025 defi nerer ikke nye traseer i blandet trafi kk. Det endelige nettet 
viser blandet trafi kk i Harbitzalleen og Verkstedveien mot Sjølyst. Det viser også eks-
pressykkelvei langs jernbanen i uavklart trasé, eget sykkelanlegg i Karenslyst allé og i 
Drammensveien.

3.4.2.1 Utsnitt av sykkelveinettet 2025 i “Plan for sykkelveinettet i Oslo”

Eget sykkelanlegg

Tilrettelegging i blandet 
trafikk

Eksisterende anlegg, ulike 
typer

Sykkelveinett 2025 i
“Plan for sykkelveinettet i Oslo”

Planforslagets hovedalternativ og alternativ 2
Sykkelnettet tilsvarer nettet i plan for sykkelveinettet, med enkelte justeringer og 
suppleringer.  

«Ekspressykkelveien» langs E18 i egen trase uten kryssende trafi kk fl yttes for å 
gjøre plass til Havnepromenade som er forbeholdt gangfart. I en mellomfase før E18 
er lagt i tunnel, er det lagt opp til justering av traseen langs E18. Ny høystandard 
sykkelvei skal på sikt etableres som brede sykkelfelt etter Oslostandarden i den nye 
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3.4.2.2 Utsnitt av fremtidig sykkelveinettet i “Plan for sykkelveinettet i Oslo”

Eget sykkelanlegg

Eget sykkelanlegg (trasé 
uavklart)

Tilrettelegging i blandet 
trafikk

Fremtidig sykkelveinett i
“Plan for sykkelveinettet i Oslo”

bygaten. Det vil bli fl ere punkter for kryssende trafi kk og farten må tilpasses dette. 
(Syklistene må holde lavere fart når de sykler gjennom Skøyen, på samme måte 
som gjennom andre byområder. Dette medfører noe redusert fremkommelighet for 
transportsyklistene som sykler gjennom området. 

Tilgjengelighet til det sentrale Skøyen videreføres under jernbanebroen 
og parken ved Sofi enlund frem til midtpunktet av den nye øst-vest-gående 
traseen og tilgjengeligheten til skolen i nord sikres gjennom videreføring av 
sykkelveien nordover  og videre mot Silkestrå. Dette samsvarer med dagens 
situasjon frem til Nedre Skøyen vei hvor det etableres bedre forhold for syklister. 
Planforslaget medfører fl ytting av øst-vestgående trasé som i dag er brutt opp 
til en ny gjennomgående trasé der trikken går i dag fra krysset Harbitzalleen – 
Sigurd Iversens vei – over Hoff torg og parken – ned til ny Nedre Skøyen vei og 
Drammensveien vestover mot Bygdøy allé. Det foreslås eget anlegg hele veien, 
men med tilgjengelighet for bil i ny gate mellom Thune og opp til den nye skolen. 
Anleggene kan etableres etter Oslostandarden, bortsett fra i Bygdøy allé. I tillegg til 
dette etableres sykkeltilrettelegging i egne anlegg nord syd i Askekroken og deler av 
Tyskerstrandveien mot Sjølyst og det etableres en ny snarvei mellom Bygdøy allé og 
Halvdan Svartes gate. Snarveien kan etableres etter Oslostandarden. Askekroken og 
Tyskerstrandveien kan etableres etter Oslostandarden da Oslostandarden skisserer 
fl ere alternative løsninger for sykkelveier, men kan ikke etableres med sykkelfelt på 
2,2 meter. For øvrig etableres en del koblinger som vil foregå i blandet trafi kk. Dette 
vil også være i hht Oslostandarden.  

Dagens smale sykkelfelt i Karenslyst Allé som avsluttes i Verkstedveien, foreslås nå 
videreført som sykkelgate helt frem til ny bygate mot Bygdøy der kryssing skal skje 
i plan. Det vil være tilgjengelighet for varelevering og eiendommer på lik linje som i 
Torggata og bredere fortau enn i dag. 
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Atkomst til sykkelparkeringsanlegg ved atkomst A og B/C på det sentrale Skøyen 
kobles til sykkelveinettet. Syklistene vil sykle i blandet trafi kk på deler av strekningen 
frem til atkomstene. Detaljer på utforming vil måtte ses på i påfølgende planarbeid. 

Med dette etableres et sterkere og mer sammenhengende sykkelnett på Skøyen enn 
o-alternativet med bedre koblinger til omkringliggende nett fl ere steder. I tillegg 
suppleres det med fl ere traseer i forhold til nylig vedtatt plan for sykkelveinettet i 
Oslo. 

Fase med E18 i dagen
Dersom E18 vil gå i dagen en stund til, vil ikke den nye bygaten kunne gjennomføres 
og høystandard sykkelvei vil være omtrent der den er i dag. Dette vil også medføre at 
Havnepromenaden ikke etableres som planlagt, og heller ikke andre, nye koblinger 
mot Sjølyst og Bygdøy sør i planområdet.

Konklusjon
Det vil etableres et sterkere og mer sammenhengende sykkelnett på Skøyen enn 
o-alternativet med bedre koblinger til omkringliggende nett fl ere steder. De fl este kan 
etableres i hht Oslostandarden.  I tillegg suppleres det med fl ere traseer i forhold til 
nylig vedtatt plan for sykkelveinettet i Oslo. 

For syklende som skal forbi Skøyen, og i dag benytter «ekspressykkelveien» langs 
E18, vil fremkommeligheten bli noe redusert på grunn av fl ere krysningspunkter. 
Det forutsettes at sykkelløsningen i ny bygate utformes med utgangspunkt i høy 
trafi kkmengde og etableres med egne, brede anlegg, eksempelvis opphøyde 
sykkelfelt etter Oslostandarden med tilstrekkelig kapasitet for syklistene. 

Det må i den videre detaljreguleringen sikres optimale forhold for syklende over 
torg og møteplasser, for å sikre minst mulig konfl ikt med andre funksjoner og 
gående, og god tilgjengelighet til sykkelparkeringsanlegg. Det vil være en helt annen 
tilgjengelighet nord-sør i planområdet, men også øst-vest og mot omkringliggende 
sykkeltraseer.

3.4.3 Fremkommelighet for og tilgjengelighet til trikken 

Kunnskapsgrunnlag og metode
Konsekvensene for trikk er vurdert ved hjelp av trafi kkanalysene inklusive 
trafi kksimulering og kvalitative vurderinger av potensielle konfl iktpunkter mellom 
trikketrasé og øvrig trafi kk. Se innledende metodetekst i kapittel for trafi kk.

0-alternativet
I 0-alternativet videreføres dagens trasé for trikk, noe som ikke vil medføre 
endringer for trikken. Trikken har i 0-alternativet en egen trasé mellom Thune 
og Hoff, som kun er avbrutt av Nedre Skøyen vei. Trikken vil som i dag ha god 
fremkommelighet gjennom området, men trikkeholdeplassen er langt unna resten av 
kollektivknutepunktet, noe som er til ulempe for de reisende og den totale tidsbruken 
ved bytting. Lilleakerbanen har i dag lang total kjøretid til sentrum. 

Planforslagets hovedalternativ og alternativ 2
Planforslaget endrer trikkens funksjon fra forstadsbane til bybane integrert 
i bygatesystemet. Trikken fl yttes fra egen trasé til en separat midtstilt trasé i 
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Drammensveien og Hoffsveien mellom Thune og Hoff. Holdeplassen på Thune 
får samme plassering som i dag, mens Skøyen holdeplass fl yttes til Hoffsveien 
ved Skøyen stasjon og østgående holdeplass på Hoff fl yttes til motsatt side av 
Hoffsveien, slik at begge holdeplassene blir liggende vest for krysset Hoffsveien/ 
Drammensveien. Flyttingen av Skøyen holdeplass til Hoffsveien gir et mer samlet 
knutepunkt med kortere avstander for omstiging mellom trikk og jernbane, t-bane og 
buss.

Regulariteten og forutsigbarheten i ny trasé vil være nesten like god som ved dagens 
løsning. Trikken må i noen grad tilpasse seg omgivelsene med lavere hastighet som 
resultat. Trikken må gjennom tre lyskryss på strekningen Thune-Hoff. Trikken gis 
prioritet i kryssene, men vil ikke kunne opprettholde samme fart på strekningen som i 
dag. 

Krysset ved Hoff torg der trikken går fra Hoffsveien og over i separat trasé er ikke 
detaljert sett på, men det må antagelig legges inn lyskryss med faser for å sikre 
trafi kksikre løsninger og fremkommelighet for trikken på dette punktet. Trikk gjennom 
krysset Hoffsveien x Drammensveien nord for Skøyen stasjon får økt belastning og 
behov for fl ere faser for å sikre trikkens regularitet og fremkommelighet. 

Konklusjon
0-alternativet medfører ingen konsekvenser for trikkens fremkommelighet, men 
opprettholder noe gangavstand. Planforslaget gir et mer samlet og attraktivt 
kollektivknutepunkt med kortere avstand for omstigning mellom trikk og øvrige 
kollektivreisemidler, men gir antagelig noe redusert fremkommelighet for trikken. 
Systemet vil være tilnærmet like forutsigbart som i dag. For å begrense de negative 
konsekvensene må kryssutforming tilpasses regularitet og fremkommelighet for 
trikken.

3.4.4 Fremkommelighet for buss
Kunnskapsgrunnlag og metode
Konsekvenser for buss er kartlagt ved trafi kkanalysene samt kvalitative vurderinger 
med utgangspunkt i dialog med Ruter, KVU Oslonavet og Statens Vegvesens arbeid 
med kollektivknutepunkt Lysaker.

0-alternativet
Busslinjene som vil gå gjennom planområdet er 24 og 20. Som følge av etablering 
av Fornebubanen med holdeplass på Skøyen planlegger Ruter å avvikle busslinje 31. 
Det er derfor ikke gjort vurderinger av konsekvenser for denne busslinjen, men den 
ligger inne i trafi kkanalysene for å vise hvordan situasjonen vil være med hyppighet 
av busstrafi kk som i dag.  
Det vurderes at fremkommeligheten for bussene vil være tilsvarende dagens 
situasjon. Det er både i dag og i trafi kksimuleringen vist redusert fremkommelighet 
for bussen gjennom planområdet i rush. De strekningene som utmerker seg mest med 
hensyn til forsinkelse i dag er:

fra Maritim inn mot Skøyen stasjon i morgenrush (østover)
fra Karenslyst allé mot Olav Kyrres plass i morgenrush (østover)
fra Thune inn mot Skøyen stasjon i både morgen- og ettermiddagsrush 
(vestover)
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Rute 24 i Hoffsveien er ikke inkludert i disse tallene som kommer fra Prosamrapport 
om fremkommelighet for buss, men det påpekes i konsulentrapporten om dagens 
situasjon at det sannsynligvis er høy forsinkelse for linje 24 mellom Hoff og Skøyen 
stasjon pga. kø i Hoffsveien inn mot krysset Drammensveien x Hoffsveien i begge 
rushtidsperiodene. 

Planforslagets hovedalternativ og alternativ 2
Bussens fremkommelighet opprettholdes ved at det tilrettelegges for kollektivfelt 
i store deler av alle gater som trafi kkeres av buss. I deler av planområdet blir dette 
kombinerte trikke- og busstraseer.  Den nye lokalgaten som erstatter dagens E18 får 
også kollektivfelt. 

Bussen prioriteres i kryssene. En ombygging av kryssene til signalregulerte kryss 
muliggjør dette. Avslutningen av kollektivfeltene inn mot kryssene utformes på en 
måte som ivaretar bussens fremkommelighet. Der det ikke medfører forsinkelse 
opphører kollektivfeltet inn mot krysset for å optimalisere trafi kkfl yten. Hvis dette 
medfører forsinkelse for bussen vil avbøtende tiltak være å føre kollektivfeltet helt 
frem til krysset. I krysset mellom Drammensveien og Hoffsveien, og i kryss med trikk 
vil kollektivfeltene gå helt frem til krysset.

Når rundkjøringer fjernes, forsvinner også vendemuligheter for buss. Det må etableres 
vendeløsninger både for busser til sentrum og ut av sentrum.  Arealene på Skøyen 
torg og tilliggende gater vil kunne benyttes til dette formålet, også Askekroken 
avsettes til dette for busser fra vest. Dette må løses mer konkret i påfølgende 
detaljregulering. Det samme gjelder plassering og utforming av holdeplasser. Se 
omtale av dette i kapittel 2.3.1

•  Busslinje 24 i Hoffsveien
Som følge av redusert kapasitet i krysset mellom Drammensveien og Hoffsveien 
vil køen i Hoffsveien i rush strekke seg lenger enn Hoff torg. Uten eget kollektivfelt 
viser trafi kkanalyser at dette vil gi redusert fremkommelighet for linje 24. I 
detaljreguleringen av Hoffsveien må bussens fremkommelighet inn mot Skøyen ha 
høy prioritet, samtidig som det må sikres gode løsninger for syklende og gående.

•  Busslinje 20 på Skøyen torg og i Drammensveien
Linje 20 vil kunne benytte eget kollektivfelt både over Skøyen torg og i 
Drammensveien, og sammen med kollektivprioriteringen i de signalregulerte 
kryssene vil dette medføre at fremkommeligheten opprettholdes.

•  Busslinje 30 i Bygdøy allé mellom Bygdøylokket og Drammensveien
Aimsun-simuleringene viser at det er nødvendig å etablere egne kollektivfelt på 
denne strekningen for å sikre bussens fremkommelighet dersom den skal fortsette å 
gå i Bygdøy allé og ikke gå innom Skøyen. På strekningen mellom Bygdøylokket og 
Olav Kyrres plass har Bygdøy allé fi re kjørefelt, og noe som muliggjør omdisponering 
av to av disse til kollektivfelt. Dette avbøtende tiltaket vil opprettholde bussens 
fremkommelighet på strekningen. 

Fremkommelighet for busser på dagens E18
Aimsun-simuleringene viser at busslinjer på E18 vestfra som skal inn mot Skøyen 
vil kunne de blir stående i stillestående kø på den strekningen hvor det ikke er eget 
kollektivfelt i dag (under E18). Dette løses ved å etablere kollektivfelt også på denne 
strekningen i retning Skøyen sentrum. Eventuelle regionale busser og ekspressbusser 
som i dag benytter E18 vil kunne benytte den nye bygata (Sjølystveien), som får 
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kollektivfelt i begge retninger. Bussene kan få noe lengre kjøretid utenom rush på 
grunn av lavere hastighet på lokalveien enn på E18, men samtidig vil reisetiden bli 
mer forutsigbar.  Bussene som i dag har fremkommelighetsutfordringer mellom 
Bygdøylokket og Sjølyst vil få bedre fremkommelighet. I fasen før E18 legges i tunnel 
vil disse bussenes fremkommelighet bli som i dag.

Konsekvenser for bussruter utenfor planområdet
Trafi kkreduksjon på det sentrale Skøyen er vurdert å kunne gi økt trafi kk i andre 
gater. Dette kan påvirke fremkommeligheten for buss utenfor planområdet. De fl este 
steder er det mulig å gjennomføre avbøtende tiltak som opprettholder bussens 
fremkommelighet. Følgende busslinjer kan få redusert fremkommelighet som følge av 
planforslaget:

•  Busslinje 20 i Bygdøy allé og Thomas Heftyes gate
Bygdøy allé har ikke kollektivfelt mot sentrum, og Thomas Heftyes gate har ikke 
kollektivfelt. Økt biltrafi kk i Bygdøy allé og Thomas Heftyes gate vil kunne føre til 
økt forsinkelse for busslinje 20 i disse gatene. Det er mulig å forhindre dette ved å 
gjennomføre avbøtende tiltak. Aktuelle avbøtende tiltak er å etablere kollektivfelt der 
dette mangler, slik at bussens fremkommelighet opprettholdes. Dette må vurderes 
nærmere i det videre arbeid.

•  Busslinje 30 på Bygdøy
Som følge av manglende kollektivfelt vil linje 30 kunne få økt forsinkelse som følge av 
økt biltrafi kkmengde. Økt trafi kk gjennom rundkjøringen på Bygdøylokket vil kunne 
gi dårligere fremkommelighet for trafi kk fra Dronning Blancas vei fra Bygdøy. Dette vil 
kunne avbøtes delvis gjennom å etablere kollektivfelt på de siste 100-150 meterne i 
Dronning Blancas vei inn mot Bygdøylokket . 

•  Busslinjer i Sørkedalsveien
Økt trafi kkmengde i Sørkedalsveien kan bidra til økt forsinkelse for busslinjer 
som kjører her. Det er imidlertid fi re kjørefelt, og et avbøtende tiltak kan være å 
omdisponere to av disse til kollektivfelt.

Konklusjon
Etablering av kollektivfelt og kollektivprioritering i kryss gjør at planforslaget sikrer 
god fremkommelighet og regularitet for buss innenfor planområdet.  Planen kan 
påvirke fremkommeligheten til busslinjer utenfor planområdet, men dette kan løses 
med avbøtende tiltak. Det vil være utfordrende å gjennomføre avbøtende tiltak for 
linje 30 på Bygdøy.

3.4.5 Fremkommelighet for personbiltrafi kk

Kunnskapsgrunnlag og metode
Konsekvenser for personbiltrafi kk er kartlagt ved trafi kkanalysene vist til over samt 
kvalitative vurderinger.

0-alternativet
Veisystemet på Skøyen er det samme i 0-alternativ 2030 som i dagens situasjon. Det 
forutsettes en vekst i trafi kken tilsvarende det som er lagt til grunn i beregningene i 
KVU Oslo-navet. Dette vil medføre noe redusert fremkommelighet sammenliknet med 
dagens situasjon.
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Planforslagets hovedalternativ og alternativ 2
Planforslaget innebærer på lang sikt at E18 legges i tunnel forbi Skøyen, samtidig som 
det etableres en bygate i dagens E18-trasé. Da det er usikkerhet knyttet til tidspunkt 
for realisering av ny E18 i tunnel, er det gjennomført transportmodellberegninger 
både for fasen der E18 ligger på overfl aten slik som i dagens situasjon og for endelig 
situasjon med E18 i tunnel. 

Planforslaget skal gjøre det mindre attraktivt å kjøre til og gjennom Skøyen. 
Planforslaget reduserer kapasitet i kryssene i planområdet, og i tillegg vil det 
gjennomføres tiltak for å redusere kapasiteten og hastigheten i deler av Hoffsveien 
og Drammensveien. Dette medfører redusert fremkommelighet og kø for 
personbiltrafi kken i rush. Transportmodellberegningene viser at dette fører til økt 
trafi kk og redusert fremkommelighet på andre veier, særlig på E18 mellom Sjølyst 
og Bygdøylokket og i Bygdøy allé, i tillegg til større forsinkelse og lengre køer både 
i planområdet og på alternative kjøreruter. Dette vil medføre ulemper for reisende 
i personbil, men som det fremgår av kapittel 3.4.4 vil avbøtende tiltak begrense 
konsekvensene for kollektivtrafi kken. Ved utvikling av Skøyen, vil også strengere 
parkeringsnormer legges til grunn.

I trafi kkberegningene av planalternativet kommer det frem at det er mulig å redusere 
trafi kken i bygata (Sjølystveien) til en ÅDT på ca. 10 000 hvis E18 legges i tunnel. 
Dette er ikke samme resultat som Statens vegvesen fi kk i trafi kkberegningene som 
ble gjort i forbindelse med Mulighetsstudie for E18 Framnes – Lysaker.  Statens 
Vegvesens utregninger av lang tunnel forbi Skøyen ga da en ny ÅDT på lokalgata 
på 30-37 000 ÅDT og 48.000 ÅDT i tunnel. Dette innebærer krav om 2 bilfelt i hver 
retning og kollektivfelt på lokalgata.  Forskjellen på disse resultatene og Statens 
vegvesens resultater kan forklares med de trafi kkreduserende tiltakene som ligger i 
planalternativet, som ikke lå til grunn for Statens vegvesens beregninger.  

3.4.5.1 viser modellberegnet endring i trafi kkmengde på Skøyen med Planforslaget 
i 2030 sammenliknet med 0-alternativet. Figuren viser scenarioet hvor E18 ligger på 
overfl aten slik som i dag. Modellberegningene gir redusert trafi kk gjennom Skøyen, 
men økt trafi kk på E18 mellom Sjølyst og Bygdøylokket og i Bygdøy allé. 

3.4.5.2 viser endring i trafi kkmengden sammenliknet med 0-alternativet, 
med scenario i Fase 2 hvor E18 ligger i tunnel med fulle kryss i hver ende. 
Modellberegningene gir med dette en betydelig trafi kkreduksjon gjennom Skøyen.

Fremkommelighet i krysset Drammensveien x Hoffsveien
Aimsun-simuleringene viser at krysset ikke vil ha kapasitet til å avvikle rushtrafi kken. 
Dette medfører ulemper for personbiltrafi kken. Det er derfor lagt til et eget felt fra sør 
i tillegg til at signalanlegget i krysset skal utformes med køsensorer på rampene fra 
E18, slik at tilbakeblokkering unngås. Fremkommelighet og trafi kksikkerhet på E18 
vil derfor ikke påvirkes. Konsekvensene for buss og trikk blir begrenset, på grunn av 
kollektivfeltene som føres helt frem til krysset, se omtale av konsekvenser for trikk og 
buss i kapittel 3.4.3 og 3.4.4.

Det er også gjort vurderinger av å opprettholde rundkjøring i krysset, men med 
redusert antall felt og dermed redusert kapasitet. Aimsun-simuleringene viser 
at et signalregulert T-kryss vil kunne avvikle trafi kken bedre enn en rundkjøring 
med samme antall felt inn mot krysset. Vi viser til rapporten «Trafi kkanalyse 
Skøyen – Aimsun-simulering  » (Norconsult 2018) for mer detaljert beskrivelse av 
simuleringene.
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3.4.5.1 Beregnet endring i trafi kkmengde (ÅDT) på Skøyen med planforslaget i 2030 
uten E18 i tunnel, uten Hoffsdiagonal og med pakke med trafi kkreduserende tiltak, 
sammenliknet med 0-alternativet.

3.4.5.2: Beregnet endring i trafi kkmengde (ÅDT) på Skøyen med planforslaget i 
2030 med E18 i tunnel med fulle kryss og pakke med trafi kkreduserende tiltak, 
sammenliknet med 0-alternativet.
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Fremkommelighet for personbiltrafi kk utenfor planområdet
Sammenliknet med 0-alternativet medfører planforslaget økning i biltrafi kken på 
følgende veier utenfor planområdet:

Bygdøy allé vest for Olav Kyrres plass (ca. +3000 ÅDT)
Bygdøy allé og Thomas Heftyes gate (ca. +1500 ÅDT)
Ring 3 (ca. + 1500 ÅDT)
Vækerøveien og Bestumveien (ca. +2000 ÅDT)
Harbitzalléen, St. Edmunds vei og Bekkefaret (ca. + 500 ÅDT)
Sørkedalsveien (ca. +1000 ÅDT)

Dette kan medføre redusert fremkommelighet for personbiltrafi kken, men som 
det fremgår av kapittel 3.4.4 vil avbøtende tiltak i stor grad kunne hindre negative 
konsekvenser for kollektivtrafi kken.

Konklusjon
Planforslaget medfører negative konsekvenser for fremkommeligheten med personbil 
innenfor planområdet, og selv om det gjennomføres trafi kkreduserende tiltak vil det 
bli køer, særlig i rush. Dette er et resultat av at området planlegges med fokus på 
byliv og byutvikling, og ikke med fokus på kapasitet for personbiltrafi kken. Plan- og 
bygningsetaten vurderer at ulempene for personbiltrafi kken kan aksepteres fordi 
kollektivtrafi kken, gående og syklende har god fremkommelighet. 

3.4.6 E18 i tunnel – konsekvenser utenfor planområdet 

Kunnskapsgrunnlag og metode
For at konsekvensene av å legge E18 i tunnel skal kunne utredes på en fullverdig 
måte må det utarbeides en plan for tunnelen. Arealplaner for riksveger utarbeides 
av Statens vegvesen. Fordi Statens vegvesen ikke har ønsket å utarbeide en slik 
plan koordinert med områdereguleringen for Skøyen er konsekvensene beskrevet 
på et overordnet nivå. Det foreligger ikke et tilstrekkelig grunnlag til å kunne gjøre 
konkrete vurderinger av hvordan tiltaket vil påvirke tilliggende eiendommer ved 
tunnelportalene og temaer som støy, luftforurensning og grunnforhold. Dette må 
utredes nærmere.  For å kunne si noe om konsekvensene av å legge E18 i tunnel har 
Plan- og bygningsetaten vært nødt til å gjøre noen forutsetninger, og basere seg på 
det som foreligger av utredninger knyttet til E18 ved Skøyen. Følgende utredninger 
er brukt som grunnlag: Mulighetsstudie: E18 Framnes – Lysaker (Statens Vegvesen, 
2016) Strategi for utbedring av E18 Framnes – Lysaker (Statens Vegvesen, 2016), og 
kvalitative vurderinger basert på trafi kkanalyser uført i 2016.

0-alternativet
I tillegg til å være en barriere mellom det sentrale Skøyen og sjøen, er E18 en kilde 
til støy og luftforurensning. E18 har svært stor trafi kkmengde og er avgjørende 
for både gods- og nyttetrafi kk, samt en svært viktig forbindelse mellom Asker/
Bærum og Oslo. Det mangler kollektivfelt under Sjølystlokket og forbi Bygdøylokket. 
Dette gir i dag begrenset fremkommelighet og forsinkelser for buss. Kryssområdet 
Bygdøylokket er et område med store utfordringer, både knyttet til trafi kksikkerhet 
og fremkommelighet. Dagens E18 er sårbar ved hendelser og ulykker på strekningen, 
fordi det er vanskelig for beredskapskjøretøy å komme frem. 
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Planforslagets hovedalternativ og alternativ 2
Planforslaget legger opp til E18 i tunnel fra Vækerø i vest til Frøyas have øst for 
Skøyen. Som det fremgår av øvrige kapitler i konsekvensutredningen vil dette gi 
store positive konsekvenser innenfor planområdet, Skøyen kan åpnes opp mot 
fjorden ved reduksjon av barrieren mellom Skøyen og fjorden, Sjølyst kan utvikles, og 
problemene knyttet til støy og luftforurensning reduseres betydelig. Redusert støy og 
luftforurensning er positivt for byen, og for gående og syklende.

I tillegg til de positive konsekvensene innenfor planområdet, vil E18 i tunnel medføre 
konsekvenser utenfor planområdet. Statens vegvesen har beskrevet disse på et 
overordnet nivå i Strategi for Framnes – Lysaker basert på Mulighetsstudie E18 
Framnes – Lysaker. SVV har ikke inne tunnel i sin strategi på denne strekningen. I 
tilfelle ville den hatt en omkjøringsvei med vegbredde i størrelsesorden 8-10 felt i 
dagsonene.  

Plan- og bygningsetaten mener det er viktig med tilstrekkelig lang tunnel for å 
muliggjøre byutvikling. Ved avvikssituasjoner vil det være mulig å fordele trafi kken 
over på den nye lokalgaten og Drammensveien. Kapasiteten på den nye Bygata vil 
være tilstrekkelig. Trafi kksikkerheten på strekningen reduseres betydelig ved at 
trafi kken ikke lenger går via krysset ved Bygdøylokket.  

Konklusjon
Miljøgevinstene ved å legge E18 i tunnel er udiskutabelt store i 
byutviklingssammenheng. Utfordringene med støy, luftforurensning og 
barrierevirkning vil reduseres i planområdet, og Sjølyst vil enklere kunne utvikles. 
Ulempene knyttet til tunnelalternativene vurderes av Statens Vegvesen som langt 
større enn de fordelene disse løsningene gir. Økt risiko og sårbarhet i veinettet med 
fl ere fi ler og høytrafi kkerte tunneler på E18 med kort avstand mellom, er den viktigste 
ulempen. For nærmiljøet innebærer tunnelmunninger og ramper store inngrep. 
Tunnelmunninger er også en utfordring med hensyn til støy og lokal luftforurensning.

Fordelene vil oppveie for ulempene, og E18 bør ligge i tunnel forbi Skøyen med færre 
fi ler enn hva Statens Vegvesen anbefaler. Med dette vil omkjøringsbehovet løses. 
Konsekvensene utenfor planområdet av å legge i E18 i tunnel må utredes nærmere. 
For at dette skal være mulig må Statens vegvesen utarbeide en arealplan for dette 
tiltaket.

3.4.7 Parkering 

Kunnskapsgrunnlag og metode
Det er utarbeidet en parkeringsregistrering på Skøyen (Norconsult, 2015). Det er 
benyttet et bredt utvalg av metoder for å skaffe opplysninger om parkeringsplasser 
i Skøyenområdet. I første omgang ble det gjennomført en kartlegging av hvor det 
fi nnes fl ateparkering, gateparkering og parkeringshus. Senere er det benyttet 
ortofoto for å telle parkeringsplasser under åpen himmel. Det er gjort anslag på 
antall parkeringsplasser der oppmerking av parkeringsplasser har vært dårlig 
eller fraværende. I tillegg er Google Street View benyttet for å kartlegge innkjørsler 
til parkeringshus og parkeringsanlegg som ikke er synlig på ortofoto, samt for 
å kvalitetssikre tellinger gjort på ortofoto. Tellingene som er gjort på digitalt 
grunnlagsmateriale er supplert med befaringer på stedet, både på terreng og i 
parkeringshus. For parkeringshus er det innhentet tall på parkeringsplasser fra 
parkeringsselskaper, grunneiere og bygningsforvaltere. 
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0-alternativet
Totalt er det nærmere 10 000 parkeringsplasser innenfor planområdet, jf. rapport 
“Parkeringsregistrering - Skøyen”, Norconsult januar 2015. Figur 3.4.7.1 viser 
parkering på overfl ate, i parkeringshus og parkeringsanlegg i dag. For 0-alternativet 
vil gateparkeringen på Skøyen opprettholdes slik den er i dag. Det vil etableres større 
sykkelparkeringsanlegg i forbindelse med Fornebubanen, sentralt på Skøyen. 

Planforslagets hovedalternativ og alternativ 2
Parkeringsdekningen på Skøyen skal være lav for å sikre at de fl este reisene gjøres 
uten bil. Den til enhver tid gjeldende parkeringsnormen for sentrum legges til grunn. 
Det skal ikke være gateparkering. De parkeringsplassene som etableres i gaten skal 
være for HC-parkering eller tilknyttet bildeling. Overfl ateparkering skal frigis slik at 
det offentlige rom får økt kvalitet for den myke trafi kant. Antall parkeringsplasser 
i rene parkeringshus skal også reduseres, så det blir mindre attraktivt å kjøre til 
og fra området og det er større sannsynlighet for at fl ere velger kollektivtransport. 
Varelevering skal sikres gjennom vareleveringsplasser strategisk plassert innenfor 
området. Det skal etableres sykkelhotell sentralt på Skøyen og fl ere bysykkelstativer i 
tillegg til sentralt plasserte sykkelparkeringsplasser.

Konklusjon
For planforslaget hovedalternativ og alternativ 2 vil restriktiv parkeringspolicy, føre 
til at det etableres et begrenset antall parkeringsplasser. Planforslaget innebærer 
fl ere og bedre parkeringsmuligheter for sykkel, blant annet i sykkelhotell/ større 
sykkelparkeringsanlegg, noe som fører til at fl ere kan benytte sykkel og kollektiv som 
erstatning for bil.

3.4.7.1 Illustrasjonskart av parkeringsplassenes plassering, inndelt i delområder eller 
kvartaler. Gruppering av tall på parkeringsplasser viser hvor de største 
konsentrasjonene fi nnes (Norconsult 2015).
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3.4.8 Trafi kksikkerhet

Kunnskapsgrunnlag og metode
Konsekvenser for trafi kksikkerhet er utredet ved å gjøre kvalitative vurderinger, med 
utgangspunkt i Trafi kksikkerhetshåndboken.  Dagens situasjon er samlet i rapporten 
«Trafi kk Skøyen» (2016).  

0-alternativet
Trafi kksikkerheten i 0-alternativet vurderes å være lik dagens situasjon da man ikke 
gjør større tiltak på veinettet.

Planforslagets hovedalternativ og alternativ 2
Antallet myke trafi kanter i planområdet vil øke, dette gir økt sannsynlighet for ulykker 
mellom myke trafi kanter og kjøretøy. Samtidig innebærer planforslaget redusert 
trafi kk i området, som bidrar til å redusere sannsynligheten for ulykker. 

Kryssområder er de mest kritiske punkter langs en sykkelrute og sikring av disse er 
derfor
viktig. Kryss og krysningspunkt på sykkeltraseene må utformes med tanke på å 
sikre god sikt og lavest mulig hastighet, for å redusere konfl ikt med langsgående 
sykkeltrafi kk.  Detaljering og utforming av kryssområder vil detaljeres videre i 
detaljreguleringer.

Torgene i planområdet skal utformes på en måte som gir en opplevelse av ett 
helhetlig byrom, for eksempel ved hjelp av dekkelegging og annen materialbruk, 
men det skal samtidig være tydelige traseer for buss, bil og sykkel. For Skøyen 
torg betyr dette for eksempel at løsningene for buss, sykkel og bil vil likne mye på 
dagens situasjon, men økt estetisk kvalitet og materialbruk vil gjøre det tydeligere 
at byrommet/torget fortsetter på andre siden av traseen/gata for buss/bil/sykkel. 
Dette gjør at trafi kksikkerheten på torgene opprettholdes på samme nivå som i dag. 
Hvordan dette utformes i detalj løses i detaljreguleringer. 

I mellomfasen der E18 fortsatt ligger i dagen vurderes trafi kksikkerheten å bli noe 
bedret ved at det nye signalregulerte krysset Drammensveien x Hoffsveien utformes 
på en måte som hindrer tilbakeblokkering på E18.

Konklusjon
Planforslaget medfører ikke en forverring av trafi kksikkerheten i området. Det 
forutsettes at detaljreguleringene som følger opp områdereguleringen sikrer helhetlig 
utforming med færrest mulig systemskifter for gående, syklende og kjørende, og god 
utforming av krysningspunkt for myke trafi kanter.

3.4.9 Reisemiddelfordeling 

Kunnskapsgrunnlag og metode
Et av målene med planen er at reisemiddelfordelingen til og fra Skøyen skal 
endres slik at fl ere går, sykler og reiser kollektivt, og færre kjører bil. Endringen 
i reisemiddelfordelingen er vurdert med bakgrunn i trafi kkberegningene samt 
kvalitative vurderinger.
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0-alternativet
Fornebubanen forutsettes bygget med stasjon på Skøyen med tilhørende 
sykkelparkeringsanlegg. Dette vil allerede i 0-alternativet gi Skøyen et løft med 
hensyn til kollektivtilgjengelighet, og bidra til at fl ere vil reise kollektivt. Etablering av 
et større sykkelparkeringsanlegg ved atkomster både i øst og vest av plattformene vil 
bidra til at fl ere kan benytte sykkel til og fra kollektivtilbudet. Dette bidrar til at sykkel 
og kollektivtransport sammen vil konkurrere i større grad mot bil. Det vil også være 
nye byttemuligheter mellom t-bane – buss og t-bane – tog i tillegg til tog- og buss 
som i dag. Mange parkeringsplasser og god dekning gjør det likevel svært attraktivt å 
kjøre bil til Skøyen. For gjennomgangstrafi kken sin del er det i o-alternativet allerede 
innført brukerbetaling for biltrafi kken (veiprising) som etter hvert som den bygges ut 
vil bidra til reduksjon i bilbruk. 

Planforslagets hovedalternativ og alternativ 2
Flere beboere og arbeidsplasser på Skøyen fører til høyere reiseetterspørsel i 
området. Fortetting rundt kollektivknutepunktet på Skøyen bidrar isolert sett i retning 
av høyere kollektivandel som følge av kort tilbringeravstand og god tilgjengelighet 
til kollektive transportmidler. Det legges opp til høyere framkommelighet for buss og 
sykkel, og lavere parkeringsdekning for nybygg og transformasjon av bebyggelse. 
Færre parkeringsplasser på Skøyen bidrar i retning av mindre bilbruk for de som skal 
til eller fra området, men påvirker i svært liten grad gjennomgangstrafi kken. Forslaget 
til trafi kkreduserende tiltak på Skøyen bør derfor kombineres med overordnede 
virkemidler for Oslo/Akershus, det vil si samferdselstiltak som generelt begrenser 
bilbruken i Oslo og på Skøyen. Styrket kollektivsatsing i kombinasjon med fortsatt 
brukerbetaling for biltrafi kken (veiprising) vil kunne bidra til måloppnåelse med 
nullvekst i biltrafi kken, og kunne gå i retningen av reduksjon av biltransport etter Oslo 
kommunes målsettinger.

Tunnel i tillegg til en lokalvei på overfl aten gir økt samlet vegbredde og antall bilfelt 
på strekningen, men det legges opp til kollektivfelt og til at det kun er trafi kk til/ fra 
Skøyen og omkringliggende områder som skal benytte denne. Sammen med mer 
bymessig utforming og mindre kapasitet i veinettet for biler, tilfartskontroll, økt 
tilrettelegging for syklister og restriktiv parkeringspolitikk, ventes det at biltrafi kken 
ikke vil økes. 

Konklusjon
Restriktiv parkeringspolicy er det viktigste bidraget til redusert bilbruk til/ fra Skøyen. 
Gode løsninger for sykkelparkering ved bolig og arbeidsplass bidrar til at fl ere velger 
å sykle hele veien eller til kollektivtilbudet. Styrking av kollektivknutepunktet Skøyen, 
tilrettelegging for sykkel og sykkelparkering rett ved stasjoner i tillegg til færre 
tilgjengelige p-plasser vil få føre til at sykkel og kollektivtransport som system vil gi 
fl ere reiser og konkurrere med bilen på reiser til/ fra Skøyen og de som bruker Skøyen 
som byttepunkt. Etablering av bedre og mer attraktive forhold for fotgjengere vil bidra 
til at fl ere går til/ fra Skøyen. For å sikre at bilbruken i dette området reduseres er det 
viktig å etablere fysiske og regulerende tiltak lokalt, sammen med fortsatt veiprising 
og styrket kollektivsatsing i Oslo/Akershus generelt.
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3.4.10 Jernbane

Kunnskapsgrunnlag og metode
Dialog med Bane NOR, samt jernbanens regelverk. KVU Oslo-navets anbefaling og 
Bane NOR sitt videre arbeid med konsepter mellom Oslo og Lysaker.

0-alternativet
Fleksibilitet og handlingsrom for endringer på jernbanen opprettholdes i 
0-alternativet. Arealer for å drifte jernbanen og muligheten for en senere utvidelse 
av sporområde opprettholdes. Byggegrensen fra jernbanen regulert gjennom lov og 
forskrift gjelder, og sikrer at bebyggelse ikke plasseres nærmere jernbanesporene 
enn det som aksepteres. 

Planforslagets hovedalternativ og alternativ 2
Bebyggelse foreslås enkelte steder tett opp til jernbanen. Det er ikke avklart om nytt 
spor forbi Skøyen skal føres i tunnel eller i en dagløsning. Foreslåtte byggegrenser 
langs jernbanesporet forutsetter en tunnelløsning. I hovedalternativet er bebyggelsen 
i Hoffsveien foreslått plassert 6 m fra midt spor. Dette fraviker fra Bane NORs 
anbefaling om 10 m fra midt spor forutsatt at tunnelløsning blir valgt. I tillegg ligger 
den verneverdige bebyggelsen på Thune nærmere enn anbefalt byggegrense. I 
planen ligger det inne en reduksjon av arealer regulert til jernbaneformål, fra 86 
daa innenfor planområdet til 62 daa. Kun spor med tilhørende sikkerhetsarealer og 
stasjonsområde foreslås regulert til jernbaneformål. I tillegg reguleres det et 10 meter 
bredt bestemmelsesområde i byggefeltet sør for Harbitzalléen, som kan benyttes av 
Bane NOR ved ekstraordinære tiltak på jernbanen.

Planen foreslår en grønn forbindelse over eller under jernbanesporene øst i 
planområdet. Avhengig av hvordan den grønne forbindelsen utformes kan løsningene 
komme i konfl ikt med jernbanens interesser. Det må i den videre planleggingen ha 
dialog med Bane NOR for å sikre løsninger som lar seg realisere.

Konklusjon
En mer arealeffektiv utnyttelse ved kollektivknutepunktene er i tråd med overordnede 
føringer i Nasjonal Transportplan. For jernbanens handlingsrom og mulighet for 
endringer, medfører planforslaget negative konsekvenser. Jernbanen mister noe 
riggplass for Oslotunnelen, og planforslaget låser løsninger på nåværende tidspunkt 
før endelige beslutninger om konsepter for eventuelle sporutvidelser er tatt.  
Sporområde øst for Bestum stasjon opprettholdes for vending og hensetting av tog 
mot Oslo S og påvirkes ikke av planforslaget. Regulert areal jernbane går fra 86 daa 
innenfor planområdet til 62 daa. 

Ved å forutsette at eventuell sporutvidelse må foregå i tunnel, sikrer planen en mer 
bymessig, arealeffektiv og forutsigbar utvikling på Skøyen.
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3.5 Vern

3.5.1 Kulturminner- og miljø

Kunnskapsgrunnlag og metode
Byantikvaren har sammen med Plan- og bygningsetaten foretatt en kartlegging av 
bebyggelse med kulturhistorisk verdi innenfor planområdet, som er oppsummert i 
rapporten «Skøyen – nyregistrering av bevaringsverdige bygninger og anlegg». Det 
er gjennomført fl ere befaringer i området. I tillegg til eksisterende bebyggelse på 
Gul liste, har Byantikvaren etter gjennomførte registeringer sammen med Plan- og 
bygningsetaten listeført fl ere bygninger med kulturhistorisk verdi.  I høringsperioden 
er det utført arkeologiske undersøkelser i medhold av kulturminneloven § 9 for 
eiendommene gnr/bnr 5/9, 31/1 og 31/340. I brev av 18.09.17 fra Byantikvaren 
om gjennomført arkeologisk registrering, vises det til at det ikke er gjort funn av 
automatisk fredete kulturminner. Det er videre søkt om utsatt undersøkelsesplikt etter 
kulturminneloven § 9 for blant annet eiendommer som omfattes av småhusplanen. I 
brev av 18.09.17 skriver Riksantikvaren at undersøkelsesplikten for områderegulering 
Skøyen er oppfylt, og at det derfor ikke er nødvendig å innvilge utsatt oppfyllelse av 
undersøkelsesplikten.

0-alternativet
0-alternativet vil ikke medføre vesentlige endringer for kulturminner og kulturmiljø. 
Bygging av Fornebubanen forutsetter åpen byggegrop og innebærer at deler av 
kulturmiljøet ved Sofi enlund må reetableres ved lukking av byggegropen. Hvis det 
blir valgt dagalternativ for nytt spor forbi Skøyen, vil det komme i konfl ikt med fl ere 
verneverdige bygninger nord for sporet.

Planforslagets hovedalternativ
Fredete bygninger etter kulturminneloven, og bygninger og kulturmiljø som er 
bevart etter plan- og bygningsloven vil ikke få endret vern i planforslaget. Unntaket 
er Amalienborg, som er regulert til bevaring i dag, men hvor vernestatus er tatt 
ut i planforslaget for å åpne for ny, mer funksjonell bebyggelse tilpasset endret 
gatestruktur.

Flere bygninger som er registrert med prioritert kulturminneinteresse, foreslås i 
planen bevart ved «Juridisk linje for bygg, kulturminner m.m. som skal bevares (tykk 
strek)».

Deler av den fredede/vernede bebyggelsen vil få en strategisk plass i bybildet, som 
identitetsbærer og integrert del av plasser og torg, for eksempel Sofi enlund og 
Skøyen stasjon. I tillegg reguleres Katrinelund til bevaring og får en sentral plassering 
i nytt grøntdrag. Dette er positivt for bevaring av kulturminnene. 

Det ligger et fredet skipsvrak i Bestumkilen innenfor planområdet. Skipsvraket 
reguleres til spesialområde bevaring i sjø (H570-1), i tråd med anbefalingene til Norsk 
maritimt museum.

Tosidig bebyggelse i Hoffsveien vil medføre at en mindre del av Hoffsveien 1E, Eureka 
mekaniske verksted fra 1898, må rives (vestre fasade). Eureka mekaniske verksted 
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er en viktig del av områdets historie, og er registrert som bygning med prioritert 
kulturminneinteresse av Byantikvaren.

Industribebyggelsen som er listeført som prioriterte kulturminneinteresser på Gul 
liste reguleres til bevaring med unntak av Drammensveien 116, Sigurd Syrs gate 3, 
5 og 7, Harbitzalleen 8D, E, F og G og 10-12, Prinsessealleen 6, Karenslyst allé 8 og 
Hoffsveien 9 og deler av Hoffsveien 1. 

I småhusområdene i Harbitzalléen åpnes det for betydelig transformasjon, noe som 
vil innebære fjerning av fl ere boliger med prioritert kulturminneinteresse for å oppnå 
ønsket utnyttelse i feltet. Tre bygg langs Harbitzalléen foreslås regulert til bevaring. 
Byggene er listeført på Gul liste. Utover kulturminneverdien bidrar de til et variert 
bygningsmiljø, og er valgt ut for å bidra til gatemiljøet og gi tidsdybde i området.

I småhusområdene ved Astrids vei/Askeveien skal det bygges tettere i randsonen. 
Deler av småhusbebyggelsen i disse områdene reguleres til bevaring, og det 
enhetlige miljøet fra funksjonalismen blir regulert til hensynssone kulturmiljø «H570 
Bevaring av kulturmiljø».

Deler av Havnepromenaden og sykkelvei nord for Bygdøy og området ved Hengsåsen 
vest for Bygdøy, vil delvis overlappe med område fredet ved «Forskrift om fredning av 
Bygdøy kulturmiljø». Detaljutforming av løsninger for denne strekningen må sikre at 
konfl ikt unngås.

Planforslagets alternativ 2 – ensidig bebyggelse i Hoffsveien
Ensidig bebyggelse i Hoffsveien medfører at Hoffsveien 1E (Eureka) kan bevares i sin 
helhet. For øvrig er konsekvensene for kulturminner som i hovedalternativet.

Konklusjon
Ved gjennomføring av planforslaget vil fredet og vernet bebyggelse sikres gjennom 
regulering til hensynssone, unntatt Amalienborg. Enkelte objekter vil få en mer 
fremtredende plass i bybildet ved parker, plasser og torg. Deler av boligbebyggelse 
med prioritert kulturminneinteresse vil sannsynligvis gå tapt, spesielt i Harbitzalléen. 
I deler av småhusområdene ved Askeveien og Astrids vei vil bevaringsverdig 
bebyggelse være gjenstand for fortetting, men store deler av bebyggelsen vil bevares. 
Tosidig bebyggelse i Hoffsveien vil medføre at en mindre del av Hoffsveien 1E, som er 
listeført med prioritert kulturminneinteresse, rives.

Planforslaget gir økt sikring av enkelte kulturmiljøer, mens enkelte andre bygg får 
en negativ konsekvens, dette gjelder særlig Amalienborg og til dels Eurekabygget 
(hovedalternativet).

Riksantikvaren har uttalt at undersøkelsesplikten for områderegulering for 
Skøyen er oppfylt, og at det ikke er nødvendig å innvilge utsatt oppfyllelse av 
undersøkelsesplikten. 

Der det er overlapp mellom det forskriftsfredete området på Bygdøy og 
områdereguleringen, må det ved planer om tiltak søkes Riksantikvaren om 
dispensasjon fra vernebestemmelsene i kulturminnefredningen.
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3.5.2 Naturmiljø

Kunnskapsgrunnlag og metode
Vurderingen er basert på eksisterende informasjon hentet fra de elektroniske 
databasene Naturbase og Artskart, og rapporten «Bymiljøetatens foreløpige 
vurdering av eksisterende trær og viktige naturtyper» (2016) innenfor planområdet til 
områderegulering for Skøyen». Videre er det gjennomført befaringer den 10.1.2017 og 
13.1.2017 for å forbedre kunnskapsgrunnlaget om naturtyper og store gamle trær og 
for å kartlegge store gamle trær i hele planområdet. 
Byens trær (PBE, 2016) er også benyttet som grunnlag.

Rapportene «Åpning av Hoffselva», Norconsult 2015 og «Gjenåpne delstrøm av 
Frognerelva», Cowi 2016, beskriver muligheter ved åpning og tilrettelegging av 
Hoffselvas elveløp fra Smestaddammen til fjorden og Frognerelva fra Drammensveien 
til Frognerkilen. 

0-alternativet
0-alternativet innebærer i utgangspunktet få endringer fra dagens situasjon for 
naturmiljøet, men det er forutsatt at det opparbeides en kyststi. Dette vil kunne 
medføre større slitasje på verneverdig natur sør for planområdet, ved at det 
tilrettelegges for økt ferdsel.

Planforslagets hovedalternativ og alternativ 2
I utgangspunktet legger planforslaget opp til fortetting av eksisterende bebyggelse 
i områder som er foreslått regulert til sentrumsformål. Dette vil ikke gi negativ 
påvirkning på naturverdier, så lenge man tar hensyn til og bevarer store gamle 
trær. Slike problemstillinger er i første rekke aktuelle øst i planområdet, der 
det er registrert fl ere trær som faller under defi nisjonen av denne naturtypen. 
Områdereguleringen sikrer i stor grad hensynet til store gamle trær gjennom 
bestemmelsenes § 4.2.2 som sier at «Nye tiltak skal plasseres slik at større trær og 
annen verdifull vegetasjon i størst mulig grad bevares.» 

Områdene innerst i Bestumkilen som i dag brukes til båtopplag er foreslått omregulert 
dels til sentrumsformål, idrettsanlegg og barnehage, dels til grønnstruktur/park. 
Selv om det medfører oppføring av ny bebyggelse, vil konsekvensene likevel i sum bli 
noe positive for naturmiljøet i og med at det etableres vegetasjon i områder som nå 
er dekket av asfalt. Man må imidlertid være obs på eventuell negativ påvirkning på 
mudderbanken i utløpet av Hoffselva under anleggsarbeidet. Dette kan eksempelvis 
være tilslamming fra anleggsvann med høyt partikkelinnhold, eller direkte inngrep i 
selve mudderbanken.

Langs den sørvendte skråningen mot E18 på Tingstuåsen er et i dag ubebygd 
område foreslått omregulert til kombinert forretnings- og boligformål. Berggrunnen 
består av kalkstein, som i utgangspunktet gir grunnlag for artsrike naturtyper, men 
vegetasjonen her er så påvirket at den likevel ikke innehar spesielle naturverdier. 

Planforslaget innebærer at både Frognerelva og Hoffselva blir åpen over en lengre 
strekning enn i dag. Dette anses som utelukkende positivt, siden åpne elveløp gir 
leveområder både for fi sk, fugl, pattedyr og planter. Det er likevel viktig at man 
opptrer hensynsfullt i arbeidet med å åpne disse vassdragene, noe som innebærer at 
man prøver å ta vare på så mange trær og så mye av eksisterende vegetasjonsdekke 
som mulig.
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Konklusjon
Planen legger til grunn å åpne elvene og ivareta verdifulle trær. Dette kan bidra 
positivt til artsmangfold og naturmiljøet for øvrig. Elvene bidrar til å rense luft og 
vann, samt tilføre liv til byen gjennom at den skaper leveområder for fi sk, insekter, 
fugler og dyr. 

3.5.3 Landskap

Kunnskapsgrunnlag og metode
Rapportene «Åpning av Hoffselva», Norconsult 2015 og «Gjenåpne delstrøm av 
Frognerelva», Cowi 2016, beskriver muligheter ved åpning og tilrettelegging av 
Hoffselvas elveløp fra Smestaddammen til fjorden og Frognerelva fra Drammensveien 
til Frognerkilen. Kvalitetskart med angivelse av kvaliteter på Skøyen PBE2016. 
Sol-/ skyggestudier for hele planområdet gjennom fl ere tidspunkt på dagen og 
gjennom året. Se fi gurer under (3.5.3.2-3.5.3.9) for 1.mai, fra 3d modell for hele 
planområdet.

0-alternativet
0-alternativet innebærer ingen endring for landskapet på Skøyen. 

A-lokaliteter

B-lokaliteter

C-lokaliteter

Kartlagte trær 13.1.17

Planavgrensning

Naturtyper

3.5.2.1 Temakart som viser naturtyper i og rundt planområdet. Trær som ble kartlagt 
den 13.1.17, men som ikke er registrert som naturtypelokaliteter, er vist med stiliserte 
tre-ikoner. Merk også den nykartlagte lokaliteten på Tingstuåsen, i vestenden av 
planområdet.



240

Planforslagets hovedalternativ og alternativ 2
Planforslaget innebærer mindre veiarealer, færre asfaltfl ater og restarealer. Det 
legges til grunn mindre utfl ytende arealer, men strammere, bymessig, mer kompakte 
løsninger med mer grønt preg. 

Skøyen er i stor grad allerede bebygget, og konsekvensene for landskapet omfatter 
primært forhold knyttet til økte byggehøyder som påvirker fjernvirkningen fra sjøen og 
åsene rundt. 

Randsonen til deler av småhusområdene transformeres og endrer karakter fra spredt 
boligbebyggelse med grønt preg, til bymessige, tett bebyggede områder. Skråningene 
bebygges med høyere utnyttelse mot Nedre Skøyen. Det grønne preget som åsene 
gir fra avstand vil reduseres, og opplevelsen av nærhet til det grønne vil endres fl ere 
steder.

Åpning av elvene Hoffselva og Frognerelva med tilrettelegging av arealene langs 
elveløpet for ferdsel, opphold og møteplasser, gir elvene større betydning som 
grøntdrag og rekreasjonsområder. 

Sol- og skyggestudiene viser at ny bebyggelse med de høydene som foreligger i 
planforslagets hovedalternativ vil påvirke solforholdene noe negativt på gateplan. 
Det må stilles høye krav til hvordan ny bebyggelse utformes og struktureres ved 
detaljregulering for å minimalisere skyggevirkning og sikre best mulig solforhold.

Fase med E18 i dagen
Før E18 legges i tunnel, vil den sørlige kanten langs Tingstuåsen ikke kunne bebygges, 
og fjernvirkning fra sjøen mot Bestumkilen vil forbli den samme som i dag.

Det siste manglende lenken i turveisystemet mellom Drammensveien og Frognerkilen 
kan ikke etableres uten at E18 legges i tunnel. Man får derfor ikke fullført forbindelsen 
og grøntdraget mellom Frognerparken og fjorden.

Konklusjon
Utbyggingen kan redusere opplevelsen av de grønne veggene i landskapsrommet. 
Åpning av Hoffselva, etablering av Frognerelva-allmenningen, og etableringen 
av nye parker langs disse er svært positivt for bevaring og styrking av viktige 
landskapeelementer i området. Sjølystparken knytter sammen grøntområdene 
langs vannet, og danner et sammenhengende grøntbelte fra Bygdøy og gjennom 
planområdet til Maritim i vest. Småhusområdene vil få en mer bymessig og et mindre 
grønt preg i overgangen mot utviklingsområdene, og Harbitzalléen vil gå fra å være et 
grønt småhusområde til et bymessig, tett byområde.

3.5.3.1 Skøyen ligger lavt mellom Tingstuåsen (til venstre) og Hengsåsen (til høyre)
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3.5.3.2Sol- og skyggestudier av hele planområdet 0-alternativet, 1. mai kl. 09:00
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3.5.3.3 Sol- og skyggestudier av hele planområdet 0-alternativet, 1. mai kl. 12:00
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3.5.3.4 Sol- og skyggestudier av hele planområdet 0-alternativet, 1. mai kl. 15:00
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3.5.3.5 Sol- og skyggestudier av hele planområdet 0-alternativet, 1. mai kl. 18:00



245

3.5.3.6 Sol- og skyggestudier av hele planområdet planforslaget, mai kl. 09:00
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3.5.3.7 Sol- og skyggestudier av hele planområdet planforslaget, mai kl. 12:00
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3.5.3.8 Sol- og skyggestudier av hele planområdet planforslaget, mai kl. 15:00
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3.5.3.9 Sol- og skyggestudier av hele planområdet planforslaget, mai kl. 18:00
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3.6 Samfunn

3.6.1 Klimavennlig utbygging

Kunnskapsgrunnlag og metode
Klima- og energistrategi for Oslo (Klimaetaten, 2016) omhandler strategier og mål 
for redusert klimagassutslipp og nye, fornybare og mer robuste energisystemer. 
Strategien har 16 satsningsområder. 

Mål i kommuneplan for Oslo 2015: internasjonalt ledende miljøby:
• Satsing 1 Oslos klimagassutslipp skal reduseres med 50 prosent innen 2030 i 

forhold til 1991-nivå
• Satsing 2 Fremme klimavennlig arkitektur og byutvikling
• Satsing 3 Det skal satses sterkt på effektiv ressursutnyttelse og kretsløpsbasert 

avfallshåndtering
• Satsing 4 Klimanøytral persontransport og mer miljøvennlig vare- og 

godstransport skal prioriteres
• Satsing 5 Det skal satses på effektivisering av energibruk og på å øke andelen 

fornybar energi

Nasjonal transportplan 2018-2029 (NTP):
Personveksten i byområdene skal tas med kollektivtransport, sykling og gange. Dette 
innebærer nullvekst i personbiltrafi kken. Statlige planretningslinjer for samordnet 
bolig-, areal- og transportplanlegging (2014) legger opp til at utbyggingsmønster 
og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere 
transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer.

Endret transport- og trafi kkarbeid som følge av planforslaget er analysert ved hjelp 
av transportmodellberegninger og trafi kksimuleringer i tilleggsvurdering for sykkel 
spesielt. 

0-alternativet
Etablering av Fornebubanen med sykkelparkeringsanlegg vil bedre kollektivtilbudet 
for Skøyen og sannsynligvis bidra til at fl ere velger miljøvennlige reiser fremfor 
privatbil.  Planområdet ligger innenfor Hafslunds konsesjonsgrenser for fjernvarme, 
og store deler er tilknyttet eksisterende fjernvarmenett. Det er bygget to 
varmesentraler, Skøyen Varmesentral og Hoff Varmesentral.

Planforslagets hovedalternativ og alternativ 2
Klimavennlig byutvikling er langt på vei sikret gjennom krav om kvalitetsprogram 
ved tekniske anlegg og ved utbyggingsprosjekter på mer enn 15 000 m2 BRA. Ved 
detaljregulering av tekniske anlegg og av utbyggingsprosjekter på mer enn 15 000 
m2 BRA skal det foreligge et kvalitetsprogram for miljø og energi. Miljøprogrammet 
skal redegjøre for byggeprosjektets miljøkvalitet og oppfølging av dette med hensyn 
til transport, energibruk, utslipp, lokalklima, materialvalg, og massehåndtering. 
Programmet skal også beskrive hvordan prosjektets miljøkvalitet skal følges opp 
i bygge- og anleggsfasen. Oslo kommune eier store deler av båtopplagstomten på 
Sjølyst. Dette gir kommunen anledning til å benytte mer klimavennlige løsninger.

Byutvikling og fortetting nær kollektivknutepunktet på Skøyen bidrar til å redusere 
transportbehovet, og gir svært god kollektivdekning for nye boliger og arbeidsplasser 
i området. Dette bidrar til at fl ere reiser kan gjøres med kollektiv, sykkel og gange, 
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som er nødvendig for å begrense trafi kkveksten i Oslo. Trafi kkreduserende tiltak 
vil begrense framkommeligheten for biltrafi kken i planområdet og gjør det mindre 
attraktivt å velge bilen.  En del av biltrafi kken fl yttes til andre deler av veinettet og 
skaper fortsatt trafi kkarbeid og utslipp.

Redusert utslipp fra biltrafi kken og høyere andel miljøvennlige reiser er nødvendig for 
å få bukt med veksten i klimagassutslipp. Det vil være nødvendig med overordnede 
tiltak som reduserer bilbruken i Osloregionen som helhet. Det er et politisk mål å 
redusere biltrafi kken i Oslo med tredjedel innen 2030 sammenlignet med 2015-nivå.

Klimatilpasset byutvikling betyr også at det må tas hensyn til eksisterende 
vegetasjon, grøntområder og trær. Dette er viktig både for luftkvaliteten og 
overfl atevannshåndteringen. Planen styrker eksisterende kvaliteter og etablerer 
nye grøntområder. Det skal etableres grønne tak også der taket brukes som 
uteoppholdsareal eller energiproduserende tiltak. Siden grunnen på Sjølyst 
hovedsakelig eies av kommunen, bør det stilles høye krav til bebyggelsen både for 
klimatilpasning og estetisk utforming. Sjølyst kan bli et nytt klimakvarter i Oslo.

Konklusjon
Byutviklingsgrep og infrastruktur som tilrettelegger for en høyere andel av 
miljøvennlig transport, samtidig med restriktive tiltak for biltrafi kken, kan bidra til 
reduksjon i veksten av klimagassutslippene. Tiltakene som ligger i planforslaget for 
Skøyen gir ikke et entydig bilde av konsekvenser for samlet trafi kkarbeid. En helhetlig 
tiltakspakke for Oslo vil være et svært godt virkemiddel for å redusere biltrafi kk og 
utslipp fra transport, utover det konkrete tiltak innenfor planområdet kan sikre. 

Transportsystem og infrastruktur som foreslås er lagt opp for å begrense 
klimagassutslipp. Styrking av det grønne bidrar også positivt for klimaet. Planens 
bestemmelser sikrer langt på vei klimavennlig byutvikling på de enkelte felt. 

3.6.2 Befolkningsutvikling og boligbygging 
Kunnskapsgrunnlag og metode
Kommuneplanen mot 2030 legger til grunn en områdeutnyttelse på 125 % i 
planområdet.  Det er arbeidet med 3D-studier av utviklingspotensiale på Skøyen. 

I henhold til Utearealnormer for felles leke- og uteoppholdsarealer for boligbygging 
i indre Oslo (2012) innebærer kravet til uteoppholdsareal for områdetype 2 og 3, at 
henholdsvis 20 % og 30 % av minste felles uteoppholdsareal skal være solbelyst i 
til sammen 5 timer 1.mai, hvorav minst 3 timer mellom klokken 15.00 og 20.00. For 
å sikre tilfredsstillende solforhold i henhold til uteoppholsarealnormen(2012) er det 
gjort sol-/solskyggestudier for hvert felt med boliger. Her er det kartlagt solbelyst 
areal for kl. 16.00, 17.00 og 18.00.

0-alternativet
Skøyen er allerede utviklet maksimalt innenfor eksisterende kommunedelplan. 
0-alternativet vil derfor ikke medføre særlige endringer i antall boliger. Det forutsettes 
ca. 1500 boliger og 3030 bosatte i 2030 i 0-alternativet. Planområdet har i dag høy 
andel næring, mens de tilgrensende områdene er tilnærmet rene boligområder. 
Planområdet har i dag ca. 3000 bosatte og 1500 boliger.

Planforslagets hovedalternativ og alternativ 2
Områderegulering gir rammer for boligbygging, men eksakt antall boliger avhenger 
av utforming av detaljregulering. Planforslagene muliggjør en områdeutnyttelse 
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på 149 % uten Tingstuåsen (138 % med Tingstuåsen) - det vil kunne gi opptil 13 
900 bosatte på Skøyen og rundt 7000 boliger totalt, basert på en gjennomsnittlig 
leilighetsstørrelse på 74 kvm og ved at leilighetsfordelingsnormen er lagt til grunn. 
Ved utregning av antall bosatte er det brukt en boligfrekvens på 1,99 per bolig, som er 
tilsvarende for gjennomsnittet i Oslo i 2017. Usikkerhetsmarginen er på 5 %.

Områdeutnyttelsen ligger på 149 %. I arbeidet med områdereguleringen har man 
sett at det er mulig å øke graden av utnyttelse rundt knutepunktet. Skøyen er et 
av Oslos viktigste knutepunkter. I dag er det en høy andel næring i området. Den 
høye utnyttelsesgraden gjør at kvaliteten på bygninger, uteoppholdsarealer og 
offentlige rom blir svært viktig i disse områdene. Dette må man følge opp i påfølgende 
reguleringsplaner.

Etter at planforslaget er realisert vil hele planområdet ha en boligandel på 43 %. 
En økning av boligandelen i planområdet er positivt og bedrer forutsetningene for 
å skape en 24-timers by på Skøyen, selv om boligandelen helst burde være enda 
høyere. Til sammenlikning har Grünerløkka en boligandel på 66 % og Majorstuen på 
58 % [1]. 

3.6.2.2 Sol- og skyggestudier av Skøyenhagen, 
1 mai 16:00 i planforslaget

3.6.2.4 Sol- og skyggestudier av Skøyenhagen, 
1 mai 17:00 i planforslaget

3.6.2.1 Sol- og skyggestudier av Skøyehagen, 
1. mai kl. 16:00 o-alternativet

3.6.2.3 Sol- og skyggestudier av Skøyehagen, 
1. mai kl. 17:00 o-alternativet
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3.6.2.6 Sol- og skyggestudier av Skøyenhagen, 1. mai 
18:00 i planforslaget

3.6.2.5 Sol- og skyggestudier av Skøyehagen, 1. mai 
kl. 18:00 o-alternativet

Sol- og skyggestudiene viser at det er mulig å tilfredsstille kravene i utearealnormen 
for boligbebyggelsen. Her er sol- og skyggestudier fra Skøyenhagen boligpark vist 
som eksempel (se fi g. 3.6.2.1-3.6.2.6).  Dette må sikres videreført i detaljutforming 
ved detaljregulering og utvikling av det enkelte felt.

Konklusjon
0-alternativet gir ikke økning av boliger av betydning. Planforslaget vil gi rundt 
7100 boliger og 11 200 fl ere bosatte enn i dag på Skøyen når planen er utbygd, 
og bidra til å dekke fremtidig boligbehov i Oslo. Det er i hovedalternativet og 
alternativ 2 lagt til rette for en områdeutnyttelse på 149 %. For planområdet med 
Tingstuåsen ville områdeutnytelsen ha vært på 140 %. Dette er noe høyere enn det 
som er vist i kommuneplanen. Den sentrale beliggenheten ved et av landets største 
kollektivknutepunkt tilsier at forslåtte utnyttelse som er i tråd med en arealeffektiv 
utvikling. Boligandelen i området vil øke fra 22 % til 43 % og krav til solfylte 
uteoppholdsareal i henhold til norm for uteoppholdsareal vil kunne oppnås.

3.6.3 Folkehelse 

Kunnskapsgrunnlag og metode
Oslohelsa – oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorene (Helseetaten, 
2016) gir en oversikt over helsetilstanden i befolkningen og hvilke faktorer som 
påvirker den. 
Folkehelseplan for Oslo 2017-2020. Helse og trivsel for alle-vårt felles ansvar (Byrådet, 
2017)
Folkehelseprofi l 2014, Bydel Ullern viser noen trekk ved helsetilstanden i bydelens 
befolkning og forhold som virker inn på denne.  Andelen over 80 år er høyere i 
bydelen enn Oslogjennomsnittet. 

0-alternativet
Etablering av skole og fl erbrukshall på Hoff vil stimulere til fysisk aktivitet blant barn 
og unge og være positivt for folkehelsen. I tillegg vil økt tilrettelegging for sykkel bidra 
positivt også i O-alternativet både pga etablering av sykkelanlegg i Hoffsveien, men 
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også etablering av sykkelparkering ved kollektivknutepunktet, noe som muliggjør 
enklere tilgjengelighet til kollektivtransport. For de eldre vil ikke situasjonen være 
annerledes enn i dag.

Planforslagets hovedalternativ og alternativ 2
Skøyen utvikles tett rundt knutepunktet med høy kollektivdekning og korte avstander 
mellom målpunkter, dermed kan fl ere reiser tas med sykkel og gange.  Styrking og 
tilrettelegging av turstier langs grøntdrag og elver, gir lengre og sammenhengende 
turveisystemer, styrker forbindelsen til marka og friområder, og stimulerer til mer 
aktivitet blant befolkningen. Etablering av Havnepromenaden gir tilgjengelighet til 
og mulighet for ulik type bruk med sin brede, rekreative funksjon nærme sjøkanten. 
Dette vil, sammen med bedre tilrettelegging av ro- og padlearealer bidra til økt 
folkehelse. Ny skole med fl erbrukshall og nye barnehager gir også tilgang på fl ere 
aktiviteter og lekeplasser som bidrar til økt folkehelse. 

Ett tett byområde med tilgang til sentrumsfunksjoner, mulig bydelsadministrasjon, 
bibliotek og andre byfunksjoner i tillegg til nærhet av grønnstruktur, sjøfront, brede 
havnepromenader og kyststier, bidrar til at Skøyen kan være et område man kan bo 
gjennom hele livet, et byområde som virker aldersvennlig og bo og leve i og vil bidra 
til aktiv aldring. 

Utvikling av Skøyen vil gi fl ere boliger i rød støysone i soner med dårlig luftkvalitet, 
hvilket er negativt for folkehelsen. Ved detaljprosjektering av delområder må det i 
utformingen legges vekt på at bebyggelsen skal skjerme for støy og at det dannes 
stille sider for boliger og uteareal.

Konklusjon
Byutvikling som legger til rette for sykkel og gange, styrking av turveier og bygging 
av idrettsanlegg er positivt for folkehelsen. Tilgangen til rekreasjonsarealer bedres og 
kvaliteten på uterommene øker. Tilgangen til kollektivtransport bedres.

Aktiv transport som sykling og gåing gir bedre helse gjennom økt fysisk aktivitet og 
mindre luftforurensning og støy, samtidig som økt andel syklister og fotgjengere 
kan bidra til bedre trafi kksikkerhet. En nærmiljøutvikling med trygge grøntområder 
og parker vil være positivt for miljøet og samtidig skape sosiale møteplasser for folk 
i alle aldre som kan bidra til økt fellesskap og mindre ensomhet. Gode og trygge 
barnehager og skoler er avgjørende for barn og unges helse. 

Flere boliger i rød støysone og i områder med dårlig luftkvalitet kan være negativt 
for folkehelsen. Det må i detaljregulering av boliger og uteoppholdsarealer sikres en 
optimalisering av støyskjerming og kvalitet på uteoppholdsarealene. 

3.6.4 Nærmiljø - barn og unges oppvekstsvilkår 

Kunnskapsgrunnlag og metode
PBE gjennomførte 12.04.16 et medvirkningsmøte med barn og unge fra området. 
Barn fra 4.-7. trinn fra Skøyen skole, Bestum skole og Smestad skole deltok i 
arbeidsverksted på dagtid. På kveldstid var det møte med Ullern og Frogner 
ungdomsråd hvor det deltok 7 representanter fra ungdomsskoletrinnet fra Øraker, Ris 
og Majorstuen, og fra Nydalen og Blindern videregående skoler. Prosessen ga PBE 
god innsikt i barn og unges bruk av området i dag, og hva de savner på Skøyen.
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0-alternativet
Per 1.1.2013 hadde bydel Ullern 31 443 innbyggere, 7 295 av disse var barn og unge 
i alderen 0-19 år. Skøyen sentrum brukes per i dag i liten grad av barn og unge, da 
det ikke fi nnes mange tilbud til målgruppen her. Steder innenfor planområdet som 
brukes, er Monierparken og Karenslyst Allé. Rett utenfor området brukes Ferdbanen, 
og skaterampa i Frognerkilen, Skøyen skole, badeplassene og turstiene langs hele 
Bestumkilen. Planområdet mangler generelt arealer og tilbud for barn og unge, både 
lekeplasser, skoler, kultur- og idrettstilbud. Området har også mye trafi kk og mange 
barrierer, og er lite tilrettelagt for trygge forbindelser for barn og unge. Det er ingen 
offentlige lekeplasser i området utenom skolegårder og barnehager. Målpunktene for 
barn og unge ligger i ytterkantene av planområdet.

Etablering av skole og fl erbrukshall på Hoff er svært positivt for nærmiljø og barn 
og unge på Skøyen. Området mangler i dag møteplasser for denne målgruppen og 
mange har allerede lang skolevei. Det er få tilbud til de minste barna, med få eller 
ingen lekeplasser utover barnehagene i området.

Planforslagets hovedalternativ og alternativ 2
Ny boligbygging på Skøyen vil medføre fl ere beboere og fl ere barn. De fl este nye og 
eksisterende målpunkter for barn og unge ligger på sørsiden av ny bygate, mens den 
nye skolen ligger på nordsiden.  Det er foreslått nye forbindelser mellom områdene 
for gode og trygge forbindelser på tvers av de trafi kkerte barrierene i området. Det 
vil være tre planskilte krysninger over E18, som i dag (se fi gur 3.6.4.1). Disse vil få 
økt bruk, og vil bli viktigere forbindelser enn de er i dag. Undergangen under E18 ved 
Skøyen torg vil forbedres for gående og syklende.

Nedre Skøyen vei, Harbitzalléen og turstien langs Hoffselven blir viktige skoleveier. 
Barna som bor på Sjølyst må krysse trafi kkerte gater for å komme til skolen. Trygge 
krysninger for skolevei må sikres i detaljreguleringene. Det sikres sykkelvei til skolen 
fra øst og sør vest i tillegg til de eksisterende gang-/ sykkelforbindelsene nord for 
foreslått skole. 

Det er i planen et mål å innpasse lekeplasser og møteplasser for barn på arealene 
som er avsatt til torg og møteplasser i sentrumsområdet. Det er ikke sikret spesifi kke 
arealer til dette i områdereguleringen, og man må derfor følge opp dette i påfølgende 
reguleringsplaner.

Planen legger opp til at skole og barnehager utformes for å ha en viktig lokal funksjon 
i hverdagen utover skoletiden, hvilket er svært positivt for nærmiljøet.  Skolegård og 
barnehagenes uteareal er tilgjengelig etter skoletid og etter at barnehagen er stengt. 
Dette er positivt for barn og unge som får fl ere områder tilpasset lek.

Konklusjon
Tiltakene i hovedalternativene, spesielt Sjølystparken og et sammenhengende 
turveinett langs Hoffselva, gir store positive konsekvenser for nærmiljøet og for barn 
og unge. Det er viktig å sørge for trygge forbindelser mellom målpunkter for barn og 
unge. Flere barnehager gir fl ere arealer til barn og unge etter stengetid i tillegg til fl ere 
barnehageplasser. Etablering av ny skole og fl erbrukshall på Hoff ligger inne i både 
0-alternativet og i planalternativet og gevinsten av skolen er lik i begge alternativene.
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3.6.5 Økonomiske konsekvenser  

Kunnskapsgrunnlag og metode
Det er ikke gjort samfunnsøkonomiske analyser av konsekvenser av planforslaget. 
Eiendoms- og byfornyelsesetaten har utarbeidet en oversikt over kostnader knyttet til 
opparbeidelse av de ulike gatene, torgene, parkene og annen offentlig infrastruktur.

0-alternativet
Utbygging av sykkelfelt i allerede vedtatt reguleringsplan i Hoffsveien samt etablering 
av kyststi ligger inne i O-alternativet.  

Planforslagets hovedalternativ og alternativ 2
Det er i planforslaget lagt til grunn at de offentlige rommene og gatene, samt 
Fornebubanen, skal helt eller delfi nansieres gjennom private tilskudd. E18 i tunnel vil 
være den største enkeltinvesteringen, men det er ikke vurdert eller avklart hvordan 
tiltaket skal sikres fi nansiering. Per 2017 ligger ikke tiltaket inne i kommunale eller 
statlige økonomiplaner, og er ikke omtalt i Oslopakke 3. For etablering/oppgradering 
av parker, plasser, bekkeåpninger, gater og gang- og sykkelveier er fi nansiering tenkt 
sikret gjennom utbyggingsavtaler som sikrer grunneierbidrag til offentlig grønn- og 
teknisk infrastruktur.

3.6.4.1 Avstand til nærmiljøanlegg og målpunkter for barn og unge, samt viktige, 
trygge forbindelser i planområdet
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Det legges opp til at det offentlige selv skal bygge barnehager og skoler, noe som vil 
medføre betydelige kostnader for kommunen, både til bygging og til erverv av tomter 
for barnehager og skole. Etableringen av disse forutsetter innløsning av eiendom, 
eller krever at kommunen kjøper opp aktuelle eiendommer.

Kommunen eier størsteparten av tomten for båtopplaget i Bestumkilen, som har 
stort byutviklingspotensial. Staten eier et lite område mot Hengsåsen. Klargjøring 
av båtopplagstomten for utbygging antas å være omfattende, knyttet til teknisk 
infrastruktur og stabilisering av grunnen. Det er også her forutsatt at utvikler 
av eiendommen også bekoster den tekniske infrastrukturen. Dette fordrer en 
balanse mellom kostnader ved å utvikle tomten, og gevinst ved salg av eiendom. 
De økonomiske konsekvensene ved å fl ytte båtplassene til et annet sted innenfor 
Fjordbyen vest er foreløpig ukjent. Kostnader ved fl ytting av båtplasser og båtopplag 
er ikke kjent per 2017, da det skal jobbes videre med løsninger for dette. Eventuelle 
fi nansieringsløsninger er ikke på plass.

Man antar at forslaget til områdereguleringsplan vil ha positiv økonomisk konsekvens 
for mange grunneiere i området i form av økt verdi på eiendommer. Det legges opp til 
et grunneierbidrag for gjennomføring av torg, gater, parker mm.

Konklusjon
Områdereguleringens store utbyggingspotensiale fordrer omfattende investeringer 
i offentlige rom, blågrønn struktur, offentlig tjenesteyting. Eiendomsutviklerne 
forutsettes å bidra økonomisk gjennom utbyggingsavtaler. E18 i tunnel og fl ytting av 
båtopplag og båtplasser er ikke kostnadsberegnet, og det foreligger ikke fi nansiering 
for disse tiltakene per 2018.

3.6.6 Konsekvenser av anleggsvirksomhet og rekkefølgeavhengighet 

Planforslagets hovedalternativ
Bygging av Fornebubanen, omlegging av E18 og fl ytting av trikketraséen til 
Drammensveien og Hoffsveien er store prosjekter i området, som vil kreve omfattende 
anleggsvirksomhet og etablering av omkjøringstraseer i anleggsperioden. Flere 
elementer i planen er avhengig av fremdrift og gjennomføring av disse prosjektene. 
Etablering av Fornebubanen medfører byggegrop og anleggsvirksomhet i Hoffsveien 
og i parken ved Sofi enlund. Anleggene vil medføre betydelig anleggstrafi kk som 
vil berøre både anleggsområdet og, for visse midlertidige omkjøringsveier, også 
områdene rundt. Fremdrift for fl ytting av trikketrasé og oppgradering av Hoffsveien/
Sofi enlund må koordineres med Fornebubanen, slik at man slipper å grave opp gaten 
fl ere ganger. For å få til tosidig bebyggelse i Hoffsveien må byggene i Hoffsveien 
1A rives slik at Hoffsveien kan fl yttes.  Etablering av Hoff park og torg, etablering av 
sykkeltrasé og utbygging i enkelte felt avhenger av fl ytting av trikketraséen. Det er 
mange gjensidige avhengigheter som må koordineres, og som styres av fremdriften 
til Fornebubanen. 

Masser fra Fornebubanen kan brukes til utfylling i Bestumkilen, og deler av Sjølyst 
vil ikke kunne bygges ut før det er sikret et nytt areal for båtopplag og båtplasser 
innenfor Fjordbyen Vest.

Fase med E18 i dagen
Store deler av Skøyen kan bygges ut parallelt med at E18 legges om. Noen områder 
kan imidlertid ikke utvikles før E18 er lagt i tunnel og ny bygate er etablert (se fi gur 
2.3.2.5). 
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Planforslagets alternativ 2
Planforslagets alternativ 2, har samme avhengighet 
til Fornebubanen som hovedalternativet, bortsett 
fra at etablering av ny Hoffsvei ikke krever rivning 
av Hoffsveien 1A og deler av 1E. Dette forenkler 
prosessen og gir økt forutsigbarhet. Hoffsveien kan 
etableres i ny form gjennom tilbakeføringen etter at 
Fornebubanen er bygget

Konklusjon
Store anleggsarbeider knyttet til infrastruktur vil 
medføre betydelige ulemper i anleggsperioden, 
deriblant anleggstrafi kk på omkjøringsveier lokalt. 
Flytting av trikketraseen er utløsende for en rekke 
andre tiltak og viktig å prioritere.

3.7 Risiko og sårbarhet
Det er gjennomført en sårbarhetsanalyse med deltakere fra offentlige instanser 
med interesser innenfor planområdet. Til stede var PBE, EBY, BYM, Bydel Ullern, 
VAV og Jernbaneverket. ROS-analysen ble utarbeidet basert på et tidligere utkast 
til planforslag. Se vedlagte ROS-analyse for oversikt over metode. Følgende 
grunnlagsdokumenter ble lagt til grunn:
• Planbeskrivelse og plankart
• Bestumkilen grunnlagsrapport 2015
• Åpning av Hoffselva 2015
• Trafi kk Skøyen 2016

I analysen er det lagt til grunn kartinnsynsløsninger fra DSB, NVE, NGU, Mdir m.fl . 
I tillegg er det lagt til grunn hensynssoner fra kommuneplanen, samt relevante 
aktsomhetskart.

Innenfor området er følgende tema vurdert som svært sårbare:
• Ustabil grunn – svært sårbart
• Flom i vassdrag – moderat til svært sårbart
• Havnivåstigning stormfl o og bølgepåvirkning – svært sårbart
• Ekstremnedbør – svært sårbart
• Forurensning i grunn – moderat til svært sårbart
• VA-anlegg og ledningsnett – moderat til svært sårbart

Planområdet fremstår generelt som moderat til svært sårbart. Dette betyr imidlertid 
ikke at området kan ikke utvikles videre, men at det må gjennomføres mer detaljerte 
ROS-analyser og iverksettes risiko- og sårbarhetsreduserende i forbindelse med de 
kommende detaljreguleringsplanene.  

Det er i forbindelse med reguleringsplan for Fornebubanen strekningen Majorstuen 
– Lysaker utarbeidet fl ere relevante ROS-dokumenter. ROS for kollektivknutepunkt 
Skøyen (Civitas 22.8.2017) inneholder informasjon om viljestyrte handlinger under 
kapittel 2.5 om Skade utløst av kriminalitet. Dokumentet inneholder også informasjon 
om mulige skader i folkemengder.  Risiko- og sårbarhetsanalyse parsell 2 Lysaker 
Majorstuen (Norconsult 16.03.2017) omtaler tilsiktede handlinger, og at senere 
detaljprosjektering må gjennomføre mer detaljerte analyser knyttet til tilsiktede 
handlinger. 

3.6.6.1 Oversikt over anleggsvirksomhet for 
Fornebubanen i Hoffsveien. Gult viser åpen 
byggegrop, grønn viser lokkmetode
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4 Plankart og reguleringsbestemmelser

Plankart for hovedalternativet 
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Plankart for alternativ 2
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Hensynssonekart, hovedalternativet
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Hensynssonekart, alternativ 2
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1 Avgrensing 
Det regulerte området er vist på plankart merket kartnummer BVI-201414412 –1 og 2 datert 
28.06.18. 

2 Arealformål og hensynssoner 

2.1 Vertikalnivå 1 (under grunnen) 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: 
 Gate/Veg o_V1 (Ny bygate (Sjølystveien) under eksisterende miljølokk ved Sjølyst) 
 Torg (o_T11 og o_T13) 

2.2 Vertikalnivå 2 (på terreng) 

Bebyggelse og anlegg:   
 Boligbebyggelse (B1-4) 
 Sentrumsformål (S1-25) 
 Offentlig eller privat tjenesteyting (o_TY1)  
 barnehage (o_BH1-3) 
 Boligbebyggelse/forretning/off. eller privat tjenesteyting/bevertning/kontor (BKB1-

13) 
 Sentrumsformål/idrettsanlegg (svømmehall) (SI1) 

Sentrumsformål/havneområde i sjø (SHS1-2) 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: 
 Veg (o_V1-22) 
 Torg (o_T1-12) 
 Gang-/sykkelvei (o_GS1-2) 
 Trasé for jernbane (o_J1-4) 
 Stasjonsområde (o_SST4-5) 

Grønnstruktur: 
 Grønnstruktur (o_G1-8, o_G10-11) 
 Park (o_P1-6) 

Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone: 
 Friluftsområde i sjø og vassdrag (FSV1) 
 Småbåthavn (SBH1-2) 
 Idrett og vannsport (IV1) 
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2.3 Vertikalnivå 3 (over grunnen) 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: 
 Veg (o_V23 Bro Tingstuveien, o_V5 Bygdøy allé)  
 Torg (o_T1, o_T8, o_T7 (broer over Hoffselva) 
 Jernbane (o_J2-3) 

2.4 Hensynssoner 
 H190_1 Andre sikringssoner – (restriksjoner for anlegg i grunnen – Fornebubanen) 
 H190_2 Andre sikringssoner – (restriksjoner for anlegg i grunnen – Jernbane) 
 H310 Ras- og skredfare (steinsprang)  
 H320_1 Flom (stormflo) 
 H320_2 Flom (elveflom) 
 H410 Krav vedrørende infrastruktur (overvann) 
 H540_1-3 Hensyn grønnstruktur 
 H570_1-4 Bevaring kulturmiljø 
 H730_1-3 Båndlegging etter lov om kulturminner 
 H910_1-3 Gjeldende reguleringsplan skal fortsatt gjelde 

3 Generelle bestemmelser (for alle nivåer) 

3.1 Generelt plankrav  

Detaljregulering  
Før det gis tillatelse til tiltak innenfor feltene S1-25, SI1, BKB1-13, B1, B3-4, o_TY1, 
o_BH1-3, o_T1-13, o_P1-6, o_G1-8, o_G10-11 skal det for hvert av feltene foreligge vedtatte 
detaljreguleringsplaner, unntatt for tiltak knyttet til ro- og padlebanen i felt o_P2 og felt 
S10A. Øvrige offentlige torg, parker og grønnstruktur samt annen nødvendig teknisk 
infrastruktur, herunder utearealer i byggefelt og veger/gater, skal dersom disse ikke er regulert 
i separat plan, reguleres sammen med nærmest tilliggende byggefelt i samsvar med KDP for 
torg og møteplasser.  
 
Sjølyst 
Felt S18A-C og SI1 skal reguleres sammen med SHS1-2, o_BH3, o_G5, o_G6, o_G8, o_P1-
2, og o_T7-8. Nødvendig kjøreatkomst til servicebygg for småbåthavn i felt o_G8, og ro- og 
padlebane med klubbhus i felt o_P2 må sikres. Det skal legges til rette for 
snuplass/vendemulighet og parkeringsplasser tilknyttet ro- og padlebanen (o_P2) innenfor felt 
S18C eller o_BH3. Parkeringsplasser tilknyttet småbåthavnen og bebyggelse i felt SHS1-2 
skal innpasses i felt S18A, S18B eller SI1. 

Sykkeltrasé 
Ny gjennomgående sykkeltrasé skal reguleres i egen plan fra Moniér torg til krysset 
Harbitzalléen x Sigurd Iversens vei, og skal gå gjennom tidligere trikketrasé (o_T12, o_V11, 
o_T3, o_P6, o_T2 og o_V14). Sykkeltraséen skal kople seg på ny sykkeltilrettelegging 
gjennom o_P5 og o_V12 mot skolen i Nedre Skøyen vei. Fra o_T2 skal sykkeltraséenkoble 
seg på vedtatt sykkeltrasé nordover i Hoffsveien. .   
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Trikketrasé 
Trikketraséen gjennom feltene o_V8, o_V13, o_T2, o_T4 og o_T12, reguleres i en egen plan.  

Videreføring av sikringssone metrotunnel (H190_1) – Fornebubanen 
Ved utarbeidelse av nye detaljreguleringer innenfor hensynssone H190_1, skal hensynssonen 
med tilhørende bestemmelser videreføres. 

3.2 Bevaringsverdig bebyggelse  
Nye tiltak skal plasseres og utformes slik at bevaringsverdig bebyggelse kan bevares. 
Søknadspliktige tiltak som berører bevaringsverdiene skal forelegges Byantikvaren for 
uttalelse før det fattes vedtak etter plan- og bygningsloven.  

Bygninger og anlegg som skal bevares er vist med «juridisk linje for bygg, kulturminner mm. 
som skal bevares». Unntak tillates for Eurekabygget i felt S5, hvor sørøstlige del av 
bygningen kan rives for å gi plass til ny gatetrasé. Det tillates ikke på-, til- og ombygging som 
endrer bygningens eksteriør eller karakter, eller kommer i konflikt med viktige verneverdier. 
Ved restaurering eller reparasjon av eksteriøret skal opprinnelige eller eldre materialer, og 
elementer bevares. Dersom bevaringsverdig bebyggelse må erstattes med nybygg på grunn av 
brann eller av andre årsaker, tillates det oppført bebyggelse med samme plassering, 
dimensjoner og høyder. 

3.3 Dokumentasjonskrav 
Ved detaljregulering skal følgende dokumentasjon foreligge: 

 Lokalklimaanalyser utarbeidet samtidig med detaljregulering, det må dokumenteres at 
lokalklimaanalyse er lagt til grunn for utforming av bebyggelse og byrom med særlig 
vekt på virkningen for boliger, skole, barnehager og uteoppholdsarealer.  

 Dokumentasjon som redegjør for hvordan bebyggelsens utforming fungerer som 
støyskjerm mot støyskapende anlegg, for å beskytte områder med særlige 
støyfølsomme formål. 

 Dokumentasjon på overvannshåndtering og blågrønn faktor i henhold til kommunal 
norm.  

 Dokumentasjon som redegjør for bebyggelsens innvirkning på elveflom og stormflo, 
og hvilke tiltak som må iverksettes for å sikre seg mot vannskader. Egnede flomveier 
skal tilrettelegges og holdes åpne. 

 Utomhusplan/landskapsplan som viser detaljering av tilliggende by- og gaterom, 
eksisterende og planlagte terrenghøyder og overgang til omkringliggende terreng og 
tilpassing til øvrig byromsstruktur. Terrenghøyder, vegetasjon, skjæringer, fyllinger, 
murer, trapper og ramper, samt bymøbler som benker, sykkelstativ og 
uteserveringsareal skal vises i plan og snitt. Det skal også redegjøres for hvordan 
hensynet til overordnet gate- og byromsstruktur gir gode møtesteder og byrom.  

 Sol-/skyggediagram for ny bebyggelse og uterom som viser at byggehøyder sikrer 
gode solforhold på boligbebyggelsens utearealer, torg, i parker og grøntdrag.  

 Innenfor alle felt hvor det tillates offentlig tjenesteyting skal egnetheten for 
omsorgsboliger og sykehjem vurderes. Vesentlige vurderingskriterier vil være 
hvordan beboere kan være del av dagliglivet utenfor hjemmet, og hvilket 
mulighetsrom tomtens forutsetninger gir for et godt sykehjem med ulike løsninger for 
utforming. Belysningsplan. 
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For felt S18A-C, SI1 SHS1-2, o_BH3, o_G5, o_G6, o_G8, o_P1-2, og o_T7-8 skal følgende 
temaer utredes i detaljreguleringen: 

 endelig utforming av sjølinjen 
 ivaretakelse av biologisk mangfold knyttet til Hoffselvas utløp 
 mulighet for etablering av badeanlegg i sjøen og vannkvalitet  
 fundamentering av broer over Hoffselva 
 grunnforhold, stabilitet og fundamentering av tiltak 

 
Ved detaljregulering må føringer i følgende planer som skal utarbeides av det offentlige 
ivaretas:  

 veiledende plan for kabler og ledninger (VPKL) som blant annet omfatter avfallssug, 
flom og overvann. 

 detaljregulering for sentrale byrom og gater 
 helhetlig plan for grønnstruktur og elveløp  

Kvalitetsprogram for miljø og energi 
Ved detaljregulering av tekniske anlegg, og utbyggingsprosjekter på mer enn 15 000 m2 BRA 
skal det foreligge et kvalitetsprogram for miljø og energi. Det skal utformes i samråd med 
relevante fagmyndigheter og godkjennes av Plan- og bygningsetaten. 

Kvalitetsprogrammet skal redegjøre for prosjektets miljøkvalitet og oppfølgende avbøtende 
tiltak for transport, energibruk, utslipp, materialvalg og massehåndtering. Programmet skal 
også beskrive hvordan prosjektets miljøkvalitet skal følges opp i bygg- og anleggsfasen.  

4 Generelle bestemmelser (for de enkelte vertikalnivåer) 

4.1 Vertikalnivå 2 (på terreng) 

Bymessige og arkitektoniske kvaliteter 
Bebyggelse og anlegg, med tilhørende uteareal, og offentlige byrom skal ha høy arkitektonisk 
kvalitet, differensiert ut fra anleggenes rolle og betydning. Tiltakene skal utformes helhetlig 
og slik at de samspiller både estetisk og bruksmessig. Materialene skal være varige og 
oppfylle høye krav til funksjonell og estetisk kvalitet over tid. 

Det skal legges spesiell vekt på visuelle, romlige og fysiske forbindelser. Bebyggelse som 
grenser til sentrale gater, byrom og gårdsrom skal ivareta best mulig solforhold i de ulike 
byrommene. 

Første etasje ut mot hovedgater og torg skal ha en høyde på minimum 4 meter og varierte og 
åpne fasader. Publikumsrettede funksjoner herunder kulturformål, handel, servering, åpne 
resepsjoner og kantiner, idrettshall og sykkelverksted o.l., skal etableres som vist i illustrasjon 
2.2.2.2, kapittel 12.1. Gulvnivået til innganger skal ligge på nivå med tilgrensende gate, og 
høydeforskjeller skal tas opp inne i bebyggelsen. Fasader skal uformes slik at virksomheter 
henvender seg ut mot, og er synlige fra gatene. All bebyggelse skal ha inngang fra offentlige 
rom (hovedgater og torg), og det skal være hovedatkomst direkte til de enkelte 
publikumsrettede tilbud fra gateplan.  Innendørs koblinger mellom forretninger tillates ikke. 
Forretninger kan kun etableres i 1. etasje, men kan tillates etablert i 1. underetasje hvis denne 
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knyttes opp mot 1. etasje. Arealer til forretning skal spres i planområdet som vist i illustrasjon 
2.2.2.2, kapittel 12. Det tillates ikke etablert kjøpesenter for detaljhandel. 

Planområdet skal planlegges for flerfunksjonell bruk og skal ha en variasjon av boligtyper og 
størrelser. Det skal legges vekt på livsløpsstandard og gode uteoppholdsarealer. 
Næringsbebyggelse skal ha en brutto etasjehøyde på minimum 4 meter. Innkjørsel til felles 
garasjeanlegg skal inngå i bebyggelsen med en arkitektonisk helhetlig utforming. 
Parkeringsareal tillates ikke med eksponert fasade i 1. etasje. 

Takene skal vurderes som del av byens taklandskap og behandles som en del av tiltakets 
samlede arkitektoniske uttrykk. Tekniske installasjoner skal integreres i den arkitektoniske 
utformingen. Det skal etableres grønne tak og/eller takhager med godt vekstgrunnlag. Det skal 
vurderes om taket også kan brukes til energiproduserende installasjoner som solceller e.l.. 

Trær og vegetasjon 
Alle tiltak skal ta hensyn til viktige naturverdier slik at disse bevares og/eller videreutvikles. 
Detaljregulering skal redegjøre for hvordan vegetasjon og trær med jordsmonn og 
vekstgrunnlag på terreng eller lokk sikres. Nye tiltak skal plasseres slik at større trær og annen 
verdifull vegetasjon bevares. Med større trær menes trær med stammeomkrets over 100 cm, 
målt 1 meter over terreng.  

Overvannshåndtering 
Overvann skal tas hånd om åpent og lokalt, og iht. føringer i veiledende plan for kabler og 
ledninger (VPKL). Det skal avsettes areal innenfor hvert byggefelt slik at overvann kan 
infiltreres og fordrøyes åpent og lokalt, og ledes i trygge flomveier. Tiltak skal utformes slik 
at overvann fra planområdet ikke forårsaker flom i planområdet eller på tilliggende arealer. 
Det skal etableres overflate med infiltrasjonsevne i alle offentlige rom hvis mulig.  

Vassdrag 
Eksisterende vassdrag skal holdes åpne. Lukkede vassdrag (deler av Frognerelva og deler av 
Hoffselva) skal i detaljregulering vurderes gjenåpnet og inngå som en ressurs i 
overvannshåndteringen.  

Parkering 
Frem til ny parkeringsnorm er vedtatt av bystyret, skal parkering for bil og sykkel 
detaljreguleres/opparbeides etter følgende beregning:  
 
Bil: 
Maksimum 0,6 plasser per 100 m2 BRA bolig. 
Maksimum 2 plasser per 1000 m2 BRA forretning. 
Maksimum 1,6 plasser per 1000 m2 BRA kontor. 
Maksimum 1 plass per 10 seter for restaurant (bevertning). 
 
Sykkel:  
3 plasser per 100 m2 BRA bolig/studentboliger. 
Minimum 18 plasser per 1000 m2 BRA forretning. 
Minimum 21 plasser per 1000 m2 BRA kontor. 
Minimum 3 plasser per 10 seter i restaurant (bevertning).  
 
Når ny norm er vedtatt skal den til enhver tid gjeldende parkeringsnorm gjelde. 
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Sykkelhotell/-parkering skal etableres i tilknytning til innganger, utomhus, i parkeringskjeller 
eller andre innendørs arealer. Sykkelhotell/–parkering skal også etableres i tilknytning til 
oppgangene til metrostasjonen og ved bussholdeplasser. 

Støy 
Temakart for støy i den til enhver tid gjeldende kommuneplan skal legges til grunn i plan- og 
byggesaksbehandlingen. Skøyen ligger innenfor avvikssonen i gjeldende arealdel, og 
støynivået skal ikke forverres, men søkes forbedret. Næringsbebyggelse bør plasseres som 
støyskjerm mot støyskapende anlegg for å beskytte områder med særlige støyfølsomme 
formål.  

Luftkvalitet  
Utluftningskorridorer fra høytliggende terreng til fjorden må ivaretas både langs elver, bekker 
og i nord-sørgående retning i området. Bebyggelsesvolumer, plassering av bygg og mindre 
utluftingskorridorer skal tilpasses for best mulig utlufting og skjerming mot luftforurensning.   

Avfallshåndtering 
Helhetlige løsninger for avfallshåndtering, som avfallssug eller dypoppsamlere, forutsettes 
ivaretatt i henhold til veiledende plan for kabler og ledninger (VPKL), og skal inngå i 
detaljregulering. Innkaststedet til slike anlegg skal plasseres på mindre attraktive fellesareal 
innenfor det enkelte byggefelt.  

Fjernvarme og energi 
Anlegg og installasjoner for bruk av fossile brensler som medfører utslipp av klimagasser 
tillates ikke. Energiproduserende paneler, små vindgeneratorer og lignende tillates og skal 
fremstå som et integrert element i den arkitektoniske utformingen. 

Byggverk innenfor område hvor det etter energiloven av 29.06.1990 er gitt konsesjon for 
fjernvarme, skal tilknyttes fjernvarmeanlegget og tilrettelegges for forsyning av vannbåren 
varme i henhold til de til enhver tid gjeldende retningslinjer vedtatt av Oslo kommune. 

Tunnel/kulvert for teknisk infrastruktur 
Kulvert for all teknisk infrastruktur skal så langt det er mulig legges i tilknytning til veg eller 
gate. Alle kabler og ledninger skal graves ned eller plasseres i teknisk kulvert. 

4.2 Vertikalnivå 3 (Over terreng)  
Konstruksjoner over terreng skal utformes sammen med hjemmelshaver av eiendommen på 
og under terreng (under tiltaket). Høyder og tekniske løsninger skal ikke komme i konflikt 
med sikkerhet og fremføring av samferdsel under terreng.  

5 Bebyggelse og anlegg 

5.1 Generelle bestemmelser 

Utnyttelse 
Utnyttelsen er angitt per felt nedenfor. Areal under bakken inngår ikke i oppgitte BRA-tall.  
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Plassering av bebyggelse 
Alle fasader plasseres i formålsgrensen der det ikke er vist byggegrense. Mindre deler av 
fasader tillates tilbaketrukket for etablering av inngangssoner, fortauservering, variasjon av 
lange fasadeløp, variasjon i byromsforløp, eller liknende. Unntak for krav om å plassere 
fasade i formålsgrense gjelder for felt B2, felt BKB1 mot Harbitzalléen for å gi plass til 
allébeplantning, SHS1-2 og byggefeltene BKB3-5, BKB10, BKB12-13, B4, o_BH3, S1, S5-
7, S 10A, S17, S18C og S19 mot feltene o_G1-6 og o_G10-11. I detaljreguleringer for felt 
tilliggende til o_G1-6 og o_G10-11 skal bebyggelse plasseres slik at den tar hensyn til 
opplevelsen av grøntdrag, verdien av biologisk mangfold, terrengformasjoner og skaper 
egnede flomveier. 

Maksimal høyde 
Bygningshøyder skal være innenfor maksimal kotehøyde vist i plankart og fastsettes i 
detaljregulering i tråd med prinsipper i illustrasjon 2.2.2.1 i kapittel 12.2. Ved detaljregulering 
skal det vurderes og fastsettes lavere høyder mot viktige gater, byrom, torg, grøntdrag og 
parker som ligger nord og nordøst for bebyggelsen. Alle konstruksjoner inkludert 
konstruksjoner som skal sikre atkomst til felles uteareal på tak, må være innenfor angitt 
maksimal kotehøyde.  

Leilighetsfordeling 
Følgende leilighetsfordeling gjelder for alle felt med boligbebyggelse innenfor planområdet: 

Maks 35 % leiligheter med 35 - 50 m2 BRA 
Minst 40 % leiligheter over 80 m2 BRA, hvorav inntil 20 % kan bygges som 
kombinasjonsbolig med utleieenhet på ca. 20 m2 BRA integrert. 

Uteoppholdsareal for bolig 
Alle boliger skal ha gode og varierte uteareal for lek og opphold. Uteareal skal omfatte felles 
areal på terreng og/eller felles uteareal på takterrasser, og følge områdetyper som angitt under 
og fremgår av 5.2 til 5.5. 

Områdetype  Krav til minste felles 
uteoppholdsareal (MUFA) 

Andel av MUFA 
på terreng/lokk 

Krav til prosentandel 
solbelyst MFUA i 5 timer 
1.mai (minst 3 timer 
mellom kl.15.00 og 20.00) 

1 12 % 0 % 20 % 

2 16 % 60 % 20 % 

3 20 % 60 % 30 % 

Etablering av barnehager  
Innenfor felt o_BH1-3 og BKB10 skal det etableres barnehager.  

I o_BH1skal det etableres minimum 7 barnehageavdelinger i eksisterende bebyggelse, i 
o_BH2 skal det etableres minimum 3 barnehageavdelinger utover de 4 eksisterende 
barnehageavdelingene. 
 
Innenfor felt S17 og BKB1 skal det etableres en barnehage med 4 avdelinger per 350 boliger. 
Innenfor planområdet i felt S3-16, S18B, S19, S22, S23, BKB2-11 skal en barnehage med 4 
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avdelinger per 350 boliger vurderes, og innpasses ved detaljreguleringen for det enkelte felt. 
Detaljregulering skal vise nærmere lokalisering og utforming.  

Uteoppholdsarealer for skole og barnehager 
For skole på o_TY1 skal uteoppholdsarealet være minimum 11 m2 per elev. For barnehager 
skal uteoppholdsarealet være minimum 24 m2 per barn. Kjøreareal, parkering, varelevering, 
lagring og liknende medregnes ikke i utearealet. Eksisterende terreng og vegetasjon egnet for 
lek skal søkes bevart. Bygninger skal plasseres slik at utearealene lokaliseres solfylt, skjermet 
for støy og gjerne inntil, eller med god tilgjengelighet til grøntstrukturen.  

Gangforbindelser  
I detaljreguleringen for de ulike felt skal det avsettes plass til gjennomgående gangpassasjer. 
Figur 2.3.1.3 i kapittel 12.3 skal være retningsgivende for plassering av gangpassasjene. 
Gangforbindelser som er vist med en prinsipiell plassering skal fastsettes i detaljregulering.   
Gangpassasjer skal etableres for hver 50-90 meter som en del av et finmasket nett av 
gangforbindelser. Passasjer skal være gjennomgående og ha fri høyde i minst to etasjer. 
Gangforbindelser gjennom de enkelte felt skal være tilgjengelig for allmennheten.  

5.2 Boligbebyggelse (B1-B4) 

Felt B1 
Feltutnyttelse:  160 % BRA 
Uteareal:  Områdetype 3 

Felt B2  
Nye tiltak skal ha småhuskarakter og opprettholde og styrke småhusområdets kvaliteter. Ny 
bebyggelse skal plasseres og utformes på en slik måte at området samlet fremstår med et 
arkitektonisk godt helhetlig preg i fht. gate-/byromsstruktur, bebyggelsesstruktur, volum, 
takform, materialbruk og tilstøtende områder for bevaring. Parkeringsplass på terreng skal 
regnes med i % BYA med 15 m2 pr plass. 
 
Feltutnyttelse:  Maksimum tillatt 28 % BYA  
Høyder:  Bebyggelse tillates oppført i maksimum 3 etasjer innenfor maksimal 

gesimshøyde på 10 m og mønehøyde 11,5 målt fra gjennomsnittlig 
planert terreng rundt bygningen.  

Uteoppholdsareal: For hver boenhet skal det sikres uteoppholdsareal etter følgende norm: 
a.) Minimum 150 m2 for eneboliger og tomannsboliger 
For andre boligtyper: 
b.) Minimum 100 m2 for boliger med BRA lik eller større enn 100m2 
c.) Minimum 50 m2 for boliger med BRA mindre enn 100m2 
Maksimum 33 % av uteoppholdsareal kan godkjennes som 
terrasse/balkong. Dersom terrasse/ balkong skal 
medregnes som uteoppholdsareal skal den ha minimumsareal på 10 m2 
og minimumsdybde på 2,40 m. 

 
Arealkravene gjelder også for eksisterende boliger hvor det skal gjennomføres større tiltak 
slik som hovedombygging, og ved fradeling av eiendommer. Takterrasser medregnes i 
uteoppholdsareal. Arealer brattere enn 1:3 tas ikke med i beregningen av uteoppholdsareal. 
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Nødvendig areal for kjøreadkomst og biloppstilling skal ikke regnes med i 
uteoppholdsarealet. 
 
Det stilles krav om godkjent utomhusplan før rammetillatelse gis. Utomhusarealene skal være 
ferdig opparbeidet i henhold til godkjent plan før brukstillatelse gis. 
 
Nybygg: På eiendommen Prinsessealléen 16 (gnr/bnr 3/159) tillates nybygg. Nybygg skal 
være frittliggende, men volum, proporsjoner, materialer og arkitektonisk språkform for øvrig 
som slutter seg til de andre villaene i området. Opprettelsen av frittstående nybygg er for 
øvrig ikke tillatt innenfor eiendomsgrensen. Unntak kan gis for nødvendige garasjer og uthus. 

Felt B3 
Feltutnyttelse:  100 % BRA 
Uteareal:  Områdetype 3 
Det skal etableres en enhetlig bebyggelsesstruktur som forholder seg til omkringliggende 
bevaringsverdig bebyggelse. Siktakse fra torg o_T12 mot Nedre Skøyen gård må sikres, og 
forelegges Byantikvaren. Byantikvaren skal uttale seg til søknader om tillatelse.  

Felt B4 
Feltutnyttelse:  200 % BRA  
Uteareal:  Områdetype 2 
Inntil 60 % av grunnflaten i hensynssone H540_1 kan bebygges.  
 
Atkomst til B4 skal reguleres særskilt ved detaljregulering av o_TY1. 

5.3 Offentlig eller privat tjenesteyting 

Barnehager (felt o_BH1-2) 
Innenfor hvert av feltene skal det etableres barnehage. Arealet skal være offentlig. 
Feltutnyttelse:  Maksimum tillatt 28 %-BYA   
Høyder:  Bebyggelse tillates oppført i maksimum 3 etasjer innenfor maksimal 

gesimshøyde på 10 m og mønehøyde 11,5 m målt fra gjennomsnittlig 
planert terreng rundt bygningen.  

Barnehage (felt o_BH3) 
Arealet skal være offentlig. 
Feltutnyttelse:  Maksimum tillatt 25 % BRA  
Det etableres en barnehage med minimum 8 avdelinger innenfor feltet, med 
uteoppholdsarealet mot o_T8 og o_P2. Utformingen av uteoppholdsarealet skal ses i 
sammenheng med utformingen av o_T8 og o_P2. 

Offentlig eller privat tjenesteyting - (Felt o_TY1) 
Arealet skal være offentlig. 
Innenfor feltet skal det etableres barne- og ungdomsskole, og en flerbrukshall. Det kan 
etableres bydelsadministrasjon, bibliotek, omsorgsboliger og/eller annen offentlig 
tjenesteyting og kino innenfor byggefeltet. Horisontal funksjonsdeling skal etterstrebes. 
Bygningsmassen skal utformes og detaljeres for å styrke det offentlige rommets rolle og 
funksjon og ha åpne førsteetasjer mot Hoff park (o_P6). Skolens utearealer skal ha gode 
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overganger til parken. Skole og flerbrukshall skal ha atkomst(er) som henvender seg mot 
parken.   

Ved detaljregulering av o_TY1, skal atkomst til B4 reguleres særskilt eller på annen måte 
sikres i henhold til plan- og bygningsloven § 27-4. 

5.4 Sentrumsformål (S1-25) 

Felt S1 
Feltutnyttelse:  220 % BRA 
Begrensning/avgrensning av formål: Boligandel minimum 50 % 
Uteareal:  Områdetype 2 
Innenfor feltet skal minimum 20 % av totalt BRA benyttes til kulturformål. Det tillates ikke 
etablert hotell innenfor feltet. 

Felt S2 
Feltutnyttelse:   260 % BRA 
Innenfor feltet skal minimum 50 % av totalt BRA benyttes til kulturformål, og 
ha en publikumsrettet virksomhet mot o_T2. For å sikre at bygget og torget ses i sammenheng 
skal det ved søknad om tiltak, utarbeides en utomhusplan/landskapsplan som viser samspill 
mellom torg og bygg. Det tillates ikke etablert boliger eller annen arealbruk som privatiserer 
torget.  

Felt S3 
Feltutnyttelse:  330 % BRA 
Begrensning/avgrensning av formål: Boligandel minimum 20 % 
Uteareal:   Områdetype 1 
Det skal etableres offentlig atkomst til metrostasjon og til sykkelhotell/-parkering i 
underliggende stasjonsanlegg for metro fra Hoffsveien/Tingstuveien, og en gang- og 
sykkelpassasje fra Hoffsveien til Tingstuveien.. 

Felt S4  
Feltutnyttelse:  50 % BRA 
Det tillates etablert paviljongbebyggelse mellom Hoffsveien og jernbanen med 
publikumsrettede virksomheter.  

Felt S5 
Feltutnyttelse:   410 % BRA 
Begrensning/avgrensning av formål: Boligandel minimum 20 % 
Uteareal:    Områdetype 1 
Inntil 30 % av grunnflaten i hensynssone H540_3 kan bebygges. Det skal etableres en 
gangforbindelse gjennom området fra o_V13 til o_G3 som skal være minimum 3 meter bred 
og tilgjengelig for allmennheten. Det tillates etablert offentlig atkomst til metrostasjon og til 
sykkelhotell/-parkering integrert i bebyggelsen. 

Felt S 6 
Feltutnyttelse:  240 % BRA 
Begrensning/avgrensning av formål: Boligandel minimum 90 % 
Uteareal:   Områdetype 2  
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Felt S7 
Feltutnyttelse:  390 % BRA 
Begrensning/avgrensning av formål: Boligandel minimum 20 % 
Uteareal:   Områdetype 1  
Det tillates ikke etablert hotell innenfor feltet. 

Felt S8 
Feltutnyttelse:  210 % BRA 
Begrensning/avgrensning av formål: Boligandel minimum 80 % 
Uteareal:   Områdetype 2  
Uteareal på terreng/lokk skal uformes slik at anlegget samspiller med park o_P5 
(Sofienlundparken). Bebyggelse mot o_V11 skal ha maks kotehøyde +27.  

Felt S9 
Feltutnyttelse:  330 % BRA 
Begrensning/avgrensning av formål: Boligandel minimum 50 % 
Uteareal:   Områdetype 2  

Felt S10A  
Feltutnyttelse:  130 % BRA 
Begrensning/avgrensning av formål: Boligandel minimum 20 % 
Uteareal:  Områdetype 2 
Torg innenfor den eksisterende strukturen på Thune skal være tilgjengelig for allmennheten.  
Tilbygg som ikke er regulert til bevaring tillates revet og erstattet av ny bebyggelse. 
Hovedform, materialbruk og fasadeutforming skal ta hensyn til det bevaringsverdige miljøet. 
Innenfor feltet skal minimum 20 % av totale BRA benyttes til kulturformål. Ved 
detaljregulering skal det undersøkes om Frognerelva kan gjenåpnes gjennom området. Hvis 
det ikke er mulig skal historisk trasé vises på overflaten. Området innenfor 
bestemmelsesområde # 2 skal være tilgjengelig for allmennheten.  

Felt S10B (Drammensveien 126) 
Feltutnyttelse:  580 % BRA  
Høyder:  Maksimalt kote + 43 moh på inntil 20 % av underliggende areal. Øvrig 

maksimal høyde er kote + 39 moh. 
Uteareal:  Ved innpassing av boliger skal uteareal ha områdetype 1.  

Felt S11  
Feltutnyttelse:  410 % BRA 
Begrensning/avgrensning av formål: Boligandel minimum 20 % 
Uteareal:   Områdetype 1 
Området innenfor bestemmelsesområde # 3 skal være tilgjengelig for allmennheten. Det 
tillates ikke etablert hotell innenfor feltet. 

Felt S12  
Feltutnyttelse:   240 % BRA 
Begrensning/avgrensning av formål: Boligandel minimum 50 % 
Uteareal:   Områdetype 2 
Det tillates ikke etablert hotell innenfor feltet. 
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Felt S13  
Feltutnyttelse:   270 % BRA 
Begrensning/avgrensning av formål: Boligandel minimum 50 % 
Uteareal:  Områdetype 2 
Det skal etableres et torg på minimum 1 daa innenfor # 15. Utformingen av torget skal spille 
sammen med o_T10 og S17. Det tillates ikke etablert hotell innenfor feltet. 

Felt S 14 (Skøyen stasjon) 
Lokalene skal benyttes til publikumsrettet virksomhet. Ved søknad om tiltak skal det 
utarbeides en utomhusplan som viser samspill mellom torget (o_T5) og bygg, for å sikre at 
bygget og torget ses i sammenheng. Det tillates ikke etablert boliger eller andre funksjoner 
som privatiserer torget. 

Felt S15  
Feltutnyttelse:   500 % BRA 
Begrensning/avgrensning av formål: Boligandel minimum 20 % 
Uteareal:   Områdetype 1 
Det tillates ikke etablert hotell innenfor feltet. 

Felt S16  
Utnyttelse:   630 % BRA  
Begrensning/avgrensning av formål: Boligandel minimum 20 % 
Uteareal:   Områdetype 1 

Felt S17  
Feltutnyttelse:   290 % BRA  
Begrensning/ avgrensning av formål: Boligandel minimum 50 % 
Uteareal:   Områdetype 2 
Det skal etableres minimum en 4-avdelings barnehage innenfor feltet. Det skal etableres et 
torg på minimum 1 daa innenfor # 15. Utformingen av torget skal spille sammen med o_T10 
og S13. 

Felt S18 A (Sjølyst) 
Feltutnyttelse:  310 % BRA  
Begrensning/avgrensning av formål: Boligandel minimum 20 % 
Uteareal:  Områdetype 1 
 
Transparent og midlertidig støyskjerm eller andre skjermingstiltak mot E18 skal etableres 
inntil ny bygate (o_V1) er etablert. Det skal etableres en gate fra o_T6 til o_V1 (ny bygate) 
gjennom S18A. Høydene på bebyggelsen skal avtrappes mot sør. Innenfor feltet skal 
minimum 20 % av totale BRA benyttes til kulturformål og minimum 20 % til hotell. Det 
tillates ikke boliger mot E18 før den er flyttet. 

Felt S18 B (Sjølyst) 
utnyttelse:    260 % BRA  
Begrensning/avgrensning av formål: Boligandel minimum 50 % 
Uteareal:  Områdetype 2 
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Transparent og midlertidig støyskjerm eller andre skjermingstiltak mot E18 skal etableres 
inntil ny bygate er etablert. Det tillates ikke boliger mot E18 før den er flyttet. Det tillates ikke 
etablert hotell innenfor feltet. 

Felt S18 C (Sjølyst) 
Feltutnyttelse:   160 % BRA  
Begrensning/avgrensning av formål: Boligandel minimum 90 % 
Uteareal:  Områdetype 2 
Bebyggelsen skal trappes ned mot Bestumkilen og mot grøntlokket for å sikre utsikten til 
Bygdøy. Det tillates ikke boliger mot E18 før den er flyttet.  

Felt S19  
Feltutnyttelse:  460 % BRA 
Begrensning/avgrensning av formål: Boligandel minimum 20 % 
Uteareal:   Områdetype 1 

Felt S20 (mellom E-18 og Tingstuåsen) 
Utnyttelse:   280 % BRA 
Begrensning/avgrensning av formål: Boligandel minimum 20 % 
Uteareal:   Områdetype 1 
Høydene på bebyggelsen skal avtrappes mot sør. Det tillates ikke etablert hotell innenfor 
feltet. 

Felt S21  
Feltutnyttelse:   230 % BRA 
Begrensning/avgrensning av formål: Boligandel minimum 20 % 
Uteareal:   Områdetype 1 
Atkomst til felt S21 skal sikres over S22. Det skal etableres et torg på minimum 1 dekar i # 17 
mellom S21 og S22 mot planavgrensningen, hvorav 30 % av torgets areal skal ligge innenfor 
felt S21. Det tillates ikke etablert hotell innenfor feltet.  

Felt S22  
Feltutnyttelse:  350 % BRA 
Begrensning/avgrensning av formål: Boligandel minimum 20 % 
Uteareal:  Områdetype 1 
Det må sikres atkomst til felt S21. Det må sikres atkomst og tilgang til jernbanens 
infrastruktur for drift og vedlikehold fra feltet. Alle søknadspliktige tiltak som grenser til eller 
berører jernbanen skal godkjennes av Bane NOR før det gis rammetillatelse etter plan- og 
bygningsloven. Innenfor feltet skal det etableres et sykkelhotell/-parkering for minimum 200 
sykkelplasser som skal være tilrettelagt for flere typer sykler og tilgjengelig for allmennheten. 
Det skal etableres et torg på minimum 1 dekar innenfor # 17, hvorav 70 % av torgets areal 
skal ligge innenfor felt S22.  

Felt S23  
Feltutnyttelse:  240 % BRA 
Begrensning/avgrensning av formål: Boligandel minimum 20 % 
Uteareal:  Områdetype 1 
Det tillates ikke etablert hotell innenfor feltet. 
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Felt S24 (Sofienlund) 
Lokalene skal benyttes til publikumsrettet virksomhet. Ved søknad om tiltak skal det 
utarbeides en utomhusplan som viser samspill mellom parken (o_P5) og bygg for å sikre at 
bygget og torget ses i sammenheng. Det tillates ikke etablert boliger eller andre innretninger 
som privatiserer parken (o_P5). 

Felt S25 (Katrinelund) 
Lokalene i 1. etasje skal benyttes til publikumsrettet virksomhet. Innenfor feltet skal 
minimum 20 % av total BRA benyttes til kulturformål. Ved søknad om tiltak skal det 
utarbeides en utomhusplan som viser samspill mellom allmenningen (o_G10) og bygg, for å 
sikre at byggene og allmenningen ses i sammenheng. Det tillates ikke etablert boliger eller 
andre funksjoner som privatiserer Frognerelvalmenningen (o_G10).  

Felt SI1 Sentrumsformål/idrettsanlegg - svømmehall (Sjølyst) 
Feltutnyttelse:  270 % BRA  
Høyder:  På inntil 25 % av feltets grunnflate tillates maksimal byggehøyde kote 

+35 moh 
På minimum 75 % av feltets grunnflate er maksimal byggehøyde kote + 
15 moh 

Plassering og utforming av bebyggelsen/anlegget skal tilpasses siktlinjer og tilgrensende 
parkformål. Bygget skal utformes med særlig høy arkitektonisk og materialmessig kvalitet. 
Innenfor feltet skal minimum 50 % av totale BRA benyttes til kulturformål eller idrett 
(svømmehall). Det tillates ikke etablering av boliger.  

Kombinert bebyggelse og anlegg – bruk og vern av sjø og vassdrag 
Sentrumsformål/havneområde i sjø (SHS1-2) 

Feltutnyttelse:  50 % BRA 
Feltene skal være tilgjengelig for allmennheten. Konstruksjon tillates delvis på peler i sjø. 
Utformingen skal samordnes med o_P1. Eventuell bebyggelse skal gi et økt tilbud til 
besøkende og skal knyttes til parkliv, maritim virksomhet eller bevertning. Siktlinjen fra 
Skøyen torg (o_T5) og utover Bestumkilen skal opprettholdes.  

5.5 Kombinert boligbebyggelse/forretning/offentlig- eller privat 
tjenesteyting/bevertning/kontor (BKB1-13) 

Felt BKB1  
Feltutnyttelse:   150 % BRA 
Begrensning/avgrensning av formål: Boligandel minimum 80 % 
Uteareal:  Områdetype 2 
Det skal etableres en barnehage med minimum 8 avdelinger innenfor feltet. 

Felt BKB2  
Feltutnyttelse:  200 % BRA 
Begrensning/avgrensning av formål: Boligandel minimum 50 % 
Uteareal:  Områdetype 2 
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Felt BKB3  
Feltutnyttelse:  180 % BRA 
Begrensning/avgrensning av formål: Boligandel minimum 50 % 
Områdetype:  Områdetype 2 

Felt BKB4  
Feltutnyttelse:  210 % BRA 
Begrensning av formål: Boligandel minimum 80 % 
Uteareal:  Områdetype 2.  
Uteoppholdsarealene plasseres ut mot Hoffselva. 

Felt BKB5 
Feltutnyttelse:   240 % BRA 
Begrensning/avgrensning av formål: Boligandel minimum 30 % 
Uteareal:  Områdetype 2 
Inntil 60 % av hensynssone H540 kan bebygges. 

Felt BKB6  
Feltutnyttelse:  160 % BRA 
 
Begrensning/avgrensning av formål: Boligandel minimum 80 % 
Uteareal:  Områdetype 2 

Felt BKB7 
Feltutnyttelse:  190 % BRA 
Begrensning/avgrensning av formål: Boligandel minimum 80 % 
Uteareal:  Områdetype 2 

Felt BKB8 
Feltutnyttelse:  170 % BRA 
Begrensning/avgrensning av formål: Boligandel minimum 80 % 
Uteareal:  Områdetype 2 

Felt BKB9  
Feltutnyttelse:  250 % BRA 
Begrensning/avgrensning av formål: Boligandel minimum 50 % 
Uteareal:  Områdetype 2 

Felt BKB10  
Feltutnyttelse:  140 % BRA 
Begrensning/avgrensning av formål: Boligandel minimum 80 % 
Uteareal:  Områdetype 2 
Det skal etableres en barnehage med minimum 4 avdelinger innenfor feltet. 

Felt BKB11  
Feltutnyttelse:  130 % BRA 
Begrensning/avgrensning av formål: Boligandel minimum 80 % 
Uteareal:  Områdetype 2 
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Felt BKB12  
Feltutnyttelse:  200 % BRA 
Begrensning/avgrensning av formål: Boligandel minimum 80 % 
Uteareal:  Områdetype 2 

Felt BKB13  
Feltutnyttelse:  220 % BRA  
Begrensning/avgrensning av formål: Boligandel minimum 80 % 
Uteareal:  Områdetype 2 
Arealet innenfor bestemmelsesområde # 3 skal være tilgjengelig for allmennheten. 

6 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
Generelle bestemmelser 
Gater og torg skal utformes så slik at de gir fotgjengere og syklister best mulige forhold, 
fortrinnsvis med et gatesnitt hvor minimum 50 % benyttes til gange, sykkel, opphold og 
beplantning. Solfylte offentlige og felles uteareal skal fortrinnsvis forbeholdes byliv og 
uteopphold. 

Torgene og gatene skal ha høy kvalitet i materialbruk og utforming og inneholde både 
bymøbler, beplantning og belysning. Torgene skal utformes med særlig vekt på 
gangforbindelser, i tillegg til soner for opphold, aktivitet og sykling som skal være skjermet 
for støy og trafikk. Oslostandarden for sykkeltilrettelegging (2017) skal legges til grunn i 
utformingen av sykkeltraséer. 

For trikk og buss skal det etableres egen kollektivtrasé. Trikkens og bussens regularitet skal 
prioriteres over torgene og i kryss. 

Annet gateareal som rabatter, refuger og trafikkøyer, skal opparbeides, beplantes eller 
tilrettelegges for håndtering av overvann eller benyttes til møbleringsfelt, sykkelparkering 
eller tilsvarende. Ved plassering av sykkelstativer og andre bymøbler skal hensynet til 
trafikksikkerhet, fremkommelighet, og areal for opphold og byliv ivaretas. 

Gatekryss skal være i plan og uten rundkjøringer. 

Gateparkering i Drammensveien, Hoffsveien og Karenslyst allé er kun tillatt for 
fortflytningshemmede og varelevering på tilrettelagte plasser. Ved detaljregulering av gater 
og torg skal sykkelparkeringsplasser innpasses. 

6.1 Veg (o_V1-23) 
Alle gater skal være offentlig. 

o_V1 – Ny bygate (Sjølystveien)  
Gaten skal opparbeides med ett kjørefelt og ett kollektivfelt i hver retning, 
sykkeltilrettelegging på eget areal, tosidig fortau og allébeplantning.  

o_V3 – Karenslyst Allé 
Gaten skal opparbeides som sykkelgate med fortau i hver retning. Gaten utformes med 
allébeplantning. I Karenslyst Allé skal sykkel, gange og varelevering prioriteres foran privat 
bilferdsel ved utforming av gaten.  
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o_V4 – Frognerstranda  
Gaten skal opparbeides med ett kjørefelt og ett kollektivfelt i hver retning, 
sykkeltilrettelegging på eget areal, tosidig fortau og allébeplantning. 

o_V5 – Bygdøy Allé  
Gaten skal opparbeides med ett kjørefelt og ett kollektivfelt i hver retning, tosidig fortau, 
sykkeltilrettelegging på eget areal.  

o_V6 - Drammensveien  
Gaten skal opparbeides med ett kjørefelt i hver retning, midtstilt kollektivfelt for trikk og buss 
og tosidig fortau. Det skal være eget sykkelfelt i hver retning med god kobling til o_V7, 
o_GS1 og Halvdan Svartes gate. 

o_V7 - Drammensveien  
Gaten skal opparbeides med ett kjørefelt i hver retning, midtstilt kollektivfelt for trikk og 
buss, tosidig fortau og beplantning. Det må avsettes arealer til holdeplass for trikk og buss. 
Det skal være eget sykkelfelt i hver retning med god kobling til o_V6,o_V11, o_GS1 og 
Halvdan Svartes gate.  

o_V8 - Drammensveien  
Gaten skal opparbeides med ett kjørefelt i hver retning, midtstilt kollektivfelt for trikk og 
buss, tosidig fortau og beplantning. Felt o_T10 på hjørnet mellom o_V8 og o_V9 reguleres 
sammen med o_V8.  

o_V9 – Tyskestrandveien 
Gaten skal opparbeides med ett kjørefelt i hver retning, tosidig fortau, og skal tilrettelegges 
for syklister. 

o_V10 – Askekroken 
Gaten skal opparbeides med ett kjørefelt og ett fortau i hver retning. Det skal være mulighet 
for reguleringsplass for buss i gaten. 

o_V11 – Ny gate i trikketrasé   
Gaten skal opparbeides som sykkelgate med tillatt gjennomkjøring til o_V10, o_V12 og 
o_V18 og fortau i hver retning. Syklende og gående skal prioriteres og gaten utformes med 
materialer som oppfordrer til kjøring på de myke trafikantenes premisser. Det skal sikres høy 
kvalitet på materialer og belysning.  

o_V12 - Nedre Skøyen vei 
Gaten skal opparbeides som sykkelgate med fortau med tillatt kjøring til BKB6-7, B1, B4 og 
o_TY1.  

o_V13 - Hoffsveien  
Gaten skal opparbeides med ett kjørefelt i hver retning, midtstilt kollektivfelt for trikk og 
buss, tosidig fortau og grøntrabatt. Holdeplass for trikk og buss skal etableres nær t-bane- og 
togstasjonen. Det skal sikres god tilkomst til sykkelparkeringsanlegg via sykkelrampe i 
bestemmelsesområde # 9.  
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o_V14 – Harbitzalléen 
Gaten skal opparbeides med ett kjørefelt, ett sykkelfelt og ett fortau i hver retning. Det skal 
tas hensyn til tilgrensende allé. 

o_V16 - Hovfaret   
Gaten skal opparbeides som fotgjenger- og syklistprioritert gate med lav kantstein til 
kjøreareal.  

o_V18 – Askeveien  
Gaten skal ha ett kjørefelt, og skal tilrettelegges for gående og syklister. 

o_V19 Prinsessealléen  
Gaten skal etableres med ett kjørefelt og ensidig fortau. Møteplasser for møtende trafikk 
etableres ved behov. 

o_V23 (Bro Tingstuveien)  
Broen inngår som en del av gang- og sykkelveiforbindelsen til Skøyen stasjon og skal ikke 
være åpen for biltrafikk. Broen skal dimensjoneres for bruk av politi og ambulanse, hva 
gjelder fri høyde over gang- og sykkelveien, bæreevne og bredde.  

6.2 Torg (o_T1-13) 
Alle torg skal være offentlige.  

o_T1 (Møllhausen torg) 
Torget skal opparbeides med trær, bymøbler og belysning, og skal ha gode fotgjengerarealer 
tilrettelagt fotgjengerstrømmer. Torget skal ha en utforming som sikrer kjøreatkomst for bil 
over broen (del av o_T1) mellom o_G1 og o_G2 og østover. 

o_T2 (Hoff Torg) 
Det skal etableres en gjennomgående sykkelløsning over torget fra øst til vest, med god 
forbindelse mellom o_T3, o_P6, o_V14 og nordover mot vedtatt sykkelanlegg i Hoffsveien. 
Torget skal opparbeides med trær og anlegg for fri, fysisk aktivitet, og skal ha gode 
fotgjengerarealer tilrettelagt fotgjengerstrømmer. Over torget skal det etableres ett kjørefelt 
for buss, ett kjørefelt for bil og ett sykkelfelt i hver retning nord-sørgående. Det skal sikres en 
trafikksikker løsning for trikkens krysning over plassen. Utforming av torget må samordnes 
med Hoff park (o_P6). Torget skal opparbeides med hoveddelen av harde overflater i 
naturstein. Møblering, beplantning og materialbruk skal ha høy kvalitet.  

o_T3 (Sykkelgate) 
Strekningen skal opparbeides som en sykkelgate med toveis sykling og fortau. Gaten skal ha 
god belysning og utformes med materialer som understreker sykkelfunksjon og trygghet. Det 
skal etableres en trerekke langs nordsiden av gaten. 

o_T4 (torg nord for og under jernbanen) 
På torget skal det sikres rause arealer til gangatkomst til trikk, metro, buss og jernbane. Det 
skal etableres en sykkelforbindelse mellom o_P5 (Sofienlund) og o_T5 (Skøyentorg). Over 
torget fra o_V13 til o_V8 skal det etableres ett kjørefelt for buss sammen med trikk, og ett 
kjørefelt for bil i hver retning. Buss og trikk skal prioriteres på østre del over torget. Krysset 
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mellom Drammensveien og Hoffsveien skal utformes som et T-kryss. Under jernbanen skal 
det etableres ett kjørefelt for buss i hver retning, to kjørefelt for bil fra sør, ett kjørefelt for bil 
fra nord og sykkeltilrettelegging i hver retning. 

o_T5 (Skøyen torg syd) og o_T6 (Skøyenallmenningen) 
Skøyentorg (o_T5) skal opparbeides med trær, anlegg for fysisk aktivitet og opphold, og skal 
ha fotgjengerarealer som er tilrettelagt for større fotgjengerstrømmer. Over torget skal det 
etableres ett kjørefelt for buss i hver retning, to kjørefelt for bil fra sør, ett kjørefelt for bil fra 
nord og sykkeltilrettelegging i hver retning. Syklende skal tydelig atskilles fra både biltrafikk 
og gående ved annen materialbruk/farge på dekke. Fotgjengerens kryssing av kjørearealet skal 
prioriteres og vises gjennom materialbruk. Nivåforskjeller skal unngås. Det skal innpasses 
reguleringsplasser for inntil 2 busser à 19 m og 2 busser à 25 m. Atkomst for fotgjengere og 
syklister til jernbane og metro skal sikres i naturlige gangakser. Skøyen torg og Sjølyst (o_T6) 
skal formes som en sammenhengende allmenning. Bred siktlinje fra Skøyen torg (o_T5) ned 
til Bestumkilen skal tas hensyn til ved plassering av ulike funksjoner. Møblering, beplantning 
og materialbruk skal ha høy kvalitet. Frem til ny bygate (o_V1) er etablert, skal eksisterende 
gang- og sykkelforbindelse under E18 ha en utforming og belysning som gjør den attraktiv for 
syklende og gående.  

Allmenningen (o_T6) på Sjølyst skal utformes med løsninger og materialer som prioriterer 
fotgjengere og syklister. Det skal plantes trær og annen beplantning.  

o_T7 Interngate på Sjølyst  
Gaten utformes som gågate med kjøreatkomst til eiendommene i bro til felt 18C, o_BH3 og 
o_P2. 

o_T8 og o_T9 (Havnepromenaden) 
Havnepromenaden skal ha en gjennomsnittlig bredde på 20 meter, med en minimumsbredde 
på 10 m, med en gjennomgående umøblert sone for fri fotgjengerferdsel på minimum på 6 
meter langs hele Havnepromenaden. 

Utformingen skal tilrettelegge for rekreativ ferdsel, uteopphold, mosjon, lek og kulturrelaterte 
arrangementer, samt ha varierte overganger/nedtrappinger mot vannet og mulighet for fysisk 
kontakt med vannflaten. Langs Hoffselva skal elvebredden opparbeides bymessig med harde 
flater og kanter mot elva. Det skal etableres en bro over Hoffselva. Kjøreatkomst til o_P2 via 
bro o_T7tillates over o_T8. 

o_T10 (Forbindelse fra Karenslyst allé til ny bygate) 
Torget skal opparbeides som en gang- og sykkelforbindelse fra Skøyen til Bygdøy. Innenfor 
bestemmelsessone # 16 skal det utformes en plass som utvides inn i S13 og S17, der Sjølyst 
plass ligger i dag. Det skal etableres en bro for gående og syklende over E18, frem til ny 
bygate (o_V1) er etablert. Broen skal utformes som en del av forbindelsen o_T10. 
Utformingen av broløsninger skal inngå i detaljreguleringen for felt S13 og S17, og skal spille 
sammen med forbindelsen o_T9.  

o_T11 (Verkstedveien) 
Torget skal utformes som gågate. Det tillates kjøring til eiendommene.  
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o_T12 (Moniér torg) 
Det skal etableres en gjennomgående sykkelløsning over torget fra øst til vest. Torget skal ha 
gode fotgjengerarealer tilrettelagt fotgjengerstrømmer. Over torget skal det etableres ett 
kjørefelt for buss sammen med trikk og ett kjørefelt for bil i hver retning. Krysset utformes 
som et signalregulert kryss. Siktakse fra torget mot Nedre Skøyen gård må bevares. 

o_T11 og o_T13 (Underganger under jernbanen) 
Undergangene detaljreguleres. Utgangene skal søkes utvidet i bredden og landskapsmessig 
integreres i gaten/torget. Undergangene skal utformes så de fremstår som en naturlig del av 
byromsforløpet. Ved lengder over 15m skal bredden og høyden være rause. Undergangene 
skal utformes med høy materialmessig kvalitet, og ha god belysning.  

6.3 Trasé for jernbane (o_J1-4) 
Området omfatter jernbane med tilhørende anlegg (stasjonsanlegg, sporområde). Det tillates 
etablert underganger for gående og syklende under sporområdet. Eksisterende kjørbare 
atkomster til jernbanen skal opprettholdes og tillates ikke gjenbygd uten godkjenning fra Bane 
NOR.  Bane NOR skal godkjenne byggeplaner før det gis rammetillatelse etter PBL. 

6.4 Gang- og sykkelveg (o_GS1-2) 
Alle gang- og sykkelveier skal være offentlige. 

Sykkelforbindelse mellom Ring 2 og Bygdøy allé(o_GS1) 
Det skal etableres toveis sykkelvei med ensidig fortau. 

Gang- og sykkelvei ved Hoff (o_GS2) 
Eksisterende gang- og sykkelvei opprettholdes. 

6.5 Stasjons-/terminalbygg (o_SST4-5) 
For stasjonsområdene gjelder alle de generelle bestemmelsene i S-4986 Fornebubanen, i 
tillegg til de som gjelder spesifikt for o_SST4-5.  

7 Grønnstruktur (o_G1-8, o_G10-11) 

7.1  Generelle bestemmelser  
All grønnstruktur vist på plankartet skal være offentlig.  

Tiltak 
Elvene omfattes av tilgrensende grønnstruktur. Innenfor felt o_G1-6 og o_G10-11 kan det 
etableres gangveger, stier langs og bruer over elvene. Enkle konstruksjoner ned mot elvene 
kan tillates forutsatt at det ikke oppstår oppstuving og endrede flomveier. Bevaring av 
vegetasjon i kantsonen er viktig for å motvirke erosjon. I felt regulert til grønnstruktur kan det 
tilrettelegges for infiltrasjon og fordrøying av overvann. Innenfor hvert av felt o_G10 og 
o_G11 kan det innpasses innretninger for lek og fysisk aktivitet, herunder ballbinge.  

o_G1 og o_G2 (Hoffselva) 
Eksisterende vegetasjon og naturlig elvekant skal bevares. 
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o_G3 (Hoffselva – Skøyen stasjon) 
Langs østre side av Hoffselva tillates bearbeiding av kantsonen. Det er viktig at tiltak langs 
elven tar hensyn til elveflom, elvemiljøet og fisk. Innenfor bestemmelsesområdene #10 og # 
11 skal det etableres gang- og sykkelbroer som skal knyttes til turveier langs Hoffselva.  

o_G4 (Hoffselvpromenaden) og o_G7 (Eksisterende grøntlokk)  
Eksisterende grøntlokk bevares og utforming av feltene skal samordnes med Skøyen torg 
(o_T5) og Sjølyst (o_G6 og o_T8). Gang- og sykkelforbindelsen skal ha høy kvalitet på 
materialer og utforming, og være en attraktiv forbindelse mellom Skøyen og Sjølyst. 

o_G5 (Sjølyst) 
Utforming av grøntareal langs Havnepromenaden skal samordnes med o_G4 og o_T8. 

o_G6 (Hoffselva på Sjølyst) 
Det skal etableres to tverrforbindelser over Hoffselva i tillegg til dagens grøntlokk. 
Utformingen skal samordnes med o_P1, o_P2, og o_T8 og med utearealene til felt S18C og 
o_BH3. Den naturlige elvekanten skal bevares på denne siden av Hoffselva.  

o_G8 (Bestumkilen) 
Et servicebygg for småbåthavn på 700 m2 BRA for alle båtforeningene innenfor planområdet, 
tillates etablert. Atkomst til båtplassene skal sikres. Det skal være kjørbar atkomst frem til 
eventuelt servicebygg, øvrig bilkjøring tillates ikke.  

o_G10 (Frognerelvallmenningen sør) og o_G11 (Frognerelvallmenningen nord) 
Frognerelva tillates åpnet innenfor felt o_G11 og o_G10. Det skal etableres en 
grøntforbindelse på tvers av sporområde for jernbane. Forbindelsen kan utformes som bro, 
lokk eller undergang, og skal avklares med Bane NOR. Det skal etableres en rekreativ gang- 
og sykkelforbindelse som viderefører o_G10 til o_P3. Forbindelsen skal utformes som bro, 
lokk eller undergang frem til E18 erstattes av ny bygate (o_V1). Løsninger for åpning av elva 
utarbeides i samråd med Bane NOR, og byggeplaner for den delen som berører sporområdet 
skal godkjennes av Bane NOR før rammetillatelse gis. 

7.2 Park (o_P1-6) 
o_P1-6 skal være offentlige. Møblering, beplantning og materialbruk skal ha høy kvalitet. 
Parkene skal opparbeides med vegetasjonsflater og trær for ulike fysiske aktiviteter gjennom 
året. 

Sjølystparken (o_P1) 
Det skal tilrettelegges for fysisk aktivitet i parken.  Utformingen skal samordnes med SHS1-2, 
og spille sammen med o_G8, o_G6, o_P2 og o_T8. Båtbrygge tillates etablert mot Hoffselva. 
Siktlinje fra Skøyen torg (o_T5) og utover Bestumkilen skal holdes åpen. 

Park på Sjølyst øst (o_P2) 
Det skal tilrettelegges for ulike aktiviteter, herunder idrettsaktiviteter. Innenfor feltet kan det 
etableres små konstruksjoner for aktiviteter som volleyball, ballbinger, båtslipp, 
landingsarealer for ro- og padlebanen og flytebrygge tilrettelagt for utsetting av mindre båter 
til forflytningshemmede. Et klubbhus for ro- og padlebanen på maks 300 m2 BRA og en 
dommerbu på maks 10 m2 BRA og et offentlig toalett på maks 50 m2 BRA tillates. Alle 
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bygninger skal ha høy arkitektonisk kvalitet, og ta hensyn til parken og det maritime miljøet. 
Etablering av en mindre tribune på land i tilknytning til ro- og padlebane kan tillates dersom 
den ikke hindrer utsikt utover Bestumkilen fra S18C. Det tillates etablert båtbrygge mot 
Hoffselva. Kjøreatkomst i forbindelse med service og drift av klubbhus og roanlegg tillates. 
Parkering for bruk av robanen må løses utenfor parken.  

Frognerkilen (o_P3) 
Frognerelva tillates åpnet innenfor feltet. Feltet tillates tilrettelagt for fysiske aktiviteter. 
Enkle konstruksjoner som skaterampe og lignende kan oppføres. Det skal etableres en 
rekreativ gang- og sykkelforbindelse som viderefører o_G10 over til o_P3. Forbindelsen skal 
utformes som bro, lokk eller undergang frem til E18 erstattes av ny bygate (o_V1). 

Sofienlundparken (o_P5) 
Tidligere vegareal i Nedre Skøyen vei skal opparbeides som en integrert del av parken. En 
toveis sykkelløsning skal etableres mellom feltene o_V11 og o_T4. Det tillates etablert 
nedganger til Fornebubanens underjordiske sykkelparkeringsanlegg. Utformingen av feltet må 
samordnes med eventuelt uteareal på terreng eller lokk i felt S8. Kjøring til S6-7 tillates. 

Hoffparken (o_P6)  
Større eksisterende trær skal bevares. Det skal etableres en sykkelforbindelse øst-vest over 
felt o_P6 mellom feltene o_T2 og o_T3. Ved utformingen av o_P6 skal det sikres god visuell 
og fysisk sammenheng med skolens utearealer (o_TY1) og o_T2. Innenfor feltet kan det 
etableres mindre konstruksjoner for aktiviteter som volleyball, ballbinger, o.l. Det skal 
etableres et åpent fordrøyningsanlegg for overvann i parken eller på torget (o_T2). 
Eksisterende avfallssug må omplasseres fra dagens trikkesløyfe, så det ikke er til hinder for 
ferdsel eller aktivitet i parken. 

8 Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende 
strandsone 

Generelle bestemmelser 
Tiltak og installasjoner på land skal ikke hindre tilgang til sjøen for allmennheten. Det tillates 
utgraving/utfyllinger i sjø innenfor o_P1-2, SHS1-2 og o_G8 som vist på plankartet samt 
mudring.  Etablering av badeanlegg i Bestumkilen skal utredes. Plassering og utforming av 
eventuelt badeanlegg skal avklares i detaljreguleringsplan for Sjølyst. 

8.1 Friluftsområde i sjø og vassdrag (FSV1) 
Området kan nyttes til bading, fiske og småbåttrafikk. Friluftsområdet tillates ikke avsperret 
eller gjenbygd. Det tillates ikke anlagt fortøyningsinnretninger.  

8.2 Småbåthavn (SBH1-2) 
Innenfor felt SBH1 og SBH2 kan det anlegges innretninger for småbåthavn med gjestebrygge. 
Småbåthavn kan kun etableres som flytebrygger. Det tillates ikke etablert parkeringsanlegg i 
tilknytning til småbåthavna. Før rammetillatelse gis for tiltak skal det utarbeides en helhetlig 
utomhusplan/landskapsplan for atkomst, flytebrygger og tilrettelegging av området i sjøen. 
Anleggene skal ha høy arkitektonisk og maritim materialmessig kvalitet.  
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8.3 Idrett og vannsport (IV1 ro- og padlebane)  
Ro- og padlebanen skal merkes med bøyer eller lignende, og ha landingsarealer ved o_P2. Det 
skal tas særskilt hensyn til biologisk mangfold ved Hoffselvas utløp. Anleggene skal ha høy 
arkitektonisk og maritim materialmessig kvalitet.  

9 Hensynssoner  

9.1 Sikringssone metrotunnel (H190_1) - Fornebubanen 
Sikringssone rundt T-banetunneler på minst 15 meter målt fra tunnelvegg horisontalt til begge 
sider og vertikalt over og under tunnelene er vist på plankart/snitt-tegninger. Dersom 
overdekning er mindre enn 15 meter går sikringssonen opp til eksisterende terrengnivå. Der 
banen etableres i kulvert, er avstanden minst 4 meter fra betongvegg, med mindre annen 
avstand er angitt på kart eller i bestemmelsene. Innenfor sonen er det ikke tillatt å 
gjennomføre tiltak som medfører sprenging, peleramming, spunting, boring i grunnen, 
tunneldriving, eller andre tiltak som kan medføre fare for skade på tunnelanlegget uten 
godkjenning av Sporveien Oslo AS. Slik godkjenning skal medfølge søknad om tiltak. 

9.2 Jernbanens infrastruktur (H190_ 2) 
Tiltak innenfor hensynsonen må ikke føre til skader eller ulemper for jernbanens infrastruktur. 
Bane NOR skal godkjenne byggeplaner før det gis rammetillatelse. 

9.3 Ras- og skredfare (H310) 
Innenfor sonen skal det i detaljregulering utføres ROS analyse vedrørende fare for steinsprang 
og ras, som dokumenterer at de til enhver tid gjeldende forskrifter ivaretas. 

9.4 Faresone flom (H320_1-2) 
Alle tiltak innenfor området må ta hensyn til flomfare, elveflom og stormflo. Oppholdsarealer 
i underetasjer skal sikres mot flom. Dette skal dokumenteres i detaljreguleringer og 
byggesaker. All bebyggelse innenfor sonen som ligger lavere enn kote + 2,53 m skal utformes 
for å tåle stormflo. 

9.5 Overvannssystem (H410) 
Innenfor sonen skal det etableres anlegg for å avlaste eksisterende kulvertanlegg under o_T5 
og o_T4.  

9.6 Grønnstruktur (H540_1-3) 
Innenfor sonen skal hhv. 40 % (B4 og BKB5) eller 70 % (S5) av arealet reguleres til 
grønnstruktur som er tilgjengelig for allmennheten. De resterende 60 % (B4 og BKB5) eller 
30 % (S5) av arealet kan bebygges sammen med resten av byggefeltet, dersom det tydelig 
fremgår og dokumenteres at tilstrekkelig sikkerhet mot flom vil bli ivaretatt ved 
detaljregulering. Bebyggelsen må ikke være til hinder for fremføring av turveiforbindelser 
langs Hoffselva.  
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9.7 Bevaring av kulturmiljø (H570_1-4)  

Sofienlund (H570_1) 
Feltet skal inngå i utforming av park o_P5. Eksisterende vegetasjon rundt Sofienlund skal 
bevares.   

Nedre Skøyen (H570_2) 
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. Det tillates ikke på- til- og ombygging som endrer bygningens/anleggenes 
eksteriør eller karakter. Eksisterende bygninger og elementer i bygningsmiljøet tillates ikke 
revet eller fjernet med mindre fraværet av verneverdier kan dokumenteres. Ved utbedringer 
og reparasjon på eksisterende bygninger skal eksisterende bygningselementer i størst mulig 
gra istandsettes og bevares i sin opprinnelige sammenheng. 

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

Dersom bevaringsverdig bebyggelse på grunn av brann eller andre årsaker må erstattes av 
nybygg, tillates det oppført bebyggelse med samme dimensjoner, proporsjoner og etasjetall. 

Kulturminner i sjø (H570_3) 
Tiltak innenfor planområdet skal ikke komme i konflikt eller føre til forringelse av 
bevaringsverdien til skipsvrak (ID122765). 

Thune (H570_4) 
Thune bevares som et helhetlig anlegg, og tiltak skal ta hensyn til områdets industrihistorie. 
Områdene mellom bygningene skal beholdes som åpne arealer.  

9.8 Båndlegging etter lov om kulturminner (H730_1-3) 

Bygdøy kulturmiljø (H730_1-2) 
Området innenfor hensynssone H730_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.  

Sofienlund (H730_3) 
Hovedbygningen på Sofienlund, Drammensveien 155, er vedtatt fredet den 27.02.1924 etter 
lov om bygningsfredning av 1920, som er erstattet av kulturminneloven (kml) av 15.02.1979. 
Alle tiltak utover vanlig vedlikehold krever dispensasjon etter kulturminneloven fra 
kulturminnemyndighet. 
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9.9 Gjeldende reguleringsplaner skal fortsatt gjelde (H910_1-3) 
 
Dette omfatter følgende planer: 
S-4896 Drammensveien 149 (Orkla) (H910_2) 
S-4914 Harbitzalléen 1-7 (H910_1) 
S–4949 Drammensveien 145+147 (Schage) (H910_3) 

10 Bestemmelsesområder 

10.1 Bestemmelsesområde # 1-4 - Åpning/synliggjøring av 
Frognerelva i historisk trasé 

Innenfor bestemmelsesområdene kan Frognerelva gjenåpnes dersom den ikke er åpnet 
innenfor o_G10. Alternativt kan det inkluderes vannelement i utformingen av byrommet for å 
synliggjøre den historiske traséen. Området skal være offentlig tilgjengelig. 

10.2 Bestemmelsesområde # 5 - Åpning av Hoffselva 
Innenfor bestemmelsesområdet kan Hoffselva gjenåpnes.  

10.3 Bestemmelsesområde # 6 - Videreføring av bestemmelser 
til detaljregulering for Fornebubanen – parsell Lysaker – 
Majorstuen (S-4986, delkart 4) 

Bestemmelser tilhørende detaljregulering S-4986 for Fornebubanen – parsell Lysaker – 
Majorstuen, skal gjelde innenfor bestemmelsesområde # 6, med unntak av bestemmelse 4.2.1, 
4.2.3, 4.2.4 og 4.2.18 i S-4986.  

10.4 Bestemmelsesområde # 7 - Atkomst 
sykkelparkeringsanlegg  

Innenfor bestemmelsesområde # 7 skal det tilrettelegges for etablering av atkomst til 
underjordisk sykkelparkeringsanlegg. 

10.5 Bestemmelsesområde # 8 - Atkomst A - Fornebubanen 
Innenfor bestemmelsesområde # 8 skal det oppføres et atkomstbygg med en gesimshøyde på 
inntil 5 meter som skal være tilgjengelig for allmennheten. Generelle bestemmelser knyttet til 
atkomstbygg og felt SST3 i bestemmelser til plan S-4986 skal gjelde for atkomstbygget. 

10.6 Bestemmelsesområde # 9 - Sykkelrampe 
Innenfor bestemmelsesområde # 9 skal det etableres en sykkelrampe som gir offentlig 
atkomst til sykkelparkering på Fornebubanetunnelens mellomnivå.  
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10.7 Bestemmelsesområde # 10-13 - Broer over Hoffselva 
Det skal etableres minst en gang- og sykkelbro over Hoffselva innenfor hvert av 
bestemmelsesområdene.  

10.8 Bestemmelsesområde # 14 - Forbindelse på tvers av 
jernbanen 

Det skal etableres en forbindelse for fotgjengere og syklister på tvers av jernbanearealet ved 
Frognerelvallmenningen. Ved etablering av bro skal denne beplantes. Utforming av 
forbindelsen skal ikke være til hinder for jernbaneformål, og skal utformes i samråd med 
Bane NOR. 

10.9  Bestemmelsesområde # 15 – Vilkår for bruk og utforming 
av uteområde langs jernbanen – Harbitzalléen  

Området skal utformes som uteareal til felt BKB1, men må kunne benyttes til atkomst og 
midlertidig lagring av jernbanemateriell ved ekstraordinære tiltak på jernbanen. Området skal 
være sikret når det benyttes til lagring. Utforming av området skal utformes i samråd med 
Bane NOR.  

10.10 Bestemmelsesområde # 16 – Torg/plass - Sjølyst 
plass  

Det skal opparbeides en plass på minimum 1 daa i tilknytning til gang- sykkelforbindelsen fra 
Skøyen til Bygdøy, der Sjølyst plass ligger i dag. 

10.11 Bestemmelsesområde # 17 – Torg/plass 
Det skal opparbeides en plass på minimum 1 daa for rekreasjon og lek. 

10.12 Tekniske bygninger/rom # 19 
Innenfor bestemmelsesområde # 19 vest for Hoffsveien tillates oppført permanente 
bygningsmessige konstruksjoner som er nødvendig for driften av t-baneanlegget, slik som 
anlegg for trykkutjevning, ventilasjon, røykventilering, transformator, lavspent og 
reservekraft. Anleggene skal sikres nødvendig tilgang for drift og vedlikehold. De tekniske 
rommene skal plasseres og utformes slik at de ikke vanskeliggjør fremtidig utvikling av 
kvartalet avgrenset av jernbanen, Tingstuveien, Harbitzalléen og Hoffsveien. Det skal tas 
nødvendig hensyn til drift, vedlikehold og fremtidig utvikling av jernbaneanlegget. Det skal 
ved etablering av bygninger, konstruksjoner og anlegg foreligge godkjenning fra Bane NOR 
senest ved søknad om tiltak eller rammetillatelse. 

10.13 Bestemmelsesområde # 20-25 Midlertidig rigg og 
anleggsområde for Fornebubanen 

I bestemmelsesområde # 22 tillates ikke inngrep i bakken ved opparbeidelse av riggområde. 
Eventuelle påfylte masser skal legges på separerende duk. Bestemmelsesområdene kan kun 
benyttes til virksomhet som er nødvendig for anleggsdriften (anleggsveier, riggplass, 
mellomlagring av materialer og masser, parkering med mer) så lenge anleggsarbeidene fort-
banen pågår. Det midlertidige anleggsområdet opphører når anleggsarbeidene er avsluttet og 
senest ett år etter at anlegget er tatt i bruk. 
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Tiltakshaver skal sikre de midlertidige anleggsområdene ved inngjerding og annen sikring. 
Sikringsgjerder som skal plasseres langs yttergrensen av anleggsområder skal være tette og 
gis en estetisk utforming tilpasset omgivelsene. Rigg- og anleggsgjerder skal vise 
illustrasjoner av fremtidig ferdigstilt anlegg og kan ha innsynsvinduer.  
 
Dersom ikke annet fremgår av denne plan, skal alle områder hvor det er utført anlegg eller er 
benyttet i anleggsvirksomheten senest ett år etter at tiltaket er avsluttet/satt i drift, være 
tilbakeført til opprinnelig tilstand eller istandsettes i henhold til utomhusplan/landskapsplan 
godkjent av Oslo kommune ved PBE. Offentlige samferdselsanlegg som blir berørt i 
anleggsfasen skal tilbakeføres i tråd med den regulering som gjelder ved 
tilbakeføringstidspunktet. Istandsetting av Hoffsveien må ikke vanskeliggjøre opparbeidelse 
av trikketrasé i Hoffsveien. Utomhusplaner/landskapsplaner skal vise hvordan området skal 
fremstå etter at anlegget er avsluttet. Disse skal vise veier, terrengutforming, beplantning, 
gangarealer/stier, eventuelt sambruk med videre.  
 
I bestemmelsesområde # 20 (innenfor trikkesløyfen) skal eksisterende naturverdier herunder 
større trær bevares. Trær med rotsone skal registreres og beskyttes i anleggsperioden. 
Arbeider i områder rundt trær som skal bevares, skal gjennomføres under overvåkning av 
godkjent trepleier eller annen kompetent fagperson. Midlertidig rigg- og anleggsområde # 20 
skal opparbeides til park så snart anleggsarbeidene er ferdig, og senest ett år etter at anlegget 
er tatt i bruk. 

11 Rekkefølgebestemmelser  

11.1 Rekkefølge ved utbygging av offentlig infrastruktur. 
Før det gis igangsettingstillatelse til byggetiltak innenfor reguleringsplanens felt S3, S5, S8, 
S10B, S18, S19, S21, S22, S23, SI1, BKB1 og BKB6-8 skal ny metrostasjon på Skøyen 
(Fornebubanen) med oppganger være opparbeidet eller sikret opparbeidet. 

Før det kan gis igangsettingstillatelse for bebyggelsen i feltene S1-S25, BKB1-BKB13, B1, 
B3-4 og o_SST4-5 skal tilliggende gater og torg være opparbeidet eller sikret opparbeidet. 

11.2 Rekkefølge for turvei langs Hoffselva (o_G1-4) 
Før det gis igangsettingstillatelse for bebyggelsen i feltene BKB3, BKB4, BKB5, S1-2, S5-
S7, S17, S19, B4 skal turveien i o_G1-4 være opparbeidet eller sikret opparbeidet. 

11.3 Rekkefølge for Sofienlundparken (o_P5) 
Før det gis igangsettingstillatelse for felt S58 og BKB 7, skal parken (o_P5) være opparbeidet 
eller sikret opparbeidet. Parkens utforming og terrenghøyder skal samordnes med videre 
utbygging av uteareal til felt S8 på terreng eller lokk. 

Før parken opparbeides må trikken flyttes til Drammensveien (o_V8) og Hoffsveien (o_V13), 
etableres lokalgate i dagens trikketrasé (o_V11), og Fornebubanen være ferdigstilt. 
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11.4 Rekkefølge for Hoff park (o_P6) 
Før det gis igangsettingstillatelse for felt S1-2, S5-6, B4, BKB1-2 og o_TY1, skal parken 
(o_P6) være opparbeidet eller sikret opparbeidet.  

11.5 Opparbeidelse av tursti langs og åpning av Frognerelva 
Før det gis igangsettingstillatelse for felt BKB10-12, BKB13, S11 og S10 skal feltene o_G10-
11, inkludert åpning/synliggjøring av historisk trasé til Frognerelva og turvei, være 
opparbeidet eller sikret opparbeidet. 

11.6 Overvannshåndtering  
Før det gis igangsettingstillatelse i henhold til detaljregulering innenfor områdene S3, S5-7, 
S19, S22, o_T4-5, o_V13, o_P5, og o_G3 skal flomløsning for Hoffselva være etablert eller 
sikret etablert. 

11.7 Opparbeiding av tilliggende veier/gater 
Før det gis brukstillatelse til tiltak i et felt med sentrumsformål eller kombinert bebyggelse og 
anlegg må atkomst, tilliggende gater og halvparten av tilgrensende torg, samt nødvendig 
teknisk infrastruktur, være opparbeidet. 

11.8 Opparbeidelse av Prinsessealléen o_V19 
Før det gis brukstillatelse innenfor område BH1-2 skal opparbeidelse av nordre del av 
Prinsessealléen (o_V19) være gjennomført. 

11.9 Utvikling av Sjølyst 
Før det gis igangsettingstillatelse for feltene S18A-C og SI1 må eksisterende undergang under 
E18 være utbedret såfremt ikke ny bygate (o_V1) er opparbeidet. Før det gis rammetillatelse 
for feltene S18A-C, SI1, o_P1, o_P2, o_G6, o_G8 og o_T7-8, må båtopplaget og 
småbåtplasser være sikret flyttet. 

Dagens sykkeltrasé skal opprettholdes med nødvendige justeringer og eventuelle omlegginger 
i felt o_G8, o_V1 og o_G5 inntil ny sykkeltrasé i bygate (o_V1) er opparbeidet. Høystandard 
sykkelvei mellom o_G5 og o_G8 skal være sikret opparbeidet før rammetillatelse kan gis for 
ny bygate (o_V1).  

11.10 Byggefelt langs ny bygate (Sjølystveien) (o_V1) 
Ny bygate (o_V1) skal være sikret opparbeidet før rammetillatelse kan gis for felt S20, S23 
og S19. 

11.11 Ny gate i gammel trikketrasé (o_V11)  
Før det kan gis igangsettelsestillatelse for byggetiltak innenfor feltene S6, S7, S8, BKB7 og 
BKB8, skal ny gate i gammel trikketrasé (o_V11) være opparbeidet eller sikret opparbeidet.  

11.12 Nedre Skøyen vei (o_V12)  
Før det kan gis igangsettelsestillatelse for byggetiltak innenfor feltene B1, B4, BKB6, o_TY1, 
skal ny gate i Nedre Skøyen vei (o_V12) være opparbeidet eller sikret opparbeidet.  
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11.13 Ny trikketrasé i Hoffsveien (o_V13)  
Før det kan gis igangsettelsestillatelse for byggetiltak innenfor feltene S3, S4 og S5 skal ny 
trikketrasé i Hoffsveien (o_V13) være opparbeidet eller sikret opparbeidet.  

11.14 Prinsessealléen (BKB9) 
Før det kan gis igangsettingstillatelse for byggetiltak innenfor felt BKB9, skal følgende 
anlegg være opparbeidet eller sikret opparbeidet: 

 Torg ved Prinsessealléen (o_T12)  
 Ny gate i gammel trikketrasé fra Gustav Vigelands vei til Askekroken (o_V11) 
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12 Figurer 

12.1 Kart over åpne fasader  
 

 

Figur 2.2.2.2 Kart over åpne fasader 
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12.2 Prinsipper for høyder på planlagt bebyggelse 
 

 

 

Figur 2.2.2.1 Prinsipper for høyder på planlagt bebyggelse 
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12.3  Gangforbindelser 
 

 

Figur 2.3.1.3 Gangforbindelser gjennom byggefelt, allmenninger og Havnepromenaden 
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 5 Vedlegg og referanser

5.1 Vedlegg

Følgende vedlegg er tilgjengelige fra Plan- og bygningsetatens internettside, www.
oslo.kommune.no/pbe

Trykte vedlegg
1. Plankart Hovedalternativet
2. Plankart alternativ 2
3. Hensynssonekart, alternativ 1 og 2 
4. Illustrasjonshefte for planforslaget

Vedlegg tilgjengelige på internett – Se saksinnsyn sak 201414412 områderegulering 
Skøyen 

5. Innkomne uttalelser
 5.1  Forhåndsuttalelser
 5.2  Bemerkninger ved offentlig ettersyn
 5.3  Bemerkninger ved begrenset høring

Rapporter benyttet i konsekvensutredningen
Stedsutvikling, bebyggelse og byrom

6. «Byplangrep Skøyen», PBE, juni 2015
7.  «Arealtall Skøyen – beregningsmetode», PBE, 29.06.2018

Sjølyst/ Bestumkilen
8. «Bestumkilen, grunnlagsrapport - Båtliv, byutvikling og massedeponi», 

Norconsult 26.01.2015
9. Oppsummering SWOT-analyse «Båtplasser og opplagsplasser i Bestumkilen», 

Plan- og bygningsetaten 29.12.2016

Luftforurensing og støy
10. «Konsekvensutredning for områderegulering Skøyen – Tema: Støy og 

luftforurensning», Norconsult, 20.12.16
11.  «Skøyen - beregning og analyse av luftforurensning», Rambøll 31.01.18

Naturmiljø og landskap
12. «Bymiljøetatens foreløpige vurdering av eksisterende trær innenfor 

planområdet til områderegulering for Skøyen», datert 26.04.16
13. «Naturmiljø» (PBE 2017)
14. «Åpning av Hoffselva», Norconsult, januar 2015
15. «Gjenåpne delstrøm av Frognerelva – del 1», VAV (COWI), juni 2016
16. «Gjenåpne delstrøm av Frognerelva – del 2», VAV (COWI), september 2016

Transport, trafi kk og parkering
17. «Tiltaksplan for trafi kkreduksjon på sentrale Skøyen og tilgrensende 

boligområder», PBE, 16.03.17
18. «Trafi kk Skøyen», Norconsult, 05.04.16
19. «Områderegulering Skøyen – Trafi kale konsekvenser av tiltak og plassering av 

Hoffsdiagonal», Norconsult, 01.06.16
20. «Områderegulering Skøyen, Trafi kale konsekvenser av foreslåtte byplangrep», 
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Norconsult, 01.06.16
21. «Skøyen torg, vurderinger av kryssløsninger for krysset Drammensveien, 

Hoffsdiagonal, Karenslyst alle og E18», Norconsult, 11.05.16
22. «Skøyen torg, vurderinger av kryssløsninger for krysset Drammensveien, 

Hoffsdiagonal, Karenslyst alle og E18 uten Hoffsdiagonal», Norconsult, 
03.06.16

23. «Trafi kkanalyse Skøyen Aimsun-simuleringer», Norconsult 06.03.18
24. «Parkeringsregistrering Skøyen», Norconsult, januar 2015

Vern: Kulturminner og kulturmiljø
25. «Skøyen – nyregistrering av bevaringsverdige bygninger og anlegg», 

Byantikvaren, september 2016.

Risiko og sårbarhet
26. «Områdereguleringsplan for Skøyen, samfunnssikkerhet – 

sårbarhetsanalyse», Norconsult, 03.06.16

Nærmiljø, barn og unge
27. «Medvirkning barn og unge på Skøyen 12.04.16», PBE og Ullern bydel, 

12.07.16

5.2 Referanser

• Kommuneplan Oslo mot 2030, Oslo kommune, 2015
• Kommunedelplan for torg og møteplasser (KDP17), Oslo kommune, 2009
• Kommunedelplan Skøyen (KDP 9 og 1)
• «Fornebubanen Lysaker-Majorstuen», planprogram, Oslo kommune, fastsatt av 

bystyret 10.07.14
• KVU Oslo-navet, Jernbaneverket, Ruter og Statens vegvesen, 2016
• Skolebehovsplanen 2016-2026, Oslo kommune
• Skolebehovsplanen 2018-2027, Oslo kommune
• På taket, i gården, i parken, Isdahl, 2006
• Bystrukturelle forhold som genererer byliv, Fossnes og Fjeldhus, 2016
• Høyhusutregningen.
• Høyhus i Oslo, vurdering av prinsipper for høyhusstrategi, Plan- og 

bygningsetaten, Oslo kommune, 2002
• Høyhus i Oslo, strategi for videre arbeid, Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune, 

2003
• Høyhus i Oslo, delutredning I, landskapsvurdering. Delutredning II, 

lokalklimavurdering. Plan- og bygningsetaten, 2002.
• Meteorologiske data fra Meteorologisk institutts database, e-klima.
• Byens trær, Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune, 2015
• «Klima og luftmiljø i areal- og bebyggelsesplanlegging», Bøvre, 

Miljøverndepartementet, 1992
• Klima- og luftmiljøanalyse for deler av Oslo sentrum, Oslo byplankontor, 1991
• Mulighetsstudie Framnes - Lysaker, Statens Vegvesen, sept 2016
• Strategi - utbedring av E18 Framnes-Lysaker, Statens Vegvesen 01.09.16
• Byantikvarens gule liste, Byantikvaren, Oslo kommune
• Klima- og energistrategi for Oslo, Oslo kommune 22.06.16
• Oslohelsa, Oslo kommune
• Folkehelseplan for Oslo 2017-2020, Helseetaten Oslo kommune 2017
• Nasjonal Transportplan 2018-2029, Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens 

Vegvesen 12.05.2017
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