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annet å bygge lokk over, samtidig som området utvikles med boliger og næring. 
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Hva er konsekvensutredning og planprogram? 
Dette planforslaget krever konsekvensutredning og planprogram. Når en plan har vesentlige 

virkninger for miljø og samfunn, skal det utarbeides en konsekvensutredning sammen med 

planen. I Oslo kommune krever vi også at noen utvalgte temaer undersøkes i en utvidet 

mulighetsstudie. Hensikten med undersøkelsene og konsekvensutredningen er å få oversikt 

over hvilke muligheter, utfordringer og konsekvenser ulike løsningsalternativer kan gi, og 

hvordan disse skal håndteres. Undersøkelsene og konsekvensutredningen bidrar til at dette 

blir systematisert og er kjent både under arbeidet med planen og når det fattes vedtak om 

planen. 

Kravet om konsekvensutredning innebærer at det skal utarbeides et planprogram. 

Planprogrammet skal redegjøre for formålet med planarbeidet og hvilke problemstillinger 

som anses som viktige å undersøke i forhold til miljø og samfunn. Planprogrammet skal 

beskrive hvilket grunnlagsmateriale som må lages for at planforslagets relevante temaer kan 

vurderes tilstrekkelig, beskrive relevante og realistiske plan- og utredningsalternativer og 

beskrive aktuelle samarbeids- og medvirkningsprosesser.   

Konsekvensutredningen og undersøkelsene skal presenteres i hvert sitt dokument og skal 

vedlegges planforslagene som sendes til Plan- og bygningsetaten.  

Offentlig ettersyn 
Forslaget til planprogram lå ute til offentlig ettersyn 11. november 2020 til 23. desember 

2020. Forslagsstiller foresto høring. I forbindelse med offentlig ettersyn ble det 18. 

november 2020 avholdt et åpent (digitalt) informasjonsmøte for å orientere om 

planprogrammet og planprosessen. Forslaget til planprogram er bearbeidet etter offentlig 

ettersyn. Sammendrag av bemerkninger med forslagsstillers kommentarer følger i eget 

vedlegg. 

Saken kan sees og følges på  
http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?caseno=202005767  

http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?caseno=202005767
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Pir II Oslo er engasjert av Sporveien AS for å utarbeide planforslag for utvikling av 

Etterstadsletta 48 m.fl. Planen foreslår å bygge et lokk over eksisterende driftsbase, noe 

som muliggjør bymessig utvikling av området med boliger og næringsbebyggelse over og 

rundt basen. Denne utviklingen bidrar til å redusere barrierevirkningen i området ved at det 

etableres flere nye forbindelser, som binder Helsfyr og Bryn bedre sammen. Planområdet 

ligger på sørøst for Helsfyr stasjon, mellom Etterstadsletta, Østre gravlund og 

industriområdet på Bryn.  

Sporveiens viktigste bidrag til samfunnet er å levere et effektivt og attraktivt kollektivtilbud. 

Det er avgjørende for å få byen til å fungere, gjøre hverdagen til innbyggerne så smidig som 

mulig, for å redusere klimautslipp og forbedre luftkvaliteten. Kollektivtilbudet må være så 

godt at flere velger å reise med Sporveien fremfor å sette seg i bilen til og fra jobb, skole, 

barnehage, fritidsaktiviteter og innkjøp. Sporveiens anlegg på Etterstad er hovedbasen for 

vedlikehold av all infrastruktur på T-banen. På grunn av økt satsing på kollektivtransport med 

blant annet flere avganger og planlagt utvidelse av T-banenettet med Fornebu-banen, er det 

behov for oppgradering av driftsbasen på Etterstad. Sporveien har som mål at en oppgradert 

driftsbase skal stå klart når Fornebubanen etter planen åpner i 2027.   

Planinitiativet er basert på en tidligere utført helhetsplan for oppgradering av Sporveiens 

driftsbase (Pir II, 2018). En oppgradering av dagens driftsbase er kjernen i, og 

utgangspunktet for planinitiativet. God drift av T-banen og driftsbasen er Sporveiens første 

prioritet, og funksjonelle krav til driftsbasen vil derfor gi føringer og være premissgivende for 

utvikling av området i øvrig. Gjennom planprosessen skal det finnes gode løsninger for 

driftsbasen og byen parallelt, særlig knyttet til hvordan området kan bindes bedre sammen 

og få en bymessig og helhetlig utforming. 

Planområdet er i Kommuneplanen 2015 - Oslo frem mot 2030, utpekt som fremtidig 

byutviklingsområde, hvor Bryn og Helsfyr er utpekt som regionale knutepunkt. Videre er 

Strategisk plan for Hovinbyen (vedtatt 2018) retningsgivende for utvikling av Helsfyr-Bryn. 

Planområdet inngår i det området som defineres som tyngdepunktet Helsfyr-Bryn, hvor det 

er et mål om å utvikle en tett flerfunksjonell by. Som en del av Strategisk plan for Hovinbyen, 

er det vedtatt et Planprogram for område- og detaljregulering av Helsfyr. 

Områdeavgrensningen for denne planen, går delvis inn over planområdet for detaljregulering 

av Etterstadsletta 48 m.fl.  

I Område- og prosessavklaringen fra PBE, er det beskrevet at planprosessen for denne 

detaljreguleringen vil skje parallelt med områderegulering for Helsfyr. Oppstart av 



 

områdereguleringsplanen er forventet i 2021 og er forventet å vare i minimum 4-5 år. 

Sporveien ønsker at detaljreguleringen for Etterstadsletta 48 m.fl. kan behandles politisk 

uavhengig av vedtak av områdereguleringen. 

Samspill og bymessig utvikling mellom Helsfyr og Bryn er en viktig del av utviklingen av 

Hovinbyen. Utviklingen av Helsfyr er et viktig ledd i utviklingen av tyngdepunktet Helsfyr-

Bryn. Planarbeidet med områdereguleringen for Helsfyr skal omfatte vurdering av muligheten 

for å bygge tettere omkring knutepunktet for at området kan bli en «portal» til Oslo sentrum 

fra øst. Det skal også vises bymessig, helhetlig utvikling mellom Helsfyr og Bryn, og planen 

skal omfatte forslag til hva dette kan innebære nærmest Helsfyr.  

Planprogrammet for Helsfyr gir føringer for hvilke planalternativer som skal 

undersøkes/utredes i denne plansaken. I planprogrammet for Helsfyr er det vist to 

planalternativer. De adskiller seg bl.a. ved å vurdere om av-/påkjøringsrampene til E6 skal 

forbli som i dag, eller om de skal få en mer bymessig utforming. Begge planalternativene 

viser et lokk som strekker seg ca. 100 m øst for dagens tunnelåpning ved Helsfyr. Vurdering 

av dette lokket skal derfor inngå i arbeidet som et planalternativ 2 i dette planprogrammet. 

Fleksibilitet knyttet til fremtidige løsninger for av-/påkjøringsramper til E6 og videre utvikling 

av Helsfyr stasjon, er avgjørende for å oppnå tilstrekkelig robusthet i planen.  

Arbeidet med planprogrammet og videre planarbeid, som følger av dette planprogrammet, 

vil avklare om det vil være mulig å behandle denne detaljreguleringen, uavhengig av 

områderegulering for Helsfyr.  

Detaljreguleringen for Etterstadsletta må kunne håndtere begge planalternativer som ligger 

til grunn i planprogrammet for Helsfyr. Grensesnittet mellom de to planene må avklares i 

planprosessen for denne detaljreguleringen. Dette planprogrammet skal derfor sikre at 

nødvendige utredninger, som ellers ville vært gjort i forbindelse med områdereguleringen, 

gjøres i arbeidet med planalternativene. Gjennom arbeidet med planalternativene skal 

området, som grenser opp mot Helsfyr stasjon og Østensjøveien, særlig vurderes med tanke 

på å sikre fleksibilitet i valg av løsninger innenfor områdereguleringen.  

Merknader/innspill til planprogrammet i høringsperioden, vil klargjøre grensesnitt til øvrige 

planarbeid og gi føringer for hva som skal utredes som del av detaljregulering av 

Etterstadsletta m.fl.  

Dialog er nøkkelen 

For å komme frem til et planforslag, som skal kunne behandles uavhengig av 

områdereguleringen, er god dialog mellom forslagsstiller og planmyndighet avgjørende. En 

god dialog skal sikre at behovet for fleksibilitet i senere utvikling av området rundt Helsfyr 

opprettholdes, samtidig med at utvikling rundt Sporveiens driftsbase kan igangsettes. Det 

må gjennom denne dialogen komme frem hvilke forhold som krever fleksibilitet, hva som kan 

etableres som fysiske tiltak (midlertidige eller permanente), og det må undersøkes hvilke 

føringer eksisterende t-banespor og driftsbasen gir for tiltak i området. 



 

Kort oppsummert bakgrunn for at det er viktig at detaljplan for Etterstadsletta 48 m. fl. 

ønskes gjennomført før øvrige planer:  

 Etablering av Fornebubanen utløser behov for oppgraderinger av driftsbasen på 

Etterstad. Oppgradering av driftsbasen og tilrettelegging for bebyggelsesstruktur på et 

lokk over basen, har avhengigheter knyttet til fysiske løsninger og økonomiske 

investeringer. Investeringer som må gjøres for å oppgradere basen, bør brukes slik at de 

også gir forutsetninger for god byutvikling i området. En forutsigbarhet og samkjøring 

mellom baseoppgradering og baseutvikling er derfor sentralt. For å oppnå dette må en 

regulering av Etterstad base som tilrettelegger for byutvikling, ses i sammenheng med 

driftsnødvendige oppgraderinger. Med finansiering av Fornebubanen på plass, vil dette 

tilsi et reguleringsvedtak innen 2023/2024. 

 Det er i Planprogram for Helsfyr satt opp en fremdriftsplan for områderegulering for 

Helsfyr, som viser mulig oppstart av planarbeidet i 2021, med forventet planvedtak etter 

4-5 år. Erfaringsvis vil arbeidet med en omfattende områderegulering som involverer 

flere grunneiere, kommunale og statlige aktører trekke ut i tid. Hvis denne 

detaljreguleringen først kan behandles politisk samtidig med områdereguleringen for 

Helsfyr, vil det først måtte brukes penger på oppgradering av driftsbasen, og senere 

brukes penger på ny ombygning som tilrettelegger for byutvikling. Dette vil være lite 

fornuftig bruk av offentlig midler. 

 Tilrettelegging for bymessig utvikling av Etterstadsletta 48 m. fl, er viktig for en helhetlig 

utvikling av området Helsfyr-Bryn. Forslagstiller ønsker derfor at det legges til rette for 

en prosess hvor det er et felles mål at detaljreguleringen kan behandles uavhengig av 

områdereguleringen for Helsfyr. Dette målet må forankres i PBE og hos andre 

offentlige/statlige aktører, slik at det formidles til forslagsstiller tidligst mulig, hvis det 

kommer frem at en uavhengig behandling ikke vil være mulig. For Sporveien som en 

kommunal aktør vil det være uheldig å bruke store ressurser på et planforslag som ikke 

ønskes vedtatt ved ferdigstillelse.  



 

 

 

Det er i Strategisk plan for Hovinbyen og i Planprogrammet for Helsfyr lagt stor vekt på 

behovet for samspill og bymessig utvikling mellom Helsfyr og Bryn. Helsfyr skal sammen med 

Bryn utvikles til et bymessig, sammenhengende og flerfunksjonelt tyngdepunkt. Planområdet 

som i dag i hovedsak består av en åpen driftsbase for t-banenettet, sammen med t-banespor i 

dagen, utgjør en barriere i området. Hensikten med dette planarbeidet er å oppgradere 

Sporveiens driftsbase som en klimatisert base og dermed muliggjøre bymessig utvikling i 

området. Med dette grepet kan området rundt og over basen, utbygges med boliger og 

næring og det kan etableres nye forbindelser og plasser/torg. På den måten kan området bli 

en del av ønsket byutvikling for Helsfyr-Bryn, samtidig med at byens behov for areal til 

teknisk infrastruktur sikres.  

Prosjektet skal bidra til å binde Helsfyr og Bryn bedre sammen ved å etablere nye 

forbindelser gjennom området og på tvers over eksisterende T-banespor. Et område som til 

nå har vært en barriere i byen, kan bli en viktig kobling mellom Helsfyr, Etterstad og Bryn. 

Det er i kommuneplanen et ønske om mer bymessig utvikling i området, med blant annet 

høyere utnyttelse, finmasket gate- og byromsstruktur, variert funksjonssammensetning og 

sammenhengende grønnstruktur. Ambisjonen er å etablere forbindelser som muliggjør 

Illustrasjonen gir en oversikt over planavgrensningen for denne plansaken, sett sammen med 

andre vedtatte/pågående saker i området. 
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varierte offentlige møtesteder, i tillegg til attraktive uteoppholdsarealer for beboerne. Det 

skal etableres gode forbindelser for gående og syklende, som binder områdene rundt 

sammen og som gir kortere avstand fra Bryn mot sentrum. Tilrettelegging for grønn mobilitet 

i området er viktig for å redusere klimagassutslipp, men det gir også mere liv og aktivitet i 

området, samtidig som det er et virkemiddel for bedre folkehelse. 

Planområdets plassering tett på kollektivknutepunktet Helsfyr, tilsier at området bør ha en 

høy utnyttelse. For å skape et levende byområde er det viktig med en høy andel boliger, i 

kombinasjon med arbeidsplasser og publikumsrettede funksjoner. Et viktig grep i Strategisk 

plan for Hovinbyen er at området skal ha en miks av funksjoner som rommer et bredt spekter 

av virksomheter. Utforming av driftsbasen, i kombinasjon med muligheten for andre 

næringsvirksomheter og publikumsrettede funksjoner, vil være med på å gi området liv og 

karakter.  

Området består i dag av ikke permeable dekker og svært lite grøntstruktur. Det er derfor en 

ambisjon i prosjektet å øke andelen av blågrønne elementer for å skape et mer klimatilpasset 

område. I tillegg til å gi området estetiske kvaliteter og bidra positivt i håndtering av 

overvann, gir dette et bedre grunnlag for økt biologisk mangfold i området.  

Utvikling av dette området skal skape nye attraktive arbeidsplasser, boliger og møtesteder i 

nærområdet, det skal binde Helsfyr og Bryn tettere sammen og samlet sett bidra til å gjøre 

Oslo til et grønnere, varmere og mer skapende sted.  

 Begrunnelse for utredningsplikt, hentet fra Plan- og bygningsetatens 
område- og prosessavklaring 

Planinitiativet er vurdert opp mot plan- og bygningsloven § 12-10 første ledd, jf. § 4-1 og 4-2 

med tilhørende forskrift.  

Planforslaget faller inn under forskriftens § 6, bokstav b) jf. vedlegg I, punkt nr. 24. Oslo 

kommune har som ansvarlig myndighet besluttet at forslaget skal konsekvensutredes og ha 

planprogram. 

Det følger av forskrift om konsekvensutredning § 6 bokstav b) at reguleringsplaner etter 

plan- og bygningsloven for tiltak i vedlegg I alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram. 

Unntatt fra dette er reguleringsplaner der det konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en 

tidligere plan og der reguleringsplanen er i samsvar med denne.   

Det følger av vedlegg I nr. 24 at næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og 

bygg til allmennyttige formål med et bruksareal på mer enn 15 000 m2 skal 

konsekvensutredes og ha planprogram. Dersom gjeldende regulering åpner for næringsbygg, 

bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttig formål, må differansen 

mellom denne utnyttelsen og økningen være mer enn 15 000 m2.  

Planområdet er i dag regulert til område avsatt til sporvogn/trikk, og åpner dermed ikke for 

hverken næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting eller bygg til allmennyttig 

formål.   



 

I planinitiativet er det foreslått 17 300 m2 BRA næring. Differansen mellom gjeldende 

regulering og det innsendte planinitiativet er over grensen på 15 000 m2, som er 

oppfangskriteriet i vedlegg I.   

 

Følgende punkter er lagt til: 

 Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018).  

 Retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520-2012 

Under avsnittet «Kommuneplanen 2015, Oslo mot 2030 – arealdel» er teksten supplert med:  

«Kommuneplanens arealdel skal revideres. Planprogram for kommuneplanens arealdel var på 

høring fra 09.11.2020 til 09.02.2020.» 

Følgende punkt er lagt til: 

 «Klimastrategi for Oslo mot 2030», vedtatt av bystyret 06.05.2020 

Under følger en liste over undersøkelses- og utredningstemaer som har blitt utvidet med nye 

spørsmål eller hvor spørsmål/beskrivelse er presisert. 

2. Gate- og byromsstruktur 

Undertema 2.1 Forbindelser, inkl. broer over T-banesporene: 

Nytt spørsmål: 

 Hvordan kan forbindelser etableres slik at de får gode siktlinjer, blir godt lesbare og 

har universell utforming? 

 

Følgende punkt er presisert med tekst i kursiv: 

 På hvilken måte bidrar planalternativene til en bedre tilkobling mot 

kollektivknutepunktet Helsfyr i nord, samt busstilbud i Etterstadsletta?  

 

Undertema 2.3 Utforming og plassering av torg 

Følgende punkt er presisert med tekst i kursiv: 

 Hvordan sikres det at nye torg er lett synlige, tilgjengelige og trygge for alle hele 

døgnet? 

3. Gjenbruk av eksisterende bebyggelse 

Undertema 3.3 Handlingsrom for endring: 

Følgende punkt er presisert med tekst i kursiv: 

 På hvilken måte kan eksisterende bygg transformeres ved ombygning/påbygg/tilbygg 

for å tilpasses ny bruk, og hva er tålegrensen for endringer? 

Undertema 3.4 Kulturminne-verdi 

Følgende punkt er presisert med tekst i kursiv: 



 

 Hvilken kulturminneverdi har eksisterende bebyggelse innenfor planområdet og hva 

er tålegrensen for endringer? 

4. Arealbruk og funksjonsblanding 

Undertema 4.6 Barnehage: 

Nytt spørsmål: 

 Hvilke kvaliteter må på plass for å kunne etablere en barnehage, og hvordan kan disse 

oppnås innenfor planområdet? 

5. Bebyggelsesstruktur 

Undertema 5.1 Nær- og fjernvirkning, siktlinjer 

Følgende punkt er presisert med tekst i kursiv: 

 Hvordan vil ny bebyggelse oppleves fra gater og plasser i nærområdet, samt fra 

Østre gravlund?  

 Standpunkt som skal inkluderes: 

o Fra Svartdalen 

o Fra Nordre Skøyen Hovedgård 

o Fra Brynseng T-banestasjon  

o Fra Furuveien 

o Fra Tvetenveien 

o Fra Østensjøveien 

o Fra broa over E6 (Grenseveien) 

o Fra Østre gravlund 

o Fra Etterstadjordet barnehage 

o Fra Etterstadparken 

o Fra Etterstadsletta 

o Fra Etterstadkroken 

Beskrivelse av presentasjonsform er tilføyet med: 

 Relevante illustrasjoner av nær- og fjernvirkning skal vise virkningen av planforslaget 

når trærne står uten bladverk. 

7. Klimatilpasning   

Undertema 7.2 Blågrønn struktur  

Nye spørsmål: 

 Hvor i området er det mulig å plante flere trær? 

 Hvordan kan man tilrettelegge for grønne fasader? 

8. Klimagassutslipp 

Undertema 8.2 Grønn mobilitet: 

Nytt spørsmål: 

 Hvordan legges det til rette for prioritering av gange, sykkel og kollektiv på en måte 

som øker konkurransefortrinnet mot bil? 

 

Undertema 8.3 Energiløsninger: 



 

Nytt spørsmål: 

 Det kan bli behov for en ny nettstasjon innenfor området, hva vil være en egnet 

plassering av denne? 
 
9. Trafikk, parkering og adkomst 

Undertema 9.1 Trafikk, parkering og adkomst: 

Nytt spørsmål, dagens situasjon: 

 Hvilke planer foreligger eller er under utarbeiding for eksempelvis E6 og 

Østensjøveien? 

Nye spørsmål, fremtidig situasjon: 

 Hvilke fordeler og ulemper har ulike plasseringer av atkomst til planområdet? 

Påvirkning på nåværende og nye beboere, trygg skolevei og krav til driftsbasens 

funksjonalitet skal inngå. Atkomst fra Etterstadsletta, Østensjøveien og av-

/påkjøringsrampe skal utredes.  

 Hvordan påvirkes fremkommelighet for buss i området av ulike løsninger for atkomst 

og den trafikken alternativene genererer? 

 Hvordan håndteres hensyn og krav knyttet til beredskap? 

Beskrivelse av presentasjonsform er tilføyet med: 

 Trafikkanalyse med trafikkberegninger, beskrivelse, analyse og diagrammer. 

Trafikkanalysen skal klarlegge konsekvenser for trafikkavvikling og trafikksikkerhet, 

der fordeling på transportmidler framgår. 

10. Miljøforhold 

Undertema 10.1 Støy: 

Nytt spørsmål, dagens situasjon: 

 Hvilke planer foreligger eller er under utarbeiding for eksempelvis E6 og 

Østensjøveien? 

Nye spørsmål, fremtidig situasjon: 

 Hvordan påvirkes boliger og annen støyfølsom bebyggelse av støy i sin helhet, og 

hvordan håndteres/tas det hensyn til samspillseffekter av støy og luftforurensning? 

 I hvilken grad egner ulike deler av området seg til bolig? 

Følgende punkt er presisert med tekst i kursiv: 

 Støy fra E6, støy fra T-bane og støy fra aktivitet knyttet til driftsbasen, samt evt. 

andre støyende funksjoner i området 

 Hva er planalternativenes konsekvenser mht støy fra aktivitet knyttet til driftsbasen 

og andre støyforurensende funksjoner? 

 Framtidig støysituasjon for eksisterende og fremtidige boliger og evt. andre 

støyfølsomme funksjoner, må utredes basert på framskrevne trafikktall, inklusive 

eventuell støy fra jernbanetrafikk/ havneaktivitet, iht. statlig Retningslinje for 

behandling av støy i arealplanlegging (T-1442). 

Undertema 10.2 Luftforurensning: 

Nytt spørsmål: 



 

 Er det funksjoner i nærområdet som medfører lukt- og /eller luftforurensning? 

Hvordan håndteres dette i planalternativene? 

Følgende punkt er presisert med tekst i kursiv: 

 Redegjørelse med beskrivelse, vurdering og diagrammer, iht.  T-1520-2012. 

11. Storulykke 

Storulykke er tatt inn som et nytt tema som skal konsekvensutredes. Følgende spørsmål er 

tatt inn: 

 Eiendom på gnr. 137, bnr. 172 (Østensjøveien 7 og 13) er underlagt 

storulykkeforskriften. Hvilke konsekvenser gir dette for planalternativene? 

Beskrivelse av presentasjonsform: 

 Rapport med beskrivelse av dagens situasjon og virkning av tiltak. Eventuelle 

avbøtende tiltak skal inngå. 

14. Renovasjon 

Nytt spørsmål: 

 Hvordan kan man implementere søppelsug på planområdet? 

15. Anleggsperioden 

Undertema 15.1 Anleggsperioden: 

Følgende punkt er presisert med tekst i kursiv: 

 Hvordan ivaretas trygge gang- og sykkelforbindelser, herunder skolevei i 

anleggsperioden, samt hensyn til beredskap til eksisterende bygninger i området?  

Nytt spørsmål: 

 Hvordan håndteres støy fra anleggsarbeidet og hvilke tiltak kan gjøres for å redusere 

støy for de nærmeste naboene? 

 

17. Risiko og sårbarhet 

Nytt spørsmål: 

 Det går høyspentkabler gjennom planområdet. På hvilken måte påvirker dette 

planalternativene? 

  



 

 

 

 
Planområdet på ca 50 daa er lokalisert på Etterstad i bydel Gamle Oslo, 3 km fra Oslo 

Sentralstasjon. Planområdet ligger mellom Helsfyr, Etterstad og Brynseng og består i 

hovedsak av Sporveiens driftsbase, med adresse Etterstadsletta 48.  

Planområdet grenser til veien Etterstadsletta og boligbebyggelsen på Etterstadsletta i vest. I 

sør grenser planområdet til boligbebyggelse i Etterstadkroken. Planområdet inkluderer deler 

av avkjøringsrampe til E6 og Østensjøveien. I øst går planavgrensningen gjennom 

industriområdet. Planområdet består i dag av flere eiendommer, som hovedsakelig eies av 

Sporveien AS og Oslo kommune, se eget avsnitt lengre ned om detaljerte eiendomsforhold. 
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Området ligger mellom Etterstadsletta og fremtidig byutviklingsområde på Bryn. Mot 

nordvest henvender området seg mot knutepunktet Helsfyr og næringsbeltet langs E6. 

Området ligger også nær Østensjøveien, som skal bli en strøksgate mellom Helsfyr og Bryn. 

Av grøntstruktur ligger Østre gravlund mot nordøst, og friområdet på Etterstadsletta ligger 

mot vest. Litt lenger unna ligger Svartdalsparken med mange kvaliteter som 

rekreasjonsområde. 

Planområdet med driftsbasen og t-banesporene ligger som en fysisk barriere i området, og 

gjør at det mangler forbindelser, både mellom stasjonsområdene og mellom grøntområdene.  

Planområdet ligger mellom knutepunktene Helsfyr og Brynseng 

Østre gravlund 

Helsfyr stasjon 

Brynseng stasjon 

Bryn stasjon 

Område for VPOR Bryn 

Fyrstikktorget 

Etterstad VGS 

Etterstadsletta 
Østensjøveien 

Alnaelva 

Svartdalsparken 



 

 
Illustrasjonen viser at området ligger som en fysisk barriere i området, men den viser også at det er 

store muligheter for å løfte hele dette området ved å utvikle Etterstad base som en del av byen.  

Utvikling av dette området vil kunne bidra til å videreutvikle Helsfyr som et regionalt knutepunkt. Det vil 

bli mulig å koble sammen Etterstad, Helsfyr og Bryn og dermed også skape kortere avstand til sentrum. 

Tiltaket med å oppgradere og bygge inn driftsbasen vil redusere støy herfra, samtidig med at 

bebyggelse over basen vil kunne skjerme for støy fra t-banen. 

 

 



 

Nord for området ligger kollektivknutepunktet Helsfyr stasjon, med bussterminal og nedgang 

til t-bane. Øst for området ligger Brynseng t-bane stasjon og Bryn stasjon med 

togforbindelse. Dette gir god kollektivdekning i umiddelbar nærhet til planområdet. Helsfyr 

stasjon er omringet av av-/påkjøringsramper til E6 (Østensjøveien), Grenseveien og E6. Et 

dominerende veiareal med smale fortau, broer og underganger gjør at området fremstår 

dårlig tilrettelagt for fotgjengere. Det er få forbindelser på tvers av planområdet. Sporveiens 

driftsbase, T-banespor, E6 og Østensjøveien oppleves som barrierer i området. For å komme 

over på andre siden av t-banesporene er det mulig å følge fortauet langs av-/påkjøringsrampe 

til E6 ved Helsfyr. Et annet alternativ er å bruke undergangen ved Brynseng t-bane stasjon 

øst for planområdet. 

 

Veistrukturer 

E6 går på nordvestsiden av planområdet. 

Østensjøveien på nordøstsiden er en 

kommunal vei og kobler seg til E6 med en 

av-/påkjøringsvei på nordsiden av 

planområdet. Etterstadsletta og 

Etterstadkroken går langs planområdet. 

 
 

Kollektiv og gange  

Langs Etterstadsletta, vest for 

planområdet, er det etablert fortau. I 

enden av Etterstadsletta er det en 

undergang under Østensjøveien som 

leder til Helsfyr stasjon. Det er mulig å 

krysse av-påkjøringsrampen til E6 

(Østensjøveien) ved Helsfyr stasjon.  

Det er behov for forbindelse på tvers av 

planområdet. Det må sikres god 

tilgjengelighet mot eksisterende og 

fremtidig sykkelveinett. Det bør skapes 

en kobling mot t-banen i nord.  
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Området øst for T-banesporene består av industri/verksted/næring, mens området i sør og vest består av 

frittliggende boligblokker og en barnehage 

Bebyggelsen innenfor planområdet består hovedsakelig av Sporveiens driftsbase og 

primærformålet er avsatt til sporvogn/trikk. Sporveiens base består av et kombinert kontor- 

og verkstedbygg med lager og garderober/velferd.  Et garasjebygg med parkering og 

verksted for hjulgående maskiner samt en likeretterstasjon. I tillegg er det et område med 

sporanlegg, lager og lasteplass og parkingsplass for biler.  

Området har sportilknytning til T-banens hovedspor og Helsfyr henstillingsspor. Basens 

bygningsmasse består av to større teglbygninger fra 1960-tallet. Området for driftsbasen er 

ikke offentlig tilgjengelig. 

Innenfor planområdet er det et mindre område øst for t-banesporene som består av 

verksted-/ industribebyggelse. 

Kulturminner i området 

Innenfor Sporveiens driftsbase er det ingen registrerte kulturminner. Industribygget N.K 

Nielsen jernstøperi på østsiden av t-banesporene, ligger delvis innenfor planområdet og er et 

listeført kulturminne. I tillegg grenser planområdet til to listeførte kulturminner; 

Etterstadsletta barnehage, av arkitektene Dagfinn Morseth og Mads Wiel-Gedde i vest og 

Østre gravlund i nordøst. 
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Hovedbygget til Sporveien i Etterstadsletta Garasje inne på planområdet 

Boliger i Etterstadsletta, barnehage i bakgrunnen  Bilde fra Etterstadkroken med punktbebyggelsen  
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EIENDOM Hjemmelshavere innenfor planområdet  

237 / 11 Sporveien 

137 / 101 Sporveien 

137 / 102  Sporveien 

237 / 3 Oslo Kommune 

237 / 2 Oslo kommune 

137 / 199 Oslo kommune 

137 / 163  Oslo kommune 

137/164 Oslo kommune 

999/507 Oslo kommune  

237 / 13  Etterstadsvingen borettslag  

237 / 15  Borettslaget Etterstadsletta 46 

237 / 30 AS Steinskulptur Norsk billedhoggerforenings atelierer 

137 / 172 Brostrup AS 

137 / 4 Bryn Næringspark AS  

 

 

Sporveien eier driftsbasen og 

deler av t-banesporene, Oslo 

kommune eier de øvrige 

sporarealene og Østensjøveien. 

Arealene på østsiden av 

sporene eies av private aktører. 

Boligbebyggelsen på vestsiden 

eies av borettslag. 



 

 

 

Kommunene, fylkeskommunene og staten skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- og 

virksomhetsutøvelse stimulere til, og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt 

miljøvennlig energiomlegging. Planleggingen skal også bidra til at samfunnet forberedes på 

og tilpasses klimaendringene (klimatilpasning). Klimatilpasning og utslippsreduksjoner må 

sees i sammenheng der det er relevant. Det er viktig å planlegge for løsninger som både 

reduserer utslippene og reduserer risiko og sårbarhet som følge av klimaendringer. 

Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, 

samt bidra til mer effektive planprosesser. Retningslinjene har blant annet som mål å fremme 

utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for 

klima- og miljøvennlige transportformer. I storbyområdene er det et mål at veksten i 

persontransporten tas med kollektivtransport, sykkel og gange. I by- og tettstedsområder og 

rundt kollektivknutepunkter bør det legges særlig vekt på høy arealutnyttelse, fortetting og 

transformasjon. I områder med stort utbyggingspress bør det legges til rette for 

arealutnyttelse utover det som er typisk. Samtidig bør det tas hensyn til gode uteområder, 

lysforhold, miljøkvalitet, grønnstruktur, kulturhistoriske verdier m.m. 

Retningslinjene skal synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og 

byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven. Retningslinjene skal ivareta at arealer 

som brukes av barn og unge skal sikres mot forurensning, støy, trafikkfare og annen 

helsefare. Videre skal det sikres varierte og store nok leke- og oppholdsarealer i nærmiljøet. 

 
Formålet med retningslinjen er å forebygge støyplager og ivareta stille og lite støypåvirkede 

natur- og friluftsområder. Retningslinjen anbefaler at anleggseiere beregner to støysoner 

rundt viktige støykilder, en rød og en gul sone. I den røde sonen er hovedregelen at 

støyfølsom bebyggelse skal unngås, mens den gule sonen er en vurderingssone hvor 

støyfølsomme formål kan tillates forutsatt avbøtende tiltak. Retningslinjen åpner for at det 

kan gjøres avvik fra anbefalingene i sentrumsområder og kollektivknutepunkter der det er 

ønskelig med høy arealutnyttelse. 

 

Hensikten med anbefalingene i denne retningslinjen er å sikre og legge til rette for en 

langsiktig arealplanlegging som forebygger og reduserer lokale luftforurensningsproblemer. 

Retningslinjen skal bidra til å ivareta hensynet til menneskers helse og trivsel gjennom:   

 å gi anbefalinger for når og hvordan lokal luftforurensning skal tas hensyn til ved 

planlegging av virksomhet eller bebyggelse 



 

 å gi anbefalinger med hensyn til områdets egnethet for ulik arealbruk ut fra 

luftforurensningsforhold, samt vurdere behovet for avbøtende tiltak 

 

 

 
Planområdet er markert som utviklingsområde ytre by og ligger under hensynssone for felles 

planlegging. Bryn og Helsfyr er angitt som regionale knutepunkt. Planen tillater høy 

arealutnyttelse, og legger til rette for områdeutnyttelse på 100-125 % som igjen gir 

potensiale for en tomteutnyttelse på 200-400% BRA (avhengig av boligandel og 

tomtebeliggenhet). Rundt knutepunktene skal det være en generell høy utnyttelse, 

flerfunksjonalitet og høy bymessig kvalitet.  

Kommuneplanens arealdel skal revideres. Planprogram for kommuneplanens arealdel var på 

høring fra 09.11.2020 til 09.02.2021. 

Bryn og Helsfyr er i kommuneplan 2018, 

med byutviklingsstrategi, videreført som 

samfunnsdel kollektivknutepunkt og 

område for bymessig utvikling. Dette betyr 

at området skal ha høy arealutnyttelse og 

at det er område for bymessig utvikling.    



 

 

Plankartet viser at planområdet er avsatt til 

utviklingsområde ytre by og ligger under 

hensynssone H810-2 med krav om felles 

planlegging. Hensynssonen skal legge til rette 

for utvikling av velfungerende områder 

gjennom koordinert planlegging. Det skal i 

utviklingsområdene vurderes og sikres 

nødvendig areal til teknisk, sosial, blågrønn og 

kulturell infrastruktur samt idrettshaller/-

anlegg før utbygging kan skje. 

I den sørlige delen av planområdet, ligger 

området under «Andre sikringssoner 

(restriksjoner i grunnen H190-1).  



 

 

 

 

Planområdet ligger delvis innenfor gul og rød 

støysone fra vei, og gul støysone fra bane. Hele 

planområdet ligger i avvikssonen for støy 

(regionkjerne – regional korridor). 

Støyen fra T-banen påvirker særlig den østlige 

delen av planområdet. Innenfor planområdet 

ligger støynivået for bane mellom 75-55 dB. E6 

med avkjørsler er en støykilde, særlig i den 

nordlige delen av planområdet. Veien langs 

Etterstadsletta holder et støynivå på mellom 50-

69 dB. Innenfor planområdet er støynivået fra vei 

gjennomgående mellom 50-69 dB.  

Plankartet viser forurensing av 

nitrogendioksid (NO2). Fargeskalaen viser 

tetthet av gassen hvor grønn er lavest og rød 

er høyest. For prosjekter som er følsomme for 

luftforurensning skal det vurderes tiltak for å 

sikre luftkvalitet. Det er gjort målinger av 

konsentrasjoner på 40-45μ/m3 som svarer til 

at planområdet ligger i rød sone. Bebyggelse 

bør lokaliseres og utformes slik at lokalklima 

og luftkvalitet ikke påvirkes negativt. Evt. 

tiltak i området som er følsomme for 

luftforurensning vil rette seg etter § 7.2 i 

kommuneplanen. 

Plankartet viser beregnet konsentrasjon av 

svevestøv. Fargeskalaen viser tetthet av 

gassen hvor grønn er lavest og rød er høyest.  

Det er gjort målinger av konsentrasjoner på 

35-44μ/m3 og 45-49 μ/m3, som svarer til at 

største delen av planområdet ligger i gul sone 

for luftforurensning. Bebyggelse bør 

lokaliseres og utformes slik at lokalklima og 

luftkvalitet ikke påvirkes negativt. Evt. tiltak i 

området som er følsomme for 

luftforurensning vil rette seg etter § 7.2 i 

kommuneplanen.  



 

 
 

 

Temakart for blågrønne strukturer gir 

ingen føringer for blågrønnstruktur i 

planområdet.  

Det er allikevel viktig å sikre gode 

forbindelser til grønne strukturer i 

området gjennom planforslaget. 

Blågrønne strukturer er ytterligere 

spesifisert i VPOR for Bryn.  

 

 

 

I temakart for naturmangfold er 

området vist som område med 

verdifull natur og området er angitt 

som leveområde for piggsvin. Området 

er lokalt viktig (C-verdi). 

 

 

 



 

 
  

 

Høyhusvedtaket definerer høyhus som bygg over 42 meter, som også defineres som 

maksimal byggehøyde i Oslo, med unntak av områdene Bjørvika, Bispevika og Lohavn. Slanke 

og skulpturelle punkthus med byggehøyde over 42 m kan aksepteres andre steder i byen. 

Høyhusstrategien peker på Bryn som et område hvor det kan vurderes bebyggelse i spennet 

28-42 meter. Ved reguleringsforslag med byggehøyder over 42 m skal forslagstiller 

utarbeide alternative reguleringsforslag med byggehøyder under 42 meter.      

 

Klimastrategien setter fem mål for Oslos klimaarbeid som handler om hvordan vi flytter på 

oss daglig, hvordan vi bygger, hvilke materialer vi bruker, hvordan vi varmer opp husene og 

hvordan vi håndterer avfall. Med disse målene skal klimagassutslippene kuttes slik at Oslo 

skal bli en tilnærmet nullutslippsby. Strategien handler også om hvordan byen kan tilpasse 

seg de klimaendringene som kommer. 

I KDP-17 ligger Etterstad innenfor 

sonen indre Oslo.  

Planområdet ligger innenfor 

område for etablering av torg og 

møteplasser ved byutvikling. 

Innenfor området skal det ved 

utbygging knyttet til byutvikling 

etableres torg/møteplasser med 

kvalitet som angitt i 

kommunedelplanens § 5.  

Rammeplanen for videre 

knutepunktutvikling på Bryn angir 

utnyttelse, funksjonsfordeling og 

byggehøyder. Bryn skal utvikles til et 

blandet nærings- og boligområde med 

lokale service- og fellesfunksjoner. 

Kollektivknutepunktet skal utvikles 

gjennom oppgradering av stasjonene 

og forbedre forbindelser imellom 

stasjonene. Østensjøveien skal ha 

miljøprofil med bussprioritet og 

funksjon som urban bygate. Planen 

anbefaler helhetlig sammenhengende 

gang- og sykkelveinett.  



 

 

Planområdet inngår i Hovinbyen, og deler av planområdet inngår i en av sonene som er 

betegnet som «tyngdepunkt» i hovedkartet som blant annet viser sone for tett, flerfunksjonell 

by. Planen utpeker Østensjøveien som fremtidig strøksgate og Helsfyr-Bryn som et regionalt 

knutepunkt. Planen gjør utearealnormen for indre by gjeldene for Hovinbyen. Planen gir 

føringer for byplanprinsipper for funksjonsmiks ved kollektivknutepunkt, der 50 % av 

utviklingsarealet foreslås avsatt til bolig. 

 

  

I Strategisk plan for Hovinbyen utgjør Helsfyr-Bryn, med Etterstad et sørlig tyngdepunkt 



 

 

 

Strategisk plan gir følgende føringer for blågrønt 

nettverk:  

- Eksisterende og nye 

grøntområder skal opparbeides 

for variert bruk 

- Naturområder skal tas vare på og 

videreutvikles, og nye skal etableres for 

rekreativ bruk og av hensyn til 

biologiskmangfold 

- Som en del av grøntstruktur bør det settes 

av arealer til dyrking 

- Det skal tilrettelegges for kunst i blågrønne 

rom.  

Strategisk plan gir følgende føringer for 

gangnettverk:  

- Fotgjengere skal prioriteres over andre 

trafikanter. 

- Gange er like prioritert som i indre by.   

- Trygghet skal skapes ved tilrettelegging 

for sosial kontroll, belysning og utforming 

av bygg.  

- Det skal tilrettelegges for snarveier og 

smug. 

- Det planlegges for effektive gangruter. 



 

 

 

 

 

Strategisk plan gir følgende føringer for 

sykkelnettverk:  

- Sykkel prioriteres foran bil og kollektiv.  

- Alle gater skal være trygge for syklister å 

ferdes i.  

- Det skal tilrettelegges for at barn og 

unge kan sykle trygt til skoler og 

samlingspunkt.  

- Det skal prioriteres å sikre gode 

forbindelser og sammenhenger mot 

knutepunkt.   

Strategisk plan gir følgende føringer for 

funksjonsblanding:  

- Grad av funksjonsblanding må vurderes ut 

fra områdets funksjon og rolle.  

- Det skal være størst variasjon i funksjoner 

ved kollektivknutepunkt. 

- 50% av utviklingsarealet ved 

knutepunktene skal avsettes til bolig. 

- Det skal tilrettelegges for småskala 

produksjon, verksted og 

gründervirksomhet.   

Strategisk plan gir følgende føringer for 

næringsområder:  

- All detaljhandel skal etableres som en del 

av et flerfunksjonelt byområde med 

inngang mot gate og byrom. 

- Viktige klynger og samlinger av næringer 

skal videreutvikles bytilpasses og 

forsterkes.  

- Ved planlegging av videregående skoler 

skal det vurderes å knytte skolen mot 

relevante næringsklynger. 

gründervirksomhet.   



 

 

 

Del II av strategisk plan for Hovinbyen består av planprogram for Helsfyr og Ulven. Deler av 

planområdet for Etterstadsletta 48 innbefattes av Planprogram for område- og 

detaljregulering av Helsfyr. Dette planarbeidet skal særlig fokusere på videre utvikling av 

Helsfyr som knutepunkt, og rollefordeling og samvirke med Bryn kollektivknutepunkt skal 

belyses. Planarbeidet skal omfatte vurdering av mulighetene for å bygge tettere omkring 

knutepunktet for at området kan bli en «portal» til Oslo sentrum fra øst. Det skal også vises 

bymessig, helhetlig utvikling mellom Helsfyr og Bryn, og planen skal omfatte forslag til hva 

dette kan innebære nærmest Helsfyr, det vil si bl.a. i det området hvor de to planene 

overlapper. 

I henhold til planprogrammet skal det undersøkes og utredes to planalternativer. Begge 

alternativene utreder muligheter for lokk over t-banen de nærmeste ca. 100 meter øst for 

nåværende tunnelmunning. Alternativ 1 beholder dagens bussterminal og E6 med av-

/påkjøringsramper. I planalternativ 2 gjøres rampene mot E6 ved Grenseveien og 

Vålerengtunnelen mindre arealkrevende og mer bytilpasset, og forskjellige 

tilkoblingsmuligheter skal vurderes. Alternative lokaliseringer av byintegrert bussterminal 

skal også vurderes. 

Et planforslag for Etterstadsletta 48 m. fl, må kunne håndtere begge planalternativene som 

ligger til grunn i planprogrammet for Helsfyr. 

Strategisk plan gir følgende føringer for offentlige 

funksjoner:  

- Grunnskoler og barnehager bør 

samlokaliseres inntil grønnstruktur og 

idrettsanlegg. 

- Langtidshjem for syke og eldre skal i størst 

mulig grad plasseres i funksjonelle 

sentrumsområder. 

- Videregåendeskoler og større idretts- og 

kulturanlegg skal ha god kollektivdekning og 

tilgang for sykkel og gange.  

- Skoler skal plasseres slik at de bidrar til å 

koble sammen gamle og nye boligområder.   



 

 

 

 

 

Boligene skal tilbys utearealer som tilfredsstiller kravene til utearealnormens føringer om 

størrelse, rommelighet og utforming. Strategisk plan for Hovinbyen fastsetter kriteriene for 

hvilken områdetype som skal brukes hvor, avhengig av nærhet til kollektivknutepunkt og 

park.  

Norm for blågrønn faktor skal ligge til grunn ved planlegging av boliger. I planforslaget må 

det sannsynliggjøres at prosjektet kan oppnå en blågrønn faktor på 0,7. 

 
Fram til ny parkeringsnorm vedtas, skal midlertidig praktisering av krav til parkering (jf. 

bystyrets vedtak av 21. juni 2017 –byrådssak 251/16) ligge til grunn for planlegging av 

parkering til bolig og næring. I dette området skal Tett by-norm brukes. 

Planområdet er i VPOR betegnet som et område 

egnet for boliger. Det er lagt føringer for en 

forbindelse over sporområdet som skal binde 

sammen Etterstad og Bryn. VPOR foreslår å 

etablere en gang- og sykkelbro (Etterstadbroen). 

Den er et viktig tiltak for å sikre tilgang på gode 

rekreasjonsområder for de fremtidige beboerne 

på Bryn samt en videre forbindelse ned mot 

sentrum.  

 



 

Plan og bygningsetaten har, sammen med Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet, 

Bymiljøetaten, Ruter, Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Bane NOR og Sporveien dannet en 

samarbeidsgruppe for det videre utrednings- og planarbeidet for utvikling av Bryn- 

Helsfyrområdet. Målet for samarbeidet er å oppnå en helhetlig byutvikling med et 

velfungerende kollektivknutepunkt.    

Samarbeidsgruppen har bl.a. gjennomført en mulighetsstudie for å se nærmere på KVU Oslo-

Navets anbefaling om en større bussterminal på Bryn. Konklusjonen på denne studien er at 

det er vanskelig å finne arealer på Bryn til en større terminal uten at det går på bekostning av 

Bryn som et urbant og levende fremtidig byområde. Studien anbefaler derfor å gå videre med 

en delt løsning mellom Helsfyr og Bryn. Denne løsningen har fått tilslutning i respektive 

etater og foretak. Løsningen er en konkretisering av KVU Oslo-Navet. Helsfyr og Bryn vil da til 

sammen kunne gi ønsket terminalkapasitet på lang sikt. Planområdet ligger midt mellom 

disse kollektivknutepunktene og er derfor viktig i den videre utviklingen av Bryn-

Helsfyrområdet. I mulighetsstudien er det skissert et lokk over driftsbasen, og planinitiativet 

er på dette punktet i samsvar med mulighetsstudien. 

 

Illustrasjon fra mulighetsstudien Bryn-Helsfyr 2040+. I mulighetsstudien skisseres et det 

lokk over driftsbasen, samt et lokk over t-banesporene lengst nord. 



 

 

 

Planområdet består hovedsakelig av areal avsatt til sporvogn og trikk.  

S -222 – S-819 – 15365- 153464 (Eldre reguleringsplaner). Tomt for Oslo Sporveiens 

Sentralveksted. Område avsatt til sporvogn og trikk. Området er avstengt for allmenheten.  

Planområdet består delvis av: 

 Regulering S-4953 hvorav arealet innenfor planområdet er regulert til samferdsel og 

teknisk infrastruktur.  

 Regulering S-2864 regulert til industri med tilhørende anlegg.  

  

Planområdet med dagens arealformål Utsnitt fra eldre reguleringsplan 



 

 

 

Planprogrammet legger rammer for bymessig fortetting på Helsfyr, og belyser rollefordeling 

og samvirke med Bryn som kollektivknutepunkt. Planprogrammets utstrekning går delvis inn 

på planområdet for dette planinitiativet. Det overlappende arealet er markert med skravur i 

kartet over. 

Planprogrammet lå ute på offentlig høring i perioden 08.02.2016-21.03.2016 og ble vedtatt 

som en del av Strategisk plan for Hovinbyen 20.06.2018. I fremdriftsplanen i 

planprogrammet fremgår det mulig oppstart av områderegulering i 2021. 

 

Pågående plan- og byggesaker i området 

Forventet fremdriftsplan for områderegulering Helsfyr 



 

Pågående plansak sørøst for området. JM og Entra er forslagsstillere. Planen gjelder utvikling 

av et større område mellom Østensjøveien og T-banen ved Brynseng T-banestasjon. Området 

planlegges med bolig, ulike næringsformål og grøntdraget Brynsallmenningen. 

Pågående plansak. Sporveien er forslagsstiller. Planen gjelder nytt bygg med sentrumsformål 

ved Brynseng T-banestasjon, Brynseng torg og ny utforming av Brynseng T-banestasjon. 

Pågående plansak. Helsfyr Kontorbygg AS, Skanska AS og Gasmann Eiendom AS er 

forslagsstillere. Planen gjelder utvikling av et område på Helsfyr med nye byrom, boliger og 

ulike næringsformål. 

Pågående plansak. Sporveien er forslagsstiller. Planens hensikt er å oppgradere T-banen på 

strekningen Brynseng – Hellerud. Fra Østensjøveien til Hellerud får T-banen ny trasé i tunnel. 

Plansaken ble vedtatt i byutviklingsutvalget 03.06.2020 og oversendt til bystyrebehandling. 

 

  

  



 

 

 
Anbefalingskartet og konklusjonspunktene viser Plan- og bygningsetatens vurderinger av 

hovedgrep i forhold til byen, området og overordnete planer. Vurderingen kan leses i sin 

helhet i Plan- og bygningsetatens område- og prosessavklaring.  

  



 

 Kommuneplanen åpner for en høy utnyttelse med bymessig utvikling 

 Planprosessen vil skje parallelt med områderegulering for Helsfyr 

 Et planforslag må unngå at driftsbasen blir lite bymessig og oppleves som en barriere 

 Planprosessen må undersøke hvorvidt bolig lar seg kombinere med driftsbase 

 Planområdet er underlagt krav om felles planlegging 

 Det må etableres flere forbindelser gjennom planområdet 

 Høyder og utnyttelse må følge overordnede føringer og ta hensyn til eksisterende 

situasjon 

 Handlingsrommet til eksisterende bygningsmasse må undersøkes 

 Et planforslag må redegjøre for hvordan det tilrettelegger for lave klimagassutslipp 

 Et planforslag må redegjøre for hvordan det tilrettelegges for at prosjektet blir 

robust mot klimaendringer og ikke øker klimasårbarheten i området 

 VPOR definerer mulige rekkefølgekrav. Vi vil ta endelig stilling til rekkefølgekrav 

senere i planprosessen 

 

Plan- og bygningsetaten har i område- og prosessavklaringen konkludert med at de følgende 

temaene er førende for det videre arbeidet med planprogrammet og detaljreguleringen med 

konsekvensutredning. Samtlige temaer skal undersøkes i alle alternativer.  

 

Planforslaget må redegjøre for hvordan planalternativene følger opp overordnede planer og 

føringer. Det må også redegjøre for i hvilken grad planprogrammet eventuelt er i strid med 

overordnede planer og føringer, og hva begrunnelsen er for eventuell motstrid. 

Følgende problemstillinger anses som særlig relevante: 

 Vurdering av hvordan Strategisk plan for Hovinbyen og VPOR Bryn følges opp. 

 Vurdering av hvordan det kan legges til rette for en bymessig utvikling med høy 

tetthet og gode områdekvaliteter, samtidig som driftsbasens funksjonelle krav 

ivaretas.  

 Vurdering av hvilken rolle området skal ha og hvordan det skal koble seg til 

boligområdet på Etterstadsletta, kollektivknutepunktet Helsfyr med kontor- og 

næringsbygg langs E6, nåværende industri/verksted/næring på østsiden, samt 

fremtidig byutvikling av dette området. 

 Vurdering av hvordan utviklingen av området skaper sammenheng mellom Helsfyr og 

Bryn som et felles tyngdepunkt. 

 

 



 

 

I Strategisk plan for Hovinbyen 

utgjør Helsfyr-Bryn (inkl Etterstad 

48) et sørlig tyngdepunkt 

Oversikt over overordnede 

planer for delområder i 

Hovinbyen 

Strategisk plan for Hovinbyen – 

hovedkart som viser områder for 

tett flerfunksjonell by, knutepunkt, 

viktige akser og grøntstruktur 

 Beskrivelse av tyngdepunktet Helsfyr-Bryn i Strategisk plan for Hovinbyen fokuserer på 

Østensjøveien som en viktig akse mellom Bryn og Helsfyr. Mellom Østre gravlund og Alna Miljøpark 

foreslås en ny grønnstruktur med ny hovedturvei.  

 Etterstadforbindelsen er vist over planområdet og det er vist en lokalgate langs østsiden av t-

banespor.  

 Det er i planområdet (Etterstadsletta 48) ikke vist intensjoner for hvordan Helsfyr stasjon og 

Etterstad skal kobles sammen, eller hvordan Østre gravlund og Etterstadparken skal kobles sammen.  

 Utfordringen dagens driftsbase utgjør for byutvikling i området er lite belyst. Løsninger for hvordan 

områdene kan få en helhetlig utvikling må vurderes videre. 

ILLUSTRASJONER FRA STRATEGISK PLAN FOR HOVINBYEN ILLUSTRASJONER FRA STRATEGISK PLAN FOR HOVINBYEN 



 

 

 VPOR Bryn viderefører plassering av Etterstadforbindelsen og gang-/sykkelvei langs østsiden av 

sporene, hovedkartet antyder en annen bebyggelsesstruktur innenfor planområdet.  

 Plasseringen av Etterstadforbindelsen og hva denne kobler seg til av eksisterende og nye 

byrom/gater/turveier bør vurderes i videre arbeid. 

 Plassering av gang-/sykkelvei på østsiden av T-banesporene bør vurderes med tanke på attraktivitet 

og potensiale som «livsnerve» gjennom et byutviklingsområde.  

 Utfordringen dagens driftsbase utgjør for byutvikling i området er lite belyst. Løsninger for hvordan 

områdene kan få en helhetlig utvikling må vurderes videre. 

ILLUSTRASJONER FRA VPOR BRYN 

Illustrasjonsplan 

Hovedkart over byrom 



 

 

Planprosessen kan gå parallelt med planprosessen for områderegulering for Helsfyr. 

Plansaken må kunne håndtere begge alternativene som ligger til grunn i planprogrammet for 

Helsfyr. 

Følgende problemstillinger anses som særlig relevante: 

 Vurdering av hvordan detaljreguleringen for Etterstadsletta kan håndtere begge 

planalternativer som ligger til grunn i planprogrammet for Helsfyr. 

 Vurdering av hvordan detaljreguleringen kan tilrettelegge for tilstrekkelig fleksibilitet 

i området rundt Helsfyr stasjon, slik at dette området kan utvikles over tid. 

 Vurdering av hvilke prinsipielle avklaringer og/eller føringer detaljreguleringen kan gi 

områderegulering for Helsfyr.  

 Vurdering av hvordan det tilrettelegges for helhetlig bymessig utvikling mellom 

Helsfyr og Bryn. 

 

 På et overordnet nivå vises det at Helsfyr og Bryn skal kobles sammen, gjerne med en 

sammenhengende kvartalstruktur. Østensjøveien vises som en viktig akse og det vises en fremtidig 

grønn forbindelse mot Østre Gravlund. 

 I planalternativene i Planprogram for Helsfyr skal blant annet følgende vurderes: 

o I den smale sonen mellom Etterstadbebyggelsen og Østre gravlund utgjør 

rampen/tunnelåpningen en betydelig barriere, som i planarbeidet bør søkes 

nedbygget. Innenfor planavgrensningen kan det vurderes en mulig 

overbygging over T-banen ca 100 meter mot sør, der det kan legges til rette 

for bebyggelse og gangforbindelser som utvider Helsfyr mot sør og knytter 

stedet nærmere til Bryn. 

 Mulighetene og konsekvensene av et lokk, som vist over, vurderes i videre arbeid 

med detaljreguleringen. Hvordan bidrar et lokk til bedre forbindelser og økt 

bymessighet? Hva er de fysiske/tekniske forutsetningene og hva gir et lokk av 

føringer videre? 



 

 

Planforslaget må redegjøre for hvordan driftsbasen kan utformes med høy kvalitet og med 

ikke-monotone vegger. 

Følgende problemstillinger anses som særlig relevante: 

 Vurdering av hvordan de ulike sidene av driftsbasen møter området rundt. Det kan 

være utforming, men også muligheten for at andre mere åpne funksjoner kan ligge i 

ytterkanten av driftsbasen. 

 

Planforslaget må blant annet redegjøre for hvorvidt boligene får akseptable støyforhold, en 

trafikksikker atkomstsituasjon, universell utforming og gode uteoppholdsarealer. 

Følgende problemstillinger anses som særlig relevante: 

 Vurdering av hvordan det kan oppnås bokvalitet og stabile bomiljøer. 

 

Det må gjøres en behovsvurdering av hvordan utviklingsområdene på Bryn ivaretar 

kommuneplanens krav til felles planlegging, og om det er nødvendig å sikre areal til teknisk, 

sosial, blågrønn og kulturell infrastruktur samt idrettshaller/-anlegg innenfor planområdet.  

Følgende problemstillinger anses som særlig relevante: 

 Planalternativene har til hensikt å oppgradere driftsbasen for T-banenettet, som er en 

viktig del av kommunens tekniske infrastruktur. Det gjøres en vurdering av om 

planområdet er egnet til å ivareta andre av byens behov, og hvilke behov som ev. er 

aktuelle. 

 

Planforslaget må redegjøre for plasseringen av, og kvalitetene ved, de nye forbindelsene 

gjennom planområdet. Forbindelsene må utformes på en hensiktsmessig måte som ikke er 

tungvinte eller hindrer enkeltpersoner i å bruke dem. 

Følgende problemstillinger anses som særlig relevante: 

 Vurdering av hvordan tilkoblingen mot Helsfyr kan forbedres ut fra eksisterende 

utstrekning av T-banetunnel, sett opp mot muligheten for å legge lokk over en større 

del av T-banesporene. 

 Vurdering av hvordan det kan skapes forbindelse mot Bryn og Østre gravlund. 

 Vurdering av hva nye forbindelser på tvers av området skal koble seg på av 

eksisterende forbindelser, særlig for å skape bedre tilgjengelighet til og mellom 

grøntområder. 

 Vurdering av midlertidige løsninger for nye forbindelser, dersom utvikling av 

Brynsområdet tar tid. 



 

 

Planforslaget må redegjøre for hvilke virkninger høyder og utnyttelse vil ha for planområdet 

og for områdene rundt. Høydenes påvirkning på skyggevirkning, luftstrømmer og opplevelse 

på bakkeplan må undersøkes. Planforslaget skal være i tråd med kommuneplanens føringer 

om utnyttelse som tilsier en områdeutnyttelse på 125 % i utviklingsområdet i ytre by. Det vil 

si en tomteutnyttelse på mellom anslagsvis 200-400 %.  

Følgende problemstillinger anses som særlig relevante 

 Vurdering av hvordan ny bebyggelse kan tilpasse seg eksisterende bebyggelse på 

Etterstadsletta, og samtidig etablere en bebyggelsesstruktur som vil henge sammen 

med det øvrige utviklingsområdet på Bryn. 

 Vurdering av hvilke konsekvenser høydene gir for kulturminner i området. 

 Vurdering av hvor høye bygningene må være for å fungere som støyskjerm. 

 Vurdering av hvilke byggehøyder ulike deler av området tåler. 

 

Planforslaget må redegjøre for handlingsrommet til eksisterende bygningsmasse. 

Følgende problemstillinger anses som særlig relevante: 

 Vurdering av muligheter for å bygge på/til eksisterende bebyggelse 

 Vurdering av hvordan eksisterende bygg påvirker muligheten for å få til gode 

løsninger for atkomst og forbindelser i området 

 Vurdering av hvordan eksisterende bebyggelse kan inngå i en ny bebyggelsesstruktur 

 

Følgende problemstillinger anses som særlig relevante: 

 Vurdering av hvordan områdets plassering nærme to kollektivknutepunkter bidrar til 

lave klimagassutslipp 

 Vurdering av hvordan planalternativene tilrettelegger for grønn mobilitet 

 Vurdering av betydning av gjenbruk av eksisterende bygningsmasse i forhold til mål 

om å redusere klimagassutslipp 

 

Følgende problemstillinger anses som særlig relevante: 

 Vurdering av tiltak for åpen og lokal overvannshåndtering 

 Vurdering av tiltak som utnytter vannet som en ressurs og et opplevelseselement 

 Vurdering av hvordan den blågrønne strukturen innenfor området kan styrkes 



 

 
Planalternativer er de alternativene som forslagsstiller eller Plan- og bygningsetaten mener 

det kan være realistisk å fremme som planforslag til offentlig ettersyn. Et planalternativ kan 

oppstå eller justeres etter innspill i planprosessen. Alle planalternativene skal utredes og 

undersøkes til et likeverdig nivå som gjør at de kan fremmes som selvstendige planforslag til 

offentlig ettersyn. 

Utredningsalternativer har til hensikt å gi et sammenligningsgrunnlag for å vurdere 

konsekvensene ved gjennomføringen av planalternativene. I henhold til forskrift om 

konsekvensutredning vedlegg IV a) skal det alltid redegjøres for følgene av ikke å realisere 

planen, og dette oppstilles som et utredningsalternativ. I noen saker er det relevant å ha flere 

utredningsalternativer. Disse behøver ikke å kunne fremmes som planforslag og behøver ikke 

å være realistiske å regulere. Utredningsalternativene skal især belyse de temaene som har 

bidratt til at saken skal konsekvensutredes. 

Følgende planalternativer inngår i planprogrammet 

PBE har satt opp 1 utredningsalternativ og 2 planalternativer som inngår i planprogrammet. 

Det er forslagsstiller som utarbeider plan- og utredningsalternativene.  

Planalternativene skal belyse potensialet for bymessig og helhetlig byutvikling mellom 

tyngdepunktet Helsfyr og Bryn. Planalternativene er valgt ut for å undersøke potensialet for 

byutvikling med ulik grad av/utstrekning av lokk over T-banesporene innenfor planområdet. 

Planalternativ 1 er valgt for å belyse mulighetene i området, uten lokk over T-banesporene. 

Planalternativ 2 er valgt for å belyse mulighetene i området hvis det etableres ett delvis lokk 

over T-banesporene øst for nåværende tunnelmunning, i samsvar med planprogram for 

Helsfyr. Planalternativ 2 inneholder også en vurdering av forlengelse av lokket over 

driftsbasen, slik at denne vil fungere som et lokk over T-banesporene i planområdet. 

 

0-alternativet defineres som gjeldende situasjon. Planområdet er bygget ut etter gjeldende 

regulering, og det er derfor det samme som eksisterende situasjon. 

 



 

 

 Sporveien sin driftsbase blir bygget inn som en klimatisert base og over denne kan 

det etableres ny bebyggelse. 

 Etterstadbroen/forbindelse mot Bryn etableres, plassering og planlegging for 

midlertidig løsning av kobling mot Bryn vurderes. 

 Etablering av en forbindelse fra Etterstadsiden mot Østre gravlund vurderes. 

 Plassering av forbindelse(r) i nord-sørgående retning gjennom planområdet vurderes. 

 Områdets egnethet til bolig vurderes med tanke på støy og påvirkning fra driftsbasen. 

 

 

 Det etableres ikke et lokk over T-banesporene. 

 Det vurderes et høyhus på mer enn 42 m nord i planområdet (mot 

kollektivknutepunktet Helsfyr). 

 Byggehøyder i spennet mellom 28-42 m vurderes i det øvrige område. 
 

 
 

Planavgrensning 

T-banespor 

Nye spor på driftsbasen (prinsipp) 

Veier 

Nye forbindelser som vurderes 

Overdekket driftsbase 

 

Planavgrensning 

T-banespor 

Nye spor på driftsbasen (prinsipp) 

Veier 

Overdekket driftsbase med bebyggelse over 

 

Område hvor ny bebyggelsesstruktur 

vurderes 

Område hvor høyhus vurderes 



 

 

 Det utredes muligheter for å etablere et lokk over T-banesporene de nærmeste ca 

100 m øst for nåværende tunnelmunning. Potensialet for bymessig bebyggelse ved 

lokket med tilstøtende bebyggelse mot Helsfyr og mot Bryn vises. 

 Maksimale høyder er 28 meter, i tråd med føringer fra VPOR og område- og 

prosessavklaringen. 

 PBEs tilbakemeldinger til planinitiativet legges til grunn. 

 Lokket over driftsbasen fortsetter østover slik at det i realiteten også blir et lokk 

over T-banesporene langs planområdet. 

 
  

Planavgrensning 

T-banespor 

Nye spor på driftsbasen (prinsipp) 

Veier 

Overdekket driftsbase med bebyggelse over 

  
Område hvor ny bebyggelsesstruktur vurderes 

  

Vurdering av lokk over t-banespor, ca. 100 m 

  

Vurdering av lokk over t-banespor i hele området 



 

 

 

Tabellen nedenfor gir en oversikt over hvilke temaer som skal undersøkes i planalternativene, 

og hvilke temaer som skal konsekvensutredes i henhold til forskrift. I undersøkelsene skal det 

vektlegges hvilke muligheter og utfordringer de ulike alternativene gir, og hvordan disse skal 

håndteres. I konsekvensutredningen skal konsekvensene av planalternativene belyses og det 

skal vurderes og presenteres eventuelle avbøtende tiltak der det er aktuelt. Noen temaer 

skal både undersøkes og utredes. Det er viktig å presisere at de forskjellige alternativene gir 

ulike muligheter og utfordringer, som alle skal belyses i undersøkelsene og 

konsekvensutredningen.  

Undersøkelsene og konsekvensutredningen skal presenteres i hvert sitt dokument som skal 

vedlegges planforslagene som sendes til Plan- og bygningsetaten. 

Temaene i tabellen er utarbeidet med utgangspunkt i forskrift om konsekvensutredninger 

Vedlegg IV b samt supplert med egne temaer. Tabellen er ikke nødvendigvis uttømmende. 

Planfaglige temaer 

   

Temaer som skal 

undersøkes  

Temaer som skal 

konsekvensutredes  

1 Overordnede planer og føringer 

Krav til felles planlegging 

X  

2 Gate- og byromsstruktur  

Forbindelser, inkl. broer over T-banesporene 

Overganger mellom bebyggelse og rom og gater 

Utforming og plassering av torg 

X  

3 Gjenbruk av eksisterende bebyggelse 

Arkitektonisk verdi 

Egnethet for ulike funksjoner 

Handlingsrom for endring 

Kulturminneverdi 

X  

4 Arealbruk og funksjonsblanding 

Driftsbase for Sporveien  

Bolig 

Næring 

Kultur 

Idrett 

Barnehage 

X  

5 Bebyggelsesstruktur 

Nær- og fjernvirkning, siktlinjer 

Høyder og utnyttelse 

Lokalklima  

X X 

 

 

x 



 

  

Sol-/skyggestudier 

Påvirkning på omkringliggende kulturminner, 

herunder konsekvenser av skyggevirkning på 

Østre gravlund. 

6 Universell utforming X  

7 Klimatilpasning 

Grønn mobilitet 

Blågrønn struktur 

Overvannshåndtering 

Materialvalg 

X  

8 Klimagassutslipp 

Blågrønn struktur 

Grønn mobilitet 

Energiløsninger 

Gjenbruk og materialvalg 

Fossilfri byggefase 

X  

9 Trafikk, parkering og adkomst X X 

10 Miljøforhold 

Støy 

Luftforurensning 

Forurensning av grunn og vann 

X X 

x 

11 Storulykke  X 

12 Kulturminner X  

13 Naturmangfold X  

14 Renovasjon X  

15 Anleggsperioden X  

16 Geotekniske undersøkelser X  

17 Risiko og sårbarhet X  



 

 
I tabellen nedenfor angis det hva som skal undersøkes og utredes innenfor de aktuelle 

temaene i alle alternativer, og i hvilken form dette skal presenteres. 

1. OVERORDNEDE PLANER OG FØRINGER  

UNDERTEMA HVA SKAL UNDERSØKES? PRESENTASJONSFORM 

 

 Hvordan følger planalternativene opp 
overordnede planer og føringer? 

 I hvilken grad er planalternativene i 
konflikt med overordnede planer og 
føringer? 

 Hva er begrunnelsen ved eventuell 
motstrid? 

 Hvordan og i hvilken grad bidrar 
planalternativet til at det sikres 
nødvendig areal til teknisk, sosial, 
blågrønn og kulturell infrastruktur, 
samt idrettshaller/-anlegg innenfor 
planområdet? Dette må vurderes ut 
fra kjente behov i det området som 
dekkes av hensynssone H810_2 
med krav om felles planlegging. 

Redegjørelse med beskrivelse.  
Vurdering av kjente behov i 
området, samt evt vurdering av 
hvordan behov kan ivaretas.  

 

2. GATE OG BYROMSSTRUKTUR  
UNDERTEMA HVA SKAL UNDERSØKES? PRESENTASJONSFORM 
2.1 Forbindelser, inkl. 
broer over T-
banesporene 

 Hvordan og i hvilken grad bidrar nye 
forbindelser gjennom området til å 
redusere barrierevirkning og koble 
områdene Etterstad, Helsfyr og Bryn 
bedre sammen i de ulike 
planalternativene? 

 Hvordan oppfyller planalternativene 
kravet om at nye forbindelser på 
tvers av planområdet ikke virker 
uhensiktsmessig tungvinte eller 
hindrer enkeltpersoner i å bruke 
dem?  

 Hvordan kan forbindelser etableres 
slik at de får gode siktlinjer, blir godt 
lesbare og har universell utforming? 

 Hvordan legger planalternativene til 
rette for at de offentlige rommene, 
gatene, broene og torgene på 
driftsbasen oppleves som mentalt og 
fysisk tilgjengelig og offentlig? 

 Hvordan muliggjør planalternativene 
midlertidige løsninger for hvordan 
nye broer på tvers av området kan 
koble seg på Bryn? 

 På hvilken måte bidrar 
planalternativene til en bedre 
tilkobling mot kollektivknutepunktet 
Helsfyr i nord, samt busstilbud i 

Redegjørelse med 
illustrasjoner, terrengsnitt og 
perspektiver. 
 
Redegjørelse med illustrasjoner 
som viser mulig utvikling av 
forbindelser for 
planalternativene. 
Redegjørelse som forklarer og 
illustrerer hvordan planlagte 
forbindelser innenfor 
planområdet bidrar til å koble 
flere byområder sammen 
Det skal illustreres scenarier 
som viser minimum, mulig 
midlertidig fase, fase 1 frem til 
2030 og fase 2 frem til 2040. 



 

Etterstadsletta?  

2.2 Overganger 
mellom bebyggelse 
og rom og gater 

HVA SKAL UNDERSØKES? PRESENTASJONSFORM 

 Hvordan sikres det at driftsbasen 
(alle sider) ikke oppleves som en 
lang og monoton vegg?  

 Hvilke prinsipper for utforming og 
programmering kan bidra til 
aktive/åpne fasader? 

Redegjørelse med diagrammer, 
kantsonesnitt, referansebilder, 
perspektiver og illustrasjoner 
 
Redegjørelse for potensiell 
funksjonsblanding, 
publikumsfunksjoner på ulike 
nivåer av bakke-/gateplan. 

2.3 Utforming og 
plassering av torg 

HVA SKAL UNDERSØKES? PRESENTASJONSFORM 

 Hvordan sikres det at nye torg er lett 
synlige, tilgjengelige og trygge for 
alle hele døgnet? 

 Hvordan er solforholdene på 
torgene?  

Redegjørelse med diagrammer, 
kantsonesnitt, referansebilder 
og evt. illustrasjoner 

 

3. GJENBRUK AV EKSISTERENDE BEBYGGELSE   
UNDERTEMA HVA SKAL UNDERSØKES? PRESENTASJONSFORM 
3.1 Arkitektonisk verdi  Hvilken arkitektonisk verdi har 

eksisterende bygg innenfor 
planområdet, og hvilken historisk 
kontekst kan bidra til å gi området 
egenverdi? 

Redegjørelse med beskrivelser, 
analyser og vurderinger. 

3.2 Egnethet for ulike 
funksjoner 

HVA SKAL UNDERSØKES? PRESENTASJONSFORM 

 I hvilken grad er eksisterende bygg 
egnet til å romme ulike funksjoner? 

Redegjørelse 
 med beskrivelser, analyser og 
vurderinger 

3.3 Handlingsrom for 
endring 

HVA SKAL UNDERSØKES? PRESENTASJONSFORM 

 På hvilken måte kan eksisterende 
bygg transformeres ved 
ombygning/påbygg/tilbygg for å 
tilpasses ny bruk, og hva er 
tålegrensen for endringer? 

 I hvilken tilstand er eksisterende 
bebyggelse og i hvilken grad vil det 
være mulig å transformere bygg til 
dagens standard? 

 I hvilken grad bidrar eksisterende 
bygg til å etablere overordnet 
plangrep? 

 I hvilken grad påvirker eksisterende 
bygg muligheten for å få til gode 
løsninger for atkomst og 
forbindelser i området? 

Redegjørelse med beskrivelse, 
analyser og vurdering for hvert 
enkelt bygg og området som 
helhet 

3.4 Kulturminne-verdi HVA SKAL UNDERSØKES? PRESENTASJONSFORM 



 

 Hvilken kulturminneverdi har 
eksisterende bebyggelse innenfor 
planområdet, og hva er tålegrensen 
for endringer? 

Redegjørelse med beskrivelse, 
vurdering, foto, 
sol/skyggediagram og evt. 
illustrasjoner 

 

4. AREALBRUK OG FUNKSJONSBLANDING   
UNDERTEMA HVA SKAL UNDERSØKES? PRESENTASJONSFORM 
4.1 Driftsbase for 
Sporveien 

 Hvordan kan driftsbasen 
organiseres/utformes for å være så 
arealeffektiv som mulig, og fortsatt 
sikre optimal drift? 

 Hvilke premisser gir utforming av 
driftsbasen og eksisterende t-
banespor med tanke på høyder, 
sporlengder, sikringssoner o.l.? 

 Hvordan kan driftsbasen 
utformes/organiseres for å ha 
færrest mulig negative 
konsekvenser for eksisterende og 
nye naboer? 

 Hvordan kan driftsbasen 
organiseres/utformes for å unngå 
at den fremstår som en lang og 
monoton vegg i bybildet? 

Redegjørelse med beskrivelse, 
vurdering, diagrammer og/eller 
illustrasjoner  

4.2 Bolig HVA SKAL UNDERSØKES? PRESENTASJONSFORM 

 På hvilken måte bidrar 
planalternativene til god bokvalitet? 

 I hvilken grad påvirkes nye boliger 
av aktivitet knyttet til driftsbasen 
(støy, vibrasjon og trafikk)? 

 I hvilken grad /hvordan kan nye 
boliger skjermes fra støy fra veg og 
bane? 

 Hvordan sikres tilgjengelighet og 
adkomst til boligfunksjoner som 
plasseres på lokk over driftsbase 
/sporområder? 

Redegjørelse med beskrivelse, 
vurdering, volumstudier, 
diagrammer og illustrasjoner  

4.3 Næring HVA SKAL UNDERSØKES? PRESENTASJONSFORM 

 I hvilken grad egner ulike deler av 
området seg til næringsfunksjoner? 

 Hvordan bidrar næringsfunksjoner 
til en bymessig utvikling rundt 
Helsfyr? 

Redegjørelse med beskrivelse, 
vurdering, diagrammer og/eller 
illustrasjoner 

4.4 Kultur HVA SKAL UNDERSØKES? PRESENTASJONSFORM 

 I hvilken grad egner ulike deler av 
området seg til 
kulturprogrammer/møtesteder? 

 Hvilke typer kulturaktiviteter kan det 
være behov for/aktuelt å 
tilrettelegge for? 

Redegjørelse med beskrivelse, 
vurdering, diagrammer og/eller 
illustrasjoner 



 

4.5 Idrett HVA SKAL UNDERSØKES? PRESENTASJONSFORM 

 I hvilken grad egner ulike deler av 
området seg til idrett? 

 Hvilken form for idrett og/eller 
uorganisert egenaktivitet er det 
behov for i planområdet og i 
bydelen? Hvilke funksjoner finnes 
det egnede arealer til, innenfor 
området? 

Redegjørelse med beskrivelse, 
vurdering, diagrammer og/eller 
illustrasjoner 

4.6 Barnehage HVA SKAL UNDERSØKES? PRESENTASJONSFORM 

 Utløser planalternativene behov for 
ny barnehage i området? 

 I hvilken grad egner ulike deler av 
området seg til barnehage? 

 Hvilke kvaliteter må på plass for å 
kunne etablere en barnehage, og 
hvordan kan disse oppnås innenfor 
planområdet? 

Redegjørelse med beskrivelse, 
vurdering, diagrammer og/eller 
illustrasjoner  

4.7 Funksjons-
blanding 

HVA SKAL UNDERSØKES? PRESENTASJONSFORM 

 Hvordan kan planområdet 
tilrettelegges for 
funksjonsblanding? 

 Hvilken utadrettet virksomhet er det 
grunnlag for å legge til rette for i 
området? 

Redegjørelse med beskrivelse, 
vurdering og diagrammer 

 

5. BEBYGGELSESSTRUKTUR    
UNDERTEMA HVA SKAL UNDERSØKES? PRESENTASJONSFORM 
5.1 Nær- og 
fjernvirkning, siktlinjer 

 Hvordan vil forholdet mellom 
nybygg og omkringliggende 
bebyggelse bli? 

 Hvordan vil fjernvirkningen av ny 
bebyggelse bli? 

 Hvordan vil ny bebyggelse 
oppleves fra gater og plasser i 
nærområdet, samt fra Østre 
gravlund? 

Standpunkter som inkluderes 
 Fra Svartdalen 
 Fra Nordre Skøyen 

Hovedgård 
 Fra Brynseng T-banestasjon  
 Fra Furuveien 
 Fra Tvetenveien 
 Fra Østensjøveien 
 Fra broa over E6 

(Grenseveien) 
 Fra Østre gravlund 
 Fra Etterstadjordet barnehage 
 Fra Etterstadparken 
 Fra Etterstadsletta 
 Fra Etterstadkroken 

Redegjørelse med 
sammenlikning mellom 
eksisterende og ny situasjon ved 
bruk av foto/fotocollage eller 3D 
illustrasjoner, samt snitt. 
Virkning skal vises i øyehøyde 
og med naturlig vidvinkel (dvs. 
ca 35 mm).  
 
Relevante illustrasjoner av nær- 
og fjernvirkning skal vise 
virkningen av planforslaget når 
trærne står uten bladverk. 



 

5.2 Høyder og 
utnyttelse 

HVA SKAL UNDERSØKES? PRESENTASJONSFORM 

 Hvordan tilpasser ny bebyggelse 
seg til områdets karakter, 
landskapsformasjoner og 
bebyggelsesstruktur? 

Redegjørelse med 
sammenlikning mellom 
eksisterende og ny situasjon ved 
bruk av foto/fotocollage eller 3D 
illustrasjoner, samt snitt. 

5.3 Lokalklima HVA SKAL 
KONSEKVENSUTREDES? 

PRESENTASJONSFORM 

Dagens situasjon: 
 

 Hvordan er de lokalklimatiske 
forholdene rundt planområdet i 
dag? 

Rapport med kartlegging og 
beskrivelse av dagens situasjon, 
samt med beskrivelse og 
vurdering av alternative 
plangrep/proporsjoner på bygg 

Vindsimulering og 
lokalklimaklart. 

 
Fremtidig situasjon: 

 
 Hvordan utvikle et optimalt 

plangrep for å sikre et godt 
lokalklima?  

 Hvordan kan 
plangrepet/utforming/byggenes 
proporsjoner bidra til gode 
lokalklimatiske forhold i områder 
beregnet for utendørsopphold? 

 Hvordan vil planalternativene 
påvirke vindforhold i 
omkringliggende områder? 

 Er det områder som er mer 
vindutsatt enn andre? 

 Er det områder som trer frem som 
mer egnet for opphold utendørs? 

 Hvordan tilfredsstiller 
planforslaget Lawsons 
komfortkriterier for vind? 

5.4 Sol-/skyggestudier HVA SKAL UNDERSØKES? PRESENTASJONSFORM 

 I hvilken grad sikrer 
planalternativene gode solforhold 
på fasader og ved 
torg/møteplasser? 

 Hvordan ivaretas 
utearealnormens krav til 
solforhold? 

 Hvordan påvirker 
planalternativene solforhold på 
tilliggende områder? 

Redegjørelse med sol-
/skyggediagrammer og evt. enkle 
3D illustrasjoner som viser 
solforhold på ulike tidspunkter 
gjennom året, herunder 
høstjevndøgn og vårjevndøgn, 
vintersolverv og sommersolverv 
på tidspunktene 09.00, 12.00, 
15.00 og 20.00. 

5.5 Påvirkning på 
omkringliggende 
kulturminner, herunder 
konsekvenser av 
skyggevirkning på 
Østre Gravlund 

HVA SKAL UNDERSØKES? PRESENTASJONSFORM 

 I hvilken grad påvirker ny 
bebyggelse vegetasjonen på 
Østre gravlund? 

 Hvilke konsekvenser kan 
skyggevirkning fra ny bebyggelse 
ha for vegetasjonen på Østre 
Gravlund? 

Beskrivelse med sol-
/skyggediagram og vurdering. 

 

 



 

6. UNIVERSELL UTFORMING 
UNDERTEMA HVA SKAL UNDERSØKES? PRESENTASJONSFORM 
6.1 Universell utforming  Hvordan ivaretar planen 

prinsippene om universell 
utforming?  

 Hvilket helhetsgrep er valgt for å 
sikre fremkommelighet og 
orienterbarhet?  

Beskrivelse som viser om 
tiltaket er tilgjengelig etter 
prinsippene om universell 
utforming. 

 

7. KLIMATILPASNING   
UNDERTEMA HVA SKAL UNDERSØKES? PRESENTASJONSFORM 
7.1 Grønn mobilitet  Hvordan kan det tilrettelegges for 

utvikling av flerfunksjonelle 
klimatilpassede forbindelser? 

Redegjørelse med beskrivelse 
og relevante diagrammer, 
illustrasjoner og/eller 
prinsippsnitt 

7.2 Blågrønn struktur HVA SKAL UNDERSØKES? PRESENTASJONSFORM 

 Hvordan kan det opparbeides 
blågrønne klimatilpassede tak, 
gater og byrom? 

 Hvor i området er det mulig å plante 
flere trær? 

 Hvordan tilrettelegges det for en 
mer sammenhengende blågrønn 
struktur til omkringliggende 
områder? 

 Hvordan kan man tilrettelegge for 
grønne fasader? 

 I hvilken grad klarer 
planalternativene å oppnå kravene 
til blågrønn faktor for boliger, i 
henhold til norm for tett by på 0,7? 

Redegjørelse med beskrivelse 
og relevante diagrammer, 
illustrasjoner og/eller 
prinsippsnitt 
 

7.3 
Overvannshåndtering 

HVA SKAL UNDERSØKES? PRESENTASJONSFORM 

 Hva er utfordringer ved dagens 
situasjon? 

 Hvordan ivaretar planalternativet 
hovedprinsipper for helhetlig lokal 
og åpen overvannshåndtering, iht. 
tretrinnsstrategien?  

 Hvilke endringer er det behov for å 
foreta på eksisterende infrastruktur 
(VA) som følge av tiltakene i 
planen? 

Rapport med kartlegging av 
dagens situasjon, beskrivelse 
av foreslåtte tiltak, beregninger 
og evt. beskrivelse av andre 
endringer/tiltak på eks. 
infrastruktur 

7.4 Materialvalg HVA SKAL UNDERSØKES? PRESENTASJONSFORM 

 Hvilke materialer og 
konstruksjonsprinsipper er egnet for 
å møte fremtidens klima? 

Beskrivelse og referansefoto 

 

 

 



 

8. KLIMAGASSUTSLIPP 
UNDERTEMA HVA SKAL UNDERSØKES? PRESENTASJONSFORM 
8.1 Blågrønn struktur  Finnes det store trær og jordsmonn 

med god lagringskapasitet for Co2? 
Kan dette bevares, eller erstattes?  

Redegjørelse med vurdering 

8.2 Grønn mobilitet HVA SKAL UNDERSØKES? PRESENTASJONSFORM 

 Hvordan legges det til rette for 
prioritering av gange, sykkel og 
kollektiv på en måte som øker 
konkurransefortrinnet mot bil? 

 Hvilket kollektivtilbud finnes i 
området rundt Helsfyr og Bryn? 

 Hvordan tilrettelegges det for gode 
forbindelser til kollektivtilbudet? 

 Hvordan tilrettelegges det for gode 
og attraktive gang- og 
sykkelforbindelser innenfor 
planområdet og kobling til 
eksisterende forbindelser? 

 Hvordan legges det til rette for 
enkel tilgang til sykkelparkering, 
sykkelverksted, ladeinfrastruktur, 
bildeling, utlån/deleordninger o.l.? 

 Hvordan kan det tilrettelegges for å 
ha så lav personbilbruk som mulig 
blant beboere i fremtidig situasjon? 

 Hvordan kan det tilrettelegges for at 
de som arbeider innenfor 
planområdet i så liten grad som 
mulig bruker bil til jobb? 

Redegjørelse med beskrivelse 
og relevante diagrammer, 
illustrasjoner og/eller 
prinsippsnitt 
 

8.3 Energiløsninger HVA SKAL UNDERSØKES? PRESENTASJONSFORM 

 Hvordan kan det tilrettelegges for 
produksjon av elektrisitet, varme 
eller kjøling fra lokalt fornybare 
kilder? 

 På hvilken måte og i hvilken grad er 
det mulig å etablere 
samspillsløsninger med 
nærliggende bygg/anlegg? 

 Det kan bli behov for en ny 
nettstasjon innenfor området, hva 
vil være en egnet plassering av 
denne? 

Redegjørelse med beskrivelse 
og vurdering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.4 Gjenbruk og 
materialvalg 

HVA SKAL UNDERSØKES? PRESENTASJONSFORM 

 I hvilken grad vil gjenbruk av 
eksisterende bebyggelse være 
positivt for å minimere 
klimagassutslipp? 

 I hvilken grad vil gjenbruk av 
materialer fra planområdet, eller 
andre prosjekter, kunne redusere 
klimagassutslipp? 

 I hvilken grad er det mulig å benytte 

Redegjørelse med beskrivelse 
og vurdering 



 

materialer med lave utslipp og lang 
levetid? 

 Hvordan kan man planlegge for 
fremtidig fleksibilitet i bygg? 

 I hvilken grad er det mulig å 
tilrettelegge for sambruk og 
arealeffektivitet? 

8.5 Fossilfri byggefase HVA SKAL UNDERSØKES? PRESENTASJONSFORM 

 Hvordan kan man planlegge for å få 
til fossilfrie, og evt utslippsfrie, 
løsninger på byggeplass og for 
transport til/fra anleggsplass? 

 I hvilken grad er det mulig å få til 
lokal og klimavennlig 
massehåndtering? 

Redegjørelse med beskrivelse 
og vurdering 
 
Behov og omfang vurderes og 
beskrives 

 

9. TRAFIKK, PARKERING OG ADKOMST 
UNDERTEMA HVA SKAL KONSEKVENSUTREDES? PRESENTASJONSFORM 
9.1 Trafikk, parkering 
og adkomst 

  

Dagens situasjon 

 

Hva er dagens situasjon med tanke på: 
 trafikkmengder og fordeling på 

veinettet 
 Kølengder og forsinkelser 
 Trafikksikkerhet og konfliktpunkter 
 Parkeringsdekning 
 Hvilke planer foreligger eller er 

under utarbeiding for eksempelvis 
E6 og Østensjøveien? 

Rapport med 
trafikkberegninger, beskrivelse, 
analyse og diagrammer 

Fremtidig situasjon  Hvor mye biltrafikk vil alternativene 
generere? 

 Hvordan påvirkes fremkommelighet 
for buss i området av ulike 
løsninger for atkomst og den 
trafikken alternativene genererer? 

 Hvordan blir fordelingen på 
vegnettet som følge av 
planalternativene? 

 Hvilke konsekvenser har tiltakene 
for trafikksikkerhet for alle 
trafikantgrupper? 

 Hvordan påvirkes gate- og byrom i 
planområdet av trafikk inn til 
området? 

 Hvordan påvirkes skolevei/fremtidig 
skolevei av alternativene? 

 Hvordan håndteres hensyn og krav 
knyttet til beredskap? 

 Hvilken parkeringsdekning legges 
det opp til?  

Trafikkanalyse med 
trafikkberegninger, beskrivelse, 
analyse og diagrammer. 
Trafikkanalysen må klarlegge 
konsekvenser for 
trafikkavvikling og 
trafikksikkerhet, der fordeling 
på transportmidler framgår. 



 

 Hvilke fordeler og ulemper har ulike 
plasseringer av atkomst til 
planområdet? Påvirkning på 
nåværende og nye beboere i 
området, trygg skolevei og krav til 
driftsbasens funksjonalitet skal 
inngå. Atkomst fra Etterstadsletta, 
Østensjøveien og av-
/påkjøringsrampe skal utredes. 

 

10. MILJØFORHOLD  
UNDERTEMA HVA SKAL KONSEKVENSUTREDES? PRESENTASJONSFORM 
10.1 Støy    

Dagens situasjon  Hva er dagens situasjon med tanke 
på: 
Støy fra E6, støy fra T-bane og støy 
fra aktivitet knyttet til driftsbasen, 
samt evt. andre støyende funksjoner 
i området 

Støyrapport med beskrivelse 
av dagens situasjon, 
fremskrevet situasjon og 
konsekvenser av tiltak i 
planalternativer. 
 

Fremtidig situasjon  Hvordan blir fremtidig støynivå fra 
veg? Følgende forutsetninger hentet 
fra Planprogram for Helsfyr legges 
til grunn: Hastighet på E6 reduseres 
til 60 km/t med allémessig 
beplantning, trafikken fremskrives til 
2030 og ny transportteknologi 
hensyntas, det legges til grunn at 
det ikke er vekst i personbiltrafikken 

 Hvordan blir fremtidig støynivå fra 
T-bane?  

 Hva er planalternativenes 
konsekvenser mht støy fra aktivitet 
knyttet til driftsbasen og andre 
støyforurensende funksjoner? 

 Hva er planalternativenes 
konsekvenser mht støy fra vei?  

 Hva er planalternativenes 
konsekvenser mht støy fra bane? 

 Hvordan blir støysituasjonen med 
avbøtende tiltak? 

 KPA har premissgivende 
bestemmelser for maksimale 
støyverdier og avbøtende tiltak. 
Hvordan forholder planalternativene 
seg til dette? 

 Hvordan påvirkes boliger og annen 
støyfølsom bebyggelse av støy i sin 
helhet, og hvordan håndteres/tas 
det hensyn til samspillseffekter av 
støy og luftforurensning? 

 I hvilken grad egner ulike deler av 
området seg til bolig? 

 

Framtidig støysituasjon for 
eksisterende og fremtidige 
boliger og evt. andre 
støyfølsomme funksjoner, må 
utredes basert på framskrevne 
trafikktall, inklusive eventuell 
støy fra jernbanetrafikk/ 
havneaktivitet, iht. statlig 
Retningslinje for behandling av 
støy i arealplanlegging (T-
1442). 
 
 



 

10.2 Luftforurensning HVA SKAL UNDERSØKES? PRESENTASJONSFORM 

 Hvor høy er støvbelastningen og 
hvordan er luftkvaliteten i 
planområdet? 

 Er det funksjoner i nærområdet som 
medfører lukt- og /eller 
luftforurensning? Hvordan 
håndteres dette i planalternativene? 

 Foreligger det planer på et høyere 
nivå for å redusere luftforurensning i 
området? 

 Hvilke funksjoner legges til 
henholdsvis gul og rød sone for 
luftforurensning?  

 Hvordan ivaretar planalternativene 
kommuneplanens bestemmelser for 
luftkvalitet? 

 Hvordan kan bebyggelse lokaliseres 
og utformes slik at luftkvalitet ikke 
påvirkes negativt? 

 Hvilke konsekvenser gir 
planalternativene for luftkvaliteten i 
området? 

Redegjørelse med beskrivelse, 
vurdering og diagrammer, iht.  
T-1520-2012. 

10.3 Forurensning av 
grunn og vann 

HVA SKAL UNDERSØKES? PRESENTASJONSFORM 

 Finnes det eksisterende 
forurensningskilder eller forurenset 
vann og grunn innenfor 
planområdet? 

 På hvilken måte er T-banedriften en 
potensiell forurensningskilde? 

 Utløser planalternativene fare for 
forurensning av grunn og vann? Alle 
tiltak skal planlegges og 
gjennomføres slik at forurensing fra 
grunnen ikke kan føre til helse- eller 
miljøskade. 

Rapport med bl.a. beskrivelse 
og kart som viser dagens 
situasjon, vurdering av videre 
saksgang og behov for tiltak  
 
Det må vurderes og gjøres 
rede for:  
- kjent/ potensielt omfang  
- tiltak som vil bringe 
forurensningsnivået til samsvar 
med planlagt arealbruk  
- hvordan forurensete masser 
skal håndteres 

 

11. STORULYKKE 
UNDERTEMA HVA SKAL KONSEKVENSUTREDES? PRESENTASJONSFORM 
11.1 Storulykke  Eiendom på gnr. 137 bnr. 172 

(Østensjøveien 7 og 13) er 
underlagt storulykkeforskriften. 
Hvilke konsekvenser gir dette for 
planalternativene?  

Rapport med beskrivelse av 
dagens situasjon og virkning av 
tiltak. Eventuelle avbøtende 
tiltak skal inngå. 

 

12. KULTURMINNER 
UNDERTEMA HVA SKAL UNDERSØKES? PRESENTASJONSFORM 
12.1 Kulturminner  Hvilke konsekvenser kan 

planalternativene ha for eventuelle 
kulturminner innenfor planområdet? 

Redegjørelse med beskrivelse, 
foto og illustrasjoner 



 

 Hvilke konsekvenser kan 
planalternativene ha for 
kulturminner i nærområdet? 

 

13. NATURMANGFOLD   
UNDERTEMA HVA SKAL UNDERSØKES? PRESENTASJONSFORM 
13.1 Naturmangfold  Hvilket naturmangfold finnes 

innenfor planområdet i dag? 
 Hvilke konsekvenser har 

planalternativene iht. 
naturmangfoldsloven? 

 Hvordan legges det til rette for å 
forbedre naturmangfoldet innenfor 
planområdet og sikre økt grad av 
sammenhengende grøntstruktur i 
området? 

 Hvilke tiltak gjøres for å forhindre 
spredning av fremmede arter? 

Rapport med beskrivelse av 
dagens situasjon og virkning av 
tiltak. 

 

14. RENOVASJON 
UNDERTEMA HVA SKAL UNDERSØKES? PRESENTASJONSFORM 
14.1 Renovasjon  Hvilke løsninger er mulig å 

etablere for å oppnå en 
arealeffektiv renovasjonsløsning? 

 Hvordan sikres gode 
sambruksløsninger for atkomst til 
renovasjonspunkter? 

 Hvordan kan man implementere 
søppelsug på planområdet? 

Redegjørelse med diagrammer 

 

15. ANLEGGSPERIODEN   
UNDERTEMA HVA SKAL UNDERSØKES? PRESENTASJONSFORM 
15.1 Anleggsperioden  Hva vil være aktuell 

utbyggingsrekkefølge? 
 Hvilke føringer legger 

oppgradering av driftsbasen for 
utbyggingsrekkefølge i området? 

 Hvordan planlegges midlertidige 
rigg- og anleggsområder? 

 Hvordan ivaretas trygge gang- og 
sykkelforbindelser, herunder 
skolevei i anleggsperioden, samt 
hensyn til beredskap til 
eksisterende bygninger i området?  

 Hvordan håndteres støy fra 
anleggsarbeidet og hvilke tiltak 
kan gjøres for å redusere støy for 
de nærmeste naboene? 

Redegjørelse med diagrammer 

 



 

16. GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER   
UNDERTEMA HVA SKAL UNDERSØKES? PRESENTASJONSFORM 
16.1 Geotekniske 
undersøkelser 

 Hvordan er områdestabiliteten? 
 Hvordan påvirker tiltaket 

områdestabiliteten? 
 Hvilke eventuelle avbøtende tiltak 

foreslås? 

Geoteknisk rapport som 
grunnlag for ROS-analyse 

 

17. RISIKO OG SÅRBARHET  
UNDERTEMA HVA SKAL UNDERSØKES? PRESENTASJONSFORM 
17.1 Risiko og 
sårbarhet 

 Det går høyspentkabler gjennom 
planområdet. På hvilken måte 
påvirker dette planalternativene? 

 Hvordan håndteres risiko- og 
sårbarhetsfaktorer i 
planalternativene? 

Risiko- og sårbarhetsanalyse 
av planalternativene i samsvar 
med DSBs veileder med 
beskrivelse og tabeller. 

 

 

3.3  

 

Planalternativene skal undersøkes og utredes til et likeverdig og sammenlignbart nivå. 

Dersom det i konsekvensutredningen avdekkes vesentlige negative konsekvenser av tiltaket, 

skal det for hvert fagtema beskrives avbøtende tiltak. 

 

De enkelte undersøkelsene og utredningene skal fremstilles temavis i den 

presentasjonsformen som er angitt for hvert tema i tabellen i kapittel 3.1. Det skal 

utarbeides ett samlet dokument for undersøkelsene og et for konsekvensutredningen. Disse 

dokumentene skal legges ved planforslagene når de sendes til Plan- og bygningsetaten.  

Alle planalternativene skal kunne fremmes som selvstendige planforslag, og belyses ut fra de 

vurderingene og resultatene som har fremkommet i undersøkelsene og utredningene. 

 

Når forslagsstiller presenterer sitt valg av planalternativ skal de komme med en faglig 

begrunnet anbefaling med grunnlag i undersøkelsene og utredningene som er gjennomført.  

  



 

3.4  

 

Forslagsstiller skal utarbeide en detaljreguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning. 

Tabellen viser tentativ fremdrift og vil bli revidert underveis: 

PROSESSNAVN FORVENTET FREMDRIFT 
Medvirkning Hele planperioden 
      Informasjonsmøte planprogram Nov 2020 
      Medvirkningsmøter med fokusgrupper Jan 2021 – juni 2022 

      Medvirkningsmøter med følgegrupper Jan 2021 – juni 2022 
      Informasjonsmøte offentlig ettersyn Nov-des 2022 
Planprogram utarbeides Aug 2020 – feb 2021 

      Varsling om oppstart planarbeid Nov 2020 
      Høringsperiode for planprogram Nov – des 2020 
      Oversendelse til Plan- og bygningsetaten Jan 2021 

Planprogram fastsettes Mai 2021 
Undersøkelser og konsekvensutredning utarbeides Jan 2021 – juni 2022 
      Dialogfase  Mars 2021 – juni 2022 

Planforslag m/ku utarbeides for offentlig ettersyn  August 2022 
      Dialogfase  Mars 2021 – juni 2022 

      Oversendelse til Plan- og bygningsetaten Sept 2022 
Offentlig ettersyn Nov 2022 
     Bemerkningshåndtering Feb 2023 

Planforslag m/ku utarbeides for politisk behandling Feb 2023-juni 2023 
      Oversendelse til Plan- og bygningsetaten August 2023 
      Oversendelse til Rådhuset Februar 2023 

Politisk vedtak i bystyret August 2023 

 

I planprosessen for Etterstadsletta 48 m.fl. skal det gjennomføres medvirkning i tråd med 

kommunal- og moderniseringsdepartementets veileder «Medvirkning i planlegging 2014». 

Allmennheten, berørte parter og naboer vil bli informert når forslaget til reguleringsplan 

legges ut til offentlig ettersyn. Planprogrammet vil også legges ut på Plan- og 

bygningsetatens nettsider. 

Utvikling av Etterstadsletta 48 m.fl. har stor betydning for naboer og barnehager/skoler i 

området. Det er særlig viktig at denne gruppen blir involvert tidlig i planprosessen, slik at 

deres behov og kunnskap om stedet kommer frem. Det vil være en stor fordel for utviklingen 

av planforslaget at det etableres en kontinuerlig dialog gjennom planprosessen, for å sikre 

drøfting og forankring av de løsningene som velges. Tabellen under viser hvordan denne 

gruppen involveres i dette planarbeidet. 

Utover medvirkningsplanen vil det være behov for å ha samarbeidsmøter med offentlige 

etater, grunneiere og andre aktører med særlig fokus på felles kunnskapsgrunnlag, 

grensesnittavklaringer og forankring av løsninger. Innspill fra andre myndigheter og allerede 

etablerte samarbeid mellom kommunale/statlige aktører følges opp og håndteres gjennom 

dialogmøter/særmøter i dialogfasen.   



 

MEDVIRKNINGSPLAN FOR UTVIKLING AV ETTERSTADSLETTA 48 

HVA HVEM HVORFOR HVORDAN 

Informasjonsmøte 

planprogram 

Åpent for alle Informasjon om 

bakgrunn og hensikt 

med planen, 

informere om videre 

prosess og 

medvirkningsplan. 

Motta innspill på 

problemstillinger og 

medvirkningsplan.  

Informasjonsmøte med 

mulighet for 

spørsmål/kommentarer. 

Arrangementet bør 

gjennomføres fysisk og i 

tillegg være tilgjengelig via 

nettet. 

Medvirkningsmøte 

med fokusgrupper 

For inviterte 

parter 

Oppnå tett dialog 

med aktører for å 

innhente kunnskap 

og drøfte spesifikke 

temaer innenfor 

komprimerte 

rammer 

Tematiske arbeidsmøter 

med relevante aktører 

og/eller eksperter for å 

utforske bestemte 

problemstillinger og mulige 

løsninger. Dette kan 

eksempelvis være knyttet 

til 

trafikk/skolevei/barn/unge. 

Arrangeres etter behov. 

Medvirkningsmøte 

med følgegruppe 
For inviterte 

parter 

Oppnå kontinuerlig 

og tett dialog med 

lokale aktører, 

innhente lokal 

kunnskap løpende 

Regelmessige møter med 

informasjon, oppfølging og 

drøfting. Diskusjon av 

aktuelle problemstillinger 

og mulige løsninger. 

Eksempelvis vil Bydelen, 

Etterstad Vel, enkelte 

borettslag og barnehager 

bli oppfordret til å stille 

med representanter, som 

kan følge saken.  

Arrangeres 3-4 ganger i 

løpet av dialogfasen.  

Informasjonsmøte 

offentlig ettersyn 

Åpent for alle Orientere og 

informere om 

planforslaget 

Informasjonsmøte med 

mulighet for 

spørsmål/kommentarer. 

Åse Munthe Sandvik - enhetsleder 

Andreas Vaa Bermann - avdelingsdirektør 

avdeling for områdeutvikling 
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