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Innledende merknad 
Arbeidsgruppen har blitt ledet av Maren Malthe-Sørenssen fra H. For øvrig har 
arbeidsgruppen bestått av Øystein Sjøtveit fra F, Espen Ophaug fra V, Anders Røberg-Larsen 
fra A, Andreas Behring fra SV og Harald Nissen fra MDG. 
 
Det har blitt avholdt 13 møter i arbeidsgruppen, to heldagsseminarer og en befaring. 
 
Komiteens flertall, medlemmene fra H, V, F, SV og MDG er godt fornøyd med byrådets 
forslag til Kommuneplan for Oslo mot 2030. Det er stor enighet blant komitéens medlemmer 
om hovedtrekkene i planen, herunder strategien om å bygge byen innenfra og ut.  
 
Komiteens flertall, medlemmene fra H, A, V, SV og MDG viser til at Oslo er en av Europas 
raskest voksende byer, og at vi vil oppleve stor befolkningsøkning i årene fremover. En by i 
vekst er positivt, men det stiller også store krav til planlegging for veksten. Oslo skal være en 
klimasmart by og klimasatsingen må være overgripende for flere sektorer. For at Oslo skal bli 
en klimanøytral by, må kollektivtrafikk, gående og syklister prioriteres.  
 
Komiteens mindretall, medlemmene fra A og SV, vil fremheve viktigheten av å legge til rette 
for økt boligbygging i Oslo, og etterlyser et taktskifte i boligbyggingen. Komiteens mindretall, 
medlemmene fra A vil fremheve viktigheten av at vi bygger nye boliger både høyere, tettere og 
grønnere. 
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Komitéen er enig i at byveksten først og fremst skal skje gjennom transformasjon av 
eksisterende industriområder samt høyere og tettere bebyggelse ved kollektive knutepunkter. 
Komitéen mener det er viktig at planen har et miljøfokus bl.a. ved at den bidrar til å redusere 
bilbruk gjennom et stadig bedre utbygget kollektivnett og tilrettelegging for sykkel og gange.  
 
Komiteen mener at Oslos blågrønne profil med nærhet til sjøen og marka bidrar til at Oslo er 
en svært attraktiv by med naturkvaliteter det er vanskelig å finne maken til i andre storbyer.  
 
Komiteens flertall, medlemmene fra H, A, V, SV og MDG er glad for at kommuneplanen viser 
potensiale for bygging av mer enn 100.000 boliger innenfor byggesonen, slik at markagrensen 
kan bestå, samtidig som elver og fjorden blir stadig mer tilgjengelig.  
 
Komiteens flertall, medlemmene fra H, V, F, SV og MDG mener at boligpotensialet vist i 
planen bidrar også til at byens mange småhusområder kan bevare sin karakter mens byen 
vokser der infrastrukturen tåler det best.  
 
Komiteen mener at kommuneplanen inneholder flere grep som innebærer forenkling og større 
forutsigbarhet. Samtidig er det viktig for komitéen at byen vokser på en måte som skaper 
trygge, trivelige og attraktive boområder. Komiteens flertall, medlemmene fra H, V, SV og 
MDG mener derfor er det vesentlig for komitéen at kommuneplanen tydelig gir uttrykk for at 
det er viktig å se større utbyggingsområder samlet, og gjennom krav om felles planlegging 
sørger for at ikke bare hver enkelt bolig, men også områdene rundt og mellom byggene blir av 
høy kvalitet. Komiteen mener at både innbyggere og besøkende skal kunne trives og oppleve 
uteområdene som åpne og tilgjengelige.  
 
Komitéen er fornøyd med at kommuneplanen er utarbeidet i tråd med det vedtatte 
Planprogrammet og at areal- og transportplanleggingen mellom Oslo og omkringliggende 
kommuner blir stadig bedre samordnet. 
 
Komiteen vil ha en balansert utvikling av byen vår, med plass til at folk både kan bo, arbeide 
og bruke nye områder. Dette er helt nødvendig dersom Oslo skal kunne vokse seg bedre, ikke 
bare større. Komiteen er også opptatte av at byveksten ikke skal skje på bekostning av viktige 
bymessige kvaliteter som grønne områder, kulturminner og lokalt særpreg i bydelene. 
 
Komiteens mindretall, medlemmene fra A, SV og MDG slutter seg til hovedgrepene i 
kommuneplanens arealstrategi. En overordnet målsetting for byutviklingen i Oslo i de 
kommende årene er å sørge for tilstrekkelige bolig- og næringsområder samtidig som byens 
samlede klimabelastning og forurensingsutfordringer reduseres. Likeledes skal Oslos unike 
kvaliteter ivaretas og videreforedles. Disse medlemmer er positiv til at Oslo vokser og at 
mange vil bo i byen vår. Det er noe vi skal være stolte av og bygge opp under.  
 
Disse medlemmer slutter seg til mange av de grepene som foreslås i den foreliggende 
kommuneplanen. Strategien om den kompakte byen som ligger til grunn for arbeidet mener vi 
er riktig. Oslo trenger å møte befolkningsveksten i de kommende årene på en måte som sikrer 
de by kvalitetene innbyggerne ønsker. Momenter det er viktig å framheve er; transport- og 
energisystemer som minsker det totale trykket på omgivelsene, byrom som har kvalitet og 
historisk tidsdybde, tiltak som sikrer biologisk mangfold gjennom utvikling av blå-grønne 
strukturer og dessuten prosesser som gir mulighet for gjennomsiktighet og påvirkning av 
byutviklingen for innbyggerne.  
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Komiteens mindretall, medlemmene fra SV og MDG viser til at det også har en verdi at det bor 
mennesker i alle deler av landet og det er et nasjonalt ansvar å tilrettelegge for det uten at det 
skal ha påvirkning på planleggingen av Oslos vekst.  
 
Komiteens mindretall, medlemmet fra MDG mener at for at Kommuneplanens mange gode 
intensjoner ikke skal bli for sprikende trengs flere presiseringer i den endelige planen. Derfor 
fremmer dette medlem på vegne av MDG flere forslag som kan gi kommuneplanen en klarere 
kurs mot den grønne, desentraliserte og mangfoldige byen Oslo bør ha ambisjoner om å bli.  
 
Arealbruk/Områdeutnyttelse 
Komitéen mener at det er fornuftig å illustrere arealbruken for perioden mot 2030 og 2050 i to 
separate kart, slik at det fremgår tydelig i hvilken rekkefølge kommunen vil prioritere å 
tilrettelegge for utvikling. 
 
Komitéen merker seg at områdeutnyttelse angitt som et prosenttall, f.eks. OU=125% kun er 
angitt som en retningslinje, og er innforstått at denne angivelsen kun viser hvor tett man ser 
for seg at et større område bør utnyttes. Innenfor et område vil det nødvendigvis måtte variere 
mellom 0% på grøntområder og ved infrastruktur og høyere enn angitt på de øvrige delene av 
området. 
 
Komiteens flertall, medlemmene fra H, V, F, SV og MDG støtter prinsippet om en organisk 
byvekst basert på prinsippet om innenfra og ut fra sentrum. Det sikrer størst sammenheng og 
gir grunnlag for opparbeidelse av gode byrom, grøntstrukturer og transportløsninger.  
 
Komiteen vil likevel understreke at Oslo er en del av en større region hvor andre kommuners 
planer berører Oslo. Dette er særlig aktuelt i grenseområder mot Bærum, Lørenskog, Nittedal, 
Oppegård og Ski. Komiteen mener Oslo skal ha et tett samarbeid med disse kommunene for å 
sikre en mest mulig helhetlig utvikling av disse grenseområdene. Komiteen mener en kan 
avvike fra prinsippet om innenfra og ut i disse områdene og hvor utbygging kan benytte 
eksisterende infrastruktur. 
 
Komiteens mindretall, medlemmet fra SV mener en må tillate en høy utnyttelse i knutepunkter 
og i områder med god kollektivbetjening. Dette medlem mener forslaget om 150 % utnyttelse 
av slike områder er et godt utgangspunkt. Det er det konkrete områdets egenart og 
beskaffenhet som må avgjøre utnyttelsesgraden. Noen områder vil det være behov for lavere 
utnyttelse og noen områder har grunnlag for en høyere utnyttelse. Dette må avgjøres gjennom 
egen plan, og det kan tillates en høyere utnyttelse enn 150 % dersom det ikke fortrenger andre 
viktige kvaliteter og området er egnet for det. All fortetting skal bidra til å styrke Oslos 
særpreg og kvaliteter.  
 
Byutviklingsstrategien  
Komiteens mindretall, medlemmene fra A og F, mener byutviklingsstrategien både må omfatte 
en organisk byvekst basert på prinsippet om innenfra og ut fra sentrum, samtidig som det i 
større grad legges til rette for vekst ved såkalt desentralisert utbygging, spesielt i områder 
langs eksisterende banenett. Dette vil også legge til rette for å spre utbyggingen på større 
områder med god kollektivtilgjengelighet, og muliggjør større variasjon slik at innsatsen 
fordeles ytterligere utover i byen. 
 
Komiteens mindretall, medlemmene fra A mener dette vil sikre økt boligbygging i flere 
områder samtidig, noe som er nødvendig for å øke utbyggingstakten. I høringsinnspill fra 
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Ruter viser de til at de rundt 100 eksisterende T-banestasjonene i Oslo er et naturlig 
utgangspunkt for fortetting før nye banestrekninger kommer på plass. Ruter mener det er 
potensiale for ytterligere fortetting også i vest der tilgjengelig banekapasitet er størst. 
 
Boliger i sentrum, arbeidsplasser i knutepunkter og utviklingsområder - Ny definisjon 
av kollektivknutepunkter  
Komiteens mindretall, medlemmene fra A, F og MDG mener at behovet for en rekke 
samferdselsløsninger er skapt av folk har behov for å reise til og gjennom Oslo sentrum for å 
komme til og fra jobb. På samme tid er T-bane, trikk- og busslinjer som går ut fra sentrum i 
rushtidene ikke fullt utnyttet. Disse medlemmer mener derfor at det bør reguleres inn flere 
arbeidsplasser i knutepunkter og utviklingsområder, og at flere boliger bør reguleres inn i Oslo 
sentrum. På denne måten får mange kortere reisevei, og belastningen både på veinett og 
kollektivsystem reduseres.  
 
Komiteens mindretall, medlemmene fra A og F viser til at Smestad oppfyller byrådets egen 
definisjon av knutepunkter, og ber om at byrådet fremmer sak om utvikling av dette området 
som knutepunkt. 
 
Komiteens mindretall, medlemmene fra A viser til at både Grorud faller utenfor byrådets egen 
definisjon av kollektivknutepunkter, og ber om at byrådet fremmer sak med en redefinisjon av 
begrepet slik at disse områdene også kan utvikles som kollektivknutepunkt. 
 
Tomteutnyttelsen i flere utviklingsområder bør økes 
Komiteens flertall, medlemmene fra H, V, SV og MDG viser til at prosenttallet som er angitt, 
er en utnyttelse for hele det angjeldende området. Innenfor dette området vil et friaeral ha en 
tomteutnyttelse på 0% mens bebygde tomter kan ha en høy utnyttelse, f.eks. 300%. 
Områdeutnyttelsen er et gjennomsnitt av området med fellesareal, infrastruktur, bebygde og 
ubebygde tomter. Angivelsen på hhv 100% og 125% angitt i kommuneplanen er gitt som en 
retningslinje for å sikre høy utnyttelse. Disse medlemmer presiserer at planer med høyere 
områdeutnyttelse kan, i spesielt godt tilpassede prosjekter av høy kvalitet, fremmes og vedtas 
uten å være i strid med kommuneplanen. 
 
Komiteens mindretall, medlemmene fra A og F viser til at Pilestredet Park har 210% utnyttelse 
og Hovinbyen 187%. Dette viser at det er mulig å få til fungerende og attraktive boligområder 
også med høy utnyttelse. Disse medlemmer er imot utnyttelsesbegrensningen i 
utviklingsområder, og vil la avgjørelsen om utnyttelse bli gjenstand for alminnelig planfaglig 
og politisk behandling i hver enkelt sak. 
 
 
Fortetting langs eksisterende banenett 
Komiteens mindretall, medlemmene fra A er kritiske til byrådets definisjon av såkalte 
prioriterte stasjonsnære områder, og det er uheldig at byrådet ikke har gjort vurderinger av 
ytterligere fortetting langs eksisterende T-banestasjoner og jernbanestasjoner. Komiteens 
mindretall, medlemmene fra A og SV mener at Oslo kommune bør utarbeide en egen strategi 
for å bygge flere boliger langs stasjoner i Oslo. Komiteens mindretall, medlemmene fra A 
mener at det må gjøres en analyse over utbyggingspotensialet i en radius på minimum 500 
meter rundt hver stasjon (større radius i områder hvor det er naturlig). Hensikten skal være å 
vurdere hvor det vil være potensiale til å tillate høyere utnyttelse for boligbygging. 
Vurderingen skal se på utbyggingspotensialet uavhengig av dagens reguleringer, og eventuelle 
hensyns- eller vernebestemmelser (herunder eksempelvis også områder omfattet av gjeldende 
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småhusplan, reguleringsplanen for Holmenkollen m.fl.). Vurderingen bør også ta for seg en 
kollektivreiseindeks for å gi en oversikt over kollektivkapasiteten. 
 
Rommensletta defineres som utviklingsområde fram mot 2030, ikke 2050 
Komiteens flertall, medlemmene fra A, F, SV og MDG viser til at Rommensletta er et 
byutviklingsprosjekt hvor  private initiativtagerne er ivrige for å komme i gang med 
utviklingen. Utviklingsplanene er spennende og i tråd med ønsket utvikling av området. 
Kommunen skal legge positivt til rette for planlegging av dette området, og det bør legges inn 
på arealbruksstrategikartet fram mot 2030. 
 
Komiteens mindretall, medlemmene fra H og V er positive til utviklingen av Rommensletta, 
men ikke tidligere enn 2030 dersom denne utviklingen krever kommunale ressurser i et 
omfang som gjør at andre og høyere prioriterte prosjekter, som f.eks. Skøyen, blir forsinket. 
 
Grenser for bebyggelse på Hauketo endres slik at gnr.181, bnr 3 og bnr.24 defineres som 
byggeområder  
Komiteens mindretall, medlemmene fra A og F viser til at tomtene som her er omtalt er 
nabotomter til Hauketo stasjon, og ligger innenfor 500-meters radius fra stasjonen og kan bli 
attraktive boligområder. Den ene eiendommen har inntil for få år siden vært bebygget og i 
bruk, og fremstår ikke som en naturlig del av grøntområdet langs Ljanselva og bør utvikles 
med ny bebyggelse. 
 
Mulig forlengelse av Ljabrudiagonalen skal ikke stå i veien for at Prosjektet Hauketo 
Terrasse (Omsorg+) virkeliggjøres 
Komiteens mindretall, medlemmene fra A og F viser til at prosjektet Hauketo Terrasse 
gjennom lang tid har vært ønsket av kommunen. 
En mulig forlengelse av Ljabrudiagonalen må ikke stå i veien for virkeliggjørelse av dette 
prosjektet. Slik prosjektet er utformet vil det ikke stå i veien for en mulig forlengelse av 
diagonalen. Det praktiske spørsmålet er utelukkende om diagonalens tunnelinnslag bør flyttes 
noe i vertikal- og/eller horisontalplanet. 
 
§3 Plankrav §3.1.3 for streng 
Komiteens mindretall, medlemmene fra A og F mener de som kommer gjennom nåløyet i de 
nye foreslåtte bestemmelser her vil være så få saker, fordi men må tilfredsstille så mange 
bestemmelser, at det blir vanskelig å praktisere. Det bør være den faktiske bruk som teller, 
ikke hva det er regulert til. 
 
§3 Plankrav §3.2  
Komiteens mindretall, medlemmene fra H og V mener at bestemmelsen i § 3.2 er en 
presisering av plan og bygningslovens § 12-1 og må holde seg innenfor dennes begrensninger. 
Bestemmelsen angir rammer for det skjønnet som ligger i § 12-1 og skal bidra til å skape 
forutsigbarhet for innbyggere og utbyggere. I tillegg har bestemmelsens ordlyd vært tema for 
innsigelse fra Riksantikvaren og det innhold den nå har bl.a. når det gjelder tomtestørrelser 
gjorde at Riksantikvaren trakk innsigelsen mot at bestemmelsen ble utformet på denne måten.  
 
Disse medlemmer viser til byrådets notat 174 av 18.08.2015, og fremmer forslag for å øke 
lesbarheten i punktet. 
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Komiteens mindretall, medlemmene fra A og F, mener det burde vært vurdert om 
bestemmelsen burde omfattet større tomter og færre kriterier, slik at flere saker kunne gått 
direkte til byggesak uten krav til detaljregulering. 
 
Tilpasning til klimaendringer 
Komiteens mindretall, medlemmene fra A, SV og MDG viser til at klimaet er i endring, og at 
dette må få konsekvenser for hvordan en planlegger og bygger. Håndtering av større mengder 
vann, havstigning og ekstremvær må være en del av all planlegging. Disse medlemmer mener 
at alle nye bygninger og utviklingsprosjekter så langt det er teknisk mulig skal bidra positivt til 
byens evne til å håndtere klimaendringene.  
 
Klima- og energitiltak i nye utbyggings- og rehabiliteringsprosjekter  
 
Komiteens medlemmer fra H og V er fornøyde med at kommuneplanen inneholder ambisiøse 
klima- og miljøtiltak. 
 
Komiteens medlemmer fra A, SV og MDG mener det må legges tilrette for energibesparende 
og miljømessige tiltak for å nå kommunens klimamål. Tiltak som grønne tak, solceller, 
ladestasjoner for elbiler, plasser for bildeling og avfallssug er eksempler på tiltak som bør 
vurderes i nye utbyggingsprosjekter og ved rehabilitering for å sikre en grønnere og mer 
bærekraftig byutvikling. 
 
Komiteens mindretall, medlemmet fra F, viser til at flere høringsinstanser stiller seg 
uforstående til hva kvalitetsprogrammet vil innebære av fordeler som ikke allerede oppnås 
gjennom andre målrettede virkemidler. Byrådet bes derfor ta ut «Kvalitetsprogram for miljø 
og energi» av planen. 
 
Energibruk 
Komiteens mindretall, medlemmene fra A, SV og MDG mener Oslo skal være fremst i landet i 
å tilrettelegge for høy energieffektivitet i alle bygg, anlegg og planer. Disse medlemmer mener 
Oslo kommune systematisk skal samarbeide med utbyggere og tomteeiere om bruk av 
teknologi og design av løsninger.  
 
Komiteens mindretall, medlemmene fra SV og MDG mener likeledes skal det alltid kreves de 
strengest mulige energikrav til nye prosjekter. For å oppnå gode miljøløsninger er det behov 
for noe teknisk infrastruktur gjennom blant annet energistasjoner. Det er viktig at det finnes 
rom for slike anlegg, og at det tas høyde for det i planlegging. Det systematiske samarbeidet 
som nevnt over bør gå ut over de kravene som kan stilles som bidrar til at det velges bedre 
miljøløsninger enn det er hjemmel til å kreve. 
 
 
Befolkningsvekstens konsekvenser for kommunens budsjetter 
Komiteens mindretall, medlemmet fra F viser til byrådens var av 13.mai 2015 vedr 
befolkningsvekstens konsekvenser for kommunens budsjetter. Byråden peker her på at (sitat:) 
«beholdningen av yngre og eldre vil vokse fremover. Den yrkesaktive delen av befolkningen, 
yngre voksne, vil vokse relativt mindre enn den eldre delen av befolkningen.» Dette medlem 
konstaterer at utgifter til pleie- og omsorgstjenester vil øke og at utgifter til barnehage og 
skoler vil øke mer enn kommunens inntektsvekst. Dette skaper store utfordringer. 
Dette medlem viser også til at innvandrerbefolkningen, dersom SSBs prognoser legges til 
grunn, vil øke. Sammensetningen av befolkningen i 2030 kjennetegnes bl.a. av at 
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befolkningsgrupper med lav sysselsettingsandel i dag vil øke. Isolert sett betyr dette, for 
kommunen, lavere skatteinntekter pr. capita og økt behov for overføringer, kvalifiseringstiltak 
etc.  
Dette medlem mener at kommunen ikke med åpne øyne bør legge til rette for en økt vekst som 
innebærer den endrede befolkningsammensetningen som SSB legger til grunn. Dette fordi det 
skaper tunge utfordringer på toppen av de utfordringer byen allerede har. 
 
Dette medlem legger til grunn at kommunen oppgave er å regulere det omfang av eiendommer 
som er nødvendig for å dekke etterspørselen etter arealer til alle formål. Den 
befolkningsveksten som spås av SSB i Oslo og Akershus vil neppe finne sted fordi de 
befolkningsgrupper som antas å komme til Oslo rett og slett ikke vil kunne etterspørre boliger 
fordi de har lav sysselsettingsandel og lav lønn. Oslo hverken kan eller bør legge til rette for 
boligbygging i et omfang større enn det som etterspørres naturlig i markedet. Kommunen selv 
må ikke sitte med regningen for nye innbyggere som ikke kan betale sin egen husleie. 
 
Dette medlem viser også til FrPs merknader i samfunnsdelen. 
 
Sykehusområdet for tidligere Aker sykehus defineres som helse- og sykehusområde 
Komiteens mindretall, medlemmene fra A, F, SV og MDG mener at Aker sykehus skal brukes og 
utvides som lokalsykehus for å sikre et godt medisinskfaglig tilbud og stabilitet for Groruddalens 
befolkning. Disse medlemmer viser til Oslo bystyres anmodning om at Oslo universitetssykehus 
snarest mulig må vurdere gjenåpning av lokalsykehussenger på Aker sykehus for befolkningen i 
Groruddalen for å sikre befolkningen et godt lokalsykehustilbud. Befolkningsprognosene med 
kraftig befolkningsvekst, ikke minst i nærområdet til Aker med Hovinbyens 70 000 nye 
innbyggere, viser at Oslo-området og Groruddalen har behov for at Aker også i fremtiden skal 
benyttes som sykehusområde.  
 
Disse medlemmer vil fremheve at befolkningsveksten vil kreve stor økning i 
lokalsykehuskapasitet, samhandlingstiltak, rusbehandling med mer, og det er derfor viktig å sikre 
de sentrale arealene vi har til sykehus og andre helsetjenester i Oslo også for framtida. Byrådet bes 
fremme forslag til endringer av plankartet slik at området i sin helhet defineres som helse- og 
sykehusområde, og område for utvikling i tilknytning til dette, i arealbruksstrategien. 
 
Komiteens mindretall, medlemmene fra H og V viser til at dagens reguleringsformål muliggjør 
etablering av nytt lokalsykehus på Aker. 
 
Krav om felles planlegging tydeliggjøres og forenkles 
Komiteens mindretall, medlemmene fra A og F viser til at større boligutbyggere, som OBOS 
og Selvaag, har målbåret sterk skepsis til kravet om felles planlegging. OBOS har vist til at 
kravet til felles planlegging i Ensjøutbyggingen, som dog er i ferd med å få et vellykket 
resultat, har innebåret at det tok 7 år fra OBOS kjøpte områder for utbygging og frem til ferdig 
plan forelå. Det er behov for tiltak som sørger for raskere behandling. Ett slikt tiltak kan være 
å unnta tomter for felles planlegging der hvor kravet til felles planlegging i hovedsak er 
begrunnet med sikring av grunneierbidrag til fellestiltak. Slike grunneierbidrag kan sikres 
gjennom utbyggingsavtale. 
 
Havnereguleringen 
Komiteens mindretall, medlemmene fra A og F mener, i samsvar med havnestyrets 
høringsuttalelse, at det er viktig å sikre tilstedeværelsen og vekstmuligheten for Oslo Havn.  
 
Småbåthavner/opplagsplasser 
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Komiteen viser til at Oslo er en fjordby. Fjorden byr på mange kvaliteter for hele befolkningen 
uavhengig av hvor i Oslo de bor. Oslos strandsone skal være tilgjengelig og oppfordre til aktiv 
bruk. En viktig bruk av fjorden er småbåter. Oslo har i mange år hatt en god ordning hvor 
frivillige foreninger kan låne kommunens fjordarealer til båthavner og opplag til selvkost. 
Komiteen vil videreføre denne ordningen. Komiteen mener Oslos hovedprinsipp for etablering 
av flere båtplasser skal være å bygge på denne modellen. Dette vil bidra til å gjøre det mulig 
for de fleste å kunne nyte et enkelt båtliv i Oslo. 
 
Komiteens flertall, medlemmene fra H, A, V, F og MDG viser til merknad fra bystyrets 
samferdsels- og miljøkomité, som omtaler tilgang til båtplasser og båtopplag: Disse 
medlemmer viser til at tilgang på båtplass og båtopplag er viktig for at mange kan ta i bruk 
fjorden og sjøen nært byen og at dette er en målsetting i planen. Det er også viktig å styrke 
satsingen på sjøidretter som roing, kajakk og seiling gjennom å sikre tilgang på arealer for 
disse idrettene. I den forbindelse vil disse medlemmer peke på at det i forbindelse med 
byutviklingen i sjøkanten som kommuneplanen legger opp til, søkes å finne praktiske 
løsninger som gjør at småtbåter fortsatt kan sjøsettes og oppbevares. Disse medlemmer mener 
det er viktig å involvere idrettslag og båtforeninger i dette arbeidet. 
 
Komiteens mindretall, medlemmene fra A, F og SV viser til Oslos beliggenhet med tilgang til 
fjorden som gir byen et unikt utgangspunkt. Dette er en verdi som vi må ta vare på til det beste 
for alle byens innbyggere. En viktig del av fjordlivet er bruken av småbåter. Disse medlemmer 
mener det bør legges til rette for flere båtplasser og gode løsninger for opplagsplasser på land. 
Det må også tilrettelegges for gode parkeringsløsninger for båthavnene. Disse medlemmer 
mener det er nødvendig med en egen strategi og plan for småbåtene. 
 
Komiteens mindretall, medlemmet fra F mener at Oslo har en klar underdekning på 
småbåtplasser. Alle småbåtplasser skal derfor opprettholdes. Ethvert evt. bortfall av 
småbåtplasser erstattes av nye småbåtplasser. Dette betyr at nye småbåtplasser skal være 
regulert og opparbeidet innenfor kommunens grenser før noen småbåtplasser blir borte som 
følge av omregulering eller andre kommunale tiltak. 
 
Filipstad plansmia 
Komiteens mindretall, medlemmene fra A, F og MDG viser til at Plansmia for Filipstad har 
utarbeidet et alternativ til PBEs og Oslo Havns forslag til regulering på Filipstad. Disse 
medlemmer mener at Plansmie-alternativet har positive sider som fortjener en 
reguleringsmessig behandling, og som bør legges frem for bystyret til avgjørelse. 
Disse medlemmer viser også til at det finnes flere ulike innspill fra seriøse interessenter om 
utviklingen av Filipstad, herunder Marinarium og kombinasjon av konferansehotell og nytt 
konserthus. Byrådet bes fremme sak om med vurdering av regulering av Filipstad i flere 
alternativer, herunder Marinarium, konserthus, konferansehotell og innpassing av hovedideene 
fra Plansmia. I alle alternativer må det innpasse cruise- og fergeterminal. 
 
Gjersrud/Stensrud 
Komiteens mindretall, medlemmene fra SV og MDG viser til at et av de største ubebygde 
arealene i Oslo innenfor byggesonen er Gjersrud/Stensrud. Disse medlemmer støtter 
utbygging av dette området. Imidlertid er det ett krav at det sikres et godt kollektivtilbud fra 
det tidspunkt første beboer flytter inn. Ved full utbygging er det behov for en skinnegående 
kollektivløsning og denne må være på plass før området er fullt utbygget. En kan tillate en 
annen form for kollektivbetjening i en tidlig fase så lenge det er en del av en konkret og 
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avklart plan for utvikling av kollektivtilbudet. Parallelt med utbygging må sosial infrastruktur 
som skole og barnehage være avklart.  
 
Komiteens mindretall, medlemmet fra F viser til sak 94/53 i byplanrådet 03.03.1953, 
hyttebebyggelsen på Gjersrudleiken. Byrådet foreslår at området reguleres til LNF-område. 
Området består av hyttebebyggelse og et stort antall hytter er i praksis i bruk som 
helårsboliger. Dette medlem foreslår at området reguleres til boligbebyggelse. 
 
Lokk over motorveier 
Komitéen viser til pågående planarbeid på Furuset, Filipstad og Bygdøylokket, der lokk/tunnel 
er en del av det som utredes  
 
Komiteens flertall, medlemmene fra A, F, SV og MDG er positive til lokk eller tunnelløsninger 
for deler av motorveiene langs Frognerkilen, Bestumkilen og E6 i Groruddalen. Dette kan 
fremskaffe store nye, støyfrie arealer for idrettsanlegg og parker og vil vesentlig heve 
bokvaliteten i nåværende støyutsatte områder. 
 
Komitéen viser til pågående planarbeid på Furuset, Filipstad og Bygdøylokket, der lokk/tunnel 
er en del av det som utredes. 
 
Leilighetsnormer 
Komiteens mindretall, medlemmet fra F mener at leilighetsnormene, som regulerer størrelsen 
på leiligheter det er tillatt å bygge, må fjernes. Normen har ført til at det ikke tilbys nok 
leiligheter til en overkommelige pris for enslige og for barnefamilier. 
 
Avvik fra støybestemmelser.  
Komiteens mindretall, medlemmene fra F og MDG ønsker ikke boligbygging i rød støysone. 
 
Idrett 
Komiteens flertall, medlemmene fra A, F, SV og MDG ønsker at det innføres en «Oslonorm» 
for idrettsanlegg basert på befolkningstall og etterspørsel etter idrettsanlegg. 
Byrådet bes fremme sak om innføring av en Oslonorm for idrettsanlegg. 
 
Sørkedalsvassdraget 
Komiteen viser til at Oslomarka Fiskeadministrasjon i lang tid har arbeidet for at 
Sørkedalselva blir en arena for utøvelse av sportsfiske. Sørkedalsvassdraget representerer en 
unil mulighet for gode sportsfiskeopplevelser i nærmiljøet for svært mange innbyggere. 
Vassdraget er det eneste i Oslo som ligger i åpnet kulturlandskap, fremstår lett tilgjengelig og 
vil være et godt tilbud som styrker Oslo som grønn storby. 
 
Byrådet bes prioritere arbeidet med å utvikle Sørkedalsvassdraget slik at dette kan bli et nytt 
og godt tilbud for utøvelse av sportsfiske i Oslo. 
 
Sørbråten 
Komiteens mindretall, medlemmet fra F mener at det er nødvendig å gjennomføre en ny 
vurdering av å tillate ytterligere boligbebyggelse på Sørbråten. 
Byrådet bes fremme sak om ytterligere boligbygging på Sørbråten. 
 
Trafikk 
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Komiteens mindretall, medlemmene fra A, SV og MDG mener at Oslos største klima-, trivsels-, 
helse-, og arelabruksutfordringer avgjøres av hvordan transportbehovet løses. Oslo kommunes 
egen miljøfaglige kompetanse i klima- og energiprogrammet understreket overfor 
byutviklingskomiteen at forslaget til kommuneplan i for liten grad bidrar til å begrense 
forurensende biltrafikk og at det vanskeliggjør arbeidet med å nå byens klimamål. Disse 
medlemmer mener en i arbeidet skal legge til grunn nullutslipp ved endt planperiode.  
 
Grøntplan 
Komiteens mindretall, medlemmene fra SV og MDG viser til at forslaget til grøntplan er 
innarbeidet i kommuneplanen. Disse medlemmer støtter dette som hovedgrep, men vil 
understreke at det ikke må medføre et lavere vern av grøntarealer, korridorer og viktige 
biotoper enn en egen kommunedelplan. Oslo skal fremstå som en grønn by med et rikt 
artsmangfold og bestemmelsene knyttet til ivaretakelsen av disse verdiene skal håndheves 
strengt. 
 
Komiteens mindretall, medlemmet fra MDG mener at kommuneplanen har flere gode 
intensjoner når det gjelder sikring av byens grøntområder. Plan- og bygningsetaten utarbeidet i 
2010 en ny Grøntplan for Oslo, som på en hensiktsmessig måte viser hvordan grøntstrukturen 
i byen bevares og styrkes. Deler av denne planen er innarbeidet i forslag til ny kommuneplan. 
Dette medlem mener at dette ikke er godt nok. Derfor foreslår dette medlem flere endringer i 
bestemmelser og retningslinjer som kan sikre grøntområdene på en enda bedre måte. Utover 
dette ønsker dette medlem en selvstendig behandling av Ny Grøntplan for Oslo på et senere 
tidspunkt. 
 
Indre by 
Komiteens mindretall, medlemmene fra SV og MDG mener at indre by har en rekke historiske 
og særpregede kvaliteter som en gjennom videre utvikling skal ivareta samtidig som det er et 
potensiale for ytterligere utvikling. Disse medlemmer er særlig opptatt av at utviklingen av 
indre by fortsatt skal være gjenstand for politisk behandling og åpen diskusjon. Selv om en 
byggesøknad også er en offentlig prosess er den lite tilgjengelig for befolkningen. Derfor 
foreslår disse medlemmer å redusere arealkravet for hvilke tomter som kan bebygges uten 
egen plan fra 1500 m2 til 1000 m2. 
 
Oslos kulturminneverdier og strøkskarakter  
Komiteens mindretall, medlemmene fra SV og MDG er opptatt av å ta vare på Oslos rike 
bygningsarv. Dette kan best gjøres i den kommende kommuneplanen ved at man tydeliggjør 
bestemmelsene som angår kulturminner og kulturmiljøer. De presiseringene som foreslås 
mener disse medlemmer er nødvendig for å få til dette. Disse medlemmer mener videre at de 
foreslått endringene ikke kommer i avgjørende konflikt med de intensjonene som ligger i 
planen om fortetting av indre by. Derimot tar de bedre hensyn til at relevante fagmiljøer og 
andre grupper får en reel medinnflytelse på et viktig byområde som er med på å gi Oslo by 
dens særegne karakter.  
 
Marka 
Komiteens mindretall, medlemmene fra SV og MDG mener det er viktig å ta vare på 
muligheten for alle i Oslo til å bruke marka til tradisjonelt friluftsliv og lek samtidig som det 
skal være plass til mer ”utradisjonelle” aktiviteter. Byrådets forslag om etablering av 
aktivitetssone fremstår etter disse medlemmers vurdering som svært udefinert og gir grunnlag 
for mye unødig bekymring for utbygging. Disse medlemmer mener i likhet med idretten og 



 
 

 14 

friluftslivets organisasjoner at det kan tilrettelegges for aktivitetsområder i marka, men at så 
store deler av randsonen skal gis en udefinert aktivitetssonestatus støttes ikke. 
 
Komiteens mindretall, medlemmet fra F mener at Markaloven gir altfor strenge begrensinger 
på en fornuftig utnyttelse av Oslos arealer. Dette medlem mener at kommune må legge til rette 
for å  tilby folk bolig der folk ønsker å bo. Små justeringer av markagrensen kan gi super 
beliggenhet for boliger. 
 
Aktivitetssoner:  
Komiteens mindretall, medlemmene fra H og V,  mener at det er fornuftig å legge til rette for 
økt bruk av marka gjennom enkel tilrettelegging for ulike former for 
aktivitet. Det forutsettes at tiltakene lokaliseres slik at viktige landskapselementer, natur- og 
verneverdier ivaretas. Disse medlemmer presiserer at det i disse områder skal det tas hensyn til 
biologisk mangfold, "eventyrskoger" og lokale "hundremeterskoger".  
 
Komiteens mindretall, medlemmene fra SV og MDG, er opptatt av å sikre det uorganiserte 
friluftslivet. Det er snakk om den største brukergruppen av Marka. Slik forslaget om 
Aktivitetssoner foreligger i kommuneplanen tar den ikke tilstrekkelig hensyn til denne 
gruppen. Forslaget om aktivitetssoner problematiserer heller ikke tilstrekkelig nok hvilket 
konfliktpotensial som kan ligge i forhold til verneinteresser knyttet til Marka. Disse 
medlemmer ønsker derfor at hele forslaget om aktivitetssoner (§ 10 Marka punkt %) taes ut av 
den kommende kommuneplanen.   
 
Biologisk mangfold 
Komiteens mindretall, medlemmene fra SV og MDG mener en avgjørende faktor for å sikre 
den bærekraftige byen i årene framover er å styrke vernet for biologisk mangfold. Bystyret i 
Oslo vedtok i 2015 en egen sak for styrket forvaltning av Oslos biologiske mangfold. Disse 
medlemmer er opptatt av at hensynet til biologisk mangfold kommer inn som en presisering i 
formålet til den nye kommuneplanen (§ 2). 
 
Farled i Oslofjorden 
Komiteens mindretall, medlemmene fra SV og MDG mener at Blå grønn-struktur skal 
vektlegges i forbindelse med bebyggelse og anlegg for indre by (§ 11.1) 
 
Komiteens mindretall, medlemmet fra MDG  er opptatt av at Oslo kommune i det pågående 
arbeide med farled i Oslofjorden tar de nødvendige forbehold for hva disse inngrepene kan ha 
å si for fjordens rike biologiske mangfold. Konsekvensutredningene viser at det potensielt kan 
være knyttet store skadevirkninger til dette prosjektet. Disse medlemmer mener derfor at det 
ikke kan gjøres noen unntak. Reguleringskravet må gjelde for alle tiltak innenfor 
farledarealene.  
 
 
ENDRINGSFORSLAG 
 
Forslag til endring fra komiteen (korrigering av inkurie i bestemmelser og kart): 
 
5. Reguleringsplaner, bebyggelsesplaner og senere vedtak om endring, samt andre vedtak 
knyttet til regulerings- og bebyggelsesplaner i indre by angitt i vedlagte liste «20.2 
Reguleringsplaner i indre by som oppheves. 04.03.2015» som legges inn i 
kommuneplanens del 2, kapittel 20.2 oppheves helt eller delvis. Følgende oppheves 
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ikke: 
 Følgende formål med tilhørende bestemmelser: Spesialområde bevaring, 
friområder, offentlige trafikkområder, felles områder for flere eiendommer 
og spesialområde grav- og urnelunder. 
 Følgende formål uten bestemmelser: Offentlige bygninger, offentlige 
bygninger/allmennyttige formål, områder for kolonihagehus og alle 
regulerte atkomster. 
 
«Arealformål i plankart 1-2 for et område ved Skøyen allé endres som vist i Plan- og 
bygningsetatens brev av 15.06.2015. Markering av turveistrekning i temakart T7 langs 
riksveidelen av Nedre Kalbakkvei og Tvetenveien endres som vist i Plan- og bygningsetatens 
brevav 15.06.2015.» 
 
Forslag til endring fra komiteen: 
 
§ 2 Formålet med planen 
 § 2.1 Formålet med planen  

1. Kommuneplanens arealdel skal sikre en bærekraftig og klimanøytral byutvikling som 
ivaretar og videreutvikler byens bymessige, naturgitte og historiske kvaliteter, som 
byens landskap, blågrønn struktur, biologisk mangfold og byområder med ulike 
byplangrep, arkitektur- og kulturminnekvaliteter. 

 
Forslag fra H, V,SV (subsidært) og MDG (subsidiært): 
 
Ny formulering (paragraf) 3.2. 
  
1. Tiltak etter plan- og bygningsloven som medfører vesentlig økt miljøbelastning for 
omgivelsene i form av trafikk, støy og forurensning, andre vesentlig negative virkninger for 
nærmiljøet (bygde og naturgitte omgivelser, kulturminner, verdifull vegetasjon, byrom m.m.) 
eller vesentlig negativ virkning for nasjonale og vesentlige regionale kulturminneverdier som 
angitt på temakart for kulturminnevern T5 (datert 04.03.2015), krever reguleringsplan.  
 
2. For områder avsatt til bebyggelse og anlegg kan kommunen gi unntak fra krav om 
detaljregulering for oppføring av nybygg/tilbygg/påbygg og bruksendring for tomteareal under 
1 500 m2, dersom kriteriene nedenfor oppfylles:  
 
(resten av punktet består som i opprinnelig forslag) 
 
3. For prosjekter der hvor minst 60 prosent av totalt %-BRA på tomten utgjør boliger, utenfor 
områder med nasjonale kulturminneinteresser som angitt på temakart for kulturminnevern T5 
datert 04.03.2015, kan det gis unntak for tomter inntil 2 000 m².  
 
4. Mulighet for unntak fra krav om detaljregulering gjelder ikke for utviklingsområder i ytre 
by, kollektivknutepunkter, transformasjonsområder, båndleggingssone for naturmiljø, arealer 
regulert til bevaring, ny bebyggelse over 30 meter eller hensynssone kulturmiljø dersom det 
medfører vesentlige negative virkninger for nasjonalt og vesentlige regionale 
kulturminneverdier, som angitt på temakart for kulturminnevern T5, datert 04.03.2015.  
 
 
Forslag fra A, SV og MDG: 
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§ 11 Bebyggelse og anlegg  
§ 11.1 Indre by: utviklingsområder og -transformasjonsområder (jf. pbl § 11-9 nr.5) 

1. Utviklingsområder og transformasjonsområder i indre by skal vurderes med høy tetthet 
og sikre høy bymessig/arkitektonisk kvalitet, grønnstruktur og gode gate- og byrom. 
Området skal videreføre omkringliggende nettverk av offentlige rom, og forbindelser.  
og blågrønn struktur. 

 
 
Opphevelse av reguleringsplaner som inneholder spesialområde bevaring 
 
Det foreslås at det fattes følgende vedtak til byrådets pkt. 5: «Reguleringsplanene som 
inneholder spesialområde bevaring angitt i kommuneplanens del 2 kapittel 20.2 oppheves 
ikke. Det fremmes en egen sak for bystyret om oppheving av disse planene hvor det er gjort en 
skriftlig forhåndsvurdering som beskriver hensikten og konsekvensene med oppheving av 
hver plan. Denne skal også inkludere Byantikvarens vurdering».   
 
Trikk til Tonsenhagen inntegnes i plankartet frem til 2030 
 
 
Forslag fra A og F: 
 
Endringsforslag til målene i samfunnsdelen (s. 29), Grønn, Mål 3, Vekst gjennom kompakt 
byutvikling og banebasert fortetting. Endring i satsing 1: 
Fortettingen skal skje innenfra og utover langs banenettet, og ved desentralisert utbygging 
med vekt på områder med tilgjengelig kollektivkapasitet. Eksisterende banenett vil danne et 
naturlig utgangspunkt for fortetting før nye banestrekninger kommer på plass. 
 
Rommensletta defineres som utviklingsområde i arealbruksstrategien fram mot 2030. 
 
Grenser for bebyggelse på Hauketo endres slik at gnr.181, bnr. 3 og bnr. 24 defineres som 
byggeområder 
 
§3.1.3. utgår 
 
 
Forslag fra SV og MDG: 
 
Alternativ A: § 3.2 1.a. tilføyes følgende innslagspunkt for når det skal stilles krav om 
detaljplanlegging: «..tap eller forringelse av bevaringsverdige kulturminner og kulturmiljø». 
Det foreslås følgende retningslinje til bestemmelsen: «Med bevaringsverdige kulturminner 
forstås eiendommer på Byantikvarens gule liste og andre kulturminner som bør hensyntas 
gjennom reguleringsplan».  
 
 
Ad utviklingsområdene 
  
1. De eldre kulturmiljøene Akersryggen, Grensen - Torggata, Grønland, Hausmannskvartalene 
- Fredensborg - Brugata, Hegdehaugsveien - Pilestredet, Karl Johans gate - Pilestredet, 
Meyerløkka, Regjeringskvartalet og Ruseløkka, som ble angitt med beskrivelse og 
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begrunnelse som nasjonale kulturminneinteresser i Riksantikvarens NB!-register i 2011, er 
ikke medtatt i temakart T5 - kulturminnevern og er i stort omfang vist som utviklingsområder i 
plankart 1-2 (U1 og U2). Områdene omfatter bymiljøer fra 17-, 18- og 1900-tallet som er 
vesentlige for Oslos historie, identitet og attraktivitet.  
  
a) Disse områdene legges inn på temakart T5 - kulturminnevern som "Områder med 
verneverdier i indre by" og tas ut av utviklingsområdene på plankart 1-2. 
 
Ad strøksgatene (U4) 
  
2. For at Oslo skal utvikle seg videre som en attraktiv og harmonisk by, bør særlig 
strøksgatene oppleves som lyse, trivelige og harmoniske. Kommuneplanen bør ikke bidra til 
økt skygge og vindtunnel-effekter i disse gatene. De bør derfor ikke gis et høydetillegg slik 
planforslaget legger opp til. Utviklingsområdene benevnt U4 (strøksgatene) utgår av planen. 
På plankart 1-2 gis områdene samme angivelse som tilliggende (bakenforliggende) areal. 
Andre kulepunkt i retningslinjene til planbestemmelsene § 11.1 strykes. 
 
 
Trikk langs ring 2 inntegnes på plankartet. 
 
 
Aktivitetssonene tas ut av plankartet. Byrådet bes eventuelt fremme egen sak med detaljerte 
bestemmelser om hva slike soner kan innebære. 
 
 
TILLEGGSFORSLAG 
 
Forslag fra komiteen: 
 
Byrådet bes prioritere arbeidet med å utvikle Sørkedalsvassdraget slik at dette kan bli et nytt 
og godt tilbud for utøvelse av sportsfiske i Oslo. 
 
Forslag fra A, F, SV og MDG: 
 
Byrådet bes fremme sak om innføring av en Oslonorm for idrettsanlegg. 
 
Forslag fra A, F, SV og MDG: 
 
Byrådet bes fremme en egen strategi for småbåtene. 
 
Forslag fra A, F og MDG 
 
Byrådet bes fremme sak med vurdering av regulering av Filipstad i flere alternativer, herunder 
Marinarium, konserthus, konferansehotell og innpassing av hovedideene fra Plansmia. I alle 
alternativer må det innpasse cruise- og fergeterminal. 
 
Byrådet bes fremme forslag til endringer av plankartet slik at området Aker sykehus i sin 
helhet defineres som sykehusområde, og område for utvikling i tilknytning til dette, i 
arealbruksstrategien. 
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Forslag fra A og F: 
 
Byrådet bes fremme sak om utvikling av Smestad som kollektivknutepunkt. 
 
Byrådet bes fremme sak om endring av grenser for bebyggelse på Hauketo slik at gnr.181, bnr 
3 og bnr.24 defineres som byggeområder. 
 
Forslag fra A: 
 
Byrådet bes fremme sak om utvikling av Grorud som kollektivknutepunkt. 
 
Byrådet bes utarbeide en analyse over utbyggingspotensialet i en radius på minimum 500 
meter rundt hver jernbane- og t-banestasjon (større radius i områder hvor det er naturlig). 
Hensikten skal være å vurdere hvor det vil være potensiale til å tillate høyere utnyttelse for 
boligbygging. 
 
Forslag fra A, F, SV og MDG: 
 
Byrådet bes fremme sak til endring av arealdelen slik at området Aker sykehus i sin helhet får 
offentlig/privat tjenesteyting (helse - sykehusområde) og område for utvikling i tilknytning til 
dette som reguleringsformål.. 
 
Forslag fra F: 
Byrådet bes fremme sak om at hyttebebyggelsen på Gjersrudleiken reguleres til 
boligbebyggelse. 

 
Bystyret ber Byrådet om å legge frem sak om at Markaloven bes endret slik at kommunen selv 
kan regulere mindre områder i marka til boligbebyggelse. 

 
Byrådet bes fremme sak om ytterligere boligbygging på Sørbråten. 
 
Forslag fra SV: 
 
Byrådet bes fremme nødvendige revisjoner av kommuneplanen etter behandling av kllima- og 
energiprogrammet slik at kommuneplanen bygger opp under de tiltak og målsettinger som 
vedtas der. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Oslo bystyres sekretariat, den 25. august 2015 
 



 
 

 19 

 
 
Pål Anders Dramstad 
 
 
Godkjent og ekspedert elektronisk 


