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Referatets plassering i KVU-prosessen

Dette referatet er en punktmessig oppsummering av arbeidsverkstedene som ble holdt i forbindelse
med utarbeidelse av strategidokumentet for KVU Finnmarkgata. Dialog med interessenter og aktører
er en viktig del av metodikken for konseptvalgutredninger for Oslo kommune. Det er av vesentlig
betydning at disse gruppene blir hørt og tatt hensyn til for at en skal nå målet om å komme frem til
et best mulig konsept for Oslo kommune.
Referatet er kun ment som en synliggjøring av hva som kom frem av de ulike verkstedene -dette for å
sørge for en gjennomsiktig og etterrettelig utredelsesprosess.
Synspunktene, oppfattelsene og drømmene om Finnmarkgata –og Tøyenparken vil videre bli
behandlet i strategidokumentet for KVU Finnmarkgata. Der vil de bli videreutviklet til behov og mål,
som sammen med krav er med på å danne sorteringsgrunnlaget for de ulike konseptene som skal
vurderes i alternativanalysen.

Oslo, 17/7 2014

Silje Hammershaug
Prosjektleder
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Deltakere
10. juni

17. juni

Johnny Kråkenes (Luks)
Per Østvold (Bydel Gamle Oslo)
Jarl W Alnæs (Bydel Gamle Oslo)
Tom Løvenskog (Utrykningskjøretøyenes
landsforbund)
Oddmund Fostad (Botanisk have)
Bjørn Cappelen (UiO)
Marit Bache (Kampen vel)
Didrik Koren (Ungdomsrådet)
Kristin Aandal (Tøyen-initiativet)
Helge Renå (Tøyen Vel)

Espen Patsis-Torgersen (Lakkegata skole)
Jørn Reidel (Lakkegata skole)
Ana Golub (Tøyenkampanjen)
Matti Lucie Arentz (Tøyenkontoret)
Tord Krogtoft (Øyafestivalen)
Joakim Dyrnes (Bydel Gamle Oslo)
Jens Lange (Bydel Grünerløkka (BUK))

23. Juni
BYM
Bente Flesvig (Trafikkplanlegging)
Fredrik Simonsen (Vei)
Runar Nedregård (Utv. idrett og grøntstruktur)
Gunhild Bøgseth (Utv. idrett og grøntstruktur)
Ingrid Ruud (sykkelplan)
Elinor Aas (Byrom)
Ingrid Beate Opdahl (Park og friområder)
Ellen Dahl (VAV)
Frida Petterson (VAV)
Kebebe Tefera (VAV)
Inge Brekke (Politiet)
Stein Salomonsen (Ruter)
Frid Ane Jacobsen Møster (PBE)
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Bakgrunn
Innledningsvis ble de gitt informasjon om bakgrunnen for utredningen og prosessen.
•

Det er punkt 5 i ”Avtale om Munchmuseet og utvikling av Tøyen” som er grunnlaget for
utredningen:
For å knytte grøntområdet på Tøyen sammen tas det umiddelbart initiativ til å etablere et
sammenhengende grønt- og parkdrag over Finnmarkgata ved at gata stenges for all
biltrafikk. Dersom det ikke lar seg gjøre, etableres et grønt-lokk over samme område.
I påvente av en permanent løsning initierer Oslo kommune umiddelbart overfor staten et
forsøk med stenging av Finnmarkgata slik at bare busser kan passere.

•

•

En konseptvalgutredning utgjør en analyse av behov, med avledede mål og krav, for så å vurdere
hvilket konsept som best møter disse iht. kommunens prioriteringer.
•

Utredningen skal gi grunnlag for faktiske konseptuelle vurderinger og valg.

•

Dette krever at KVUen har et visst overordnet perspektiv på investeringen/tiltaket; at det er
fokus på konseptnivå og ikke prosjektnivå.

Tiltaket er todelt:
-

Stenging Finnmarkgata for biltrafikk

-

Etablering av sammenhengende grønt areal i parken
De to delene er ikke helt avhengig av hver andre, men må ses både hver for seg og sammen,
når vi vurderer mulige løsninger

•

Det skal utredes minst 4 alternativer:
•

Et 0-alternativ som innebærer minimale endringer.

•

Et alternativ som innebærer grøntlokk (trafikken går under nåværende gateplan) over
Finnmarkgata.

•

Et alternativ med grønt drag over Finnmarkgata som innebærer stenging av gaten.

•

Et alternativ med grønt drag (bro eller annen konstruksjon ) over Finnmarkgata som ikke
innebærer stenging av gaten for biltrafikk.

Prosessen har vist at et femte alternativ kan være aktuelt (sett fra interessentenes ståsted): Utvikling
av hoveddelen av parken (som utgjør over 90% av arealet) uten å stenge gaten og lage
hensiktsmessige overganger når man har fått på plass det som evt. blir etablert i «mellompartiet».
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Prosessen må koordineres med de andre Tøyenprosessene.
KVU-rapporten for Finnmarkgata skal være ferdig før 1. oktober

Tiltaksområdet og influensområdet for utredningen.

Kartet viser tiltaksområdet (rød linje) og influensområdet (blå linje).

Oppsummering av diskusjon om behov.

Styrket kollektivtrafikk


Ønsker primært delvis nedgravd Finnmarkgate, slik at trafikken kan gå uhindret.
Kollektivtrafikken må prioriteres
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Kollektivtrafikken må bli billigere og bedre
Reelt grønt-drag – dette er i motsats til buss hvert 3. minutt (20 bussen har 6 min rute hver
vei)
Busstrase må gjennom parken
Stenging gir tapt busslinje Galgeberg-Carl-Berners plass
Ring 2 – 20-bussen er viktig lokaltransportmiddel – blir den kanskje erstattet av t-bane?
Legg om ruta til 60-bussen – sjekk denne muligheten

Redusert biltrafikk



Privatbilister må finne seg i restriksjoner i sentrum
Hvis nedgravd Finnmarkgata (i kulvert) ikke er mulig, bør gata stenges for alt annet enn
kollektiv og brann-/redningskjøretøy

Uavbrutt Ring 2






Ring 2 Opphører - hvor skal den gå? – Ny plan
Redusere totale trafikkbelastningen, men tenke alternativ til Finnmarkgata. STENGE
Kolstadgata
Trafikkplan/styring PBP
Biltrafikken må gå et sted. Gata er en logisk videreføring av Ring2. Konsekvenser av å føre
trafikken i andre gater viktig ¨å gjøre rede for, både for kollektiv gang og sykkel
Hovedtrafikk føres i riktig vei, adkomst til nye bygg, ikke via Finnmark gt.

Ikke stenge Finnmarkgata






Å holde bilistene unna boliggatene må være første prioritet
Må ikke stenge uansett!!!
Finnmarkgata bør fungere som glidelås
Grønt lokk over Finnmarkgata
Stenging krever Bom

Varetransport må ivaretas







Varelevering – hvordan ta vare på en trygg og sikker vareleveringsordning
Godstrafikken må samordnes
Asko kjører i rute opp og ned Finnmarkgata mellom Carl Berner og Tøyen
Sikre at vareleverandører ikke blir sittende i sidegatene og ikke får levert til sine kunder
Mange biler er for høye til å komme gjennom underganger i de anbefalte omkjøringsrutene
Det er en systemfeil at bilvei prioriteres fremfor å se på optimalisering av godstrafikken
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Fremkommelighet for utrykningskjøretøy


Ved stenging vil utrykningstiden bli lengere og i verste fall kan liv gå tapt

Framkommelighet for sykler








Må fortsatt ha godt belyst sykkelveg gjennom parken
Fokus på sykkel som et viktig element i grønt-draget – gode sammenbindende løsninger
God framkommelighet for sykkel og gange på kryss og tvers uten å være i konflikt med
hverandre
Sykkelparkering
Koble Tøyenparken via Botanisk hage til Sofienborgparken til både Toftegate og ny god
sykkel/gangløsning i Markveien
Bredere sykkelfelt – dansk løsning opphevet sykkelfelt (sykkelfelt med fortau)
Grøntforbindelse øst-vest gjennom botanisk hage over mot Løkka

Trafikksikkerhet og trygge skoleveier







Trygg skolevei for berørte skoler:
o Tøyen, Wahl, Hersleb. Lakkegata, Sofienberg og Hasle
Stenging flytter problemet til andre steder og trafikkbelastning øker i tilliggende gater
Trafikksikkerhet for beboerne.
Trygg ferdsel til skolene og til/fra parken
BEHOV: trygghet og sikkerhet
Ugunstig omkjøringstrase slik det er i dag. Beboerne føler at «løftet» går på bekostning av
dem selv.

Sikre skoleveier


Tenk stort i forbindelse med trafikkmodelleringen (evaluer stort nok område)
 Sars gate
 Trondheimsveien
 Toftes gate
 Carl Berners plass m/Grenseveien
o Mange alternativer
o Bruk gatene rundt mer kreativt

Parkering for besøkende til museene



Gode avlastningsplasser og parkering for busser (museene)
Parkering for tilreisende til Botanisk hage og evt Badeland/bad (få dem over på
kollektivtransport)?
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Parkering i utkanten av parken
Lakkegata skole må ikke bli en parkeringsplass for besøkende i parken
Minimalt med parkering på gateplan-parkeringshus om nødvendig

Ivareta parkens eksisterende kvaliteter








Ivareta og hensynta allerede eksisterende kvaliteter og bruksrom i parken
Å ivareta sammenhengen til omliggende rekreasjonsområder og landskapsopplevelse – gode
adkomster og logisk terrengbehandling. At bygg og anlegg kommer i annen rekke.
Bekkeåpning?
Historiske traseer?
Parken som strukturerende element i området, alt forholder seg til denne
Samspillet mellom ny bebyggelse og aktiviteter den generer til parken + trafikken den
generer/adkomstforhold konsekvenser lokalt.
Bruke grøntområdet aktivt i fbm byutviklingen

Ivareta eksisterende infrastruktur





Bevisst løsning ift. teknisk infrastruktur i grunnen – ta vare på eksisterende verdier tilpasse
nye løsninger optimalt
God og bevisst overvannshåndtering -> Mange muligheter
Bruk av vannet på overflaten
Trase for teknisk infrastruktur må ivaretas, det er store installasjoner i grunnen ved museet
og under gata

Flere fasiliteter og aktiviteter i parken










Bygge bedre infrastruktur i eksisterende park (Lys, toalett, «flerbruksmøbler»,
garderobe/Dusj, bålplass/grillplass, vann/drikke, lekeapparater)
Parkour
Vannspill
Vegetasjon i parken må være matnyttig, prydvegetasjon bør unngås.
Gamle Oslo har en betydelig andel av beboere med livsstilsykdommer -> parken bør
tilrettelegge for fysisk utfoldelse (være en fasilitator for folkehelse)
Tilrettelegge for store arrangementer, blant annet matlagingsarrangementer
Krikket
Parsellhage/skolehage
Evt. forandring av VA behov må utredes
o Mer tette yter?
o Økt behov for vann
o Tilstrekkelig med wc inkl. lys
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Parken skal først og fremst betjene nærmiljøet











Parken bør være en lokalpark i hovedsak – ikke turistattraksjon
Mangfold i parken
o Tilbud til barn
o Tilbud til ungdom
o Tilbud til eldre
o Variasjon i tilbud
Ikke kommersialisering av parken –gratis aktiviteter
Bør være en helårspark, som også er tilrettelagt for vinteraktiviteter
Et naturlig møtested
Trekkplaster for Tøyen og andre
Lokal park + bypark + nasjonalpark
Attraktivt flerfunksjonelt område for en god videreføring av indre by oppover mot Ensjø,
Hovinbyen osv.
Må tilfredsstille Oslos behov og turistenes.

Trygg ferdsel til/fra parken









Enkelt og trygt (for barn og voksne) å komme seg til parken
God tilgjengelighet mellom parken og boligområder
Trygt og rolig – ikke nødvendigvis bilfritt
Sikre tilgjengelighet for alle kjøretøyer til eksisterende boliger og institusjoner
Åpning av barrierer øst-vest (fjerning av gjerder o.l.)
God kobling senteret (tyngdepunkt et)
Utgang T-bane som fungerer inn i parken – opp mot tiltakene
Handicap etc. (innkjørsel avkjørsel)

Trygghet i parken – sosial kontroll







Lage ulykkesikre løsninger med tanke på barn som bruker Tøyenparken
Bli kvitt ulovlig kjøring i parken (barnehage, bad)
En må også se på gata langs med bilveien - det bør være et gateliv
Trygghet veldig politisk korrekt, men mange oppsøker også utrygghet. Å stenge ute biler kan
komme til å gi et skinn av trygghet, men fjerner et element av sosial kontroll fra parken.
Politiet: fravær av trafikk kan gi grobunn for at «en del elementer» trekker inn i området. Det
har vi erfaring med fra andre steder.
Gata bør heller skapes om slik at den oppleves som mer hyggelig

11

Oslo kommune
Bymiljøetaten

Sammenhengende parkområde






Stort grønt område for folk på Tøyen, spesielt for ungdom.
Stenging gir god sammenheng i KULTURPARKEN
Trygg park for alle brukere
I dag er det ikke noe grønt drag å samle
Definere «sammenhengende» hva betyr det?
 Ikke nødvendigvis grønt hele veien
 Mange måter å skape sammenheng på.

Helhetlig tenking









Må spille med de andre institusjonene i Tøyenparken
Ola Narr og Botanisk hage må koples sammen til ett sammenhengende grønt område.
Mulig amfiløsning kombinert med overbygging og utendørsscene
Må sees i sammenheng med andre ”grønne” tiltak
Skadelig å stenge gata uten at andre tiltak/funksjoner kommer på plass
Investeringene i parken må ikke gå utover budsjettet til bydel Gamle Oslo og må ikke gå på
bekostning av tiltak rettet mot bydelens ungdom
Samordning av evt. renovering/utbygging av ledninger med andre tiltak
Planlegge med tanke på felles «løsninger» (vei parkering, avkjørsler, innkjøring)

Prosess med god forankring i nærmiljøet








Medvirkning lokalt så man får løsninger som brukes og ivaretas
Våge å prøve ut nye mulige løsninger
Slippe til nye aktører
Bruke Øyafestivalen til å teste løsninger for gata og parken
Minst mulig belastning for beboerne i ombyggingsperioden
Ikke stenge av parken helt i ombyggingsperioden
Bruke referansegruppe til området som en ressursgruppe for å sikre medvirkning

Andre behov








Prosjektet bør utsettes til Øyafestivalen får tilgang til Middelalderparken
Hvorfor er ikke Hersleb med i planområdet?
Hvorfor er ikke Botanisk hage tatt med i arbeidet? – den burde være med
Innføre “soneprogram” – se på parken, og utviklingen av den i soner
Involvere temporære tiltak
Gatetun i tilknyttede gater
Vitensentret i tilknytning til Finnmarkgata med kafe ut mot gata
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Konsekvenser av stenging
Kan skape utrygge skoleveier





Ikke ha trafikk i bomiljøer
Sørg for at biltrafikken ikke belaster boområder.
Økende trafikk i Sarsgate (skoleveien for elevene) + Trondheimsveien (Trykk=ulykker)
At Lakkegata blir en «parkeringsplass» utenfor Tøyenprosjektet

Sykkeltrafikk



Sykkel: Se på Nørrebro-parken i København når det gjelder mixen av park m. ulike brukssoner
og sykkelveier som knytter området sammen.
Heller lage skikkelige sykkelstier på tvers og gjennom og forbinde i alle ender.

Tilgjengelighet for buss



Vil åpning for buss muliggjøre visjonen om sammenhengende grøntområde?
Fremkommelighet for buss



Om bussen går hvert tredje minutt så er det ikke forenlig med sammenhengende grønt drag





Kollektivtrafikken: Medfører tiltaket problem for andre traseer som får mer trafikk?
Mye trafikk i Grenseveien gir forsinkelser for buss i denne traseen
Buss alene i gata: Ja god framkommelighet, hva skjer med evt grønt lokk og buss under lokket

Tryggere å leke i parken



Ønsker at området skal være trygt for elevene å oppholde seg i. (trygg trafikk ved evt. ball-lek
+ sikkerhet i Tøyenbadet.
Redusert trafikk kan skape falsk trygghet, nå bussene kjører likevel.

Alternativer







Kan heller utvikle bedre og flere overgangssoner og «møtepunkter» mellom de ulike sonene
Trenger ikke mer enn voller på hver side evt.
Ikke stenge unødvendig – aldri merket behov for at gata stenges. Utvikle gatetun i andre
gater i stedet.
Alternativer for trafikk må være planlagte – ikke tilfeldige
Heller stengning/struping av trafikk i tilliggende gater (Hagegata, Kolstadgata) enn stenging
av ringvei
Dronning Eufemias gate legger opp til opphold sammen med trafikk, kan vi ikke det her og?
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MÅL - Hva må vi oppnå med tiltaket?
Hva har skjedd (om 5-10 år) hvis vi skal kunne si at tiltaket var vellykket?
Kulturparken er opprettet (det finnes både «gammelt» og «nytt»
kulturparkbegrep)









Kulturparken er opprettet
Det som har skjedd er at Tøyen Kulturpark (som det har vært snakket om i 25 år) faktisk er
realisert med kunnskap/kultur/idrett/natur. Det innebærer at alle museumsbygningene er
utviklet og pusset opp m. innhold. At tilbudet er utvidet med vitensenter og veksthus
Veksthus på plass
Ett sammenhengende grøntområde
Veldig godt besøkt anlegg/attraksjoner
Parken mer brukt
Vitenskapssenteret er bygd

Brukspark














Det er blitt en brukspark
Flerbruk i parken med ulike tilbud for unge og eldre
Parken brukes hele året
Parken brukes aktivt av skoler og barnehager
At aktiviteter og tilbud snakker med nærliggende tilbud
Oppnå økt bruk av parken og av flere ulike brukere både alders- og kulturell spredning og
gjennom døgnet
At Tøyenparken blir et naturlig treffsted
Dynamiske løsninger i installasjoner
Økt tilgjengelighet i Tøyenparken
Utviklingen skjer på lokalmiljøets premisser og turister/kommers holdes på et akseptabelt
nivå.
Folk går/tar seg til området også når det er mørkt
Oslos mest attraktive parkdrag
Synlig at gående/syklende og buss er prioritert

Fornøyde beboere







Fornøyde Tøyen beboere
Bedre integrering av innvandrere, færre fattigstrøk
Bedre livskvalitet for unge og eldre
Mer variert befolkningssammensetning
Det nye «in-området» også for barnefamilier -> fin mix av barn på skolen ikke bare
innvandrere
Med ny t-banetunnel er det enda mer sentralt også arbeidsplasser lokaliserer seg her
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Fornøyde politikere


Fornøyde politikere

Tøyen som foregangslandsby



At resten av byen er misunnelig på bydelene i Oslo indre/øst
Tøyenparken et trekkplaster

God trafikkløsning












Kryssende trafikk er sikret, faste passeringsteder i kollektiv- og sykkelgata.
Bieffekten av utredningen om stenging av Finnmarksgata har ført til at vi har fått en
omlegging av trafikk i området rundt- og som følge av det et yrende gateliv i hele Tøyen
området
Et helhetlig grøntområde som er kjennetegnet av trygge ferdselsårer (fotgjengere). Trafikk og
parkering skjer kun på lovlige veier og p-plasser
Finnmarksgata som driftes med godt vedlikehold og streng håndtering av ulovlig parkering.
Smidig trafikkavvikling, god fremkommelighet
Kollektivtrafikken tar over mer av trafikken
Ring 2 går i egen trase
Finnmarkgata er min favorittrase på sykkel fordi den oppleves som grønn, stille og koselig
Ring 2 trafikk planlagt slik at løsningen gir bedre totalløsning enn dagens, ikke dårligere
Omlegging av trafikken er vellykket hvis skoleveiene er tryggere

Overbygd gate




Lokk med grønt areal over og 4 felt med 70 sone under
Visjon: Finnmarkgata er overbygd. Overbygningen spiller godt sammen med det nye
veksthuset, vitensenteret og den nye utendørsscenen
Om 10 år er gata gravd ned i en kulvert

God tilknytning til området rundt









Barna går alene til parken for gatene rundt parken er trygge
Om 10 år er gata en kollektivgate og privatbilismen er sterkt redusert i Tøyenområdet.
Sikker ferdsel rundt, til og i parken
Innbyggerne kommer seg til parken uten bil
Adkomst til bad/vitensenter ikke fra Finnmarkgata
Lett å orientere seg internt og på tvers av området, særlig forbedring sentrum/indre by mot
Ensjø og Hovinbyen
Gode forbindelser SN og ØV
Aktive randsoner og gjennom parken, gangtraseer
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Drift og vedlikehold godt ivaretatt







Vellykket hvis parken ikke forsøples
Suksesskriterier: Avsatte midler til vedlikehold og videreutvikling
Utnyttelsen av areal til bygg o.l. er tilpasset infrastruktur i bakken
Tilstrekkelig vannforsyning (mål 130 l/p.d – i dag 160 l/p.d)
God avløpstransport ikke kjelleroversvømmelser
Åpen overvannshåndtering som er enkel å drifte og kan håndtere «flom»

God prosess






La nye aktører slippe til (ref. det vanskelige anbudsreglement i kommunen)
Benytt lokal fagkompetanse
Bruke Øya som et slags laboratorium for trafikksituasjonen og parkens potensiale
La selve KVU-prosessen bli en del av Tøyenprosjektet
God brukermedvirkning for arealer knyttet til Ola Narr

Annet





Tøyenbadet er et godt badeanlegg for svømmesport og svømmeopplæring. Ikke badeland,
men Oslo-bad.
Mulig barnehage i grøntområdet på dagens sirkustomt
Ivareta naturmiljøet, hoppbakken
Ivareta gamle treer/allé
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Hva må vi unngå, ved valg av konsept/gjennomføring?
At stengingen blir et enkelttiltak





Skrekkscenariet: Dårlig vedlikeholdt sykkel og kollektivgate gjennom slum/trafikkområde
hvor ingen av institusjonene er bygd
Må ikke ende opp med et lite kontrollert stort trafikkområde som inntas av «gjenger»
Stenging vil ikke fungere som enkelttiltak uten at institusjoner på vestsiden utvikles/bygges
Rekkefølge er viktig! Unngå feil rekkefølge av tiltakene. Funksjonen først så eventuell
stengning av gata.

At det skapes trafikk-kaos andre steder








Unngå løsninger som lager trafikk-kaos, farlige skoleveier, områder som ikke brukes
Unngå at trafikk ifb. med nye tiltak (Hovedbad/Vitensenter) kommer i konflikt men myke
trafikanter
IKKE sette opp betongelementer/klosser i Finnmarkgata (Utrykningskjøretøy)
Om 10 år er gata stengt, men rasende godssjåfører har laget opptøyer utenfor Rådhuset
Unngå at området/parken blir dårlig vedlikeholdt
Unngå trafikkøkning i berørte gater
Unngå trafikkulykker

At løsningen blir fragmentert




At prosessen med Finmarkgata og grøntområde ikke ses i sammenheng med de andre
berørte tiltakene
Unngå dårlige mellomløsninger som ikke skaper sammenhengende grøntområde
Unngå at institusjoner ikke har et langtidsperspektiv

At vi mister fokus på det egentlige målet










Ikke et mål i seg selv å stenge denne gata!
Unngå at stenging av Finnmarkgata får så mye oppmerksomhet at de aller viktigste tingene
ikke får oppmerksomhet
Ikke la det gå prestisje i stengingen av Finnmarksgata Det er lov å tenke seg om 2 ganger
At investeringen var bortkastet – alt er som før
Unngå at kompromissløsninger gjør at vi bommer på det egentlige målet med lokket
At tiltak ikke har målbare positive konsekvenser
At parken ikke blir brukt
At parken oppleves som /er utrygg
Ikke mer variert befolkningssammensetning
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At parken blir for lite fleksibel






Unngå spesialisering i valg av elementer(Møbler, underlag) – tenk flerbruk
Unngå at store eller små installasjoner settes opp uten at de er godt gjennomtenkt/har et
langt perspektiv. (ref. permanent utendørsscene)
Ikke gå for ferdige lettvinte løsninger i faste installasjoner/elementer
Dynamiske løsninger
Unngå elementer som lett slites

At parken blir en barriere



Fortsatt stengte barrierer
Ulogisk flyt- Vanskelig å finne frem (orientere seg)

At prosessen ikke blir tatt på alvor







Politikere som er mer opptatt av kortsiktig PR og ikke lytter til fagetatene (ref midlertidig
stenging av Finnmarkgata)
Unngå løsning som ikke respekteres
Unngå unødig hastverk
Unngå at viktige samarbeidspartnere ikke blir tatt med i beslutningen
Unngå at prosjektet blir et «lukket» prosjekt
Unngå tiltak som krever håndtering av skilt – har lav prioritering hos politiet.

Annet










At sirkusplassen blir et brakkområde
Unngå å miste sirkustomta (flerbruksmuligheter)
Ikke kødd med veksthustomta
Unngå døde og mørke soner - Kjøp/salg av stoff
Ikke la det gå prestisje i bestillingen ikke konstruer problem, løs problemene som er
Overvann i rør
Overvannshåndtering som ikke driftes
Ikke rensing av regnvann
Bygg over VA-ledninger
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