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Konklusjon fra område og prosessavklaring kapittel 4.3 
 PBE anbefaler planområdet til boliger, men at det er behov for avklaringer som gjelder 

behov for barnehage. 

 Maksimale byggehøyder i området må følge overordnede føringer for Ensjø og 

avstemmes mot tilliggende bebyggelse. 

 Ny bebyggelse bør følge lamellstrukturen i Tiedemansbyen. 

 Utearealer på terreng bør ligge samlet.  

 Allment tilgjengelige og private forbindelser og uterom må sikres gode og tydelige 

overganger. 

 Det må sikres snumulighet i planområdet slik at det ikke er behov for rygging ut i offentlig 

veiarealer. Det bør også sikres minst en HC-parkering på terreng i planområdet. 

 Det må sikres større andel grøntarealer, og at overvann håndteres på egen grunn i tråd 

med tretrinnsstrategien for overvann. Det må redegjøres for konsekvenser for klima og 

miljø. 

Forslagsstillers kommentarer  

- FS stilte spørsmål om SFUA er tilfredsstilt og krav til romlighet med hensyn til 

nabobebyggelse.  

- FS stilte spørsmål om grunnlag for høyder, og om det går på etasjeantall eller er det 

kotehøyde. De antar at det er kotetallet slik at det flukter med tilliggende bebyggelse.  

- FS viste skisse for mulig bredde på lamell og refererte til bebyggelsen i vest og sørøst 

som bredere og noe annerledes i formen enn lamellene imot turdrag i nord. Er det mulig å 

få en bredere bygningskropp for å kunne legge til rette for større leiligheter?  

PBEs kommentarer 

- Vi anbefaler at felles uteoppholdsareal ligger samlet. Romlighetsnormen går på 

uteoppholdsareal og må sees i sammenheng med utearealer i Ensjøveien 10-12. Hvordan 

prosjektet forholder seg til norm må undersøkes og redegjøres for i planprosessen. Dette 

må også ses på i sammenheng med behov for snuplassen som må løses på egen grunn. 

Dersom snumuligheter løses på E10-12 må det sikres tinglysninger på at dette løses her. 

- HC-parkering bør ellers sikres på bakkeplan i et hvert prosjekt. 

- Maks kote på høyde er det vi vurderer og som skal sikres i kart og bestemmelser.  

- Utgangspunktet for vår vurdering av ny bebyggelse er at den må videreføre 

lamellstrukturen fra Tiedemannsbyen. Det kan vurderes en noe bredere lamell dersom 

det sikres god utforming og med inntrukket femte etasje, slik at bygningsvolumet ikke 

oppleves dominerende mot turdraget og opplevelsen av det. Trær og lekeplass i 

turdraget må også hensyntas og gis god romlighet. Utforming, romlighet og opplevelsen 

av bebyggelsen mot turdraget er viktige forhold som vi vil vurdere ved offentlig ettersyn.  
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Krav til dokumentasjon og føringer for den videre prosessen 

Temaer som er viktig i planarbeidet, må ivaretas i kart og 

bestemmelser og omtales i planbeskrivelsen 

 Sikring av og tilpasning til turvei D2 

 Plassering av bygg/ bebyggelsesstruktur 

 Støy og luftforurensning  

 Terrengbearbeidelse 

 Overvannshåndtering 

 Utnyttelse og høyde 

 Rekkefølgebestemmelser  

Analyser og studier  

Se kapittel 5.3 i område- og prosessavklaringen. 

Forslagsstillers tilbakemeldinger  
- Trær i vest ligger på nabo sin tomt – det er ikke planlagt grep som er i konflikt med 

trærne. 

- Skal vurdering av områdestabilitet være klart til offentlig ettersyn?  

- Klima og miljø – hvordan skal dette fylles ut? 

- Det mangler noe informasjon på s. 12.  

PBEs kommentarer 
- Rapporter om geoteknikk, overvann, ROS, forurenset grunn osv skal være klare ved 

offentlig ettersyn. Vi viser til vedlagt komplettvurderingsskjema for hva som skal følge 

med planforslaget til offentlig ettersyn. 

- Prosjektet skal redegjøre for hvordan det forholder seg til Oslos klima- og miljøprofil. Se 

kapittel for overordnede føringer og tabell for premisser i område- og 

prosessavklaringene. Noe kan sikres i bestemmelser slik som overvann, blågrønn faktor, 

fossilfrie byggeplasser, mens andre forhold må beskrives i planbeskrivelsen. Se andre 

nylige saker i området for hvordan dette er løst. 

- Side 12 har forskjøvet seg til side 13 som følge av omformatering fra word-dokumentet 

til PDF.  

Samarbeids- og medvirkningsprosesser  
Se kapittel 5.4 i område- og prosessavklaringen. 

Forslagsstillers tilbakemeldinger  

FS mener at det er viktig med medvirkning og vil informere lokalmiljøet om prosjektet. 
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PBEs kommentarer  

Vi anbefaler at FS tar kontakt med bestillerenheten for avklaringer om barnehage.  

Vi viser til BYMs uttalelse om at koblinga til turdraget må tilpasses godt. Forbindelsen ligger i 

hovedsak på privat grunn, og må derfor sikres allment tilgjengelig med tinglyst erklæring. Dette 

gjelder også øvrige forbindelser mellom Ensjøveien 8 og 10-12. Tinglyste erklæringer må 

foreligge når saken sendes til politisk behandling. 

Oppstart av planarbeid 
På bakgrunn av konklusjoner i oppstartsmøtet gir Plan- og bygningsetaten tilslutning til oppstart 

av planarbeidet jf. pbl. § 12-8.  

Avtale om foreløpig fremdrift 

Dialogmøter 

Tema for møtet Forberedelse/grunnlagsmateriale  Møtedato  Ansvar 

Forhåndsuttalelser  

 

Ved avsluttet varsling sender 

forslagsstiller (FS) innkomne 

bemerkninger til PBE. Både FS og PBE 

vurderer i hvilken grad bemerkninger bør 

påvirke planarbeidet og behov for 

avklaringsmøter. 

November 

2021 

 

Kart- og 

bestemmelsesmøte 

Utkast til endelige regulerings-

bestemmelser. 

Utkast til endelig plankart. 

Utkast til kapittel 3.1 og 3.4 i 

saksfremstilling til offentlig ettersyn 

Standardiserte illustrasjoner av 

maksimal utnyttelse innenfor 

planforslaget. 

Materialet må sendes inn minst 4 uker før 

møtet.  

Januar 2022  

 

Offentlig ettersyn og politisk behandling 

Forslag til milepæler, avtales i Oppstartsmøtet Dato Ansvar 

Frist for å avtale når planforslag til offentlig ettersyn sendes PBE  Februar 2022 FS 

Beslutning om offentlig ettersyn fattes 12 uker etter mottatt Avtales senere PBE 

https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13307315-1545051438/Tjenester%20og%20tilbud/Plan%2C%20bygg%20og%20eiendom/Overordnede%20planer/Send%20inn%20reguleringsplan/Standardkrav%20til%20illustrasjoner%20i%20planforslag.pdf
https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13307315-1545051438/Tjenester%20og%20tilbud/Plan%2C%20bygg%20og%20eiendom/Overordnede%20planer/Send%20inn%20reguleringsplan/Standardkrav%20til%20illustrasjoner%20i%20planforslag.pdf
https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13307315-1545051438/Tjenester%20og%20tilbud/Plan%2C%20bygg%20og%20eiendom/Overordnede%20planer/Send%20inn%20reguleringsplan/Standardkrav%20til%20illustrasjoner%20i%20planforslag.pdf
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komplett planforslag.  

Offentlig ettersyn  Avtales senere  

Bemerkningsmøte. Holdes ca. 4 uker etter at offentlig ettersyn er 

ferdig. 

Avtales senere  

Oppdatert planforslag Avtales senere  

Saken sendes til politisk behandling 18 uker etter komplett 

oppdatert planforslag. 

Avtales senere  

Bruk plansakens prosjektside for å sende inn materiale 
Alle plansaker har en egen prosjektside, der dere kan sende inn materialet. Prosjektsiden finner 

dere ved å klikke på «Send post i saken» på 

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/main.asp. 

Eventuelt 
PBE viste at vi har ny gebyrforskrift som tredde i kraft 01.07.2021. 

Godkjenning av referat 
Utkast til referat ble sendt ut til møtedeltakere 03.09.2021. Tilbakemelding ble ikke gitt. 

Referatet er godkjent 09.09.2021. 

 

Vennlig hilsen 

 

Hans Erlend Fausa - saksbehandler 

Monica Lilloe-Salvesen - enhetsleder 

avdeling for områdeutvikling 

områdeutvikling indre by 

 

Kopi til: 

Obos Nye Hjem AS, Postboks 6666 St Olavs Plass, 0129 OSLO  

 

Vedlegg i sak 202103851-13 

Nr Beskrivelse 

1 Referat fra oppstartsmøte - Ensjøveien 8(Dette dokument) 

2 Komplettvurdering av planforslaget 
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