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MERKNADER TIL FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR SONJA HENIES PLASS 2 (OSLO SPEKTRUM) 
 
Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner har følgende hovedmerknader til forslag til 
detaljregulering med konsekvensutredning for Sonja Henies plass 2 (Oslo Spektrum): 

• Oslo Spektrum bør ikke påbygges og tilbygges, men fredes etter kulturminneloven 
• Dersom en likevel velger å tillate at det bygges et kongressenter, anbefaler vi alternativ 3 

med en byggehøyde på 42 m. Vi fraråder alternativ 1 og alternativ 2 med byggehøyder på 
henholdsvis 117 m og 90 m 

 
Merknadene utdypes under. 
 

Oslo Spektrum bør ikke påbygges og tilbygges, men fredes etter kulturminneloven 

Oslo Spektrum har ikke bare Gul liste-status, men nasjonal kulturminneverdi og er derfor et av 
byggene som inngår i Byantikvarens fredningsstrategi for bygninger og anlegg i Oslo. Vi legger til 
grunn at Riksantikvaren vil komme med innsigelse både til planalternativ 1, 2 og 3 ettersom alle 
planalternativene innebærer delvis riving og oppføring av påbygg og tilbygg til Oslo Spektrum, og  
at Riksantikvaren vil fremskynde arbeidet med fredning av bygget etter kulturminneloven dersom  
dette skulle vise seg nødvendig. Omfanget av riving/endring går langt ut over tålegrensen i alle tre 
alternativer. 
 
Bygget ble i 2004 tildelt Oslo kommunes pris for god byarkitektur. Bygningen kjennetegnes av utsøkt 
teglbruk, med en blanding av glasert og matt tegl i varierende format og innslag av pleksiglasskuber 
med ulik innvendig dekor. Keramikeren Søren Ubisch og billedkunstneren Guttorm Guttormsgaard 
stod for teglarbeidene, og kunne med tillatelse fra arvingene benytte trykkfragmenter av Rolf Nesch 
ved pregingen av byggets ytterkledning. Spesialteglen ble brent på Alna teglverk, og hele 70 000 av 
byggets 400 000 teglsteiner er håndmalt. 

Selv om selve teglverksveggen planlegges bevart, vil byggets arkitektoniske uttrykk radikalt endres 
ved riving av byggets frontparti mot Sonja Henies plass og oppføring av nybygg, det være seg i tråd 
med planalternativ 1, 2 eller 3. Den planlagte bruken av lagret overskuddstegl fra oppføringen av 
hallen vil ikke kunne avbøte dette i tilstrekkelig grad. Kombinasjonen av å rive byggets frontparti og 
det å tillate at den nye kongresshallen krager kraftig ut over Sonja Henies plass (alle tre alternativer) 
er svært uheldig. Byggets klare postmoderne uttrykk, en strømning innen arkitekturen som ga Oslo 
noen få, viktige bygninger, oppført primært på 1980-tallet, vil gå tapt. 
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Hvis en tillater bygging av et kongressenter, fraråder vi alternativ 1 og 2 og anbefaler alternativ 3 

Hovedformålet med planforslaget er å legge til rette for et nytt tilbygg/påbygg med kongressenter. 
Alle de tre planalternativene muliggjør etablering av et konferanse- og kongressenter på minimum 
15 000 m2 BRA, slik at det primært er byggehøyden og størrelsen på bruksarealet for andre formål 
som skiller alternativene fra hverandre. Maksimalt tillatt byggehøyde og bruksareal for nybygg er  
117 m og 36 300 m2 BRA for alternativ 1, 90 meter og 29 730 m2 BRA for alternativ 2 og 42 m og 
18 180 m2 BRA for alternativ 3. 
 
De to alternativene med høyhus på 117 m og 90 m vil forverre vindforholdene i området betraktelig 
og kaste skygge på ettermiddagen også over de delene av Vaterlandsparken som Oslo Plaza ikke vil 
skyggelegge, selv etter at høyhuset og sokkelbygget blir påbygd i samsvar med detaljreguleringsplan  
S-5006, vedtatt av bystyret 13. juni 2018. 
 
I innspillsbrev av 18. juli 2018 til oppstart av detaljregulering for Sonja Henies plass 2 (Oslo Spektrum) 
skrev vi følgende (dok. 24, s. 4–5): 

Vi forutsetter at vindsimuleringene og soldiagrammene for nullalternativet, planalternativ 1, 
planalternativ 2 og det nye planalternativ 3 utføres med Oslo Plaza ferdig utbygd i henhold til 
detaljreguleringsplanen av 13. juni 2018, og at det lages soldiagrammer på de tidspunktene 
av døgnet hvor Oslo Spektrum vil skyggelegge deler av Vaterlandsparken som ikke allerede er 
skyggelagt av Oslo Plaza og sidebygningen. For Oslo Spektrum er det avgjørende at det 
utarbeides soldiagrammer for […] kl. 15.00, 16.00, 17.00 og 18.00 […]. 

 
Forslagsstiller har utarbeidet soldiagrammer for kl. 15 og 18, men latt være å utarbeide diagrammer 
for kl. 16 og 17 hvor skyggevirkningen av høyhuset i alternativene 1 og 2 er størst i Vaterlandsparken. 
Forslagsstiller har i stedet valgt å utarbeide soldiagram for kl. 20, et soldiagram som er irrelevant for 
skyggeleggingen av Vaterlandsparken og nærområdet. Soldiagrammer for kl. 16 og 17 burde vært 
utarbeidet før offentlig ettersyn. Vi legger til grunn at disse soldiagrammene utarbeides og tas inn i 
selve planforslaget før oversendelse til politisk behandling. 
 
PBE opplyser at «planforslaget gir negative konsekvenser for vindforhold i tilliggende byrom, men det 
er ikke gjennomført en samlet vindanalyse for alle nye prosjekter i området ennå» (dok. 67, s. 85). 
Dette burde selvsagt vært gjort i forbindelse med konsekvensutredningen av planforslaget, dvs. før 
utleggelse til offentlig ettersyn. Det er ikke godt nok at «denne samlede vindanalysen vil utføres etter 
offentlig ettersyn av Oslo Spektrum-saken» (s. 85), men da kan resultatet av analysen i det minste 
innarbeides i planforslaget før oversendelse til politisk behandling. 
 
Til tross for at Kommuneplan 2015 kun tillater byggehøyder på inntil 42 m i planområdet, anser PBE 
at «planområdet er egnet for høyhus» (s. 69), og at et høyhus vil kunne «bidra til å bygge oppunder 
og supplere den allerede etablerte bysilhuetten med høyhus omkring Oslo S» (s. 70). PBE forutsetter 
riktignok at høyhuset fremstår «som et slankt og avtrappet volum i forhold til de høyeste høyhusene 
Plaza og Postbygget» (s. 71), og er opptatt av at høyhusbebyggelsen ikke gror sammen til en barriere.  
 
Like fullt anbefaler PBE alternativ 2 med en tillatt byggehøyde på 90 meter, og en godt dokumentert 
barrierevirkning/gjengroingseffekt selv fra flere av de ståstedene som forslagsstiller Oslo Spektrum 
Arena ANS har valgt å dokumentere høyhusets virkning fra med sine fotomontasjer. Vi gjengir noen 
av fotomontasjene med et 90 meter høyt bygg på de neste sidene, til skrekk og advarsel. De er alle 
hentet fra dok. 67, fil 12 (s. 13, 23, 59, 65 og 67). 
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Fjernvirkning fra Ekebergløkka (øverst) og Carl Berners plass (nederst): 
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Nærvirkning fra Europarådets plass (øverst) og Youngstorget (nederst): 
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Nærvirkning fra Arbeidersamfunnets plass: 
 

 
 
Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner fraråder alternativ 1 og 2 med byggehøyder på 
henholdsvis 117 m og 90 m og anbefaler at alternativ 3 med en byggehøyde på 42 m vedtas dersom 
en velger å sette til side de nasjonale kulturminneverdiene som Oslo Spektrum representerer, og vil 
tillate at det bygges et konferanse- og kongressenter. 

 
     Vennlig hilsen 
 
 Oslo Elveforum      Miljøforeningen Akerselvas Venner 

 
            Per Østvold (sign.)      Are Eriksen (sign.) 

         leder                  leder 


