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INNSPILL TIL OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR FRYSJAVEIEN 29
Grape Architects AS har på vegne av Frysjaparken Finér AS fremmet et planinitiativ for Frysjaveien
29. Eiendommen er på 9 260 m2. Plangrepet viser bebyggelse på rundt 16 000 m2 BRA over terreng,
hvorav det aller meste vil være boliger. Ca. 1 000 m2 BRA er avsatt til næringsarealer i 1. etasje mot
Frysjaveien.
Hele planområdet ligger innenfor delområde 1 i KDP Akerselva miljøpark. På nabotomta Frysjaveien
31 prosjekteres Frysja skole, men tomta vil tidligst være byggeklar i 2028 ettersom risikoen for skade
på dagens 1500 mm hovedvannledning ved riving av nåværende bygningsmasse vurderes å være for
høy før det nye stamnettet i prosjektet ny vannforsyning til Oslo er etablert. På naboeiendommene
Frysjaveien 40, 42 og Kjelsåsveien 172 er det i S-4958 gitt tillatelse til å bygge inntil 89 200 m2 BRA ny
bebyggelse, hvorav 83 100 m2 til boligformål. Dette gir rom for ca. 893 boligenheter.
Frysjaveien 29, 31, 40, 42 og Kjelsåsveien 172 ligger innenfor U-området Frysja i Kommuneplan 2015
og det tilnærmet overlappende området for VPOR Frysja.
Bystyrets vedtak om grønnstrukturens utstrekning må følges opp
VPOR Frysja ble tatt til orientering av bystyret 21. juni 2017 (sak 180). Den veiledende planen legger
overordnede føringer blant annet for planområdet Frysjaveien 29.
Forut for bystyrets behandling av VPOR Frysja dokumenterte Oslo Elveforum og Miljøforeningen
Akerselvas Venner i brev av 11. april 2017 til byutviklingskomiteen at fire felt som i KDP Akerselva
miljøpark ble regulert til friområde (grønnstruktur), og også ble avsatt til grønnstruktur på det
juridisk bindende plankartet som bystyret vedtok ved behandlingen av Kommuneplan 2015, verken
var vist som «eksisterende grønnstruktur» eller som «parker / grønne forbindelser» på hovedkartet
for VPOR Frysja. Ett av disse feltene ligger innenfor planområdet for Frysjaveien 29.
Vi minner om at bystyret under behandlingen av VPOR Frysja, som en følge av vårt brev, enstemmig
vedtok: «Ved behandling av reguleringssaker innenfor området skal de juridisk bindende planene og
arealkartene ligge til grunn, dersom det i VPOR Frysja er angitt mindre grønnstruktur enn i KDP
Akerselva miljøpark og Kommuneplan 2015.»
Vi legger til grunn at bystyrets vedtak i sak 180/2017 følges opp i planarbeidet for Frysjaveien 29.
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Bestemmelsen om byggehøyde i KDP Akerselva miljøpark må følges opp
Vi minner også om den juridisk bindende bestemmelsen for delområde 1, dvs. strekningen fra
Maridalsvannet til Neptunveien, på side 11 i KPD Akerselva miljøpark (1990): «I byggeområder som
grenser til friområdene langs elva må bebyggelsens høyde holdes lav, 2–3 etg., slik at den ikke
dominerer naturpreget langs elva.»
Bestemmelsen ble fulgt opp av PBE i Områdeanalyse Frysja industriområde (2006). Det overordnede
plankonseptet fra områdeanalysen gjengis under. Felt som er merket med tallet 2 på kartet, skal ha
lav tetthet og bygninger i 2–3 etasjer. Bygninger i 4 etasjer tillates i et 30 m bredt belte langs begge
sider av Frysjaveien, bortsett fra i søndre del av Frysjaveien 29 hvor beltet kun er ca. 20–23 m bredt.

I VPOR Frysja (2017) gjengis det overordnede plankonseptet (kartet) og følgende konklusjon fra
Områdeanalyse Frysja industriområde (s. 10): «Byggehøyder mot Frysjaveien begrenses til dagens
maks. høyde, tilsvarende 4 etasjer.»
Det tydeliggjøres samtidig at områdeanalysens plankonsept er videreført i VPOR Frysja (s. 10): «Det
overordnede plankonseptet er lagt til grunn for hovedgrepet i VPOR Frysja.»
KDP Akerselva miljøpark, Områdeanalyse Frysja industriområde og VPOR Frysja ble fulgt opp i PBEs
område- og prosessavklaring til oppstartsmøtet for Frysjaveien 29 (dok. 11/3, s. 29):
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Høydeforskjellen mellom elva og eiendommen er på 10–12 meter. For å unngå
at bebyggelsen danner en for massiv vegg mot turområdet langs Akerselva, bør
bebyggelsen derfor holdes lav på østsiden av planområdet. Ifølge KDP Akerselva
miljøpark bør ikke bebyggelsen langs elva overstige 2–3 etasjer, og PBE stiller seg
bak dette og bebyggelsen må tilpasse seg elverommet, se prinsippsnitt.

Som det fremgår av prinsippsnittet, åpner PBE for 6 etasjer langs østsiden av Frysjaveien, dvs. for
to etasjer mer enn i Områdeanalyse Frysja industriområde. PBE anbefaler nå «en høydebegrensning
på 4 etasjer langs Frysjaveien i sør og 6 etasjer i nord» (s. 29), dvs. 4 etasjer mot eksisterende bygg i
3 etasjer i Frysjaveien 27 C og 6 etasjer mot planlagt strøksgate og torg i nord.
I planinitiativet opererte forslagsstiller med helt andre byggehøyder enn 4–6 etasjer i beltet langs
Frysjaveien og 2–3 etasjer videre ut mot Akerselva, jf. antall etasjer i forslagsstillers illustrerte
plangrep som gjengis under (dok. 1/4, s. 30 og 32).

På prinsippsnittet viste PBE bygg i 2–3 etasjer inne på platået vest for den bratte skråningen ut mot
Akerselva og sumpområdet langs elva. Forslagsstiller opererer her med bygg i 5–6 etasjer helt ute i
selve skråningen. Høye grunnmurer ut mot elva vil være nødvendig for at boligene i 1. etasje skal få
vinduer på mer enn én side, med mindre det gjøres store inngrep i skråningen også utenfor byggenes
fotavtrykk. Uten slike inngrep vil flere av byggene i praksis bli én etasje høyere på elvesiden enn det
etasjeantallet som er lagt inn på forslagsstillers illustrasjon, grunnet behovet for høye grunnmurer.
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Av referatet fra oppstartsmøtet 30. januar 2020 fremgår det at forslagsstiller (FS) akter å utfordre
høydeangivelsene på PBEs prinsippsnitt og anbefalingskart i etatens område- og prosessavklaring til
oppstartsmøtet. I referatet fra møtet heter det (dok. 15/1, s. 1):
FS har oppfattet plan- og bygningsetatens (PBE) føringer om høyde på 2–3 etasjer mot
Akerselva og 4–6 etasjer mot Frysjaveien. FS ønsker å se om det er mulig å utfordre dette
noe, ved for eksempel å legge bebyggelsen inn i terrenget og andre grep.
Forslagsstiller har ikke nøyd seg med å utfordre PBEs føringer «noe», men utfordrer både de klare
signalene fra PBE og den juridisk bindende bestemmelsen i KDP Akerselva miljøpark på det kraftigste
når forslagsstiller i oppstartsvarselet av 2. juni 2021 (dok. 20/3) fortsatt opererer med nøyaktig det
samme antall etasjer som i planinitiativet av 8. oktober 2019 (dok. 1/4), dvs. med plangrepet som vi
har gjengitt på s. 3 i dette brevet, og som lå til grunn for drøftingene i oppstartsmøtet i januar 2020.
Det er svært viktig at byggehøydene på den sørøstre delen av platået på kote 148–152 holdes lave
(kun 2–3 etasjer), at alle bygningene trekkes tilbake fra den bratte skråningen, og at det ikke gjøres
terrenginngrep i selve skråningen (kote 140–148) ut over det som er helt nødvendig for å etablere
et bredt grøntdrag med gangforbindelse og gjenåpnet bekk i eiendomsgrensen mellom Frysjaveien
29 og 31. Alt uteareal som ikke legges på taket av de nye boligene i Frysjaveien 29, bør legges oppe
på platået på kote 148–152 for å skjerme grønnstrukturen langs Akerselva så godt det lar seg gjøre.
Grønnstrukturen er av regional verdi og rommer også et viktig sumpområde.
Etter vårt syn bør det ikke tillates bygg i 6 etasjer i det 30 m brede feltet langs Frysjaveiens østside,
jf. at dette vil være i strid med Områdeanalyse Frysja industriområde som her kun tillater 4 etasjer.
5–6 etasjer bør ikke tillates for nye bygg i Frysjaveien 31 og Frysjaveien 33 nærmest Frysja torg, og
i alle fall ikke i Frysjaveien 29 som er den av disse eiendommene som ligger nærmest Akerselva.
Kommuneplanens områdeutnyttelse for Frysja må hensyntas
Som PBE påpeker i etatens område- og prosessavklaring til oppstartsmøtet (dok. 11/3, s. 3):
Frysja er definert som U-område uten kollektivknutepunkt iht. tabell 3.2 i kommuneplanens
samfunnsdel. Dette tilsier: «For utviklingsområder i ytre by uten kollektivknutepunkt bør det
være en samlet områdeutnyttelse på 100 %.»
Områdeutnyttelsen i kommuneplanens samfunnsdel (2018) er den samme som i kommuneplanens
arealdel (2015). U-området Frysja har et areal på ca. 104 412 m2. Utviklingsområdet Frysja bør med
andre ord bebygges med ca. 104 412 m2 BRA for at samlet områdeutnyttelse skal bli 100 %.
Planområdet for detaljreguleringsplanen for Frysjaveien 40, 42 og Kjelsåsveien 172 (S-4958), vedtatt
21. juni 2017, utgjør 55 274 m2. Av dette ligger ca. 6 000 m2, i all hovedsak park og uteområde for
barnehage, utenfor utviklingsområdet Frysja, mens ca. 49 260 m2 ligger innenfor utviklingsområdet.
Regulert bebyggelse er i sin helhet lagt innenfor utviklingsområdet Frysja.
Ved oversendelse til politisk behandling fremmet PBE et eget planalternativ med byggehøyder fra
3 til 6 etasjer og et tillatt bruksareal på 65 100 m2 BRA, noe som gir en områdeutnyttelse på 132 %
innenfor denne delen av utviklingsområdet Frysja. Hensikten med alternativet var blant annet å sikre
«utnyttelse og høyder som er akseptabel i denne delen av byen og som samsvarer med overordnede
føringer i kommuneplanen 2015» (PBE-sak 201213588-150, s. 166).
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Den ytterste blå linjen på plankartet over viser avgrensningen av det ca. 104 412 m2 store U-området
Frysja. Det ca. 13 776 m2 store feltet i nordvest er den delen av eiendommene Kjelsåsveien 168, 170
og 174 som ligger innenfor utviklingsområdet Frysja, mens feltene på ca. 27 115 m2 og ca. 22 145 m2,
i alt ca. 49 260 m2, er den delen av planområdet for Frysjaveien 40, 42 og Kjelsåsveien 172 som ligger
innenfor utviklingsområdet Frysja.
Ved oversendelse til politisk behandling illustrerte PBE sitt planalternativ for Frysjaveien 40, 42 og
Kjelsåsveien 172 med bygg i 4–6 etasjer langs vestsiden av Frysjaveien og bygg i 3–4 etasjer inn mot
Kjelsåsveien 168, 170 og 174 i nordvest (s. 167), dvs. inn mot de eiendommene som i Områdeanalyse
Frysja industriområde er markert som områder med lav tetthet mot omgivelsene. Jf. feltene merket
med tallet 4 på illustrasjonen på s. 2 i dette innspillsbrevet.
Med områdeutnyttelse på 80–95 % innenfor det 13 776 m2 store feltet, dvs. 11 000 – 13 000 m2 BRA,
og en felles områdeutnyttelse på 70–75 % innenfor de fem feltene på i alt ca. 41 376 m2 på elvesiden
av Frysjaveien, dvs. i alt 29 000 – 31 000 m2 BRA innenfor de fem feltene hvor ¾ av arealet ikke bør
få bygg i mer enn 2–3 etasjer, jf. KDP Akerselva miljøpark og Områdeanalyse Frysja industriområde,
ville en med PBEs forslag om en områdeutnyttelse på 132 % (65 100 m2 BRA) innenfor den delen av
Frysjaveien 40, 42 og Kjelsåsveien 172 som ligger innenfor U-området Frysja, ha endt opp med en
samlet områdeutnyttelse på 100–105 % (ca. 105 100 – 109 100 m2 BRA) innenfor U-området Frysja.
At byråd og bystyre i 2017 ikke lyttet til PBE, og tillot et bruksareal på hele 89 200 m2 BRA innenfor
de ca. 49 260 m2 av eiendommene Frysjaveien 40, 42 og Kjelsåsveien 172 som ligger i U-området
Frysja, dvs. en områdeutnyttelse på hele 181 % for denne delen av utviklingsområdet, er ikke noe
argument for å øke områdeutnyttelsen på elvesiden av Frysjaveien, snarere tvert imot.
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Forslagsstiller ønsker å bygge 16 000 m2 BRA på den 9 260 m2 store eiendommen Frysjaveien 29.
Dette gir en tomteutnyttelse på 173 % og en områdeutnyttelse for denne delen av U-området Frysja
på hele 200 % ettersom hele Frysjaveiens veibredde (herunder de drøyt 1 200 m2 inn til midten av
veien som inngår i eiendommen Frysjaveien 29) alt er tatt med ved beregning av områdeutnyttelsen
for den delen av planområdet Frysjaveien 40, 42 og Kjelsåsveien 172 som ligger innenfor U-området
Frysja. Områdeutnyttelsen for den gjenværende delen av eiendommen Frysjaveien 29 må beregnes
med utgangspunkt i de ca. 8 015 m2 av eiendommen som ligger øst for Frysjaveien, noe som altså gir
en områdeutnyttelse på 200 %. Jf. plankartet på forrige side.
Med regulert bruksareal på 89 200 m2 BRA i S-4958 vil det å tillate et bruksareal på 16 000 m2 BRA
i Frysjaveien 29, dvs. i alt 105 200 m2 BRA i disse to plansakene, bety at det ikke vil kunne bygges
en eneste kvadratmeter verken på eiendommene Frysjaveien 31, 33 og 35 eller Kjelsåsveien 168,
170 og 174 når nåværende bygningsmasse på disse eiendommene rives, dersom kommuneplanens
områdeutnyttelse for U-området Frysja (100 %) skal respekteres. Heller ikke skole i Frysjaveien 31.
Skolen i sørøstre del av Frysjaveien 31 er prosjektert med et bruksareal på 11 200 m2 BRA, med andre
ord med en områdeutnyttelse på 96 %. Å redusere skolens bruksareal nevneverdig lar seg ikke gjøre.
Dersom en skulle tillate samme områdeutnyttelse (dvs. 96 %) for alle de fem feltene på elvesiden av
Frysjaveien, ville nordvestre del av Frysjaveien 31 fått et bruksareal på ca. 4 440 m2 BRA, mens de
øvrige tre feltene, dvs. Frysjaveien 29, 33 og 35, ville fått bruksarealer på henholdsvis ca. 7 694 m2
BRA, ca. 9 544 m2 BRA og ca. 6 872 m2 BRA, dvs. i alt ca. 39 750 m2 BRA for den delen U-området
Frysja som ligger på elvesiden av Frysjaveien.
Med 96 % områdeutnyttelse også for det ca. 13 776 m2 store feltet i nordvest, dvs. et bruksareal på
ca. 13 225 m2 BRA, ville samlet bruksareal for de delene av U-området Frysja som foreløpig ikke har
fått ny regulering, blitt ca. 52 975 m2 BRA.
Med en områdeutnyttelse på 96 % innenfor alle de delene av U-området Frysja som ikke allerede
er regulert med en områdeutnyttelse på 181 %, dvs. med et bruksareal på ca. 7 694 m2 BRA for
Frysjaveien 29 i stedet for de 16 000 m2 BRA som utbygger foreslår, vil samlet bruksareal og samlet
områdeutnyttelse for U-området Frysja bli henholdsvis ca. 142 175 m2 BRA og 136 %, med andre
ord en betraktelig høyere områdeutnyttelse enn selv de 125 % som kommuneplanen legger opp til
i utviklingsområder i ytre by med kollektivknutepunkt. Som PBE påpeker, ligger planområdet for
Frysjaveien 29 «langt fra et kollektivknutepunkt» (dok. 11/3, s. 30).
Med samme områdeutnyttelse som utbygger ønsker for Frysjaveien 29, også i de øvrige delene
av U-området Frysja som foreløpig ikke har fått ny regulering, dvs. en områdeutnyttelse på 200 %,
ville samlet bruksareal og samlet områdeutnyttelse innenfor U-området Frysja ha blitt henholdsvis
ca. 199 504 m2 BRA og 191 %. En områdeutnyttelse i denne størrelsesordenen er helt uakseptabelt
for utviklingsområder i ytre by, selv for utviklingsområder som ligger midt i et kollektivknutepunkt.
De trafikale konsekvensene av foreslått bebyggelse i Frysjaveien 29 og full utbygging av U-området
Frysja er kraftig underkommunisert i forslagsstillers planinitiativ, hvor det til og med gjengis sterkt
foreldete data for biltrafikken i Frysjaveien. Under henvisning til Statens vegvesens kartdatabase
hevdes det at Frysjaveien har en ÅDT på 4 700 kjøretøyer, derav 5 % tungtrafikk (dok. 20/3, s. 26).
Bymiljøetatens langt ferskere trafikktelling viser at Frysjaveien allerede i 2020 hadde fått ÅDT på
9 217 kjøretøyer, derav 11 % tungtrafikk. Trafikken vil øke med utbyggingen av U-området Frysja.
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Bydel Nordre Aker har da også lenge vært sterkt bekymret for trafikksituasjonen i området og stiller
seg tvilende til om en utvidelse av busstilbudet vil kunne sikre nok kollektivkapasitet når hele Frysjaområdet etter hvert skal fylles med boliger. I bydelens innspill til oppstartsmøtet for Frysjaveien 29
ber et enstemmig bydelsutvalg derfor om at «det vurderes om trikken kan forlenges fra Kjelsås til
Frysja og eventuelt videre mot Nydalen/Sagene» (dok. 8/1, s. 2).
En trikkeforlengelse anses som lite realistisk, og uansett som noe som vil ligge mange tiår fram i tid.
Av trafikkhensyn er det derfor viktig at områdeutnyttelsen i U-området Frysja blir lavest mulig, dvs.
ikke blir vesentlig høyere enn kommuneplanens retningslinje om samlet områdeutnyttelse på 100 %.
For at samlet områdeutnyttelse i U-området Frysja ikke skal overstige 100 %, kan gjennomsnittlig
områdeutnyttelse i den delen av U-området som hittil ikke har fått ny regulering, ikke være høyere
enn ca. 27,5 %, svarende til et bruksareal på ca. 2 200 m2 BRA i Frysjaveien 29. Også det urealistisk.
En så lav områdeutnyttelse vil ikke føre til at dagens bygningsmasse rives og erstattes av nye boliger,
verken i Frysjaveien 29, på andre eiendommer øst for Frysjaveien eller nordvest i U-området Frysja.
Etter vårt syn bør planforslaget for Frysjaveien 29 ha et bruksareal på 5 200 – 6 000 m2 BRA, dvs.
en områdeutnyttelse på 65–75 % for de ca. 8015 m2 av eiendommen som ligger øst for Frysjaveien.
Både ved planoppstart og varsel om utvidet planområde for Frysja skole anbefalte vi å erverve hele
eiendommen Frysjaveien 31 til skoleformål, dvs. også det vel 50 m brede partiet ut mot Frysjaveien.
Vi viste til at dette er nødvendig for å få tilstrekkelig uteareal for en skole med 840 elever, og gikk
imot at det tas 2 475 m2 av elveparken til uteareal for elevene, herav 1 174 m2 regulert til friområde
naturområde i KDP Akerselva miljøpark og 1 301 m2 som elveparken ble utvidet med i VPOR Frysja.
Det foreløpige plankartet av 8. april 2020 for Frysjaveien 31 gjengis under (PBE-sak 201709746-69).
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PBE anbefalte 18. januar 2021 at plansaken for Frysjaveien 31 avsluttes (dok. 81). Slik saken nå står,
vil barneskolen trolig først kunne tas i bruk om ca. 10 år, til stor skuffelse for alle barnefamiliene som
allerede har flyttet inn i ny leilighet, og kommer til å flytte inn i nye leiligheter, i U-området Frysja de
nærmeste årene. Dersom kommunen erverver også de resterende 5 562 m2 av tomta Frysjaveien 31,
bestående av godt og vel 900 m2 veiareal og ca. 4 625 m2 øst for Frysjaveien (jf. plankartet på s. 5 i
dette brevet), vil planarbeidet for skolen kunne tas opp igjen umiddelbart, så lenge en venter med å
rive den delen av eksisterende bygningsmasse som ligger innenfor den 25 m brede hensynssonen for
hovedvannledningen, inntil det nye stamnettet etter planen kan tas i bruk i 2028. Jf. hensynssonene
på begge sider av den blå hovedvannledningen med diameter 1500 mm på plankartet på forrige side.
Både skolebyggets bruksareal på 11 200 m2 BRA og tilstrekkelige utearealer for elevene kan plasseres
på en god måte på de to feltenes i alt 16 260 m2, dvs. uten at dette går på bekostning av elveparken.
Dette gir en områdeutnyttelse på 69 % for denne delen av U-området Frysja. En områdeutnyttelse på
69 % også i de øvrige delene av U-området som ikke har fått ny regulering, vil gi et samlet bruksareal
på ca. 127 255 m2 BRA og en samlet områdeutnyttelse på 122 % for U-området Frysja, dvs. tett opptil
områdeutnyttelsen for utviklingsområder i ytre by med, og ikke uten, kollektivknutepunkt.
Samlet områdeutnyttelse for U-området Frysja bør under ingen omstendighet overstige 125 %.
Turdraget, sumpområdet og naturverdiene langs Akerselva tilsier et lavt bruksareal i Frysjaveien 29
Til oppstartsmøte for Frysjaveien 29 sendte BYM inn denne landskapsplanen for Frysjaveien 29 og 31.
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På landskapsplanen har Bymiljøetaten lagt inn tiltak 11 i VPOR Frysja, grøntdraget ned mot Akerselva
i eiendomsskillet mellom Frysjaveien 29 og 31, og med et like stort grøntareal inne på eiendommen
Frysjaveien 29 som i VPOR Frysja og på plankartet for Frysjaveien 31 som vi har gjengitt på s. 7 i dette
innspillsbrevet, dvs. med identisk avgrensning av grøntdraget/parkdraget/turdraget mot sør.
Av planinitiativet for Frysjaveien 29 fremgår det at forslagsstiller ønsker å flytte parkdragets sørlige
formålsgrense på plankartet for Frysjaveien 31 lenger mot nord og samtidig snevre inn bredden på
parkdraget for å kunne bygge nærmere egen eiendomsgrense (dok. 20/3, s. 11, 17 og 27–30). Begge
deler vil være svært uheldig.
En forskyvning av parkdraget mot nord vil føre til at det ikke flukter med regulert parkdrag gjennom
eiendommen Frysjaveien 40, som har en bredde på 35 m ved byggegrensen i vest og 23 m ved
byggegrensen i øst, og 17 m i det smaleste partiet. Regulert avstand mellom bebyggelsen på de to
sidene av parkdraget er henholdsvis 40 m, 26 m og 21 m de samme stedene.
VPOR Frysja fastslår at grøntdraget skal ha en minimumsbredde på 17 m, med en minst 3 m bred
gangsti gjennom grøntdraget. Der parkforbindelsen er smalest, skal avstanden mellom bebyggelsen
på de to sidene av grøntdraget være minimum 21 m.
Forslagsstillers plangrep illustreres i planinitiativet ved overalt å benytte minsteavstanden på 21 m
mellom byggene i Frysjaveien 29 og 31 (dok. 20/3, s. 28) for å kunne legge bygg på henholdsvis 8, 7,
6 og 6 etasjer så nær eiendomsgrensen som mulig (s. 29–32).
På forslaget til plankart for Frysjaveien 31 er parkdraget vist med en reguleringsbredde varierende
fra 24 m på det smaleste to steder der formålsgrensen knekker, til 28 m ut mot Frysjaveien i vest og
37 m ved eiendomsgrensen for Frysjaveien 29 på elvesiden.
I Miljødirektoratets veileder «Planlegging av grønnstruktur i byer og tettsteder», heter det: «Turdrag
bør ikke være smalere enn 30 meter» (s. 24). Kommuneplan 2015 har en retningslinje til § 12.3 om at
«fremtidige turdrag bør ha en bredde på 30 meter», og en retningslinje til § 13.3 om byggefritt belte
på minst 12 m fra vannkant til ny bebyggelse på begge sider av bekkeløp. På VAVs ledningskart under
vises den historiske sidebekken til Akerselva i partiet mellom Frysjaveien 29 og 31 med røde stjerner.
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VPOR Frysja fastslår at den historiske sidebekken i grøntdraget mellom Frysjaveien 29 og Frysjaveien
31 skal gjenåpnes (s. 29). Bekken vil bli et svært positivt element i den grønne forbindelsen, men det
er viktig at det settes av tilstrekkelige arealer på begge sider av bekkestrengen til kantvegetasjon og
brede grøntarealer. Jf. at grøntdraget skal benyttes både som skolevei for barn og som turdrag for
allmennheten. I område- og prosessavklaringen til oppstartsmøtet for Frysjaveien 29 vektlegger da
også PBE dette turdragets sentrale rolle (dok. 11/3, s. 28): «Grøntdraget er ment som en forbindelse
for allmennheten mellom Akerselva og marka, gjennom Frysja.»
Bredden på grøntdraget i eiendomsgrensen mellom Frysjaveien 29 og 31 bør økes til minst 30 m
også i partiet langs nåværende bygningsmasse i Frysjaveien 29. For å styrke siktlinjen ned mot
Akerselva bør hele eller mesteparten av utvidelsen skje på eiendommen Frysjaveien 29, selv om
en eventuell utvidelse av skoletomta vil gjøre det enklere å utvide grøntdraget på motsatt side.
Ved varsel om oppstart av detaljregulering for Frysja skole, uttalte VAV følgende om den historiske
bekketraseen langs den søndre eiendomsgrensen for Frysjaveien 31, dvs. om gjenåpning av bekken
i dette grøntdraget (PBE-sak 201709746-22):
Vann- og avløpsetaten støtter åpning av historisk bekketrase over tomten.
Åpning av bekketrase foreslås tatt med som en rekkefølgebestemmelse.
I område- og prosessavklaringen til oppstartsmøtet for Frysjaveien 29 er PBE tydelige på at den
rørlagte bekken skal gjenåpnes (dok. 11/3, s. 28): «Innenfor grøntdraget skal en bekk, som i dag
ligger i rør, gjenåpnes. Denne må ha tilstrekkelig plass på begge sider.» På etatens anbefalingskart
(dok. 11/3, s. 27 og dok. 11/4, s. 11) er bekken gjenåpnet på hele strekningen ned til Akerselva.
På Bymiljøetatens landskapsplan (gjengitt på s. 8 i dette brevet) er bekken åpnet gjennom hele den
delen av grøntdraget som vises på landskapsplanen, men her er grøntdraget ikke vist i det nederste
partiet ut mot Akerselva. Spørsmålet om bekkeåpning er ikke kommentert i Bymiljøetatens innspill til
oppstartsmøtet for Frysjaveien 29 (dok. 9).
Spørsmålet om gjenåpning av bekken er heller ikke kommentert i Vann- og avløpsetatens innspill til
oppstartsmøtet for Frysjaveien 29, men VAV viser til hovedvannledningens viktighet og kommenterer
spørsmålet om håndtering av overvann og flomvann (dok. 6, s. 1–2):
Rett sør for tomta ligger en kritisk vannledning som det er svært viktig å ikke komme i
konflikt med ved utbygging på tomta. Ledningen må ikke berøres på noen måte av tiltak
som skal gjennomføres. […] Overvannsledningen under eksisterende finérfabrikk skal
utgå, mens nederste del av overvannsledningen, ned mot Akerselva, skal beholdes. […]
overskytende vann må tilføres den nederste delen av overvannsledningen […]. Av hensyn
til den kritiske vannledningen, vil sikker flomvei være via overvannsledningen, istedenfor
ut på åpent terreng, da VAV er bekymret for undergraving av den kritiske vannledningen.
VAV sier det ikke eksplisitt, men vi frykter at etaten har endret syn siden VAV kom med sitt innspill
ved varsel om oppstart for Frysjaveien 31, at tanken nå er at den historiske bekken ikke skal åpnes på
mer enn ca. halvparten av strekningen fra Frysjaveien ned til Akerselva, dvs. kun i det øverste partiet.
Som det fremgår av VAVs ledningskart (gjengitt på s. 9 i dette brevet), ligger overvannsledningen
svært langt fra den historiske bekketraseen. Avstanden er nesten 40 m der hvor overvannsledningen
og bekken krysser hovedvannledningen, og enda større videre oppover. Det vil være svært uheldig
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om den historiske bekken kun åpnes ned til den blå sirkelen (som muligens er ment å angi en kum)
på Bymiljøetatens landskapsplan (gjengitt på s. 8 i dette brevet), slik at bekkevannet derfra ledes i et
45 m langt, nytt rør ned til den nederste kummen for overvannsledningen på VAVs ledningskart, og
videre i eksisterende rør de siste 60 m ned til Akerselva. Ettersom VPKL Frysja er unntatt offentlighet,
vet vi ikke om dette er planen, men vi håper at så ikke er tilfellet.
Vi legger til grunn at den historiske bekken i eiendomsskillet mellom Frysjaveien 29 og Frysjaveien
31 gjenåpnes på hele strekningen ned til Akerselva, og at bekkevannet ikke ledes over 100 m i rør i
det siste partiet ut til Akerselva. Vi viser i den forbindelse til at hovedvannledningen ligger i et stort
sumpområde som gjennom en årrekke har mottatt betydelige mengder regn og flomvann, uten at
dette oss bekjent har skapt problemer, selv om hovedvannledningen ligger grunt.
Dersom Vann- og avløpsetaten kan dokumentere at risikoen for hovedvannledningen er for stor
ved en ordinær bekkeåpning, må det være mulig å nøye seg med å legge bekken i et trau på en
kort strekning oppstrøms og over hovedvannledningen. Trauet vil kunne dimensjoneres for å ta
unna like store vannmengder som overvannsledningen, dersom dette skulle være ønskelig eller
vise seg å være nødvendig.
Sumpområdet langs Akerselva vises tydelig på BYMs landskapsplan. Sumpområdet er del av et viktig
grønt- og våtmarksområde langs Akerselva. Planområdet grenser til våtmarksområdet og overlapper
med naturområdet som har dokumentert regional verdi (B-verdi).
Bymiljøetaten har pekt på at dette er «det største og best utviklede løvskogsområde langs Akerselva.
Området består i hovedsak av gråor-heggeskog eller gråor-askeskog, som har et rikt plante- og fugleliv. Området er det eneste større skogsparti som gjenstår langs Akerselva» (dok. 9, s. 2).
Kartet under, hentet fra PBEs planinnsyn, viser kartlaget for temakart T4 Naturmiljø i Kommuneplan
2015 (grønnprikket) sammenstilt med kartlaget som viser formålsgrensen mellom friområde (hvitt)
og bygge-/trafikkområde (brunt) i KDP Akerselva miljøpark. Som det fremgår av kartet, går KDP-ens
regulerte friområde stedvis lenger inn på eiendommen Frysjaveien 29 enn B-området i T4 gjør.
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Hvor langt det regulerte friområdet går inn på eiendommen Frysjaveien 29, fremgår enda tydeligere
av det originale plankartet for KDP Akerselva miljøpark (1990), som vi gjengir et utsnitt av under. Her
ses eiendomsgrensen tydeligere enn på det sammenstilte kartet på forrige side.
Vi minner om at arealbruken i KDP Akerselva miljøpark er «rettslig bindende for friområder»
(s. 30), og legger til grunn at friområdereguleringen videreføres i planforslaget for Frysjaveien 29.
Grøntområdet som er vist med B-verdi på temakart T4 Naturmiljø i Kommuneplan 2015 bør
reguleres som hensynssone med egne bestemmelser som sikrer mot inngrep, slitasje og skader.
Jf. bystyrets vedtak (sitert på s. 1 i dette brevet) i forbindelse med behandlingen av VPOR Frysja om
at grønnstrukturen i KDP Akerselva miljøpark (1990) og Kommuneplan 2015 skal legges til grunn ved
behandling av reguleringssaker innenfor planområdet for VPOR Frysja.
Det store sumpområdet i grøntområdet, jf. sumpområdets utstrekning på BYMs landskapsplan, og
dammen sørvest i sumpområdet, er sterkt bevaringsverdige. Dagens sti gjennom sumpområdet helt
ute ved elvebredden fra Svensenga bru og nordover svinger etter hvert innover i sumpen og ender
opp ved østspissen av eiendommen Frysjaveien 29. Denne stien bør sperres for gjennomgang og all
annen bruk i partiet gjennom sumpområdet. Sumpen er rik på kvasstarr, skogsivaks og sverdlilje og
har et yrende fugle- og dyreliv. En mengde fugler mellomlander her på vei til og fra sørlige strøk.
Sumpen inngår blant annet også i biotopen til beverne i området.
Gang- og sykkelveien på plankartet for KDP Akerselva miljøpark (sortprikket) er delvis lagt gjennom
sumpområdet. Regulert trasé bør justeres langs Frysjaveien 27 og 29 i tråd med BYMs landskapsplan
slik at forbindelsen i sin helhet legges på innsiden av sumpen, og ingen steder lavere enn kote 140.
Hele eller i det minste deler av forbindelsen bør etableres som trebrygge på påler, slik BYM foreslår.
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Som Bymiljøetaten påpekte ved bestilling av oppstartsmøte for Frysjaveien 29 (dok. 9, s. 2):
Bebyggelsen må holde god avstand til naturtypen i skråningen ned mot Akerselva. […]
Avstand må vurderes i forhold til blant annet byggenes skyggevirkning, fare for hogst
for å oppnå sol med mer. Som et minimum må trærnes rotsoner ivaretas, og man må
ikke bygge så nær at det er risiko for at man må felle trær som etter hvert kan utgjøre en
sikkerhetsrisiko (falle mot bygning). Videre må man vurdere hvilke tiltak som skal gjøres
i anleggsfasen og trekke byggene tilstrekkelig langt unna til at man unngår å skade trær
og deres rotsystemer. Avstand mellom naturtypen og byggegrop bør settes til minimum
8 meter. Dette arealet bør markeres med en hensynssone med egne bestemmelser
som sikrer naturtypen mot inngrep/skader.
Etter vårt syn bør avstanden mellom naturtypen (området med regional verdi) på temakart T4 og
byggegrop være mer enn 8 m. Det er flere grunner til det. Dersom en tillater bebyggelse ut i deler
av skråningen, vil det ikke være til å unngå at store deler av skråningen, herunder også B-området
(grønnprikket på kartet under) og friområdet nord for B-området (den hvite stripa på kartet) tas i
bruk av beboerne. Dette vil gjøre at området privatiseres og føre til slitasje og skader i B-området,
herunder også i sumpområdet. Skråningen bør fungere som en buffer mellom BYMs trebryggesti i
bunnen av skråningen, som skal være tilgjengelig for allmennheten, og de private utearealene for
beboerne på platået ovenfor skråningen.
På kartet under har vi lagt inn vårt forslag til byggegrenser for Frysjaveien 29 med rødt. Vi har trukket
byggegrensen ca. 8 m inn fra platåets kant for å gi plass til utearealer/forhager for beboerne oppe på
selve platået. På kartet har vi også lagt inn parkdraget (sortprikket) fra det foreløpige plankartet av
8. april 2020 for Frysjaveien 31 (gjengitt på s. 7 i dette brevet) i eiendomsgrensen mellom Frysjaveien
29 og 31. Vi har lagt inn parkdraget med samme avgrensning som på plankartet, men som allerede
nevnt, bør parkdraget gjøres bredere, dvs. utvides i sør til vist byggelinje mot nord for Frysjaveien 29.
Mot dette parkdraget bør det ikke være utearealer for beboerne i de nye boligene i Frysjaveien 29.
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Vi har lagt inn de samme byggegrensene på dette plankartet (her med blå strek). Som det fremgår av
kartet, flukter byggelinja mot nord med byggelinja mot parkdraget i Frysjaveien 40 på motsatt side av
Frysjaveien. Etter vårt syn er det åpenbart at byggelinja mot nord for Frysjaveien 29 bør legges her.
Som det fremgår av plankartet vil arealet som kan bebygges, med vårt forslag til byggegrenser, være
ca. 3 100 m2. Med bygg i 4 etasjer ut mot Frysjaveien og nedtrapping av byggehøydene til 2–3 etasjer
mot Akerselva vil det kunne innpasses et bruksareal på 5 200 – 6 000 m2 BRA, slik vi alt har foreslått.
Forslagsstiller gjør i planinitiativet et nummer av at en større del av parkdraget, både i VPOR Frysja
og i utkastet til planforslag for Frysjaveien 31, er planlagt lagt på eiendommen Frysjaveien 29 enn på
eiendommen Frysjaveien 31, anser at en slik skjevfordeling av grøntdraget er urettferdig og mener
at det bør tas like store arealer fra hver av de to eiendommene (dok. 20/3, s. 11, 17, 28–29 og 35).
Det som ville være urettferdig, var om OBOS og Stor-Oslo Eiendom skulle få bygge hele 16 000 m2
BRA i Frysjaveien 29 etter at Frysjaveien 40, 42 og Kjelsåsveien 172 ble regulert med et bruksareal på
hele 89 200 m2 BRA. Ved omregulering av Frysjaveien 31, 33 og 35 og Kjelsåsveien 168, 170 og 174
ville bystyret da bare kunne tillate svært beskjedne byggevolumer for ikke fullstendig å sprenge den
områdeutnyttelsen (100 %) for U-området Frysja som bystyret selv har vedtatt i Kommuneplan 2015.
OBOS og Stor-Oslo Eiendom var godt kjent med alt dette da Frysjaveien 29 ble ervervet, og bør av
hensyn til turdraget, sumpområdet og naturverdiene langs Akerselva akseptere at eiendommen får
et bruksareal som er 10 000 m2 BRA lavere enn det planinitiativet legger opp til.
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