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Plan- og bygningsetaten  
Boks 364 sentrum 
0102 Oslo 
 
e-post: postmottak@pbe.oslo.kommune.no 
kopi til saksbehandler: Gro Jensen Vig 
 
 
Deres ref.: 201310047-133          Oslo, 06.11. 2016 
 
 
 
 
Det vises til brev fra Plan- og bygningsetaten av 18. oktober 2016 med justert forslag til detalj-
regulering for Treschows gate 16.  
 
Sameiet Lilleborg Det Lille Grønne (DLG) har følgende merknader til de framlagte forslagene: 
 
Alternativ 1:  
Vi kan ikke se at justert forslag gir noen forbedringer i forhold til tidligere utgaver av dette 
alternativet.  
 
Tillatt bruksareal er kun redusert med 700 m2 som har en forsvinnende liten effekt i den store 
sammenhengen. Antall boliger er opprettholdt, så "presset" på tomten er like stort som i opprinnelig 
forslag. Tomten er i forslaget fortsatt utnyttet godt over smertegrensen, det viser både foreslåtte 
høyder og satte avstander mellom byggene. At det i så lukkede tette gårdsrom skal kunne etableres 
boliger med god bokvalitet, også tatt i betraktning problematiske solforhold og støyforhold, stiller vi 
oss meget kritiske til.  
 
Slik vi vurderer forslaget åpnes det nå for å bygge for mye, for høyt og for nært Akerselva (noen steder 
mindre enn 20 m). Elva har tidvis meget stor vannføring, og dette forslaget synes derfor å ligge alt for 
nært elvebredden.  Vi viser her til uttalelse fra Oslo Elveforum der det klargjøres hvordan man skal 
regne avstanden fra elva. 
 
Forslaget vil heller ikke sikre et godt turveidrag eller friområde langs Akerselva. Dette vurderer vi som 
meget uheldig, da vi som naboer daglig er vitne til den store trafikken av fotgjengere og syklister langs 
den ellers så flotte turtraséen. Treschowsgate 16 er også et viktig område langs Akerselva med tanke 
på vern av et unikt naturmiljø, dette gjelder spesielt forekomsten av løvtrærne svartor. Et godt tur-
veidrag er avgjørende for at naturopplevelsen av den sammenhengende  "grønn/blåe" vandringen 
langs Akerselvas bredder skal sikres for fremtidige generasjoner. At turveien fortsatt i forslaget ligger 
delvis i hensynssonen for naturmiljø og faresonen er meget problematisk og burde ikke godkjennes. 

 
De innregulerte forslagene på avkjøringer til eiendommen er stadig veldig problematiske. Med en så 
urealistisk høy fortetting av boliger på dette lille området vil trafikkbelastningen til avkjøringen i krys-
set Ivan Bjørndals gate/Treschows gate bli enda mer farlig for syklister, gående og traffikanter enn den 
er i dag. Allerede i dag, med nåværende trafikkmengde, er det flere uheldige situasjoner i dette krysset 
ukentlig.  
 
Det er ytterst uheldig at forslaget heller ikke oppfyller samlet felles uteareal SFUA for større barn. Lille-
borg som boligområde er allerede i dag i mangel på gode fellesarealer for større barn, hvis det oppret-
tes et boligprosjekt på nabotomten med nedprioriterte utearealer  av dårlig kvalitet vil dette være 
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svært uheldig for området som helhet, da det er vedlig mange barn som bor her - og som passerer 
igjennom på gåturer langs Akerselva. Et alternativ med skole vil i motsatt tilfelle forbedre denne situa-
sjonen, da utearealene sansynligvis vil kunne benyttes av alle utenfor skolens åpningstid.  
 
Forslagets vedlagte illustrasjon på utregning av uteareal (vedlegg 7) ser ikke ut til å være samsvarende 
med tilhørende utomhusplan (vedlegg 8)  som viser at mye av området betegnet som SFUA og ute-
areal vil beslaglegges til gangsoner, kjørbar vei og adkomstforbindelser mellom husene. Vi ber om at 
PBE tar en ekstra grundig gjennomgang av disse to vedleggene med tilhørende tall.  
 
Basert på opplysninger fra Plan og Bygningsetaten er mønet på bygningen rett til venstre for 
siktelinjen i fotografiet under 86 moh. I og med at siktelinjen går flere etasjer lavere enn bygningen, 
kan den umulig være stort mer enn 75-79 moh. Det er helt åpenbart at siktelinjen er ment for å vise 
maksimal byggehøyde. Vi forutsetter at Plan og bygg tydeliggjør denne problemstillingen når saken 
skal til politisk behandling. 

 

 

 

 

 
 
Foreslått bygningsmasse fremstår som veldig kompakt og massiv. At forslagsstiller ikke har levert opp-
daterte snitt og soldiagrammer sees på som veldig uheldig, da dette er et prosjekt som legger opp til 
en tett og høy bebyggelse I forhold til de omkringliggende omgivelser. Høydereduksjoner i forhold til 
tidligere alternativer er erstattet med økt høyde på andre deler av bygningsmassen.  
 
Illustrasjonene som foreligger ser heller ikke ut til å gi et riktig bilde. Vi har derfor tillatt oss å legge ved 
egne illustrasjoner for å vise hvordan dette vil bli i virkeligheten (se nedenfor). Illustrasjonene viser 
maksimal høyde slik det er gitt i plankartet. Vi mener illustrasjonene i den begrensede høringen gir et 
feilaktig inntrykk, og gir for dårlig innsikt i både relative høyder og hvor tett bygningene blir liggende. 
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Illustrasjon 1: 
Sameiene Lilleborg B1 og B2 til venstre (lys grå). Foreslått bygningsmasse i alternativ 1 er markert gule.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Illustrasjon 2.  
Sameiene Lilleborg B1 og B2 til høyre er markert hvite (til høyre i bildet). Eksisterende lagerbygning er 
markert som gjennomsiktig. Foreslått bygningsmasse i alternativ 1 er markert gule. 
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Illustrasjon 3.  
Sameiene Lilleborg B1 og B2 er markert grå (til høyre). Foreslått bygningsmasse i alternativ 1 er 
markert gule. 

 
 
 
Det foreslåtte alternativet med sin høye, ensartede, tette og innelukkede illustrerte bebyggelse står i 
sterk kontrast til det eksiterende bomiljøet på Lilleborg og ellers langs Akerselva. Det er en viktig fel-
les kulturarv som ligger i den gamle industrihistorien og restene av disse byggene langs elvebredden. 
Forslaget slik det foreligger nå hensyntar ikke dette på noen måte. Det gjør tvert om det motsatte - 
nemlig undergraver områdets stedkarakter, naturmangfold, særpreg og historie. 
 
Vår konklusjon:  

 Alternativ 1 er i strid med flere interesser – både med tanke på natur, miljø og generell trivsel i 
området.  

 Plan- og bygningsetaten må sikre at det er samsvar mellom bestemmelser, plankart og 
nødvendige illustrasjoner før forslaget oversendes til politisk behandling.  

 Forslaget undergraver områdets stedskarakter, naturmangfold, særpreg og historie. 
 
 
Alternativ 2:  
Forslaget om å benytte Treschowsgate 16 til skoleformål stiller vi oss, under noen forutsetninger, 
positive til.  

Det aller beste for dette området hadde vært om kommunen overtok tomta og omregulerte den til 
friområde. Vi ser imidlertid at den store befolkningstilveksten i området sannsynligvis vil føre til et 
behov for flere skoletilbud. Vi ser også positivt på muligheten for å få en flerbrukshall som åpner for et 
utvidet tilbud på kveldstid. Det vil også være et positivt bidrag til nærmiljøet og turgåere langs 
Akerselva, dersom det etableres en skolegård som kan være åpent for lek utenfor skolens 
åpningstider. 

Imidlertid tror vi det kan komme til å bli en «trafikkfelle» der hvor gående og syklende langs elva 
kommer til å krysse Ivan Bjørndals gate. Vi mener derfor at gang- og sykkelvei bør legges i en tunnel 
(kulvert) som forebyggende trafikksikringstiltak. 

For å kunne gi vår støtte til dette forslaget forutsetter vi følgende: 

 At bygningen(e) blir vesentlig lavere enn kote 86 (jfr. vår argumentasjon under Alternativ 1). 

 At det sikres en turvei gjennom tomta som kobles på eksisterende turvei.  

 At det blir et bredt grønt belte ned mot elva. 

 Gang- og sykkelvei i tunnel under Ivan Bjørndals gate. 
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Vår konklusjon:  
Under de forutsetninger som er gitt ovenfor støtter vi alternativ 2.  Vi mener at kommunen bør 
erverve tomten nå og sikre dens fremtid som skolealternativ. 
 
 

For Sameiet Lilleborg Det Lille Grønne (DLG) 

Mona Lunde Martinsen 
Styreleder 
 

 
 
 


