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                             Ensjø, 8. mai 2018 

 

Plan- og bygningsetaten 
postmottak@pbe.oslo.kommune.no 
 
Uttalelse - oppstart av plan Skedsmogata 25 – saksnummer 201801331 
Med beklagelse ser vi at Skedsmogata 25 vil primært bli regulert til boligformål til tross for at tomten 
synes mer egnet til næringsvirksomhet.  Ved den videre planleggingen, mener vi at det det blir viktig å 
ta hensyn til flg. forhold: 

 

Framtidig jernbanestasjon på Ensjø 

Tøyen jernbanestasjon er lite brukt. Dersom den flyttes til Ensjø, vil langt flere benytte jernbanen for 
hurtig forflytning til Grefsen, Nydalen og Kringsjå. Samtidig ville de store tilliggende boligområdene få 
rask tilgang til flotte friluftsområder i Lillomarka og Nordmarka via stasjoner som Movatn, 
Varingskollen, Stryken og Grua. Dette aspektet bør diskuteres grundig med ansvarlige myndigheter så 
tidlig som mulig i planleggingsprosessen. 

Vi ser for oss at perronger kunne ligge rett bak Skedsmogata 25 og at sørgående spor kunne knyttes 
til bygget via broforbindelse/trapper. Det kunne skape et spennende og godt trafikkert uterom med 
gode vilkår for kioskvirksomhet, bakeri/kafe ol. 

 

Leilighetssammensetning 

For boligformål, mener vi at tomten har en utsatt beliggenhet der den ligger klemt mellom T-banen og 
jernbanen, med lang og høy gangbro som gir innsyn til byggets nordvestre langside og med høye 
nabobygg som både gir skygge og andre ugunstige lokalklimatiske forhold.  

På den andre siden, gjør den sentrale beliggenheten med gode kommunikasjoner leilighetene 
attraktive for de som ønsker å drive med korttidsutleie – også av typen airbnb. Utstrakt leievirksomhet 
av denne typen kan påvirke lokalmiljøet svært negativt og er forhold som bør tas med i betraktning når 
leilighetsfordelingen fastsettes. Andel små leiligheter og leiligheter med utleieandel bør derfor ikke 
utvides utover norm – heller reduseres. 

Det ville være gunstig dersom prosjektet kunne etableres som et borettslag siden det begrenser 
eiernes muligheter for å investere i korttidsutleie.  

 

Uteareal  

Det legges opp til at «overskudd» på uteareal fra felt B1 godskrives prosjektet, slik at det lettere kan 
oppfylle angitt minimumskrav på 16 % uteareal hvorav minimum 60 % på bakkeplan. Dette beskjedne 
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utearealet på bakkenivå bør derfor ubetinget oppfylles gjennom arealer mot sørøst, slik at vi unngår 
forhager og private uteplasser mot de offentlige torgene langs gangbroen og mot Kampenpassasjen. 

Utforming av ev. balkonger mot torg og gangbroen som gir så bredt innsyn, bør også vurderes nøye 
slik man unngår konflikt mellom det offentlige og private. Ev. utkraging av balkonger mot torg og 
gatetun bør etter vår oppfatning begrenses til 1,6 m som for Tyngdepunktet for øvrig. 

 

Takterrasse og gesimshøyder 

Takterrasser har dessverre blitt en nødvendighet for å oppfylle minimumskravene til uteareal. Vi 
mener at det stilles generelt for få krav til utforming av nødvendige oppbygg for å ivareta behovet for 
heis, trapp og tekniske rom. I flere nærliggende prosjekter ser vi at takoppbyggene fortoner seg som 
en ekstra boligetasje. For boligprosjekter på Tyngdepunktet, var det forutsatt maks. 7 etg. Foreslåtte 8 
etg. representerer en etasjeøkning på 14 %. Sammen med et takoppbygg som visuelt fortoner seg 
som en ekstra etasje, øker dette til hele 29 %! 

Siden takterrasser er definert som uterom og fordi det ikke er naturlig med overbygging av uterom, 
mener vi at overbygg/pergolaer bør forbys. Utemøbler må tåle regn, snø og sol, så vi ser ikke behov 
for oppbevaringsrom for slikt på tak. Rekkverk bør være gjennomsiktig for å redusere den visuelle 
påvirkningen. Og her hvor bygget er planlagt i nedtrappende høyder fra torget, bør 
takterrasse/takoppbygg ikke tillates på bygget mot torget. 

 

Lokalklimatiske forhold 

I dette prosjektet mener vi at nye lokalklimatiske analyser bør utføres, slik at man får oppdaterte 
opplysninger om sol/skyggeforhold, vindhastigheter og risiko for luftforurensing/inversjon basert på de 
nå godkjente byggehøydene inkl. takoppbyggenes størrelse, utforming og plassering. Resultatet av 
disse analysene bør legges til grunn når man bestemmer plassering og utforming av både leiligheter 
og utearealer, slik at man sikrer at alle gjeldende normer innfris. 

 

Byggets visuelle påvirkning av det sentrale Ensjøområdet. 

Skedsmogata 25 har stor betydning for oppfattelsen av hele det sentrale Ensjøområdet. Det utgjør 
fondveggen i Ensjø Torg – godt synlig fra store deler av Gladengveien.  

Bygget markerer også inngangen til Ensjø fra Kampenområdet som er mye brukt av både fotgjengere 
og syklende. Denne gangveien er relativt smal og bygningene rundt svært høye. Området kan derfor 
lett få et dystert preg hvis man ikke velger en utforming som motvirker dette. 

Vi håper derfor på et bygg med lyse, vennlige fasader med mye bruk av glass som gir luftighet på 
dagtid og lys på kveldstid.  

Vi ber også om at det fastlegges normer for skilting av virksomhetene i første etasje mot offentlige 
områder, slik at vi får en enhetlig og god markering av samme type som tilstrebes for Gladengveien 4. 
Ellers risikerer vi et kaos av grelle reklameskilt som forsimpler området. 

 

For Ellipsen borettslag 

Ove Bengt Berg, styreleder 

 

  


