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Kommentar til HRTBs skriv 18.12.18  
«Gladengveien 3-5 og 7 - svar på anbefalt omprosjektering» 
 
Vi ser til vår tidligere uttalelse, PBEs forslag til omprosjektering 18.12.2018 (201813990-23) og til HRTBs 
brev 21.12.2019. 
 
På samme vis som gjaldt våre bygg i Gladengveien 4-6, registrerer vi med tilfredshet at Plan- og 
bygningsetaten (PBE) går nøye inn i prosjektet Gladengveien 3-7. Som nevnt er vi svært glade for PBE sitt 
inngrep ved planleggingen av våre bygg siden vi mener det bidro til at vi fikk en langt bedre løsning for alle 
involverte parter. Arbeidet med de krav som ble stilt til vårt prosjekt, legger nødvendige føringer for 
hvordan PBE bør stille tilsvarende krav for utformingen av Gladengveien 3-7. Tiltakshaver argumenterer 
sterkt mot omprosjektering i tråd med anbefalingen fra PBE. Ellipsen borettslaget ber PBE om ikke gå tilbake 
på sine krav om omprosjektering av 18. desember 2018.   
 
Siden tiltakshaver for Gladengveien 3-7 kommer med enkelte påstander om våre bygg og retningslinjer om 
utearealer i sitt svar på anbefalt omprosjektering, håper vi at etterfølgende kommentarer fra vår side kan 
bidra til å klargjøre forholdene: 
 
 

1. Antall balkonger, utforming og visuell effekt. 
Under punkt 2 skriver tiltakshaver:  
«I sammenlignbare boligprosjekter bygges det i dag svært sjelden balkonger med dybde mindre enn 2,0 meter. Som 
nevnt i vårt forrige brev, har nabobygget på motsatt side av Ellipseplassen fått dispensasjon for en utvidelse til denne 
dybden ut fra samme begrunnelse. Balkongene på den siden er riktignok kortere i utstrekning og færre enn i våre 
bygg, men det skyldes at fasaden ut mot Gladengveien for dem er «baksiden».  
De har orientert balkongene primært mot nordvest, dvs. mot kveldssolen som er mest attraktiv for de 
fleste.  
 
Antall balkonger mot Gladengveien 
Antall balkonger burde i prinsipp reflektere antall leiligheter mot den aktuelle fasaden. I våre bygg er det fem 
leiligheter mot Gladengveien i hver av blokkene i etasjene 4-6 (boligetasje 3-5), For Gladengveien 3-7 er det 
tilsvarende planlagt 5 leiligheter mot Gladengveien i hver av blokkene. Antall balkonger som diskuteres er 
med andre ord helt likt.  
 
Utforming og visuell effekt 
Det er den foreslåtte planløsningen med en sammenhengende balkongrekke som gir det massivt preget – 
både ved at fasaden visuelt flyttes utover og fjerner mye av den ønskede inntrappingen over to etasjer og ved 
at leilighetene får nesten uhensiktsmessige lange terrasser. Velges en slik langstrakt, sammenhengende form 
kan vi ikke se at det er mulig å fravike kravet på maks 1,6 m dybde. En slik langstrakt sammenhengende form 



bryter med utformingen av vårt bygg, i praksis pålagt av PBE, og vi kan ikke akseptere at PBE godtar en 
annen løsning for den motsatte bygningen som skal utgjøre en helhet.  
Ved å velge en løsning tilsvarende våre bygg, med utenpåhengte balkonger på ca. 2 x 3,3 m per leilighet og i 
samme materialer som hovedfasaden, mener vi at saken stiller seg annerledes. Da vil balkongene framstå som 
underordnede elementer, slik at hovedfasaden definerer bygningvolumet og gir ønsket inntrapping som er 
essensiell for opplevelsen av ellipseformen på gateplan. Samtidig vil leilighetene få en balkongutforming med 
ønsket brukervennlighet. Ved samme balkongløsning som hos oss, mener vi at det bør kunne gis en 
dispensasjon for 2 m dybde på balkongene. 
 
For- og bakside 
Plasseringen av blokkene langs Gladengveien gjør det vanskelig å utpeke en konkret for- og bakside på 
byggene våre. Det kommer mer lys inn i leilighetene fra den sydøstlige fasaden enn den nordvestlige hvor 
sola kun kommer rundt i sommerhalvåret. Fordelen uansett ved våre bygg, er at etter pålagt 
omprosjektering ble nesten alle leilighetene gjennomgående, slik at de både har balkonger og lys inn fra 
begge fasadesider.  
Samme fordel vil tiltakshaver oppnå dersom de i sin omprosjektering legger vekt på å få flere gjennomgående 
leiligheter med balkonger både mot Gladengveien og innvendig tun. Samtidig vil de lettere tilfredsstille 
kravene til stille side. 
 
 
2. Innglassing av balkonger og krav til uteareal 
Under punkt 3 skriver tiltakshaver  
 «Med innglassing av de aktuelle balkongene mot Gladengveien, vil vi få et samlet uteoppholdsareal som tilfredsstiller 
støykravene på langt over reguleringskravet. Overskuddet er ca 240 m2.  
Dersom vi fjerner innglassingen på balkongene i 4.,5. og 6. etasje reduseres arealet med ca 510 m2 og det blir i 
stedet et underskudd. Når vi summerer begge gårdsrom og øvrige balkonger/terrasser over 6,5 m2, mangler vi ca 
270 m2» 
 
Innglassing av balkonger strider mot kommunens retningslinjer for både nye og eldre balkonger.   
Da Gladengveien 15 søkte om innglassing av balkonger (saksnr 201509483), ble det avslått av to grunner – 
de rent estetiske, men også på grunn av tap av uteareal siden innglassede balkonger ikke defineres og 
regnes med som uteareal. Ut fra tiltakshavers argumentasjon, virker det ikke ut til at de er klar over dette 
faktum. 
Tiltakshaver bør derfor legge vekt på å ha åpne balkonger mot Gladengveien, slik at disse teller med som 
utearealer. Da har de større muligheter for å kompensere for manglende utearealer ved justering av 
balkonger mot tun og Østre parkdrag — dersom de ikke vil fjerne en boligetasje på indre bygg for å få 
takterrasser. 
 
3. Balkonger på endeveggene 
Vi registrerer at tiltakshaver ikke har krevd opprettholdt balkonger på endeveggene, og vi forutsetter at det 
som for oss ikke aksepteres.  
 
Oppsummering 
Vi kan ikke forstå annet enn at det er mulig for tiltakshaver for Gladengveien 3-7 å finne gunstigere løsninger 
for seg selv, framtidige beboere og lokalmiljøet med å godta omprosjektering av punktene PBE har påpekt. 
Særlig viktig er det med frittstående balkonger. Bare ved å gjøre dette kan planen og intensjonen for 
inntrykket av ellipseplassens sentrale plassering for hele Ensjø bli ivaretatt.  
 
 
For Ellipsen borettslag, styret 

Ove Bengt Berg, styreleder 
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