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Byggesak 201 902776

– rammesøknad for Gladengveien 3-7

Behovet til en felles ellipseplass med de pålegg som ble gitt
for Gladengveien 4-6 må være styrende for utformingen av
det speilvendte bygget Gladengveien 3-7

Vi ser av saksinnsyn at rammesøknaden for Gladengveien 3-7 anses som komplett med underlag og er klar til
behandling. Vi har ikkefått adgang til underlagsdokumentene før nå, og ber derfor at vår kommentar til saken
tas hensyn til. Vi ser at utbygger gjentar mange av sine påstander.
Vi viser til våre uttalelser 01 .1 0.1 8 og 25.02.1 9.

1 . Uteoppholdsarealer —mangler. Det er planlagt 700 m 2 for stort boligareal
Det angis at det mangler ca. 1 75 m2 uteareal. Det betyr med andre ord at det er planlagt ca. 700 m2 for stort
boligareal. En slik arealreduksjon oppnås ved å redusere bygg C til 7 etasjer.
I tillegg til at det er gunstig med lavere høyde mot Østre parkdrag, gir dette en bedre tilpassing til nabobyggene
mot parkdraget som er kotesatt til hhv. 77 og 79,9. Da vil også bygget innfri planprogrammets føringer som
angir at 7 etg er maksimaltetasjeantall forkjerneområdet.
Utbygger henviser stadig til angitt maksimal utnyttelsesgrad for tomten. I reguleringsplaner er det vel vanlig å
angi både maksimum og minimumsutnyttelse på et vis som gir litt fleksibilitet i utarbeidelsen av en optimal
løsning. Når boligarealet økes så mye i forhold til opprinnelig plan som her, er det naturlig at utnyttelsen må
justeres ned, slik at krav til minimums uteareal oppfylles. I sær her hvor det skisseres en mulig
tilleggsbebyggelse på bygg D når Gladengveien 3B bygges uti samsvar med plan. Det vil høyst sannsynlig gi
ytterligere manko i utearealer. Vår anbefaling er derfor å redusere bygg C til 7 etg slik at nåværende
minimumskrav til utearealer innfris.

2. Estetisk utforming i forhold til seg selv, Ellipseplassen og omgivelsene for øvrig
Som nevnt var det en lang prosess med mange omprosjekteringer før våre bygg i Gladengveien 4-6 innfridde
Plan- og bygningsetatens kravtil god estetisk utforming i forhold til seg selv, Ellipseplassen og omgivelsene for
øvrig. Vi kan forstå at andre tider krever andre vurderinger. Men når Plan- og bygningsetaten hadde så sterke
detaljerte innvendinger mot hvordan vårt bygg skulle se ut, ser vi på det som en forutsetning at PBE bør gi
samme vurderinger overfor den andre halvparten av bygningsmassen på Ellipseplassen. Det er ingen nye forhold
som skulle tilsi et slikt stilbrudd med vårt bygg. Vi skjønner ikke hvilke byplanmessige forhold som tilsier at våre
bygg ikke skal brukes som en mal for Gladengveien 3-7.
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2.1 Balkonger 
De sammenhengende, langsgående balkongrekkene i 4-6 etg mot Gladengveien bryter med kommunens egen 
balkongveileder som angir at balkongenes lengde ikke bør dominere fasaden for mye og at hele utformingen må 
velges på bakgrunn av den eksisterende bygningen og det uterommet balkongen blir en del av. 
Den skisserte løsningen flytter fasaden visuelt utover og eliminerer mye av inntrappingen over andre etasje som 
er helt essensiell for opplevelsen av Ellipseplassen. Skissert materialvalg i skillevegger og rekkverk gir også 
fasaden et tyngre og mørkere uttrykk enn en løsning hvor balkongene underordner seg fasaden både med 
hensyn til utforming og materialvalg. Vi mener derfor at man bør velge en balkongløsning tilsvarende vår som 
gir en lettere, åpnere og mer harmonisk innramming av Ellipseplassen enn den foreslåtte løsningen. En slik 
løsning vil også innfri alle relevante føringer i balkongveilederen. 
 
 
2.2 Ellipseformen 
Plassens ellipseform er definert med byggelinjer for de to nederste etasjene og hvor inngangene til 
næringsarealene hos oss ligger i byggelinjen uten inntrekninger av noe slag som forstyrrer oppfattelsen av 
formen.  
Vi forstår ikke hensikten med de foreslåtte inntrukne inngangspartiene på næringslokalene nærmest 
Petersborgaksen og mot FA1. Siden de forstyrrer oppfattelsen av ellipseformen forventer vi at de påtales og 
endres, slik at ellipseformen opprettholdes uforstyrret. 
 
 
2.3 Balkonger på gavlene mot Petersborgaksen og FA1 
Som det framgår av 201001588-15 av 21.9.2010 ble det ved arbeidet med våre bygg påpekt at vi ikke kunne ha 
hjørnebalkonger mot Gladengveien mot nord og syd i 2.-5. boligetasje, og at balkongene kun skulle vende 
mot Gladengveien og trekkes inn fra hushjørnet slik at hushjørnet dannet omramming av bygningsvolumet.  
Denne formuleringen tilsier at balkonger på nevnte gavlvegger ikke kunne aksepteres og vi har 
forventet en påtale og endring av tilsvarende balkonger på bygg A og B. 
 
 
2.4 Skjerming av Ellipseplassen 
Vi mener det er svært uheldig at byggene mot Gladengveien skilles med en 14 meter bred åpen 
gang/innkjøringstrase. Hvis byggene blir sammenføyd over 3 etasjer som opprinnelig planlagt, blir plassen 
klarere definert og får bedre skjerming mot aktiviteter på og langs kjøretraseen. Det gir bedre forhold for de 
tiltenkte møteplassene.  
En slik sammenbygging vil i tillegg gi muligheter for et økt boligareal som fullt ut kompenserer for arealet som 
tapes ved å redusere bygg D til 7 etasjer i tråd med planprogrammets føringer. De nevnte endringene mener vi 
vil få bygningsmassen til å virke mer harmonisk og bedre tilpasset sine omgivelser. 
 
 
3. Det er forbedringspotensiale for bedre tilpassing til Ellipseplassens forutsetninger. 
Som det også framgår av 201001588-15 av 21.9.2010 presset PBE stadig på for å få vår byggherre til å endre 
løsninger for at PBEs helhetssyn skulle oppnås. Det stadige påtrykket sammen med vilje til å søke alternative 
løsninger, fikk våre arkitekter til å finne nåværende løsning. Da må det også finnes et forbedringspotensiale for 
Gladengveien 3-7 på dette området, et forbedringspotensiale som vi ikke kan forstå er brukt av tiltakshaver og 
som PBE bør presse fram. 
 
 
For styret i 
Ellipsen borettslag 

Ove Bengt-Berg 
Styreleder	


