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VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR 
ØSTERDALSGATA 1 PÅ VÅLERENGA

I henhold til plan- og bygningsloven §12-8 varsler vi herved oppstart av detaljregulering for 
Østerdalsgata 1. Forslagsstiller er Østerdalsgata 1 Prosjekt AS, og Asplan Viak er fagkyndig 
plankonsulent. Vigsnæs+ Kosberg ++ arkitekter AS er arkitekten bak forslaget, og Asplan Viak har bl.a. 
rollen som landskapsarkitekt. Geir Rognlien Elgvin i NSW Arkitektur bistår i medvirkningsarbeidet.

Frist for innspill er 03.06.2020.

Planområdet

Avgrensning av planområdet er vist i kartskissen nedenfor, markert med sort, stiplet linje.  
Utviklingsområdet utgjøres av Østerdalsgata 1 A-L (vist med rødt omriss), gårds- og bruksnummer 
232/400. Deler av tilstøtende veiarealer (gbnr 999/150 og 999/670, eid av Oslo kommune) og arealer 
mot Gjøvikbanen (gbnr 231/111, eid av Bane NOR) er inkludert i planområdet for å åpne for 
justeringer av disse, men det er per nå ikke planlagt å endre reguleringen her. 
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Bakgrunn

Østerdalsgata 1 er regulert til industri i S-2255, men denne planen er opphevet av Kommuneplan for 
Oslo, vedtatt i 2015. Kommuneplanen avsetter området til nåværende bebyggelse og anlegg.

Eksisterende bebyggelse huset tidligere Sætre kjeksfabrikk, men på 1960-tallet flyttet kjeksfabrikken 
til Kolbotn. Siden den gang har bebyggelsen huset diverse forretninger, kontorer, kulturrelatert 
virksomhet og annet. Eiendommen er oppført på Byantikvarens gule liste som bevaringsverdig.

Sameierne i Østerdalsgata 1 har lenge har hatt et ønske om å utvikle eiendommen. I 2018 inngikk de 
en avtale med Bonum AS for å utvikle eiendommen. Østerdalsgata 1 Prosjekt AS er et datterselskap 
til Bonum.

Prosjektet

Hensikten med detaljreguleringen er å legge til rette for boliger og blandete formål. Det meste av 
eksisterende bebyggelse vil bestå og omformes til ny bruk, og de ulike eksisterende bygningene 
omformes på sine premisser og legger slik grunnlag for en variert boligsammensetning. Det foreslås å 
bygge på deler av eksisterende bebyggelse, og kvartalet vil sluttføres med et bygg mot Strømsveien 
hvor høyeste del tilsvarer eksisterende bebyggelses maksimale høyder. Til sammen foreslås det rundt 
90 leiligheter, og det planlegges for at alle boliger vil være gjennomgående.

I tillegg til boliger planlegges det lokaler til diverse andre formål, som forretning, bevertning, 
tjenesteyting og kulturformål. Fordeling mellom ulike formål er ikke landet.

Perspektiv forslag til ny bebyggelse
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Gesims- og mønehøyder på eksisterende bygg, vist med kotehøyder

Gesims- og byggehøyder på foreslått nybygg og påbygg, vist med kotehøyder
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Videre utvikling av prosjektet

På vegne av forslagsstiller, sendte Asplan Viak inn bestilling av oppstartsmøte i februar 2020, og 
oppstartsmøte ble avholdt 30.03.2020. Dokumentene i saken finner du på 
www.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn. Saksnummer er 202002020. 

Forslagsstiller er nå, sammen med sine rådgivere, i gang med å bearbeide prosjektet. Blant temaer 
det jobbes særskilt med er det verdt å nevne bruken av bakgårdene og utforming av disse, 
henvendelse mot Strømsveien og Østerdalsgata, og programmering og bruk av bygningenes 
førsteetasjer. Informasjon om prosjektet legges ut på www.osterdalsgata1.no.

Innspill til varsel om oppstart

Med dette varselet starter nå en formell høringsperiode, hvor de som er berørt av eller har meninger 
om prosjektet har anledning til å sende sine innspill. Innspill kan sendes til 

Asplan Viak AS v/ Liv Kaasen, PB 337, 0101 Oslo, eller på epost til liv.kaasen@asplanviak.no. Fristen 
for innspill er 03.06.2020. 

Innspillene som sendes i denne perioden vil bli referert og besvart av både forslagsstiller og Plan- og 
bygningsetaten (PBE) som del av planbeskrivelsen. Du vil derfor ikke nødvendigvis få svar direkte, 
men innspillene vil bli tatt med i videre utvikling og saksbehandling av prosjektet.

Øvrig medvirkning

I tillegg har prosjektet opprettet en hjemmeside, www.osterdalsgata1.no, hvor du vil finne mer 
informasjon om prosjektet. Her vil informasjonen oppdateres etter hvert som prosjektet utvikler seg, 
og her vil det være anledning til å sende kommentarer og spørsmål, også utenfor de formelle 
høringsperiodene. Spørsmål og kommentarer som rettes via hjemmesiden vil bli besvart fortløpende, 
og vil oppsummeres i et notat som følger forslaget til behandling, men vil ikke bli svart ut formelt av 
forslagsstiller og PBE.

Det jobbes også med å få til et åpent informasjonsmøte om prosjektet. På grunn av 
koronasituasjonen er det ennå ikke landet hvor og når et slikt møte eventuelt vil kunne finne sted. 
Invitasjon til folkemøte vil publiseres på vår hjemmeside www.osterdalsgata1.no. Vi er også åpne for 
å treffe berørte og andre interesserte i mindre grupper, dersom det er ønskelig. Ta kontakt via 
hjemmesiden, eller kontakt Geir Rognlien Elgvin på telefon 97430866. 

Med vennlig hilsen
Asplan Viak AS

Liv Kaasen
Rådgiver plan

T: 92643208 | 417 99 417
E: liv.kaasen@asplanviak.no
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