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Skøyen 

områderegulering 



Fornebubanen endret premissene for Skøyen 

• Mulighetsstudier ble gjennomført i 2013/14, 

og viste store muligheter for ny byutvikling 

• Planprogram for Fornebubanen, E18 og 

byutviklingsområdene fastsatt juli 2014 

• Gjeldende kommunedelplan for Skøyen ble 

vurdert som utdatert (forutsatt Fornebubane) 

 



Bestilling av fra byrådsavdeling for utvikling 

datert 17.03.15 

«Som et foreløpig grunnlag for behandling av 

pågående plan- og byggesaker på Skøyen, ber 

byrådsavdelingen Plan- og bygningsetaten utarbeide et 

forslag til byplangrep for Skøyen. Plangrepet bør angi en 

overordnet disposisjon for Skøyen som omfatter prinsipper 

for arealbruk/funksjoner, utnyttelse/høyder, struktur for 

offentlige rom, samt overordnet trafikksystem.» 



Byplangrep nødvendig for å sikre flere hensyn 

• Gi tidlig innspill til Statens vegvesens 

planlegging av E18 

• Politisk ønske om å unngå midlertidig 

forbud mot tiltak, samt sikre parallelt 

arbeid med områderegulering og 

detaljreguleringer 

• Fornebubanen en forutsetning for  

utnyttelse utover gjeldende 

kommunedelplan – medfinansiering 

måtte sikres 

• Byplangrep-prosessen viser åpent 

sammenhengen mellom 

områderegulering og detaljreguleringene 

 



KP - Arealstrategi etter 2030 



Kommuneplanen krever områderegulering 

§ 3 Plankrav 

§ 3.1 Plankrav (jf. pbl §§ 11-9 og 12-1) 

1. Innenfor område markert som H810-1 (Stubberud, Furuset, 

Lysaker/Vækerø/Skøyen og Gjersrud-Stensrud) skal det foreligge 

godkjent områderegulering før utbygging tillates. 

 Fjordbyen vest 



Tildelingsbrevet 2015 

• Utvikle arealeffektive utbyggingsmønster, attraktive 

knutepunkter med blandet arealbruk og gode 

kollektivtilbud 

• Tilrettelegge for økt boligbygging med tilhørende sosial 

og teknisk infrastruktur for å håndtere forventet 

befolkningsvekst 

• Sikre Oslos blågrønne omgivelser og god steds- og 

miljøkvaliteter 



Skøyen torg - kollektivknutepunktet 



Premisser i byplangrepet - OR Skøyen 

• E18 legges under bakken 

• Fornebubanen gjennomføres 

• Trikkeholdeplass flyttes til stasjonsområdet 

• Utvidelse av jernbanespor løses i tunnel utenom 

Skøyen, og byggegrensen legges nærmest mulig 

sporene 

• Det etableres en avlastningsvei - «Hoffsdiagonalen» 

• Båtopplaget i Bestumkilen lokaliseres et annet sted 

innenfor fjordbyen vest 

 



Parallelle prosesser  

   2015 2016 2017 

  

  2020       2030 

Områderegulering 

Skøyen (PBE) 

Utkast 

byplangrep 

Planbest. 

og kart 

Off. ett.   

Detaljreguleringer Behandling av innsendte detaljreguleringsplaner, off. ettersyn PBE 

Fornebubanen 

(Ruter) 

Avklaringer, 

planlegging 

Off. 

ettersyn 

Ferdigstillelse i 

2022? 

Hoffsdiagonalen 

(Ruter/PBE) 

Avklaringer, 

planlegging 

Off. 

ettersyn 

Omkjøringsvei for 

Fornebubanen? 

Ny samlevei; Avhengig av 
sporstenging jernbanen? 

Trikken – ny trase 

Hoffsveien (Ruter) 

 Avklaringer, planlegging Omlegging av spor: Avhengig av 

Fornebubanen, Hoffsveien 1-7? 

Bussterminal-

løsning (Ruter) 

Kvu-

oslonavet 

PBE ønsker ikke terminering av busser på Skøyen  - 

E18 –løsning 

(SVRØ) 

Mulighets- 

studier 

Usikker framdrift.  

Jernbaneløsning 

(JBV) 

Kvu-

oslonavet 

Ingen nye spor i dagen på Skøyen. Omlegging av regiontog. 

Lokalisering båter 

(BYM) 

Avklaringer, 

planlegging 

PP 

Fjordsenter 

Før Karenslyst kan fristilles til byutvikling må det finnes en 
løsning for eksisterende antall båter innen FBV-området. 

Elveåpninger (VAV) Kartlegging Avklare tiltak og gjennomføring Hoffselva og Frognerelva 

Verneverdier (BYA) Registrering 

Hovedsykkeltrase 



  Ekstern koordineringsgruppe 

(EKG) Fjordbyen Vest 
Ekstern arbeidsgruppe (EAG) 

Fjordbyen Vest 

PBE Ellen S de Vibe 

Morten Wasstøl  

Torben Skytte/ Anne Halse 

Beate Siebke-Løge (sekretær) 

Beate Siebke Løge 

Frid Ane Møster/ 

Kirsten Østensjø Kørte/ 

Elora Brahmachari 

Bærum 
kommune 

Jannike Hovland 

vara: Anne Trine Hoel 

Anne Trine Hoel 

Vara: Nina Viksjø 

Bane NOR Åsne Fyhri Åsne Fyhri 

Bydel Ullern Marie Anbjørg Joten 

vara: Hans Støvern 

Hans Støvern 

Bydel Frogner Odd Rune Andersen  

vara: Kittil Berdal Berg 

Kittil Berdal Berg 

Ruter Halvor Jutulstad Ola Skar 

SVRØ Ellen Foslie 

vara: Hanne Mo Østreng 

Hanne Mo Østreng/ 

Kristina Stokke 

BYM Reidun Stubbe 

vara: Pål Damskau 

Pål Damskau 

EBY Ove Ellingsen 

vara: Hege Modell 

Astri Bjerknes/ Margrethe Pran/ 

Hege Modell/ Erling Kristian 

Skinderhaug 

VAV Torill Engen Skaugen 

vara: Anne Siri Haddeland 

Samtar Abdi/ 

Anne Siri Haddeland 

BYA Janne Wilberg 

vara: Marte Muan Sæther 

Marte Muan Sæther 

Fornebubanen 
(FOB) 

Irene Måsøval 

Vara: Ingeborg Krigsvoll/ Øystein 

Grov 

Øystein Grov 



Endringer underveis 

• Mulighetsstudie E18 Framnes – Lysaker forsinket. 

– Prosjektmidler til videre arbeid med E18 i Oslo stoppet 

– E18: Fra fase 1 og 2 til hovedalternativ med ny bygate (E18 i 

tunnel) 

• Hoffsdiagonalen tatt ut av planen 

• Nytt dagalternativ til jernbanespor for regiontog 

• Forslag om å legge om trikketraseen fra Drammensveien 

over Sofienlundparken 

 



Utfordringer og interessekonflikter  

• Overordnede mål og ambisjoner 

– Sektorinteresser versus helhetlig byutvikling 

– Kapasitet privatbiltrafikk 

• Byforming 

– Utforming av kryss, antall kjørefiler 

– Byggegrenser mot E18/jernbane 

– Arealer til utvikling veiformål/jernbane 

• Ressurser/kompetanse 

• Beslutningsnivå  

– Stat/kommune 

– Politisk 

 

 



Reduksjon av bilbruk krever regional 

samhandling 
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, vedtatt 2015 



Byform 

Barrierer, store og utflytende trafikkarealer 



Innsigelser fra Bane Nor (blå) 

og Statens vegvesen (lilla) 



Innsigelsesområder 

Bane NOR 

Statens vegvesen 



Sentrale milepæler i samarbeidet med Bane NOR 

• 2015 - nytt spor ville gå i tunnel forbi Skøyen 

• 2015 - premiss i byplangrep Skøyen 

• 2017 - KS1 ferdig og to alternativer for ny trase: 

– Dagalternativet 

– Tunnelalternativet 

• 2018 Dialogmøter  

– byggegrenser nord for jernbanen settes til 10 meter med unntak 

av BKB1 hvor det ble satt 20 meter forutsatt tunnelløsning 

– byggegrenser sør for jernbanen 10 meter 

• 2018 Innsigelse til byggegrenser nord for jernbanen, og 

til S22 (Elkjøptomta) sør for jernbanen (30 meter) 

 



Byggegrenser vist med hhv 20 og 30 meter nord for jernbanen, og 10, 20 og 30 

meter i sør. Innsigelsen stopper utviklingen av feltene S3, S22 og BKB1 

Konsekvenser for Harbitzalléen 2-12, 

Tingstuveien 31 og Drammensveien 159 og 161 

BKB1 

S22 

S3 



Sentrale milepæler i samarbeidet med SVRØ 

• Oktober 2014: Oppstartsseminar for mulighetsstudie for E18 (antatt ferdig 

april 2015) 

• Mai 2015: SVRØ melder om forsinket mulighetsstudie 

• Desember 2015: SVRØ varsler at de ikke vil gå inn for lang tunnel, og at 

kommunen må planlegge for E18 i dagen på kort og mellomlang sikt. 

• Februar 2016: Stopp i midler til planlegging. SVRØs videre arbeid med 

utvikling av E18 stanser/legges på is. 

• Juni 2016: SVRØ melder at de ikke vil anbefale tunnel, men utbedring av 

Bygdøylokket 

• September 2016: Hoffsdiagonalen tas ut, blant annet pga SVRØ 

• September 2016: SVRØ’s mulighetsstudie ferdig. Anbefaler ikke tunnel 

• September 2017: Innsigelse fra SVRØ 

• Februar 2018: SVRØ kan ikke levere notat om byggegrenser. Ønsker rundt 

70 meter veibredde.  

• Mai 2018: Innsigelse opprettholdes 

• Oktober 2018: SVRØ oversender byggegrenser mot E18 



Innsigelsene – oppsummert 

Bort-

regulering 

av E18  + 

bygge-

grenser 

Utforming 

av 

lokalgatene 

Bygge-

grense mot 

jernbane 



Hva kan vi forbedre? 

• Forankre store infrastrukturgrep politisk 

• Avklare mandat og handlingsrom for samarbeid – 

sektorinteresser versus helhetlig byutvikling 

• Viktige utviklingsoppgaver må gjøres kjent tidlig 

• Prioriterte oppgaver må tilføres ressurser og 

kompetanse 

 



Illustrasjonsplan 



 



Nøkkeltall 

 Planområdet er på 1.036.100 m2  

 Antall m2 BRA øker med 503.000 m2 til totalt 1.226.300 m2  

 Områdeutnyttelse øker fra 88 % til149 % 

 Antall bosatte øker med 11.200 til totalt 14.200 

 Antall arbeidsplasser øker med 3.500 til totalt 25.100 

 Antall nye skoler m/ flerbrukshall 1 er allerede planlagt 

 Antall barnehageplasser øker med ca 510 til totalt ca 630 

 Antall torg øker med 61,6 daa til totalt 70 daa 

 Grøntstruktur og parker øker med 30 daa til totalt 110 daa 

 



Hovedalternativet 



Tema 

• Bakgrunn OR Skøyen 

– Kommuneplan 2030  

– Bestilling byplangrepet 

– Forutsetninger byplangrepet/OR Skøyen 

• Utfordringer 

– Ambisjoner trafikk 

– Byform/byutviking 

– Ressurser/kompetanse 

– Beslutningsnivå 

• Status  

– Innsigelser 

• Hva kan forbedres? 

 


