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KOMMUNEPLAN FOR OSLO, OSLO MOT 2030 – UTTALELSE TIL 
HØRINGSUTKAST TIL OFFENTLIG ETTERSYN 
 
Byantikvaren viser til brev av 14.02.14 vedlagte høringsutkast, del 1 og 2 samt plankart for 
Kommuneplan for Oslo «Oslo mot 2030» til offentlig ettersyn. Planen er oversendt 
Riksantikvaren (13.03.14) og Norsk Maritimt Museum (13.03.14) for behandling i henhold til 
deres myndighetsområder. Vi har ikke mottatt uttalelser fra disse pr. dags dato og forutsetter at 
uttalelser sendes direkte til Byrådsavdelingen. 
 
 
Sammendrag og konklusjon 
Store kulturminneverdier av nasjonal, regional og høy lokal verdi er knyttet til Oslo som 
landets hovedstad og som by med 1000-årig historie. Byantikvaren støtter 
kommuneplanforslagets ambisjon om å vektlegge disse i videre byutvikling. Vi støtter også 
ambisjonen om bærekraftig byutvikling gjennom utvidelse av den urbane byen og 
knutepunktutvikling langs kollektivårer. Planens forutsetning om betydelig fortetting innen 
den historiske byen innebærer imidlertid en alvorlig målkonflikt, uten at dette er utredet og 
konsekvenser for kulturminneverdiene synliggjort. Bestemmelsene er samtidig uklare, og 
virkningen av planen derfor uforutsigbar. Dette er en vesentlig mangel ved planen.  
 
Oslo sentrum har allerede en bærekraftig utnyttelse og vi anbefaler derfor at planens 
forutsetning om fortetting innen den historiske byen justeres til foredling av miljøet, med 
vekt på aktivisering og konvertering av eksisterende bygninger og miljøer uten større 
forventning om netto tilvekst ut over klart definerte havne- og industriområder. Vi anbefaler 
samtidig at bestemmelsene justeres slik at de bedre: 

- Hindrer press på rivning og større omdanning av verneverdig bygg og anlegg 
- Sikrer mer oppsluttende bebyggelse som ikke svekker de historiske miljøene 
- Sikrer den historiske byens overordnede trekk, med karakteristiske dimensjoner, 

silhuetter og utsyn 
- Sikrer gode oppfølgende planprosesser som kan bidra til nødvendige utredninger, 

avveininger og påvirkningsmulighet 
 
Avgrensningen av planforslagets virkning på henholdsvis lokale/regionale og nasjonale 
verdier er ikke enkel fordi prosesseselementer i planen vil få virkninger på alle nivåer. Først i 
enkeltsakene blir det mulig å differensiere verdiene. Det gjør at Byantikvarens tilrådninger 
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for å ivareta lokale/regionale verdier overlapper med vurdert konflikt med nasjonale verdier 
som sendes Riksantikvaren for vurdering av innsigelse. 
 
Lokale og regionale verdier: 

 Med bakgrunn i mål 2 og satsing 1 i samfunnsdelen må kulturminneverdier i langt 
større grad synliggjøres, og det må gjøres rede for konsekvenser og hvordan disse 
skal ivaretas i forventet utvikling. 

 På overordnet nivå må kulturminneverdier sikres bedre i arealdelen gjennom 
plankart, bestemmelser og retningslinjer. 

 For å sikre eksisterende høye kulturminneverdier bør Indre by avsettes som en 
hensynssone kulturmiljø med tilhørende retningslinjer som ivaretar 
bevaringshensynet som del av ny utvikling. 

 Kulturminneverdier må vektes som en viktig miljøfaktor på linje med naturverdier. 
Temakart for kultur bør som natur ha en juridisk binding til plankartet. 

 Foreslåtte utviklingsområder i Indre by er for omfattende, og en stor andel medfører 
en direkte trussel mot kulturminneverdier. Flere utviklingsområder må trekkes ut av 
planen og de som består bør gis mer detaljerte bestemmelser som sikrer 
kulturminneverdiene. 

 Med bakgrunn i manglende oversikt over bevaringsverdier i Ytre by, bør 
utviklingsområdene ha en bestemmelse som sikrer at viktige kulturminneverdier 
ivaretas. 

 Ressursperspektivet på gjenbruk av eksisterende bygninger bør ivaretas i planen 
gjennom krav til utredning i et livsløpsperspektiv. 

 
Nasjonale verneinteresser - innsigelse 
Indre by har unike nasjonale verneverdier. Disse er nå ivaretatt gjennom strategi 5.12 i 
kommuneplan 2008 som er en videreføring av Kongelig resolusjon til kommuneplanen av 
1992. Her ivaretas sentrale deler av 1800-tallsbyen spesifikt og den homogene 1800-
tallsbyen spesielt. Kommuneplanforslaget viderefører ikke målsetningene om bevaring på en 
tilstrekkelig måte. Planens forslag til utviklingsområder i Indre by med bestemmelser og 
retningslinjer åpner for omfattende endring og balanseres etter vår vurdering ikke av 
bestemmelser som på en solid måte ivaretar kulturminneverdiene. Det innebærer en trussel 
for nasjonale verneverdier og vi ber Riksantikvaren vurdere innsigelse til plangrepet for 
Indre by: 
 

 Byens historiske utvikling, bestående kulturminner og kulturmiljøer av nasjonal verdi 
er ikke tilstrekkelig sikret gjennom plankart, bestemmelser og retningslinjer. 
Kongelig resolusjon til kommuneplanen av 1992 og ivaretakelse av nasjonale verdier 
nedfelt i gjeldende kommuneplan 2008 er ikke videreført i planen. 

 Nye utviklingsområder med bestemmelser og retningslinjer i Indre by åpner for 
omfattende endring av byens homogene skala og bylandskap. Sammenhengen 
mellom de ulike byområdene kan bli svekket i form av et bredt spekter av ulike 
byggehøyder og påbygg som bryter med eksisterende arkitektur og miljø. Virkning, 
betydning og opplevelse av historiske monumentale enkeltanlegg og signalbygg 
svekkes i bylandskapet. Verdifulle strøksgater som Karl Johans gate, Bygdøy alle og 
Thorvald Meyers gate omformes. Planen er blant annet i konflikt med verdier nedfelt 
i Riksantikvarens NB områder. 

 Planen sikrer i svært liten grad bevaring av verdifulle enkeltbygninger. Reduserte 
plankrav og økte byggehøyder vil føre til stort press på bygningene i 1800-tallsbyen 
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uten at det er formulert målsetninger om vern eller tilstrekkelige prosesser for 
vurdering av bygninger. Det vil berøre både enkeltbygg og bygningsbestander av 
nasjonal verdi. 

 
Oslos historiske bykvaliteter 
Store kulturminneverdier av nasjonal og høy lokal og regional verdi er knyttet til Oslo som 
landets hovedstad og som en by med 1000-årig historie. Fire viktige hovedområder og epoker 
har formet byen:  

 Middelalderbyen i bunnen av fjorden med Akershus festning og Hovedøya kloster rundt 
byvika.  

 Christian 4s renessanseby (Kvadraturen), anlagt 1624 under festningen etter 
middelalderbyens brann. Både den regulerte byen og de tidlige forstedene utenfor var 
bymiljøer i hovedsakelig to etasjer. 

 1800-tallet, hovedstadsutbygging, industriby og befolkningsvekst. Byen vokste 
voldsomt som følge av industrialiseringen langs Akerselva. 1800-tallsbyens særpreg og 
formgrammatikk definerer fremdeles i stor grad det vi kjenner som den historiske, tette 
byen. Bebyggelsen ble bygd i 3-5 etasjer, med 4 etasjer som normal høyde. Perioden 
dannet det vi kjenner som «teppebyen», med tett bebyggelse som følger den bølgende 
topografien med éns høyde. Over dette «teppet» fikk symbolsterke anlegg for 
samfunnsfunksjoner, samt de grønne åsene definere byens silhuett. 

 1900-tallet karakteriseres av store sosiale boligprosjektene, modernismen og den 
sonedelte byen. Store deler av den eldre byens randsone ble preget av de sosiale 
boligprosjektene som frem til 1930-årene fikk høyder og strukturer som for den eldre 
byen. I deler av sentrum og sentrumsranden fikk de modernistiske bygningene 
byggehøyder på 6-8 etasjer. Det ga mye fin arkitektur, men redusert lys ned på gateplan 
siden gatebredden ikke ble økt. De svært få høyhusene som fikk rom innen den eldre 
byen var inntil 1980-årene med få unntak, forbeholdt samfunnsbærende institusjoner. I 
Ytre by ble det først i perioden utviklet villaområder, siden lamellbaserte utbygninger i 
randsonen og fra 1960-årene drabantbyer langs det nye T-banenettet. 
  

Byens identitet  
Denne er i stor grad knyttet til byens overordnede trekk, med samspillet og kontakten mellom 
den historiske byen og landskapet med fjorden, de grønne åsene, elvene og utsynsparkene. 
Disse karaktertrekkene gir byen særpreg, attraktivitet og opplevelsesrikdom. Verdien knytter 
seg også til miljøer og objekter, med Byantikvarens Gule liste som registreringsdatabase. Disse 
verdiene er i dag blant annet nedfelt i vedtatt Bystyremelding 4/2003 «kulturminnevern i Oslo», 
som fungerer som regional kulturminneplan for Oslo, samt gjeldende kommuneplan 2008. 
Også ny kommuneplan bør la Oslos identitet som historisk by og hovedstad ligge til grunn for 
videre utvikling, foredling og merkevarebygging. Etter vårt syn innebærer dette et særlig ansvar 
for både å ivareta den eksisterende bebyggelsen, og helhetlige bygningsmiljøer som sikrer og 
videreutvikler kvalitetene i byens amfiformede topografi. Dette vil også være en god nøkkel til 
å utvikle Oslos urbane kvaliteter og unike karakter. 
 
Kommuneplanen og konsekvenser for kulturminneverdier 
Planens hovedgrep 
Byantikvaren ser svært positivt på ambisjonene om å ivareta kulturminnekvalitetene i Oslo, slik 
dette kommer fram i samfunnsdelens mål 2 og arealdelen § 2.1 m.fl. Vi støtter også Byrådets 
vinkling om at dagens vekst bør brukes til aktivt å videreutvikle og skape nye kvaliteter, og at 
en av de viktigste utviklingsstrategiene er utvidelse av den urbane strukturen, samt arealene 
langs viktige kollektivårer. Ambisjonene fordrer samtidig et konkretiseringsnivå i planen som 
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gjør det mulig å avveie hensyn og gjøre valg. Et hovedproblem med planforslaget synes å være 
en målkonflikt mellom ambisjonen for fortetting i Indre by, og de mange gode kvalitetene som 
planen samtidig forutsetter skal ivaretas.  
 
Krav til forutsigbarhet og utredning 
Etter lovverket skal kommuneplanen utrede og beskrive konsekvenser for miljø og samfunn 
slik at det sikres åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning. Deriblant skal det særlig utredes 
hvordan framtidig utbygging kan få vesentlige virkninger for bl.a. kulturminner, kulturmiljø og 
landskap. Nasjonale og regionale føringer skal behandles og det skal framgå hvordan nasjonale 
og regionale hensyn er ivaretatt (jf. bl.a. pbl. §§ 1-1, 4-2, 11-5, 11-13 og 11-14). 
 
Oslos kulturminneverdier er ikke utredet i nytt forslag til kommuneplan, tross en forutsatt 
betydelig utbygging innen den historiske byen. Dette er en vesentlig mangel ved forslaget til 
kommuneplan. Vi viser her også til Kommunal- og regionaldepartementets godkjenning av 
planstrategien (datert 25.04.14), hvor mangelen påpekes.  
 
Samfunnsdelen av planen forutsetter en utbygging i Indre by på 40.000 boliger, samt 3 mill. m2 
næringsareal. Omfanget av dette utbyggingspresset illustreres best ved at totalutbyggingen av 
Fjordbyen bare gir 9000 av disse boligene. Utbyggingsforutsetningen legger sterke føringer for 
arealdelens § 2.1.2 om å sikre areal for nødvendig vekst, og de oppfølgende utbyggings-
rammene i §§ 3.2 og 11.1 m.fl. Samtidig oppheves den gamle soneplanen som har hatt en 
konserverende effekt i sentrale bystrøk. Byantikvaren kan ikke se hvordan en slik utbygging er 
mulig uten at dette går på bekostning av viktige kulturminneverdier og andre kvaliteter i 
bysentrum. Etter vår forståelse vil utbyggingsforutsetningene måtte påvirke tolkningen av de 
mange og gode kvalitative kravene slik disse bl.a. er nedfelt i planens §§ 3.2, 6.4, 7.3 og 8.1. 
Dette vil i så fall medføre økt rive- og omdanningspress på verneverdig bebyggelse, og ny 
høyere bebyggelse rundt som vil svekke miljøene lokalt og byens overordnede trekk.  
 
Vi forstår det slik at planforslaget bygger på det planfaglige materialet i tidligere utkast til 
Kommunedelplan for byutvikling og bevaring (KDP-BB). Når dette materialet ikke fremlegges 
og problematiseres som del av kommuneplanen, er det imidlertid vanskelig å ta stilling til. Vi 
minner om at det i KDP-BB verken ble oppnådd enighet om omfanget av nasjonale- og 
regionale kulturminneverdier, eller omforente føringer for hvordan disse kunne bli tilstrekkelig 
ivaretatt, og planen ble derfor møtt av innsigelse fra Riksantikvaren. Som basis for 
kommuneplanen danner derfor materialet neppe et tilstrekkelig grunnlag. Vi kan i 
utgangspunktet ikke se at kravet til konsekvensutredning av kommuneplanen er innfridd. Siden 
manglene primært knytter seg til spesifikke deler av planens grep og bestemmelser, vurderer vi 
samtidig at dette bør være mulig å justere. 
 
Byantikvarens anbefalte justeringer 
Vi anbefaler at innfallsvinkelen i kommuneplanen justeres til å løfte fram og foredle den 
eksisterende historiske byen på dens egne premisser, primært med konvertering av eldre 
bebyggelse og miljøer til ny bruk som kan vitalisere byen. Kun for noen større havne- og 
industrimiljøer (som alt i stor grad er under planlegging og konvertering) bør det gis 
forventning om betydelig netto utbygging. Dette vil fremdeles gi et sentrum med utnyttingsgrad 
i overkant av Bjørvikareguleringen, og dermed godt i tråd med prinsippene om bærekraftig 
byutvikling. En høyere utnytting som samtidig beskjærer stedskvalitetene vil på kort sikt kunne 
gi økt økonomisk gevinst for utbygger, men på lengre sikt en sårbarhet som kan vise seg lite 
bærekraftig. Mange byer har gjennomgått lignende prosesser, også Oslo, hvor Byfornyelsen 
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brukte store offentlige ressurser på å tynne ut og oppgradere bomiljøene på Grünerløkka og 
Grønland. 
Forventet antall nye boliger og næringsareal i Indre by må som følge justeres betydelig ned. 
Byantikvaren har ikke pr. i dag grunnlag for å vurdere hvor anslagene bør ligge, og imøteser 
nærmere dialog om dette.  
 
En slik justering synes også å være mer på linje med nyutviklede kommuneplaner for byer som 
Trondheim, Stavanger og Bergen, der kulturminner er vektlagt både som del av byens identitet 
og markedsføringspotensiale, og som en vesentlig faktor i utviklingen av fremtidige urbane 
attraksjoner. 
 
Vurdering av innsigelse 
Etter loven er en myndighet avskåret fra å reise innsigelse eller klage til planer etter pbl. i ti år 
hvis myndigheten har kunnet fremme innsigelse til tidligere plan for samme forhold. (jf. pbl. §§ 
1-9, 5-5). Det er heller ikke i byggesak adgang til å klage på forhold som er avgjort i plan. 
Siden nasjonale og regionale kulturminneverdier ikke er utredet i planforslaget, og rammene 
for utbygging i den historiske byen, slik det er formulert i arealdelen,  ikke sikrer denne på 
forutsigbar måte, oversender Byantikvaren planen til Riksantikvarens for vurdering av 
innsigelse. Vi anbefaler at det fremmes en betinget innsigelse, hvor det framgår at den kan 
frafalles om utbyggingsrammene for Indre by reduseres og det legges inn krav til mer detaljert 
avklaring av kulturminneinteressene i oppfølgende reguleringsplanarbeid med utredninger 
(hvor innsigelses- og klageadgang ligger ubeskåret). 
 
Vi ber i tillegg Riksantikvaren vurdere spesifikt planens bestemmelser som gir adgang til å gå 
rett på byggesak jf. § 3.2.2. Innen U-områdene gis kommunen rom til å vurdere høyere 
gesimshøyder jf. § 11.1.2. Vi er usikre på om dette vil kunne gi rom for større bygge- og 
anleggstiltak med vesentlige virkninger for miljø og samfunn, og dermed vil være en omgåelse 
av regulerings- og utredningskravet i pbl. § 12-1. Angivelsen av makshøydene på 30 og 42m er 
riktignok kun en retningslinje, men når retningslinjer trekkes inn i § 3.2 pkt. b kan dette forstås 
som et avklart handlingsrom.  
 
Planens bestemmelser 
 
Verneverdiene inn i formålsbestemmelsen 
Store nasjonale kulturminneverdier er knyttet til Oslo som by og som hovedstad. Disse 
kulturminneverdiene må være en sentral del av visjonen for utviklingen av Oslo som sentrum i 
en sterkt voksende region. Dette ble tidligere ivaretatt gjennom Kongelig resolusjon til 
kommuneplanen av 1992, nå gjennom strategi 5.12 i kommuneplan 2008. For at 
kommuneplanen mot 2030 også skal ivareta dette må det gjøres en del justeringer i planens 
bestemmelser. 
 
Byantikvaren anbefaling:   
Følgende generelle bestemmelse tas inn i planbestemmelsene under § 2.1: «Store nasjonale 
kulturminneverdier er knyttet til Oslo som landets hovedstad. Byens overordnede trekk, 
kulturmiljøer og enkeltobjekter skal tas vare på. I områdene definert som Nasjonale 
kulturminneinteresser i by og i byens unike og homogene murgårdsbebyggelse fra 1800-/tidlig 
1900-tallet skal det tas særlige hensyn til at det foreligger nasjonale vernehensyn knyttet til 
kulturminner og kulturmiljøer. Områder skal forvaltes og utvikles slik at kulturminneverdiene 
ikke svekkes. Alle tiltak skal bidra til at lesbarhet og opplevelse av eksisterende kulturmiljø og 
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landskap opprettholdes og at Oslos historiske, estetiske og visuelle karaktertrekk tas vare på og 
videreutvikles.» 
 
Utbygging uten plankrav 
Indre by er i kommuneplanen definert som et byggeområde med et stort antall nye 
utviklingsområder hvor bestemmelser og retningslinjer muliggjør stor grad av endring. Det 
åpnes for at tomter på størrelse med et lite bykvartal kan unntas plankrav med påfølgende 
usikker utvikling. Hvis boligandelen er mer enn 60 %, vil dette gjelde for tomter på opp til 
2500m2. Dette vil for det første kunne gi en for ensidig satsning på boliger, med den 
konsekvens at kulturminner som egner seg bedre for andre formål kommer under press, enten i 
form av uheldig ombygging eller rivning.  
 
For det andre vil fraværet av detaljregulering minske muligheten for synliggjøring av 
kulturminneverdiene og politisk prioritering av disse. Åpningen for utbygging uten plan slik det 
er foreslått, er uavhengig av om de berørte bygningene er kommunalt listeførte som 
bevaringsverdige (Gul liste). Det betyr at i mange saker vil den eneste måten å engasjere 
Bystyret på i disse viktige verdiavveiningene være å be om forbud mot tiltak for å starte 
planarbeid i kommunal regi.  Konsekvensen blir planprosesser som er ressurskrevende for 
kommunen og økt tap av verdifulle kulturminner. 
 
En annen fare er at bymiljø og landskapskvaliteter ikke blir godt nok ivaretatt. Vi foreslår 
derfor at «nærmiljøet» byttes ut med «bymiljøet» i § 3.2.1. 
 
En annen fare er at Fylkesmannen vil kunne tolke planen dit hen at det gis byggerett for 
makshøydene som er angitt i retningslinjene og at denne byggeretten overstyrer 
kvalitetskravene i planen. 
 
Byantikvarens anbefaling: 
Innretningen med utbygging uten plankrav bør begrenses til byggetiltak innenfor 
naboeiendommenes skala og det må forutsettes at tiltaket ikke er i konflikt mer erkjente natur- 
og kulturminneverdier. §3.2.1 suppleres slik: Krav om reguleringsplan på grunn av tiltakets 
konsekvenser – Etablering eller bruksendring som medfører økt miljøbelastning for 
omgivelsene i form av trafikk, støy og forurensning, tap av bevaringsverdige kulturminner på 
Gul liste eller medfører andre vesentlige negative virkninger for bymiljøet krever 
reguleringsplan. 
 
Høyder og tetthet i Indre by 
Byantikvaren finner det svært uheldig at Indre by i så stor grad defineres som et 
utviklingsområde, med sterkt press på verdifulle nasjonale kulturminner og kulturmiljøer og 
åpning for å endre byens skala. Det er eksempelvis utviklingsområder langs Slottsparken, Karl 
Johans gate, Universitetsgata og opp mot Rådhuset, samt i homogene murgårdsområder som 
Vika, Meyerløkka og Hausmannskvartalene. Store deler av 1800-tallsbyen er definert som 
utviklingsområder.  
 
Spesielt stor virkning på sentrums karakter vil følge av økningen av maksimalhøyden rundt 
ring 1 til 42 meter. Det vil på sikt kunne gi en markant struktur som skiller de indre deler av 
sentrum fra de ytre og stenger lys og utsikt til fjorden for områdene utenfor. Det fremgår for 
øvrig ikke av planforslaget hvor bred sone langs ring 1 som er tenkt utbygget med økte høyder. 
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Fig. 1: Kartet viser Kommuneplanens utviklingsområder med skravur. Rød farge er områder fredet 
etter kulturminneloven, oransje er områder regulert til bevaring, gult er objekter på Byantikvarens gule 
liste. Youngstorget, Fredensborg og Hausmannskvartalene ligger sentralt i kartutsnittet og utgjør et 
godt eksempel på kollisjonen i Indre by mellom bevaringsverdier og U-områder. 
 
40.000 nye boliger og 3 millioner m2 næring oppgis som målsetningen for fortetting i Indre by. 
Slike formuleringer vil gi en forventing om at en etablert områdeskala kan utfordres. 
Forventing om økte byggehøyder vil gi økning i tomteprisene og føre til press på rivning av 
eldre bebyggelse. Prosjekter som satser på å utvikle de urbane kvalitetene i den eksisterende 
bebyggelsen og supplere med varsom nybygging vil ikke være konkurransedyktige.  
 
I § 11 relateres gesimshøyden mot gate til «områdets høyeste dominerende fasadegesims». Det 
åpner for usikre tolkninger. I og med at høye hus dominerer mer enn lave hus vil denne 
ordlyden kunne bidra til ytterligere favorisering av økte høyder enn en mer nøytral formulering 
som «stedstypiske bygningshøyder i kvartalet». 
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Fig. 2: Dette punkthuset i Rådhusgata 7b er 14. etasjer høyt. Det kan komme flere bygg av til- 
svarende høyde i Indre by, primært langs Ring 1, hvis den foreliggende versjonen av kommune- 
planen vedtas. 
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Fig. 3: R5 er en relevant illustrasjon på den økningen i høyder og volum som Kommuneplanen legger 
opp til i mange områder av Indre by. Bygget møter historisk gesimshøyde, men hva skjer ovenfor? 
 
For å dempe virkningen av de økte høydene foreslås avtrapping fra gesimsen mot gate. Det er 
et viktig modererende trekk som bl.a. vil redusere tap av lys i gaten. Det vil imidlertid ikke 
motvirke et stort rivepress og en utvikling mot ren fasadebevaring. Vi vil dessuten få byformer 
med karakter som terrassehus eller svært overtunge taklandskap som i f.eks. R5. Er det en 
ønsket utvikling? 
 
§ 7.3.2 tar sikte på å motvirke uheldige konsekvenser av nybygging. Ordlyden er imidlertid at 
«Tiltak skal utformes bevisst i forhold til viktige siktlinjer i byen, betydningsfulle byggverk, 
viktige kulturminner og landskapstrekk og slik at material- og volummessige gode overganger 
til eksisterende bebyggelse og terreng ivaretas.» Dersom bestemmelsen om bevisst utforming 
omformuleres til et krav om å ivareta disse forholdene vil den styrkes betraktelig. 
  
Byantikvarens anbefaling: 
Formuleringen «områdets høyeste dominerende fasadegesims» endres til «stedstypiske 
bygningshøyder i kvartalet». 
 
§ 7.3.2 justeres til: «Tiltak skal utformes slik at de ivaretar viktige siktlinjer i byen, 
betydningsfulle byggverk, viktige kulturminner og landskapstrekk og slik at material- og 
volummessige gode overganger til eksisterende bebyggelse og terreng ivaretas.»  
 
Vi foreslår at følgende formulering legges inn som bestemmelse under § 11: Høydene på 
nybygg i Indre by skal videreføre stedstypiske bygningshøyder i kvartalet med mindre en 
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analyse av de lokale forhold tilsier at eiendommen tåler moderat økte høyder uten vesentlige 
negative konsekvenser for omgivelsene. 
 
Strøksgatenes verdier svekkes 
De fleste av byens mest verdifulle historiske handlegater er definert som strøksgater. Det 
gjelder bl.a. Bygdøy Allé, Bogstadveien, Thereses gate og deler av Thorvald Meyers gate.  
 
I stedet for å gi bestemmelser som verner om disse gatenes unike karaktertrekk defineres de 
som utviklingsområder med åpning for ekstra utvidelse i høyden. Det vil føre til både redusert 
sol i gatene og forsterket press på endring og rivning av den historiske bebyggelsen. Dette er et 
paradoksalt grep da det nettopp er den høye historiske og arkitektoniske verdien som bidrar til 
handel og folkeliv i disse gatene.  
 
Byantikvarens anbefaling:  
Det anbefales at muligheten for å bygge på to ekstra etasjer fjernes, slik at strøksgatenes 
karakter kan opprettholdes. I stedet bør det komme en bestemmelse som fremhever viktigheten 
av å la de historiske kvalitetene være premiss for utviklingen av disse gatene. 
 
Opphevelse av gjeldende reguleringsplaner 
I den juridiske delen er det listet opp en rekke reguleringsplaner som oppheves når 
Kommuneplanen vedtas, bl.a. mange i Indre by. Formål spesialområde bevaring er unntatt fra 
opphevingen, men mange av de planene som oppheves inneholder også andre bestemmelser 
som sier noe om den videre forvaltningen av de bevaringsverdige objektene. Et eks. er S-2068 
som innebærer bevaring av en husrekke mot Bygdøy Allé. Et annet er S-2997 som dekker 
området bak Slottet. Selv om riveforbudet videreføres, vil mange godt tilpassede bestemmelser 
erstattes med de generelle bestemmelsene i Kommuneplanen, som vil kunne skape et helt annet 
press rundt de aktuelle kulturminneverdiene. 
 
Byantikvarens anbefaling:  
Vi opplever konsekvensene av opphevelsene av øvrige bestemmelser i bevaringsplaner som lite 
utredet og oppfordrer til en konkret vurdering av om disse skal videreføres i de berørte planene. 
I alle utgående planer som omfatter spesialområde bevaring anbefaler vi derfor at alle 
bestemmelser som sier noe om byggehøyder, byggelinjer, utnyttelsesgrad og utforming i 
verneområdene og tilliggende områder består.  
 
Ivaretakelse av verdifulle bygninger 
I § 3.2.2 a heter det bl.a.: «Tiltak skal opprettholde områdets gate- og byromsstruktur, 
bebyggelsesstruktur samt dominerende volum og høyder på eksisterende bebyggelse, dersom 
annet ikke fremgår av godkjent plan.» Det finnes ikke noe tilsvarende vern av verdiene som 
ligger i eksisterende bebyggelse. Planen legger tvert i mot opp til økt rivepress gjennom økte 
høydeforventninger. Følgende tabell gir en oversikt de bevaringsverdiene som ikke er 
synliggjort i planen. Spesielt utsatt er de drøyt 1.400 erkjent bevaringsverdige bygningene i 
utviklings- og transformasjonsområder og strøksgatene.  
 
Område Gul liste-bygninger 

uten beskyttelse 
Gul-listebygninger i 
utviklingsområder 

Indre by 3500 bygg - 65 % 1250 bygg - 24 % 
Ytre by 2200 bygg - 67 % 170 bygg  -  5 % 
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Kulturminneverdiene er ikke bare truet av rivning. Nesten like ødeleggende kan en påbygning 
være. I første omgang vil takkonstruksjonen og taklandsskapet være utsatt, men en påbygning 
vil gjerne forutsette nye fundamenter og bærekonstruksjoner. I realiteten betyr dette ofte at hele 
bygningsstrukturen blir fornyet. Planens innretning mot en gjennomgående oppjustering av 
høydene i Indre by vil trolig føre til et stort omfang av slike påbygninger.  
 

 
Fig. 4: Påbygninger som denne i Prinsens gate vil det trolig komme langt flere  
av i Indre by som følge av den nye Kommuneplanen. 
 
§ 8.1.1 sier at «I plan- og byggesaksbehandlingen skal kulturminner og kulturmiljøer 
dokumenteres og det skal vises hvordan viktige kulturminneverdier ivaretas.» For de 
kulturminnene som ikke er spesielt avmerket på kulturminnekartet gir den ikke annet enn 
uttalerett. Dette er en positiv bestemmelse, men er ikke annet enn prosesstyrende så lenge den 
ikke knyttes til en tydelig målbestemmelse. Retningslinjene til bestemmelsen er heller ikke 
tydelige. 
 
Forutsetningen for Byantikvarens uttalerett er at bygningene står på Gul liste og NB registeret. 
For at retningslinjen ikke skal kunne tolkes dit at det skal innhentes uttalelse bare for bygg som 
står i begge registre må «og» erstattes med «eller».  
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Byantikvarens terskel for oppføring av bygninger og anlegg på Gul liste er at de har en verdi 
som legitimerer regulering til hensynssone bevaring. Dersom det foreslås rivning eller 
vesentlige negative endringer vil det være behov for en avveining på politisk nivå. Vi ser derfor 
behov for at det knyttes plankrav til rivning og vesentlig endring av bygninger på Gul liste. Det 
var også innretningen i KDP-BB. 
 
Byantikvarens anbefaling: 
For å ivareta vern av verdifulle enkeltbygninger er det mest effektive virkemiddelet justering av 
plankravet i § 3.2.1 slik at det inntrer ved forslag om rivning av bevaringsverdige kulturminner 
på Gul liste som foreslått ovenfor.  
 
§ 8.1.1 får retningslinjer som eksplisitt sier at kulturminneverdier knyttet til bygninger som står 
oppført på Gul liste skal ivaretas. 
 
Retningslinjen justeres slik at det heter: «Byantikvaren skal gis anledning til å avgi uttalelse i 
plan- og byggesaker for ytre endringer for eiendommer, bygninger og anlegg angitt på Gul 
liste eller NB registeret.» 
 
Innholdet i hensynssonene 
Byantikvaren mener det er helt vesentlig å finne et plangrep som sikrer at Indre by som 
kulturmiljø av høy lokal og nasjonal verdi ivaretas i byens utvikling. Byantikvaren mener at det 
i samsvar med strategi 5.12 i gjeldende kommuneplan best kan gjøres ved å angi hele Indre by 
som en hensynssone C-kulturmiljø. Likeledes vil vi råde til at Indre by avsettes som et 
verneområde på temakartet.  
 
Videre vil vi anbefale at verneområdene i Ytre by konverteres til hensynssoner og at det legges 
til en bestemmelse på lik linje med naturverdier som sier: «Temakart kulturminnevern T5, skal 
ligge til grunn for plan- og byggesaksbehandlingen.» 
 
De tre hensynssonene for kulturmiljøer som er avsatt på hovedkartet er et skritt i riktig retning. 
Grünerløkka, St. Hanshaugen og Majorstuen er tre av de verdifulle områdene i Indre by selv 
om de på ingen måte er dekkende for de samlede verdiene på samme nivå. I KDP-BB var 
grepet å båndlegge disse for regulering til bevaring. I forslaget til kommuneplan er det redusert 
til en generell hensynssone-bevaring kulturmiljø som ikke gir hjemmel for å hindre rivning. Det 
er heller ikke hjemmel for å lage bestemmelser til en slik hensynssone på kommuneplannivå. I 
forslaget er det ikke en gang foreslått retningslinjer. Hensynssonen er derfor uten reelt innhold 
utover at unntaket for plankrav ikke gjøres gjeldende. 
 
Byantikvarens anbefaling: 
Det legges en hensynssone som påpeker de generelt høye bevaringsverdiene over Indre by.  
 
Verneområdene i Ytre by fra kulturminnekartet får status som hensynssone-bevaring 
kulturmiljø med en felles retningslinje. «I områder angitt for vern på temakart skal 
bevaringsverdier ivaretas. Nye tiltak bør lokaliseres og utformes slik at viktige elementer i 
eksisterende gate- byroms- og bebyggelsesstruktur videreføres.»   
 
De tre områdene som nå er foreslått som hensynssone-bevaring kulturmiljø endres til 
hensynssone-båndlegging med intensjon om regulering til hensynssone med bevarende 
bestemmelser. 
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Utviklingsområder og knutepunkter i Ytre by 
Byantikvaren mener at sikring av kulturminneverdier bør fram som en bestemmelse sammen 
med arkitektur og byform i § 11.2.1 b. Retningslinjen om at særlig viktige kulturminneverdier 
bør bevares og videreutvikles er positiv, men neppe sterk dersom den ikke løftes frem som en 
bestemmelse. Svakheten i planen når det gjelder Ytre by er det manglende vernet av 
enkeltbygninger som omtales i punktet ovenfor. 67 % av bygningene i Ytre by som er oppført 
som bevaringsverdige på gul liste ligger utenfor de prioriterte verneområdene. Når vi i tillegg 
vet at registreringen av kulturminneverdier er mangelfull i Ytre by ser vi at planen kan føre til 
et betydelig tap av bevaringsverdige bygninger. 
 
Vi mener videre at en angivelse av felles utnyttelsesgrad på henholdsvis 100 og 125 % for store 
områder er et lite egnet redskap for en plan som baserer seg på stykkevis utbygging av små 
delområder. Bestemmelsen er svært lite forutsigbar og øker risikoen for stykkevis fortetting 
som er vanskelig å kontrollere. I stedet for utviklingen av en homogen struktur risikerer man 
stor tyngde i enkeltområder som kompensasjon for parker, veier og annen arealbruk som inngår 
i regnestykket. Dersom visjonen er å videreføre tettheten og strukturen i deler av Indre by som 
Grünerløkka og Marienlyst slik det fremgår av tekstdelen, bør man hente retningslinjene som 
skal styre utbyggingen derfra.  
 
Byantikvarens anbefaling: 
§ 11.2.1 b. utvides: «Bymessig utforming av området, gjennom høy tetthet og arkitektonisk 
kvalitet, finmasket gate- og byromsstruktur, variert arealbruk, utadrettede funksjoner i 1. etasje 
i sentrale gater/byrom, gode solfylte byrom og integrering av viktige eksisterende 
stedskvaliteter som bevarte kulturminner.» 
 
Vi tilråder sterkt at følgende retningslinje som er angitt i planen løftes fram til en bestemmelse: 
«Innenfor områder der det er registrert særlig viktige kulturminneverdier, naturverdier eller 
andre funksjoner viktige for områdets identitet bør disse bevares og videreutvikles som kvalitet 
for fremtidig byutvikling.» 
 
 
Bevaring er miljøvern 
Planforslaget har som målsetning å gjøre Oslo til en mer miljøvennlig by. Vi anser dette som 
svært positivt, og mener at kulturminner bør inkluderes blant de miljøkvaliteter som nevnes. 
Helt konkret savner vi en redegjørelse for ressurspotensialet som ligger i gjenbruk av 
eksisterende bygningsmasse. En tilsvarende målsetning fastsettes i Byøkologisk program 2011-
2026, vedtatt av bystyret 23. mars 2011. 
 
Kulturminnevernet har vært definert som en del av det brede miljøvernet siden midten av 1980-
tallet og det er nedfelt i Kulturminnelovens § 1: «Kulturminner og kulturmiljøer med deres 
egenart og variasjon skal vernes både som del av vår kulturarv og identitet og som ledd i en 
helhetlig miljø- og ressursforvaltning». Byens kulturminner er en ikke-fornybar ressurs.  
 
Byantikvarens anbefaling 
Under § 7 bør det komme en § 7.X som fastsetter følgende dokumentasjonskrav: I rivesaker 
skal det dokumenteres at det planlagte tiltaket er miljø- og ressursmessig forsvarlig ut fra et 
livsløpsperspektiv før rammetillatelse kan gis. 
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Planens kart 
 
Verneområder vist på temakart 
Et temakart for kulturminner er ikke tilstrekkelig for å synliggjøre kulturminner og 
kulturmiljøer som viktige premisser i videre utvikling slik det foreligger, uten juridisk binding 
til hovedkartet. Et hovedkart med kun tre hensynssoner og en generell bestemmelse for 
kulturminner (§ 8.1 Kulturmiljø - generelt) gir en lite tydelig og uforutsigbar plan som ikke 
redegjør godt nok for kulturminnehensyn. Vi mener det er helt vesentlig at kommuneplanen 
synliggjør områder hvor det er vernehensyn. Dette gir forutsigbarhet for fremtiden, og 
saksbehandlingen i etterkant kan løses uten unødig store utfordringer og konflikter. 
 
Byantikvaren har i foranliggende planprosess spilt inn 52 hensynssoner for vern på temakartet. 
Disse har PBE redusert til 32 i temakartet for kulturminner og delt inn i kategori 1, avklarte 
verneområder og kategori 2, uavklarte områder. Det medfører at temakartet slik det nå er 
presentert ikke er kulturminnefaglig begrunnet. Byantikvaren anser at begge kategorier har rike 
kulturminneverdier som bør vektlegges likt. Begrepet verneområde er dessuten ikke korrekt i 
henhold til plan- og bygningslovens terminologi og bør derfor endres. 
 
I temakartet er det også lagt inn 156 områder med automatisk fredete kulturminner. I henhold 
til Riksantikvarens kulturminnedatabase Askeladden er det 375 registrerte lokaliteter med 
automatisk fredete kulturminner i Oslo. 
  
Byantikvarens anbefaling:  
Vi vil primært sterkt tilråde at kulturminnekartet får juridisk status og verneområdene blir 
hensynssoner. Subsidiært at temakartet gis en juridisk binding til hovedkartet. De to 
vernekategoriene gjøres om til én felleskategori av hensynssoner. Alle de 375 registrerte 
kulturminnelokalitetene må inn i temakartet. 
 
NB-områder 
Gjennom registreringen av nasjonale verneinteresser i by (NB!-registeret) har Riksantikvaren 
plukket ut flere sentrale bymiljøer i Oslo. Vi gjør oppmerksom på at kun Indre by er 
gjennomgått. Ytre by gjenstår, og vil ventelig kunne omfatte både hageby-, småhus- og 
drabantbymiljøer.  
 
Byantikvarens anbefaling: 
NB-områdene er kartfestet og kjent, og bør derfor synliggjøres i temakartet.   
 
Strøksgater, u-områdene i Indre by og langs Akerselva 
Strøksgatene er særdeles viktige som del av byens landskap, likeens store deler av den 
bebyggelsen som i kartet omfattes av U-områdene i Indre by og langs Akerselva. Dette gjelder 
særlig den sentrumsnære sonen, som har svært høyde verneverdier. Vi mener at det er behov 
for en justering av planens avgrensninger. 
 
Byantikvarens anbefaling: 
U5-Områder som Marienlyst, Ullevål sykehus, Veterinærhøyskolen og Lovisenberg sykehus: 
Alle områder har store verneverdier hvor det bør stilles krav til områdeplan for å sikre en best 
mulig balansert utvikling, i tråd med kravene til felles plan i Ytre by, jfr. § 11.2. 
U-områder ved Akerselva: Akerselva som kulturmiljø med bebyggelse og minner fra byens 
tidlige industrihistorie må sikres gjennom spesifikke bestemmelser som ivaretar 
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bevaringsverdiene. Deler av foreslåtte u-områder som i dag er «ferdig utviklet», eksempel 
«Seilduksfabrikken» bør tas ut. 
Dælenenga og Kretsfengselet U3: Fredet bebyggelse innenfor og eller i nær tilknytning til 
områdene. Deler av områdene bør vurderes tatt ut og det må utarbeides spesifikke 
bestemmelser som sikrer hensynet til kulturminneverdiene. 
 
U-områder i Ytre by 
Disse er, med noen unntak, veldig godt gjennomarbeidet. Ved gjennomgang av foreslåtte 
utviklingsområder ser vi at det både er registrerte Gul liste-objekter innenfor de foreslåtte 
sonene samt at det også vil være gatestrekk med bebyggelse og enkeltobjekter som burde hatt 
en bevaringsstatus.  
 

Byantikvarens anbefaling: 
Gaustad: U-området nedenfor Gaustad sykehus er fredet etter kulturminneloven, og det bør 
vurderes å innskrenke u-området samt sette bestemmelser som sikrer høyder. 
Faabro/Lilleaker: Fredet miljø hvor bestemmelser må sikre verneverdiene. 
mellom denne, de eldre Vækerøstuene og politistasjonen må sikres i området. 
Aker sykehus: Verdifullt kulturmiljø med både, fredet, regulert til bevaring og Gul listeoppført 
bebyggelse. Kulturminneverdier må sikres i bestemmelsene.  
 
Integrering av grønnstrukturplanen 
 
Kommuneplanforslaget har integrert hovedtrekk fra tidligere forslag til kommunedelplan for 
grønnstruktur. Denne hadde mange gode trekk, men også enkelte konfliktfylte som medførte 
innsigelse fra Riksantikvaren. Det ble her framforhandlet omforente bestemmelser som ga rom 
for god avveining mellom ulike interesser. Kommuneplanforslaget har så langt vi kan se 
videreført disse omforente bestemmelsene. Grønnstrukturplanen hadde flere gode målsetninger 
enn de vi finner videreført i kommuneplanen, bl.a. om kolonihager og parsellhager, og vi vil 
anbefale at det jobbes videre med disse i kommende planperiode. 
 
Arkeologiske forhold 
 
Ettersom kommuneplanen ikke må avklare hensynet til automatisk fredete kulturminner, er det 
prosessuelle lovkravet i prinsippet ivaretatt av planens § 3.2.c som forutsetter at tiltak i tråd 
med kommuneplanen som kan gjennomføres direkte som byggesak må være i tråd med særlov. 
Vi vil samtidig anbefale at avklaringskravet etter kulturminneloven i denne bestemmelsen 
tydeliggjøres. Vi gjør oppmerksom på at dette også vil gjelde for alle tiltak innen de 172 
reguleringsplanene fra 1990 og senere som oppheves. Siden den nyeste av disse ikke er yngre 
enn fra 1999 og både metodeutvikling, fagkunnskap og funnmengde har endret seg mye etter at 
Byantikvaren tok systematisk i bruk sjakting som registreringsmetode i 2003, kan dette faglig 
sett synes som et riktig grep. Det aktualiserer imidlertid både behovet for en mer helhetlig 
gjennomgang av funnpotensiale i kommunen slik Byantikvaren til nå kun har hatt ressurser til 
for Småhusplan-områdene, og å få på plass varslings-/oversendelsesrutiner mellom de 
kommunale etatene i samsvar med kulturminnelovens krav (§ 25), som sikrer at Byantikvaren 
blir varslet om relevante, planlagte tiltak. Dette gjelder både tiltak innen områder som er 
uregulerte, ligger innen gamle reguleringsplaner som ikke oppfyller lovens krav til avklaring, 
og tiltak som fordrer dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan. Kommuneplanens forslag til 
ny aktivitetssone innen Marka, hvor det også åpnes for mange tiltak som skal kunne behandles 
direkte som byggesak, samt innregulering av sjøområder med bla. småbåthavner og farleder, 
aktualiserer de samme oppfølgingstiltakene. 
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Avslutning: 
Byantikvaren er opptatt av å bidra til at Oslo kommune får på plass en god kommuneplan og en 
plan som ivaretar kulturminneverdiene som en naturlig premiss i byutviklingen. Det er et 
potensial for å tydeliggjøre samfunnsdelens gode intensjoner i arealdelen gjennom bedre 
bestemmelser og kart. Videre finnes det et pedagogisk forbedringspotensial til å gjøre planen 
lettere å forstå og bruke både for byens beboere og for forvaltningen. Vi deltar gjerne i en 
videre prosess for å bidra til dette ivaretas i det endelige planforslaget.  
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Janne Wilberg 
byantikvar 

Hogne Langset 
avdelingsleder 
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0037 Oslo 
 
Riksantikvaren 
Postboks 8196 
Dep. N-0034 Oslo 
 
Norsk Maritimt Museum 
Bygdøynesveien 37 
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