
Private planinitiativ 
(forslag til detaljregulering etter PBL §12.3)

Hensikt, hovedelementer og viktige konsekvenser/problemstillinger

Hovedutvalget for tekniske tjenester 16.02.2021

Kommende plansaker



Detaljregulering for Store Landfall øvre 100 –
sluttbehandling, vedtak av plan

Forslagsstiller: Store Landfall AS

Plankonsulent/fagkyndig: Halvorsen & Reine AS

Hensikten med planforslaget er å bygge et kombinert bolig- og forretningsbygg. 
Eksisterende bygning rives. 

Hovedelementer i planforslaget
• Blokkbebyggelse, med 1200 m2 BRA dagligvareforretning i 1. etasje mot Store Landfall 

øvre og ca 16 leiligheter. Parkeringskjeller for bolig og forretning under terreng. 

• Uteoppholdsarealer for leilighetene på lokk over forretning/parkering mot nord.

• Vareleveringslomme i Store Landfall øvre. 

Hensikt og hovedelementer



• Tett rekkverk på balkonger med tilstrekkelig høyde til å fungere som 
avbøtende tiltak for å tilfredsstille kravet til stille side
 Fylkesmannen i Oslo og Viken har trukket innsigelse til planforslaget 

• Fortau over parkeringskjeller endret fra offentlig til privat. 
• Sikrer forutsigbart drifts- og vedlikeholdsansvar. 
• Krav om at fortauet fortsatt skal være allmenn tilgjengelig og ha 

snøsmelteanlegg

• Sikret gangsti/forbindelse gjennom planområdet fra Store Landfall øvre til 
Knut Bjørhuus vei

• Krav til kvalitet på uteoppholds- og lekeareal: lekeapparater tilpasset 
forskjellige aldre og ulike soner for opphold både på uteoppholdsareal på 
lokk over parkeringskjeller og på takterrasse. 

Endringer i planforslaget etter offentlig ettersyn

Det skal tas stilling til om planforslaget skal vedtas. 

Detaljregulering for Store Landfall øvre 100 –
sluttbehandling, vedtak av plan



Forslagsstiller: Øvre Sund AS

Plankonsulent/fagkyndig: Halvorsen & Reine AS

Hensikten med planinitiativet er å utvikle eiendommen til et 
kontorbygg for ELTEK, med utadretta aktiviteter i første etasje. 

Hovedelementer i planinitiativet

• Kontorbygg med atkomst- og fellesområder i førsteetasje 
mot Grønland. 

• Ca 4300 m2 BTA

• Atriumsbygg med 3 til 5 etasjer.

Hensikt og hovedelementer

Planinitiativ for Grønland 85-87 
Behandling etter plan- og bygningsloven § 12-8



• Kontor/næringsbygg har ikke de samme utfordringene knyttet til 
støyforhold som boligbygg. 

• Overgang mellom Papirbredden og Sundhaugen, mellom et 
nyere byområde og verneverdig kulturmiljø:
 Samspill, skala og tilpasning
 Høyder og volumoppbygging
 Bymessig/urban karakter
 Funksjoner: publikumsrettete funksjoner på gateplan, kontorer
 Trafikale forhold: adkomst, trafikksikkerhet, avstand til gater

• Verneverdig bygning på eiendommen: bevaring og integrering av 
denne i nytt prosjekt

Det skal tas stilling til om planarbeidet skal startes med 
utgangspunkt i innsendt planinitiativ. 

Hovedproblemstillinger

Planinitiativ for Grønland 85-87 
Behandling etter plan- og bygningsloven § 12-8
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