REFERAT FRA STYREMØTE 30. JANUAR 2015
Til stede:
Hans Georg Helberg, Aspelin-Ramm Eiendom AS
Erik Stensli, Fabritius Gruppen AS
Tom Holmen-Jensen Oxer Eiendom
Edvard Nervik, Posten Eiendom AS
Erling Storm, Storm Eiendom AS

Sekretariat: IN’BY
Grubbegata 14, 0179 OSLO
www.oslonord.com
Telefon: 22 94 24 10
E-post: inby@inby.no
Bankgiro 1607 51 61739
Organisasjonsnr NO 984 851 006

Ola Bettum, IN`BY as (ref)

1. Referat fra møte 21. november 2014
Referatet ble godkjent med noen mindre presiseringer. Det ble understreket
verdien av raske og presise referater som fortløpende legges ut på hjemmesiden.
2. Handlingsplanen
Viktig å følge opp overfor Statens vegvesen og Bymiljøetaten om
avkjøringsløsning mot Alnabruterminalen og flytting av bomstasjonene av hensyn
til tungtrafikkens veivalg til og fra terminalen. Ny løsning for bomstasjonene er
en god sak for å profilere foreningen og bør gi positiv presseomtale
Sekretæren purrer SVRØ, BYM og følger opp overfor Akers Avis
Jernbaneverket er kontaktet på nytt om Breivoll stasjon for å trekke fram dette
som kollektivløsning helt uavhengig av framdriften i utbygging av Breivollbyen.
Nye ruteplaner for NSB gir 4 avganger i timen på dagtid langs Hovedbanen.
Miljø- og samferdselsbyråd Guri Melby har bekreftet at hun stiller sammen med
foreningen i møte med Jernbaneverket om denne viktige saken
Sekretæren purret Jernbaneverket umiddelbart etter styremøtet. I sitt svar
påpeker Jbv at muligheter for rask realisering av Breivoll stasjon vil bli behandlet
i Jernbaneverkets konseptvalgutredning for Oslonavet, som legges ut til offentlig
ettersyn medio mai. Prosjektansvarlig i Jernbaneverket foreslår at møte om
Breivoll tas i tilknytning til høringsrunden for denne utredningen

3. Viktige byutviklingssaker i foreningens område
Hovinbyen
Oslo kommune stiller ut arkitektkonkurranseutkastene i et lokale i Kabelgata.
Det avholdes flere seminarer omkring Oslo kommunes områdeplanarbeid og
Statens vegvesens konseptutviklling for sammenkopling mellom Ring 3 og E 6
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Økernsenteret
Steen og Strøm har innsendt klage på avslaget på sin byggesøknad med
dispensasjon for plassering av offentlig forbindelse gjennom handelsdelen av
senteret
Ulven
Detaljreguleringen for Ulven AS`område har ligget til behandling i byrådet siden
mai 2014, planen forventes avgitt i mars.
Økern Næringspark
Løsning for trafikkfordeling Kabelgata/Tårngata/Knud Bryns vei er fortsatt ikke
landet. Br London har inngått langsiktig avtale med Bertel O Steen om bilanlegg
på sin eiendom
Vollebekk
Aspelin Ramm Eiendoms detaljreguleringsplan ligger ute til offentlig ettersyn
Diverse midlertidig arealbruk
Det er stadige framstøt om bussdeponier, avfallshåndteringsanlegg mv i
foreningens interesseområde
5. Informasjon til medlemmene
Hjemmesiden oppdateres i forhold til trafikkillustrasjoner og løpende
styrereferater mv.

Vedlegg: områdeplan Oslo Nord

