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Mustads vei 10 - Fåbro Gård 

Det vises til varsel i dagspressen om planoppstart for detaljregulering av arealene 

som omfatter Fåbro Gård. Lysakervassdragets venner (LvV) legger frem noen 

merknader til saken ut fra utlysningen og vår tidligere befatning med Mustad 

Eiendoms planer for et tilbygg til det vernete huset Fåbro. 

LvV reagerer først og fremst på at dette omreguleringsarbeidet ikke ser ut til å legge 

vekt på de samfunnsformål som ligger i den nåværende regulering: bevaring, 

allmennyttige formål og museum ser ikke ut til å være ivaretatt. 

Piggeforbud gir ny mulighet 

Statens Vegvesen påpeker at dispensasjonen for å pigge ned til kote 23,5 i perioden 

frem til august 2016 ikke lenger gjelder. Dette, samt sammenslåing av de regulerte 

arealene i øst og vest, åpner for at man kan finne en ny løsning som kan forene 

disse samfunnsorienterte formål med Mustad Eiendoms behov for kontorplass. 

Turveier må få en samfunnsorientert løsning 

Blant de allmennyttige formål vil vi spesielt nevne hensynet til friluftsliv med 

turveianlegget som i dag utgjør strekninger både som Oslo kommunens Turvei A1 

og Pilegrimsleden som krysser Lysakerelva via selve Fåbro. LvV anser det som et 

ufravikelig krav at en ny regulering av Mustads vei 10 ivaretar offentlige traséer. 

LvV foretrekker en løsning som sikrer disse kommunale og nasjonale fasiliteter, 

helst ved en egen regulering av deres traseer over Felt G.  

Byggeforbudssone på 25 meter 

Eiendommen Mustads vei 10 danner overgangen mellom det bymessige området 

som betegnes Lysakerbyen i et pågående planarbeid for det offentlige rom, og 

naturområdet langs Lysakervassdraget som dekkes av et kommunedelplanforslag 

som nå nærmer seg vedtaksstadiet. 

Uansett hvilken plan som skal gjelde Felt G, vil en detaljregulering som tillater bygg 

innen 20 eller helst 25 meter av Lysakerelva bryte med tidligere reguleringspraksis 

som det er ønskelig å videreføre av hensyn både til elvas natur og til friluftslivets 

utøvelse. 

Sør for Felt G er det - i detaljreguleringen for Lilleakerveien 14-18 - fastsatt en 

byggfri avstand til Lysakerelva på 20 meter. Denne avstanden ligger også til grunn 

og er videreført ved andre nybygg (Lilleakerveien 4 og 6) ved elva i at de første og 

andre etasjene er satt tilbake med 20 meter til elvebredden. 
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Nord for Felt G er det praktisert en byggfri avstand til Lysakerelva på 25 meter 

langs hele strekning til Bogstadvannet. Det er minst en sak i nyere tid (Harald 

Løvenskiolds vei 40B) hvor en omsøkt detaljregulering ble forlangt endret av hensyn 

til elvas natur og til en fremtidig utbedring av traséen til Turvei A1. 

Huset Fåbro står fra før ca. 23 meter fra den planjuridiske bredden til Lysakerelva. 

Gitt det forholdsvis store ledige arealet innenfor Felt G, bør det kunne finnes en 

løsning for Mustads kontorbehov uten å bryte de ovennevnte byggfrie avstandene. 

Alt annet ville sette en planjuridisk presedens både oppover og nedover Lysakerelva 

til forkleinelse for en natur- og fritidsskatt med langt større verdi enn Felt G.  

Turistmål i verdenssammenheng 

Verdien av denne skatten vil bare øke. Flere har påpekt Lysakerelvas naturverdi. 

WWF lister opp dens bredder blant landets 50 viktigste skoger. Dag O Hessen 

uttaler at elva ville vært fremhevet som et turistmål i hvilket som helst annet land. 

Behovet for ekstra kontorareal på Felt G begrunnes i boligutbyggingen som vil 

bringe inn flere enn 350 nye familier som umiddelbare naboer av Lysakerelva. Et 

viktig hensyn i en detaljregulering av Felt G må bli disse menneskenes langsiktige 

behov for utfoldelse i dette natur- og kulturmiljøet. Derfor må ikke turveianlegget 

forringes eller planbeskyttelsen av de øvrige natur- og friarealer langs elva svekkes. 

Historiske klasseforskjeller 

I dagens regulering er huset Fåbro og tunet i øst delvis beskyttet hver for seg under 

bestemmelsene i plan- og bygningsloven. Hele anlegget - sammen med sin motpol, 

arbeiderboligene på Lilleaker - fremhever klasseforskjellene som gjaldt gjennom 

tidene da Lilleaker var industristed. Sammenhengen er viktig for å belyse områdets 

historie. En detaljregulering bør derfor beholde formålet museum i den forstand at 

det utvendige inngår i et ‘friluftsmuseum’ sammen med de vernede bygningene på 

andre siden av Spikerverksbekken. Koblingen vil snart gjenopprettes via 

grøntarealet på Granfosslokket. 

Naturperle Lysakerelva 

Med sin utmerkete tilgjengelighet (med buss, trikk, T-bane eller tog) er Fåbro 

Gård - sterkt bundet til naturperlen Lysakerelva - et ekstremt viktig kulturminne 

for hele storbyen Oslos befolkning. En utbygging skal ivareta dette hensyn. 

Vi imøteser reguleringsforslaget når det legges ut til høring. 
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