
Link til saksforberedelsene foran bydelens behandling av saken i AU 21mars og BU 2. april 
2013.:  
 
http://www.bydel-st-
hanshaugen.oslo.kommune.no/getfile.php/bydel%20st.%20hanshaugen%20%28BSH%29/In
ternett%20%28BSH%29/Dokumenter/dokument/motekalender/BU-
saksfremstilling%200313.pdf Gå til sidene 28-31: (viktige avsnitt har jeg farget rødt.) 

 
1. Bydelsdirektørens fremstillingen sier at forslaget gjelder området mellom 

Kjærlighetsstien og Maridalsveien. Dette er feil: Forslaget omfatter friområdet 
inkludert Kjærlighetsstien.  

2. Området ned mot Maridalsveien beskrives av bydelen som grøntområde. Så vidt jeg 
vet er dette del av et friområde, noe som i så fall bør komme tydelig frem. 
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VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - DETALJREGULERING 

TVERRFORBINDELSE VULKAN 

Sammendrag: 

Etablere gangakse fra Akersveien i vest til gangveisystemet mellom Fossveien og Akerselva i 

øst, 

oppgradere deler av park langs Kjærlighetsstien vest for Maridalsveien. Etablere ny 

kryssløsning nord i Maridalsveien for å sikre adkomst til parkeringsareal inne i 

Vulkankvartalene. 

Opprette noe langsgående parkering i Maridalsveien, evt. parkering sør for P-hus. Videreføre 

sykkelsti fra nord og sør gjennom området. Ny ”shared space” løsning i Maridalsveien, 

tilrettelegge for adkomst til barnehage i Westye Egebergsgate/Akersveien. 

Tidligere vedtak i saken: 

BU-sak 28/12 Samrådsinvitasjon Vulkan- område og prosessavklaring 

1. Bydelsutvalget støtter på nåværende tidspunkt i planprosessen de innspill til 

planinitiativet 

som har kommet fra Bymiljøetaten og Ruter hva angår friområde, trafikk- og 

samferdselsløsninger. 

2. Bydelsutvalget ber om at bydelene St. Hanshaugen og Grünerløkka samt andre særlig 

berørte etater inviteres med i det videre arbeid med planforslaget. 

I planinitiativet var avgrensningen for planarealet en annen. Utbygging langs Maridalsveien 

ved Kjærlighetsstien var ikke nevnt, og heller ikke Kubaparken eller litt av Egeberg parsellags 

arealer var med i planarealet i planinitiativet. 

Saksframstilling: 

Planarbeidet utføres av COWI AS på vegne av forslagsstiller Infill as. 

Planområde 

Planområdet dekker Maridalsveien, med nødvendig sideareal, fra rundkjøringen ved 
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Møllerveien/Fredensborgveien til Arkitekthøgskolen, ved Telthusbakken. I planområdet 

inngår også et grøntareal mellom Kjærlighetsstien og Maridalsveien, litt av Egeberg 

parsellags arealer og deler av Kubaparken. Egeberg parsellags arealer og Kubaparken var ikke 

en del av planarealet i det opprinnelige planinitiativet. Arealet langs Maridalsveien er også 

utvidet noe nordover, mens vestover er et areal for gangvei mot Akerveien tatt ut av 

planarealet. 
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Bakgrunn: 

Bydelen har mottatt et varsel om oppstart av planarbeid for ”Detaljregulering tverrforbindelse 

Vulkan”. Hensikten er å etablere en manglende lenke i en gangakse fra Akersveien – 

Grünerløkka. 

I følge forslagsstiller er hensikten med planarbeidet - å tilrettelegge for god tilgjengelighet til 

området, samt gode gang- og sykkelakser i området. 

- å forbedre trafikkløsninger for gående, syklende, drosjer og kollektivtrafikk i Maridalsveien 

- å forbedre avkjørselen til Vulkanområdet 

Forslagsstiller vil i tillegg til de trafikale forholdene i dette området også se på to alternativer 

for utvikling av grøntarealet mellom Kjærlighetsstien og Maridalsveien; ett alternativ med 

grøntareal/ parkering og ett alternativ med bebyggelse (næring/boligformål). Illustrert på 

kart/foto. Dette arealet ligger i Bydel St. Hanshaugen, eies av Oslo kommune og forvaltes av 

bydelen. 

Bydelsdirektørens vurdering: 

Arealet mellom Kjærlighetsstien og Maridalsveien hvor forslagsstiller vurderer utbygging 

ligger i Bydel St. Hanshaugen og forvaltes i hovedsak av bydelen. Bydelsdirektøren ser ingen 

argumenter for å fravike Oslos overordnede planer for blågrønn struktur. Bydelsdirektøren vil 

ikke anbefale noe alternativ som tilrettelegger for parkering eller bebyggelse på det aktuelle 

friområdet langs Maridalsveien. Bydelsdirektøren mener at eventuelle parkeringsbehov for 

Vulkanområdet må dekkes innenfor egne arealer. Bydelsdirektøren mener videre at det 

skisserte bygget i 6 etasjer vil ødelegge det kulturhistorisk viktige området Akerryggen, med 

sine siktlinjer mot øst og også landskapet rundt den historiske pilgrimsveien Kjærlighetsstien. 

Bydelsdirektøren viser til vedlagt notat fra naboene ved Aksjon Akerryggen. Bydelsdirektøren 

mener det er viktigere og historisk riktig i dette området at gangveiforbindelsen 

Kjærlighetsstien rustes opp i stedet for å anlegge en ny tverrforbindelse rett i nærheten. 

Bydelsdirektøren mener at nedbygging av friarealer uansett ikke må skje uten påviselige 

erstatningareal. 

Bydelsdirektøren er positiv til at det legges bedre til rette for myke trafikanter langs og på 

tvers av Maridalsveien, men er skeptisk til å lage en shared spaceløsning for 

kryssing av Maridalsveien. Forslagsstiller mener at en løsning med bredere krysningsområde, 

manglende gangfelt og lysregulering vil tvinge biler og busser til å senke farten i området 

Bydelsdirektøren mener en shared spaceløsning ikke passer i Maridalsveien, som er en svært 

trafikkert vei, og som er en tung busstrasé. Shared space forutsetter at trafikantene ser 

hverandre og kommuniserer godt, noe bydelsdirektøren ikke tror er mulig her. Det er viktig at 

det legges opp til en trafikksikkerhetsmessig god kryssing av Maridalsveien. 

Bydelsdirektøren registrerer at Bymiljøetaten i utgangspunktet er positiv til forslaget 

om en bedret forbindelse for fotgjengere mellom Akersveien og Akerselva. Bymiljøetaten 

uttaler videre at gjeldende reguleringsformål på vestsiden av fortauet langs Maridalsveien er 

et 

friområde som må ivaretas, og at det ikke ønskes beslaglegging av regulert friområde til annet 

formål. 

Ruter AS uttalte i forbindelse med samråd at traseen Uelandsgate - Maridalsveien er å anse 

som 



en tung busstrasé, og at det er lite ønskelig med tiltak som reduserer fremkommeligheten for 

buss på strekningen. 
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Plan- og bygningsetaten (PBE) uttaler etter samrådsmøte at de er positive til planforslagets 

hovedhensikt: Å legge til rette for bedre gangforbindelser mellom øst og vest over Akerselva. 

PBE mener tiltaket også vil kunne ha en positiv betydning lokalt, gjennom å binde sammen 

det 

urbane bymiljøet på Vulkan og Grünerløkka med friområdet vest for Maridalsveien og Bydel 

St. Hanshaugen. 

PBE er imidlertid skeptisk til om løsningen med shared space i Maridalsveien vil fungere etter 

intensjonen. 

PBE mener Maridalsveien på denne strekningen er å anse som en tung busstrasé og at det ikke 

er ønskelig med tiltak som reduserer fremkommeligheten for buss. Plan- og bygningsetaten 

mener kollektivtrafikken må prioriteres dersom utredning viser at shared space vil gi negative 

konsekvenser for busstrafikken. 

PBE vil vurdere tiltakets konsekvenser for fremkommelighet, trafikksikkerhet, 

trafikksituasjonen, etc. i Maridalsveien. PBE uttaler videre at rundkjøring for atkomst til 

Vulkanområdet synes å bryte med normale prinsipper for privat atkomst fra offentlig vei samt 

at muligheter for løsninger for sykkeltrafikk, universell utformning, tilgjenglighet og trygghet 

for alle grupper kan bli en utfordring. 

Bydelsdirektøren mener særlig at følgende forhold må belyses i planbeskrivelsen: 

trafikksikkerheten ved kryssing over Maridalsveien, universell utforming og tilgjengelighet 

for 

hele området samt gangforbindelsens utforming og avgrensning i forhold til friområde og 

grøntstruktur. 

Bydelsdirektøren etterlyser dialog med bydelen i det videre arbeidet med planforslaget. 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 

1. Arealet mellom Kjærlighetsstien og Maridalsveien ligger i Bydel St. Hanshaugen og 

forvaltes av Bydel St. Hanshaugen. Bydelsutvalget er i mot nedbygging av friarealer, og 

vil ikke anbefale noe alternativ som tilrettelegger for parkering eller bebyggelse på det 

aktuelle friområdet langs Maridalsveien. Bydelsutvalget mener at eventuelle 

parkeringsbehov for Vulkanområdet må dekkes innenfor egne arealer. Bydelsutvalget 

mener videre at det skisserte bygget i 6 etasjer vil ødelegge det kulturhistorisk viktige 

området Akerryggen, med sine siktlinjer mot øst, og også landskapet rundt den 

historiske pilgrimsveien Kjærlighetsstien. Bydelsutvalget mener det er viktigere og 

historisk riktig i dette området at gangveiforbindelsen Kjærlighetsstien rustes opp i 

stedet for å anlegge en ny tverrforbindelse rett i nærheten. Bydelsutvalget mener det 

bratte området ved Kjærlighetsstien bør kunne forskjønnes uten at det må legges tilrette 

for bebyggelse. 

Bydelsutvalget etterlyser dialog med bydelen i det videre arbeidet med planforslaget. 

2. Bydelsutvalget er positiv til at det legges bedre til rette for myke trafikanter langs og på 

tvers av Maridalsveien, men er skeptisk til å lage en shared spaceløsning for 

kryssing av Maridalsveien. Bydelsutvalget mener en shared spaceløsning ikke passer i 

Maridalsveien, som er en svært trafikkert vei og tung busstrasé. Bydelsutvalget mener 

løsningen ikke vil være forsvarlig trafikksikkerhetsmessig. 

3. Bydelsutvalget er positive til planforslagets hovedhensikt; å legge til rette for bedre 

gangforbindelser mellom øst og vest over Akerselva. Bydelsutvalget mener tiltaket vil 

kunne ha en positiv betydning lokalt, gjennom å binde sammen Grünerløkka 

/Vulkanområdet med friområdet vest for Maridalsveien og St. Hanshaugen. 

4. Bydelsutvalget mener særlig følgende forhold må belyses inngående i planbeskrivelsen: 
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1. trafikksikkerheten ved kryssing over Maridalsveien 

2. universell utforming og tilgjengelighet for hele området samt 

3. gangforbindelsens utforming og avgrensning i forhold til friområde og 

grøntstruktur. 

Ellen Oldereid 

bydelsdirektør 

Vedlegg: 

Varsel om oppstart av planarbeid m/kart/foto 

Referat fra område – og prosessavklaringsmøte 

Notat/uttalelse fra naboene Aksjon Akerryggen 


