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Vedr. : Varsel  datert 14.02.2013 om oppstart av planarbeid:  

DETALJREGULERING TVERRFORBINDELSE VULKAN. 

 

Utbygger av Vulkanområdet Asplin Ramm Eiendom ønsker gjennom sitt datterselskap INFILL å 

ekspandere over til Maridalsveiens vestside, dvs. inn mot Egebergløkka. 

I planarbeidet skal det utredes 2 alternativer for området mellom Kjærlighetsstien/Maridalsveien, 

dvs. gjennom et område som i dag delvis er regulert til FRIOMRÅDE, og disponeres av Egebergløkka 

Parsellag, Oslos eldste parsellhager.  

Begge alternativer for tverrforbindelsen reduserer eksisterende regulerte FRIOMRÅDE. 

Alt. 1: Grøntareal med trapper og parkering  

Alt. 2: Bebyggelse med boliger og næringsarealer i skråningen langs Maridalsveiens vestside.  

I alternativ 2 er bil- og sykkelparkeringen langs veien erstattet med høyere bebyggelse. 

Forslaget viser en overbygning av tverrforbindelsen i form av et 6 etasjes bolig- og forretningsbygg 

med samme antall etasjer som det nye Scandic hotellet, dvs. 4 etasjer over parsellhavenes nivå. 

 (Iflg. prinsipp snitt B-B).  

Vi gjør med dette oppmerksom på at området rundt Egebergløkka og Gamle Aker kirke er underlagt 

bestemmelser i Kommunedelplan (KDP) for byutvikling og bevaring i indre Oslo 2009 – 2025.  

Disse bestemmelser ble opprinnelig nedfelt i Kommunedelplan for Akerselva Miljøpark, et 

samarbeidsprosjekt mellom Miljøverndepartementet og Oslo kommune.  

Den tidligere KDP for Akerselva er senere erstattet av ovennevnte KDP når det gjelder arealbruk, 

men dette gjelder ikke for bevarings- og friområdene langs elva, der de tidligere bestemmelsene 

om siktlinjer skal opprettholdes. 

Planområdet  for Akerselva var opprinnelig oppdelt i 7 delområder fra Maridalsvannet og ned til 

Vaterland med retningslinjer og forslag til arealbruk, inkludert registrering av viktige utsyn og 

siktlinjer.  Nye bygninger skulle holdes i tilstrekkelig avstand fra elva og turveiene, og ikke føre til 

privatisering av parkområdene. 

I delområde 6: Sannerbrua – Grünerbrua er det tatt hensyn til viktige utsyn og siktlinjer omkring 

Gamle Aker kirke gjennom Egebergløkka. Fra området rundt elva er det byplanmessige og historisk 

viktige siktlinjer som fortsatt skal gi grunnlag for særskilte restriksjoner på byggetiltak i området.  

For at kontakten mellom Egebergløkka og det grønne beltet langs Akerselva skal kunne opprett- 

holdes er det fastsatt en øvre grense for bebyggelsens høyde langs Maridalsveien (se eget vedlegg).  

Etter den kompakte utbygging av Vulkanområdet er kontakten mellom Egebergløkka og Akerselva 

Miljøpark blitt kraftig redusert, og deler av bygningsmassen med høye takoppbygg kan derfor være i 

strid med bestemmelsene i KDP for byutvikling og bevaring i indre Oslo 2009-2025.  

Oppføringen av et nytt bygg på vestsiden av Maridalsveien vil i tillegg begrense sikten opp mot 

Gamle Aker kirke fra plassen foran det nye hotellet og fra Telthusbakkens nedre del  mot syd. 

En 6 etasjes bygning som strider mot bestemmelsene i KDP og i tillegg kaster slagskygger inn mot 

parsellhagene vil derfor ikke kunne aksepteres. 

Med vennlig hilsen 
Knut Nordby - Telthusbakken 21 - 0172 Oslo 

mailto:heh@cowi.no


Kopi til:  
Telthusbakkens Venner v/ Nils Kvissel : nils.kvissel@ude.oslo.kommune.no 
Egebergløkka Parsellag v/ HildeTangen:  egeberglokka@yahoo.no 
Aksjon Akerryggen v/ Terje Storli: t.storli@online.no 
Byantikvaren v/ Morten Stige: morten.stige@bya.oslo.kommune.no 
Bymiljøetaten Divisjon Utvikling v/ Ingvild Steiro: postmottak@bym.oslo.kommune.no 
Bydel St. Hanshaugen v/ Bydelsadm.: postmottak@bsh.oslo.kommune.no 
Plan- og bygningsetaten v/ Pål Nyberg: postmottak@pbe.oslo.kommune.no 


