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1. FORENKLET ILLUSTRASJON
1.1 SKISSE - EKSISTERENDE SITUASJON
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1.2 SKISSE - MULIG FREMTIDIG SITUASJON
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2. BAKGRUNN

Bispevika omfattes av reguleringsplan for Bjørvika — Bispevika — Lohavn (Bjørvikaplanen). Planen
stiller krav om bebyggelsesplan for alle utbyggingstiltak innen området. Da nivået "bebyggelsesplan"
ikke omfattes av ny plan- og bygningslov, må det i stedet fremmes detaljreguleringsplaner for
delområdene.

Etter avtale med Plan- og bygningsetaten fremmes to detaljreguleringsplaner for delområde Bispevika,
en for nordre del, nord for Bispekilen, og en for sydlige del. Planprosessen for de to detaljregulerings-
planene nord og syd vil skje tilnærmet parallelt, slik at de to planene kan vurderes i sammenheng.
Detaljreguleringsforslag for den mellomliggende Bispekilen har ligget ute til offentlig ettersyn og er
oversendt Rådhuset for politisk behandling.

Foreliggende planforslag omfatter Bispevika syd og fremmes av de to grunneierne Oslo S Utvikling
AS (OSU) og HAV Eiendom AS (HAV E). OSU skal utvikle feltene B8a, B8b og B9 mens HAV E
skal utvikle B6b. Havnepromenaden er formelt Bjørvika Infrastrukturs (BI) ansvarsområde, og skal
inngå i detaljeringen av de foreslåtte løsningene.

Løsningen for feltene B8a, B8b og B9 er utviklet av a-lab og MAD arkitekter i samarbeid. Løsningen
for felt B6b er en bearbeidet versjon av Tegnestuen Vandkunstens forslag for feltene B6a (område
nord) og B6b (område syd).

Forslaget til detaljregulering har bare marginale avvik fra Bjørvikaplanen og utløser derfor ikke krav
om konsekvensutredning.
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Figur I Utsnitt av Bjorvikaplanen avmerket de to planområdene Bispevika nord og Bispevika syd

11100 Osio S Utvikling AS
HAV Eiendom AS
HAV/ OSU
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3. EKSISTERENDE FORHOLD

3.1 LOKALISERING OG STØRRELSE
Planområdet ligger i Oslo sentrum i Bjørvika som er den østre av Oslos sentrale viker. Den
overordnede reguleringsplanen for Bjørvika omfatter et større geografisk område enn det vi
tradisjonelt kjenner som Bjørvika, se illustrasjonen under

Figur 2 Dagens situasjon med planområdet avmerket samt avmerking av planavgrensning for reguleringsplan
for Bjorvika - Bispevika - Lohavn (S-4099)

Forslaget til detaljregulering utgjør søndre del av delområde Bispevika og vil i fremtiden avgrenses av
Bispekilen i nord, Kong Håkon 5s gate i øst, Kongsbakken i syd og fjorden i vest. Dagens arealbruk er
kaiarealer, vei- og anleggsarealer samt vannareal.

Nærmeste kollektivknutepunkt er Oslo Sentralstasjon, men etter at Nordenga bru samt gangbroen
Akrobaten som utgjør Stasjonsallmenningens forlengelse over sporområdene ble åpnet, er veien også
kort til kollektivtilbudet på Grønland, både T-bane og bussterminal. Det er videre relativt kort avstand
til trikk og buss i Oslo gate og trikk og buss vil etter hvert flyttes til Dronning Eufemias gate og vil
være i drift ved ferdigstillelse/innflytting i Bispevika syd.

Planområdets størrelse er på 43 daa.
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3.2 PLANOMRÅDET OG FORHOLDET TIL TILLIGGENDE AREALER
Natur- og ressursgrunnlaget
Planområdet består for en stor del av utfylte flater, og det knytter seg ikke frilufts- eller
fiskeriinteresser til området.

Landskap
Fjord- og øylandskapet med de grønne åsene i bakkant danner det som ofte omtales som Oslo-amfiet.
Ost for planområdet har man Ekebergåsen skogkledte vegg og mot syd er det utsyn direkte mot
Hovedøya. Planområdet har ingen vegetasjon av betydning.

Naturmangfold
Den aktuelle tomten ligger strategisk til mellom to viktige biotoper i indre Oslofjord; Hovedøya og
Ekebergskråningen. Tomten består i dag av fyllmasser med harde flater, og det er bare små
forekomster av tilfeldig vegetasjon. Tomten er i dag derfor lite egnet som inkubator for artsmangfold.
Tomtens beliggenhet i strandsonen gjør imidlertid at arter fra ulike biotoper møtes og lever ved siden
av hverandre.

Kulturminner
Det er ingen bevaringsverdig bebyggelse innenfor planområdet. Rapport utarbeidet av Norsk Maritimt
Museum (Mars 2012) vurderer at det arkeologiske potensialet for områdene i Bispevika varierer fra
ikke til stede  til  svært hoyt.  Områder som har vært åpen sjø fram til 1900-tallet har svært lite potensial
for funn av arkeologiske kulturminner, mens områdene som ble fylt ut før 1900-tallet i forbindelse
med landvinning på Sørenga og området bakenfor Bispekaia har et stort potensiale for funn.

Deler av de berørte tomtene ligger videre innenfor det automatisk fredede kulturminneområdet Oslo
Middelalderby eller kan inneholde kulturminner fra middelalderen selv om de ligger utenfor.
Selve bryggekonstruksjonene på Bispekaia har også kulturhistorisk verdi, men er ikke omfattet av
kulturminneloven.

Kartet under viser markeringer ut ifra hvilket funnpotensial man kan anta finnes i de enkelte
delområdene.
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Figur 4 Oversikt over de berorte tomtene i Bispevika med markering av de ulike gradene av funnpotensial
(Norsk Maritimt Museum 2012)

Miljøfaglige forhold
Luftkvalitet 

Dagens luftkvalitet er ikke tilfredsstillende verken med hensyn på NOx eller PM10. (Luftkvalitet i
Bjørvika, Civitas/ NILU mfl 2002)

Støy fra trafikk 

Området er i dag utsatt for støy over anbefalte grenseverdier for boliger og uteopphold. (Beregning av
luftoverført støy, BS akustikk/Aas-Jakobsen, 2002)

Forurenset runn o havbunn
Planområdet ligger på utfylte områder av havnebassenget og ved flere elveutløp , og har derfor dype
løsmasser. Historisk bruk av området til havn- og industriformål, tidligere undersøkelser og
gjennomført gravearbeid tilsier at området har forurenset grunn og havbunn.
Nær planområdet har Bjørvikutstikkeren områder som er sterkt forurenset av metaller (bly) og PAH.
Paulsenkaia har også betydelige områder som er sterkt forurenset av PAH, olje og bensen. Det finnes
ikke undersøkelser av landområdene under E18, men det antas at også disse massene er forurenset.

Den forurensede havbunnen i Bjørvika og Bispevika er nå tildekket med ren leire som del av prosjekt
"Ren Oslofjord" i regi av Oslo Havn. Det er også lagt ut rent bunnsubstrat i Akerselva eksisterende
nedstrøms kulvert.

Vannkvalitet 

Vannkvaliteten innerst i Bjørvika/ Bispevika er i dag varierende, hovedsakelig på bakgrunn av utslipp
via Akerselva. Med avløpsprosjektet Midgardsormen (VAV) sammen med opprydningen av de
forurensede bunnsedimentene, forventes det at vannkvaliteten forbedres. Det er planlagt et nødoverløp
fra Midgardsormen i Bispevika ut fra Stasjonsallmenningen.

Vind og luft 

Om sommeren er planområdet dominert av sydvestlige vinder, og i vinterhalvåret av nordlige vinder.
Om vinteren kan kombinasjonen av dårlig utlufting og inversjon bidra til oppmagasinering av kald luft
og høyere luftforurensing.
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Sol-/ sk eforhold
Planområdet ligger åpent og eksponert mot sør og vest og har gode solforhold.

Trafikkforhold
Det overordnete trafikksystemet i Bjørvika består av en undersjøisk hovedveiforbindelse
(Operatunellen) med adkomst via kryss på Sørenga og ved Havnelageret. Fra denne hovedveilenken
knyttes forbindelsene til byen og Bjørvika via Kong Håkon 5.s gate over Sørenga og en ny gate langs
Langkaia ved Havnelageret (Langkaigata). Trafikken går så videre innover i byen via Dronning
Eufernias gate og over sporområdet via Nylandsveien, som vil få redusert kapasitet over sporområdene
sammenlignet med dagens situasjon. Ny bro til Schweigaardsgate er etablert (Nordenga bru) over
sporområdene. De to forbindelsene samlet ventes å ha noe mindre kapasitet enn Nylandsveien før
Bispelokket ble revet. Prinsippet om at byen skal betjenes via de to kryssene på Havnelageret og
Sørenga medfører at mye av trafikken som skal til Oslo sentrum og indre by må kjøre gjennom
Bjørvikaornrådet, noe som innebærer relativt store trafikkmengder i de gatene som er nevnt over.
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Figur 5 Oversikt over veisystemet i Bjorvika fra Statens Vegvesen (med oppdaterle navn innredigert)

Lohavngata (nå Rostockgata) er brutt for gjennomkjøring slik at Operagata / Lohavngata
(Rostockgata) ikke skal bli en omkjøringsmulighet i rushtiden. Operagata og søndre del av
Rostockgata inngår i det planlagte hovedsykkelveinettet for Oslo.

Det forutsettes busstrafikk i Rostockgata. Gjeldende regulerings åpning for framtidig trikk her er
imidlertid skrinlagt.

Sosial infrastruktur
Det er ingen sosial infrastruktur innenfor selve planområdet. Men sentral beliggenhet både til
Gamlebyen og til Oslo sentrum gir kort avstand til det meste av servicetilbud.
Barnehage er i ferd med å bygges i Operakvarteret og på Sørenga, nærmeste skole er Gamlebyen
skole.

Teknisk infrastruktur
Det er teknisk infrastruktur i grunnen i dag, denne skal legges om i samsvar med "Hovedplan for
infrastruktur i Bjørvika".
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Estetikk og byggeskikk
Infrastrukturanlegg innen planområdet forsvinner og frigjør plass til den nye byutviklingen. I området
eller nærområdet er det ingen bebyggelse som gir direkte føringer for den videre utviklingen.

Stedsutvikling
Bispevika ligger sentralt plassert innenfor planområdet for "Bjørvika- Bispevika — Lohavn" som utgjør
et av de største transformasjonsprosjektene i Oslo i senere tid. Operaen beliggende vest for
planområdet har vært åpen siden 2008 og trekker et betydelig antall besøkende, både til sine
forestillinger og til uteanlegget. Operakvarteret rett nord for Dronning Eufemias gate har vært i
utvikling siden 2004, hvor de enkelte byggene gradvis har blitt tatt i bruk til kontorer og boliger og vil
i løpet av de neste par årene ferdigstilles. Middelalderparken, vannspeilet og Ladegården øst for
planområdet er populære attraksjoner som huser flere arrangementer og festivaler som trekker store
publikumsmengder, hvor Oyafestivalen som arrangeres i august hvert år er den mest populære. På
Sørengautstikkeren syd for planområdet pågår boligutbyggingen for fullt. Alle disse prosjektene har
bidratt, og bidrar, til at flere og flere får øynene opp for Bjørvika som sted og bidrar til at by- og
stedsutviklingen i området synes å bli den suksessen som var visjonen da planene opprinnelig ble lagt
for å bringe byen ut til fjorden.

Barns interesser
Planområdet er i dag ikke tilrettelagt for barn og unge og med en beliggenhet midt inne i infrastruktur-
og anleggsområde medfører dette at barn ikke kan ferdes alene her.

Universell utforming
Planområdet er i dag ikke tilrettelagt for universell utforming.

Juridiske forhold
Samtidig med reguleringsplanen for Bjørvika- Bispevika — Lohavn ble det vedtatt en utbyggingsavtale
som blant annet stiller krav om at utbygger skal betale et infrastrukturbidrag som skal bidra til
planlegging og ferdigstillelse av planområdets fellesgoder som gater, plasser, allmenninger og
havnepromenade. I utbyggingsavtalen ligger også bestemmelser om et minimum samlet
utbyggingsareal som krever streng disiplin for å oppnå de angitte maksimalt tillatte bruksarealer i
gjeldende reguleringsplan.

Den overordnede reguleringsplanen har også rekkefølgebestemmelser knyttet til ferdigstillelse av gater
og byrom i takt med utbyggingen av byggeområdene. Disse bestemmelsene vil videreføres i
foreliggende planforslag.

Interessemotsetninger
Tilgrensende planområde i syd er Kongsbakken-allmenningen som Riksantikvaren har uttrykt tydelige
ønsker om at skal åpnes mer. Det ble i forbindelse med forslag til detaljregulering for plassering av
nytt Munch-museum på felt B5 (Lambda-prosjektet) inngått et forlik mellom Byrådet og
Riksantikvaren som innebar en utvidelse av Kongsbakken i dobbel bredde. Imidlertid har ikke dette
forliket gyldighet nå som bystyret sendte forslaget til reguleringsplan tilbake til Byrådet. Det var heller
ikke avklart hvorvidt denne utvidelsen skulle gjøres mot syd, mot nord, eller i begge retninger.
Bjørvika Infrastruktur vil i løpet av høsten 2012 kunngjøre oppstart av planarbeid for Kongsbakken og
sende planskisse til Plan- og bygningsetaten slik at detaljreguleringer for Bispevika (nord og) syd samt
Kongsbakken skal kunne vurderes i sammenheng.
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4. PLANSTATUS

4.1 OVERORDNEDE FØRINGER OG GJELDENDE PLANSTATUS

Rikspolitiske bestemmelser eller retningslinjer
Nas.onale forventnin er til re ional o kommunal lanle in har til hensikt å fremme bærekraftig
utvikling. Plan- og bygningsloven av 2008 fått nye bestemmelser om at Kongen hvert fjerde år skal
utarbeide et dokument med nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. De
nasjonale forventningene skal følges opp i arbeidet med planstrategier og bidra til at planleggingen i
fylker og kommuner tar opp viktige utfordringer i samfunnsutviklingen.
De nasjonale forventningene er gruppert i følgende seks tema:

Klima og energi
By- og tettstedsutvikling
Samferdsel og infrastruktur
Verdiskapning og næringsutvikling
Natur, kulturmiljø og landskap
Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø

Retningslinjene peker på oppgaver og interesser som regjeringen mener det er viktig at
fylkeskommunene og kommunene fokuserer på i planleggingen i den kommende fireårs-perioden.
Forventningene skal følges opp av statlige organer i deres medvirkning i planleggingen og skal gi økt
forutsigbarhet for disse organers medvirkning.

Statli e lanretnin slider for differensiert forvaltnin av strandsonen lan s s'øen har som formål å
tydeliggjøre nasjonal arealpolitikk i 100-metersbeltet langs sjøen. Målet er å ivareta allmenne
interesser og unngå uheldig utbygging langs sjøen.
Forbudet i 100-metersbeltet gjelder ikke der annen byggegrense er fastsatt i kommuneplan eller
arealplan. Utbyggingen i Bjørvika er avklart både i kommuneplan og overordnet plan.

Riks olitiske retnin slin'er for samordnet areal- o trans ort lanle in tilsier høy utnyttelse i
byggesonen og utbygging og videreutvikling av områder som har gangavstand til
kollektivknutepunkter og kan få særlig god kollektivdekning.

Rikspolitiske  retnin slider for barn o un es interesser i lanle in en stiller blant annet krav til at
barn og unges interesser blir ivaretatt i plan- og byggesaksbehandlingen etter plan- og bygningsloven.
Videre stilles det krav til at anlegg som brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning,
støy, trafikkfare og annen helsefare.

Gjeldende overordnede planer
Kommune lan for Oslo "Kommune lan 2008 — Oslo mot 2025" (vedtatt 11.6.2008, sak 213) er
kommunens overordnede strategiske styringsdokument for den videre utviklingen i byen. På grunnlag
av en visjon for den videre utviklingen fastsetter kommuneplanen konkrete mål og strategier som skal
bidra til at visjonen kan realiseres.

Strategiene omhandler blant annet:
Knutepunktutbygging med fokus på å utvikle gode lokalmiljøer med tilgjengelighet til grønt,
parker og lekearealer.
Å legge til rette for attraktive næringsarealer, med spesiell vekt på virksomheter knyttet opp til
næringsklynger med internasjonal konkurransekraft. Sentrum og Fjordbyen bør tilrettelegges for
mulige fremtidige hovedkontoretableringer. Realisering av Fjordbyen med høy utnyttelse av
arealene inntil Oslo S og andre attraktive sentrumsområder, skal gi Oslo posisjon som kunnskaps-
og kulturby for "moderne næringer" og samtidig bidra til å styrke byens identitet og
konkurranseevne.
Variert boligtilbud med god kvalitet som gjør det mulig å bli boende i eget nærområde i ulike faser
avlivet.

10



Tilrettelegge for at befolkningen lett kan utøve ulike former for idrett og fysisk aktivitet i sitt
nærmiljø.
Fjordbyen skal gi arenaer for fysisk aktivitet og tilrettelegges for et bredt spekter av både
organisert og uorganisert mosjon.
Tilrettelegge for bomiljøkvaliteter som god uteluft og lave støynivåer.
Tilrettelegge for å kunne bo i byen uten å bruke bil og å kunne benytte kollektivtransport i, til og
fra byen.
I det sentrale byområdet skal biltrafikken søkes dempet i tilknytning til strøksgater, urbane
møtesteder og tilsvarende byrom.
Styrking av fremkommeligheten for gående og syklende, særlig i bykjernen.
Det etableres egne sammenhengende skiltede sykkeltrase'er gjennom sentrum, både i nord/sør-
retning og øst/vest-retning for å følge opp intensjonene i hovedsykkelveiplanen.
Stille større krav til mer miljøeffektive bygninger og bygningskvartaler ved rehabilitering og
nybygg. Viktige kvaliteter i denne sammenheng er lavt energiforbruk og lave klimagassutslipp,
klima- og miljøtilpasset design, miljøeffektive byggematerialer, moderne miljø- og
kostnadseffektiv avfallshåndtering, håndtering av overvann og bevaring av lokal vegetasjon

Arealstrategikartet markerer planområdet som Fjordbyen — blandet arealbruk.

Kommunedel lan for Indre Oslo — Infrastruktur — B struktur — B mil'ø KDP 13 trekker opp
retningslinjer for arealplanlegging og gjennomføring av tiltak og har ligget til grunn som overordnet
plan i arbeidet med gjeldende regulering for planområdet, S-4099 (omtalt nedenunder).

B økolo isk ro ram 2002 — 2014 (vedtatt 05.06.2003) Viktige punkter er miljøkartlegging og
miljøoppfølging, reduksjon av klimagassutslipp og luftforurensing ved økt bruk av kollektive
reisemidler, fjernvarmetilknytning og passive varmekilder, lokal håndtering av overvann. Byen skal
styrke sin blå-grønne profil.

Fjordbyplanen (27.02.2008) gir politiske føringer fra Oslo kommune for videre planarbeid i Fjordbyen
som helhet og for kommende reguleringsplaner for delområder. Siden S-4099 (omtalt nedenfor) ble
vedtatt før Fjordbyplanen, er denne overordnet. Mange av prinsippene er likevel relevante.
Fjordbyplanen fastsetter helhetsprinsipper for videre planarbeid for følgende tema:

rolle og innhold (2.1)
byrom og bystruktur (2.2)
arkitektonisk kvalitet, landskap og kulturminner (2.3)
bærekraftig utvikling (2.4)
tilgjengelighet og transport(2.5)
prosess og medvirkning (2.6)

Helhetsprinsipper for allmenninger og havnepromenade:
"Allmenningene skal forbinde sjøfronten og bakenforliggende by, og bidra til å forsterke eksisterende gate- og
byromsstruktur og turveinett."

"Innenfor hvert delområde skal promenaden ha en variasjon i motet med vannet som sikrer mulighet for fysisk
kontakt med vannet og ulike aktiviteter både på land og på/i vannet gjennom hele året."

Gjeldende regulering
Re ulerin s lan for B'ørvika — Bis evika — Lohavn Bjørvikaplanen (S-4099) er stadfestet av
Miljøverndepartementet 15.06. 2004.

Gjeldende reguleringsplan stil ler krav om bebyggelsesplan for byggeområder og allmenninger. I
henhold til ny plan- og bygningslov er gjeldende reguleringsplan å regne som en
områdereguleringsplan, og etter denne kreves utarbeidet detaljplaner.
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S-4099 gir følgende føringer for Bispevika syd:
Om utnyttelse og bruk:

FELT UTNYTTELSE T-BRA HØYDER
B6b 10.500 m- kote 22
B8a 24.000 m- kote 30/ 33
B8b 23.000 m- kote 30/ 33

B9 15.100 m- kote 22

I hvert av feltene skal min. 80 % av bebyggelsen være boliger. Mot Kong Håkon 5s gate skal det ikke
etableres boliger i de nederste etasjene.
Innenfor feltene B8 og B9 skal forretningsareal maks. tilsvare 10 % av 1. etasjes bruksareal.

felt B6b skal minimum 10 % av feltarealet være vannareal, i felt B9 er kravet til vannareal 5 %.
Havnepromenaden skal gå gjennom feltet med en gjennomsnittsbredde på 20 meter og en
rninimumsbredde på 10.

Om bokvalitet sier reguleringsplanen følgende:

Bebyggelsen skal plasseres og utformes slik at boliger og uteoppholdsarealer i størst mulig
grad skjermes fra støy og luftforurensning og flest mulig boenheter får utsikt til fjorden eller
til vann- og grøntareal
Leilighetene skal i hovedsak være gjennomgående. (Det kan nevnes at det i de
bebyggelsesplanene/detaljreguleringsplanene som til nå er behandlet i Bjørvika, har
hjørneleiligheter med lysinnfall fra to sider i praksis blitt likebehandlet med gjennomgående
leiligheter).
Det tillates ingen ensidige leiligheter mot nord og nord-øst eller mot gater med støy og
luftforurensning over gjeldende grenseverdier.
Det skal være solinnfall i oppholdsrom i alle leiligheter.
For gjennomgående leiligheter skal leilighetsdybden ikke overstige 12 meter, med mindre
særskilte tiltak gjennomføres for å sikre gode lysforhold.
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Følgende leilighetsfordeling gjelder for feltene: maks 30% 2-roms, minimum 40% 3-roms,
min 30% 4-roms. Ett-romsleiligheter tillates ikke.
Balkonger, terrasser eller forhager som privat uteareal skal finnes for alle boenheter. Det skal
være solinnfallpå den enkelte boligs private uteareal.
Privat uteareal kan erstattes av tilsvarende tilrettelagt felles uteareal, som for eksempel
takterrasser.
Uteoppholdsareal skal som minimum utgjøre 20% av boligens bruksareal.

Om forholdet til Middelalderparken:
I feltene B8a og B8b skal det skapes variasjon i byggevolumenes høyde slik de fremstår sett
fra Middelalderparken.

Om bruk av vannareal i felt EO:
Reguleringsbestemmelsene gir adgang til at det i vannarealet E0 i Bispevika, foran feltene
B6a, B6b og B9, kan fortøyes serveringsbåter og båter med kulturtilbud. Det skal være minimum 5
meter mellom båtene. Serveringsbåtene skal være av høy estetisk kvalitet. Båter med kun
serveringstilbud skal ha en høyde som ikke hindrer utsyn over vannet.

Veiledende kvalitetsdokumenter
De følgende dokumenter er veiledende og skal ligge til grunn for videre planlegging og utbygging
innenfor området som omfattes av S-4099, reguleringsplan for Bjørvika — Bispevika — Lohavn:

De tre bærekrafts ro rammene:
Overordnet Miljøoppfølgingsprogram (0M0P)
Designhåndbok
Kulturoppfølgingsprogram

OMOP fastslår at Bjørvika som helhet skal fremstå som et foregangsområde for bærekraftig
byutvikling. Programmet gir en beskrivelse av mål og ambisjoner for hele Bjørvikaområdet. Det
kreves at det utarbeides miljøoppfølgingsprogram (MOP) på detaljregulerings- og rarnmesøknadsnivå.
MOP skal inneholde både mål og tiltak samt en beskrivelse av utbyggernes miljøstyringssystem.
Sentrale tema i MOP er energiforsyning, stasjonær energibruk, klimagassutslipp, transport,
knutepunktutvikling, luftkvalitet, vann, jord, sedimenter, støy, avfall og gjenvinning, arealeffektivitet
og fleksibilitet, materialbruk, lokalklima og vegetasjon.

I forbindelse med designhåndboken er det utarbeidet temahefter innenfor følgende deltema:
Belysning
Byrom og gaterom
Bygninger
Byromsmøbler og utstyr
Kunst

B roms ro rammer:
Det er utarbeidet byromsprogrammer for alle allmenningene samt Havnepromenaden i Bjørvika. Disse
skal sikre at det i detaljeringen av de enkelte byrommene innenfor planområdet, sikres et helhetlig
grep. For Bispevika er følgende byromsprograrnmer relevante:

Havnepromenaden
Stasjonsallmenningen
Bispekilen

Byromsprogrammet for Havnepromenaden fastslår at promenaden gjennom Bjørvika skal ha et variert
romforløp og tilrettelegges for et variert sosialt liv med mulighet for opphold og rekreasjon, samt
sosiale og publikumsrettede aktiviteter.

De ulike sekvensene av havnepromenaden vil ha en gjennomsnittlig bredde på 20 meter, med ulike
bygninger og funksjoner på land. Det skal legges til rette for aktiviteter på vannet. Enkelte steder åpner
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planen for at det kan bygges utenfor promenaden, både bygninger og enklere elementer som brygger,
småbåthavner etc. Møtet mellom vann og land er et viktig tema i den videre utviklingen av Bjørvika.

Å komme helt ned til sjøen og få fysisk kontakt med vannet er en stor kvalitet, og det er planlagt at
dette skal skje der allmenningene møter havnepromenaden.

Byromsprogrammet for havnepromenaden sier at Bispevika skal være en
"intens og urban oplevelse der forholder sig til en meget kommerciel / rekreativ
situasjon. Den offentlig promenade suppleres med caf&r, barer restauranter af
forskellige variationer, hvilket er med til å gøre oplevelsen av Bispevika til noget
ganske særligt".

l‹.; t 4stf,
 r!,e•I;

B"p",å,.•

Figur 7 Havnepromenaden i Ejorvika sett i sammenheng med Havnepromenadens trasé langs hele havnefronten
(111 Gehl Arehiteetslra Byromsprogram for Havnepromenaden)
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Pågående planarbeid
DetaFre ulerin for Bis ekilen (oversendt rådhuset august 2011) har ligget ute til offentlig ettersyn
med to alternative løsninger. Forhåpentligvis blir det fattet et vedtak i denne før endelig ferdigstillelse
av foreliggende detaljregulering.
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Figur 8 Havnepromenaden i Bforvika med anbefalt variasjon i soner og programmering (Iii. Gehl Architects,
Byromsprogram for Havnepromenaden)

Figur 9 Forslag til detaljregulering for Bispekilen. Illustrasjoner fra Bjorvika Infrastrukturs saksframstilling til
offentlig ettersyn. Alternativ 1 (Bjorvika Infrastrukturs) til venstre og Alternativ 2 (Plan- og bygningsetatens) til
hoyre)
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Ulikheten i de to planforslagene ligger i selve vannrommets form. Forslagsstiller, Bjørvika
Infrastruktur, foreslår kilen som en sigar, i tråd med anbefalinger gitt i byromsprogrammet, mens Plan-
og bygningsetatens alternativ 2 gir et kileformet vannrom, lik plankartet for den overordnede planen
S-4099. Alternativ 1 gir større og rausere offentlige arealer langs vannkanten, men det går på
bekostning av det såkalte vannregnskapet i kilen, noe som har medført at Riksantikvaren har fremmet
innsigelse til planalternativet. I illustrasjonene til foreliggende planskisse er PBEs alternativ lagt til
grunn. Dette synes best forenelig med etablering av en kanal inn til det indre vannrommet i B6a.

Detarre ulerin for Kon sbakken
Det har vært behandlet planinitiativ for Kongsbakken-allmenningen i 2009 og Bjørvika Infrastruktur
er nå i ferd med å ta opp igjen arbeidet med denne allmenningen slik at det parallelt med planarbeidet
for Bispevika nord og syd fremmes egen reguleringsplan for Kongsbakken.

Bjørvikaplanen er Kongsbakken avsatt tjl veiareal og friområde.

5. MEDVIRKNING
5.1 INNSPILL VED KOMMUNALT SAMRÅD
Det ble sendt inn planinitiativ til Plan- og bygningsetaten i mai 2011.

Liste over samrådsinns ill

 Bydel Gamle Oslo 18.06.2012

 Brann- og redningsetaten 25.05.2012

 Byantikvaren 11.06.2012

 Bymiljøetaten 05.06.2012

 Renovasjonsetaten 01.06.2012

 Vann- og avløpsetaten 24.05.2012

 Oslo Havn KF 31.05.2012

 Undervisningsbygg Oslo KF 08.06.2012

 Omsorgsbygg Oslo KF 04.06.2012

Sammendra av samrådsinns ill
Bydel Gamle Oslo  viser til BU-vedtak av 05.05.2011 i forbindelse med offentlig ettersyn av forslag

til detaljregulering for Bispekilen samt til uttalelse til planinitiativ for Bispevika nord.
Saken har ikke vært behandlet i bydelsutvalget, men forelagt BU-leder som ikke hadde noen øvrige
kommentarer til saken.

Brann- og redningsetaten  bemerker at detaljreguleringen må ivareta Brann- og Redningsetaten
(BRE) sine muligheter for å utføre innsats i bygningene ved brann. Spesielt viktig ey forhold knyttet til
atkomst og tilgang til slokkevann. BRE ønsker brannhydranter framfor brannkummer da disse er
enklere å lokalisere og raskere å betjene. Det må sikres atkomst for BRE rundt bygningene samt
oppstillingsplasser for etatens biler og utstyr. Retningslinjer for atkomst for rednings- og
slokkernannskaper er under revidering og vil om kort tid legges ut på etatens nettsider.
Det gis sterk anbefaling om innstallering av sprinkleranlegg eller andre stasjonære slokkeanlegg, dette
er ikke et forskriftskrav, men vil øke brannsikkerheten vesentlig.

Byantikparen  anbefaler at planområdet utvides til å også omfatte feltene D23 og D24
(Kongsbakken) for å sikre en mest mulig helhetlig prosess rundt dette.
Planområdet berører kulturminneområder av stor nasjonal betydning både direkte og indirekte. En del
av det automatisk fredede området Middelalderbyen ligger innenfor planområdet, og planen vil få stor
betydning for opplevelsen av Middelalderbyen spesielt, og de overordnede kulturhistoriske by- og
landskapsrommene mer generelt.
Byantikvaren trekker fram følgende punkter som bor hensyntas i videre planprosess:

• Kongsbakken utgjør sammen med Bispekilen de viktigste siktlinjene mellom
Middelalderparken, sjøen/havnebassenget og Akershus festning. Bredden på disse siktlinjene
bør sikres. Kongsbakkenallmenningen bør økes i bredde, primært med at denne trekkes inn i
den søndre delen av det foreslåtte planområdet.

16



Uavhengig av de åpne siktlinjene mener Byantikvaren at det er uheldig at de to karr&ne mot
øst utgjør sammenhengende, høye vegger i byrommet. Det bør vurderes et annet
bebyggelsesmønster i de to østre feltene, som kan ivareta en større grad av åpenhet, og en
mulighet for å oppleve den naturlige horisonten fra flere steder i Middelalderparken. Forslaget
må illustreres godt, med tanke på virkningen fra Mariakirkeruinen, Kongsgårdruinen,
Ladegården og flere punkter i Middelalderparken. Det bør utarbeides en datamodellert
"vandring" tilsvarende den Riksantikvaren tidligere har fått utarbeidet.
Byantikvaren mener Bispevika syd er det mest kritiske området i forhold til den omtalte
opplevelsen av Middelalderparken, og forholdet til det overordnede by- og landskapsrommet.
Vi vil sterkt tilrå at utnyttelsesgraden og høyden i Bjørvika-planen reduseres i disse feltene, og
mener at reduksjonen eventuelt kan vurderes økt noe i Bispevika nord, hvor innvirkningen på
Middelalderparken er høyere.
Det såkalte "vannregnskapet" må ivaretas og gjøres videre rede for i planprosessen.

Byantikvaren vurderer disse forholdene som så viktige for opplevelsen av flere nasjonale
kulturminneinteresser at det er et potensial for innsigelse fra Riksantikvaren dersom tilrådningene
ikke følges.
Det bør utredes planalternativer hvor Kongsbakken gjøres bredere, utnyttelsen reduseres og hvor
bebyggelsen får lavere byggehøyder.

Undersøkelsesplikten i henhold til kulturminneloven er for områder omfattet av S-4099 utsatt til
tiltaksfasen. Dette er en unntaksordning fra ordinære lovkrav som medfører at det ikke er gitt
dispensasjon fra kulturminneloven i kraft av planvedtaket utenfor Middelalderbyen Oslo, og at
arkeologisk undersøkelse og dispensasjon først kommer i forbindelse med realisering av tiltakene.
Bestemmelsene om dette fra Bjørvikaplanen, må videreføres i forslaget til detaljregulering for
Bispevika syd.

Bymiljoetaten  har ansvar for planlegging og utvikling, forvaltning og drift av kommunale byrom i
Oslo og har følgende kommentarer:

Støyproblematikk er et viktig aspekt i utviklingen av planområdet. Det må tas inn i
reguleringsbestemmelsene at krav til støyskjerming skal tilfredsstilles i henhold til
Miljøverndepartementets skriv T-1442 eller senere vedtatte forskrifter, vedtekter eller
retningslinjer. Det skal legges vekt på at alle boenheter får en stille side, og tilgang til eget
uteareal med tilfredsstillende støyforhold.
Ved mistanke om forurensning i grunnen skal "tiltakshaver sørge for at det blir utført
nødvendige undersøkelser for å få klarlagt omfanget og betydningen av eventuell
forurensning i grunnen" i henhold til forurensningsforskriften kap 2. På alle eiendommer hvor
det skal etableres barnehage og evt områder tiltenkt som barns lekeareal, anbefaler etaten at
det bør undersøkes for grunnforurensning etter KLIF-veileder TA2261 og TA2262.
Ny strålevernforskrift stiller krav til maks radonkonsentrasjon i skoler og barnehager.
Forskriften trer i kraft 01.01.2014.
Nasjonale mål for luftkvalitet bør legges til grunn i den videre planleggingen. Det er sørlig
viktig at disse målene er oppfylt der det planlegges bruksfølsomme formål som bolig,
barnehage etc.
Utvikling av nye byområder må ha fokus på hvordan klimagassutslipp kan minimaliseres.
Klimadata må være av nyere dato. Arealplanlegging er ofte basert på historiske data og det er
behov for å innhente mer informasjon fra Meteorologisk institutt om forventet nedbør, vind
og temperaturer for de kommende år sli at det er mulig å inkludere "forventet vær" i
planleggingen. Dette inkluderer styrtregn, med erfaring fra København og byer i Norge med
vann på "ville veier".
Blant de mange levekårsfaktorene som påvirker helse og fordeling av helse, spiller bolig og
bomiljø en viktig rolle. Nabolagskvalitet blir koblet til trivsel og trygghet og studier viser at
levekårsforbedringer i et boområde styrker den psykiske helsen til de som bor der.
Det må gjøres en vurdering av planområdet sett opp mot Naturmangfoldsloven.
Det må redegjøres for overvann i saken.
Avkjørsler skal ha sikt- og stigningsforhold i henhold til gjeldende kommunale normer og
mål og i størst mulig grad anlegges vinkelrett på offentlig vei.
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Adkomst til planområdet må samles i øn avkjørsel av hensyn til trafikksikkerhet.
Varelevering må løses på egen grunn eller ved kant fortau. Varelevering må ikke skje ved
inn- eller utrygging til kommunal vei.
Parkeringsdekning må være i henhold til norm gitt i Bjørvika-planen. Dette gjelder også
sykkel.
Det må utføres en trafikkanalyse for å få kartlagt hvilken betydning den foreslåtte utnyttingen
vil medføre mht trafikkavviklingen og trafikksikkerheten på det offentlige veinettet.
Ved planlegging av skole og barnehage må det beskrives hvordan henting og bringing av barn
/ unge tenkes løst. Snumuligheter må framgå.
Universell utforming skal legges til grunn for utformingen.

Renovasjonsetaten  bemerker at det på det nåværende tidspunkt synes som om planen er for lite
detaljert og at fiere avklaringer mangler både hva gjelder arealstørrelse avsatt til boligformål og antall
boenheter. "Forskrift om renovasjon av husholdningsavfall i Oslo kommune" samt krav og
anbefalinger i "Veileder for plassering av avfallsbeholdere" må tas til etterretning. For inntil 40
boenheter anbefales en løsning med beholder/ container som plasseres i avfallsrom eller i avfallshus.
For 40-150 boenheter anbefales dypoppsamlingsløsning. For over 150 boenheter anbefales avfallssug.

Vann- og avlopsetaten  planlegger vannforsyning til området i Lohavngata som tiltakshaver skal knytte
seg til. Det anbefales lokal overvannshåndtering i planlagt grønnstruktur før eget utslipp til fjorden.
Det anbefales at punkt om overvannshåndtering tas med i planbestemmelsene.

Oslo Havn KF  bemerker at sjøområde regulert til friområde/sjø faller utenfor Oslo Havn KFs
myndighetsområde med unntak av at det kreves tillatelse etter havne- og farvannsloven for alle tiltak
som skal gjennomføres i sjø.
Det henvises til S-4099 og hjemmel for etablering av serveringsbåter, Oslo Havn KF forutsettes ikke å
ha noe ansvar for disse kaiene, men vil peke på at de må utformes på en slik måte at de er
tilfredsstillende for de fartøyer som skal ligge der.
Det gjøres for ordens skyld oppmerksom på at det er gjennomført betydelig tildekking av forurensede
sedirnenter i sjøbunnen i Bispevika som et ledd i prosjektet Ren Oslofjord. Utbygging i sjøen må ikke
skje på en slik måte at sedimentkvaliteten forringes.

Undervisningsbygg Oslo KF  kjenner ikke til forhold innenfor deres ansvarsområde som har betydning
for planinitiativet.

Omsorgsbygg Oslo KF  tar til etterretning at forslagsstiller anser det som mest gunstig å lokalisere
barnehage i felt B8b eller B9, og er enig i prinsippet om at det er gunstig å lokalisere barnehage i nær
tilknytning til parkarealene i Kongsbakken.

Forslagsstillers kommentarer til uttalelsene
Tas til orientering
Tas til etterretning. Det har blitt gjort omfattende arbeid med egen brannkonsulent, spesielt for
felt B6b for å sikre at den porøse strukturen rundt det indre vannbassenget sikrer
tilgjengelighet for redningsbiler til alle boenheter.
Det synes ikke hensiktsmessig å fremme reguleringsplan for byggeområdene og allmenningen
i én samlet plan. I henhold til utbyggingsavtalen for Bjørvika, er allmenningene Bjørvika
Infrastrukturs (BI) ansvarsområde. Det er imidlertid innledet samarbeid med BI og de arbeider
nå med å utvikle detaljene for Kongsbakken slik at disse planforslagene kan fremmes til
kommunen samtidig. Forholdet til åpenhet og sikt fra Middelalderparken er innarbeidet i
plankonseptet og beskrevet i saken. Det er redegjort for vannregnskap. Krav til
undersøkelsesplikt i medhold av kulturminneloven innarbeides i reguleringsbestemmelsene i
tråd med føringer gitt i S-4099 og de krav Byantikvaren måtte ha.
Tas til etterretning
Det planlegges for avfallssiloer innenfor planområdet og det vil når detaljene er klarere, tas
kontakt med Renovasjonsetaten for å finne de beste løsninger for dette.
10 . Tas til etterretning.
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5.2 KUNNGJØRING AV OPPSTART AV PLANARBEIDET
ettersendes etter avtale med Plan- og bygningsetaten
Liste over bemerkninger

Sammendrag av bemerkningene

Forslagsstillers kommentarer til bemerkningene
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6. FORSLAGSSTILLERS FAGLIGE BEGRUNNELSE

6.1 PLANGREP

t g

Figur 10 Illustrasjonsplan Bispevika syd

Bispevika syd er med sin henvendelse både til den trafikkerte og miljøbelastede Kong Håkon 5s gate
mot øst og til de fantastiske herlighetsverdiene mot fjorden og havnepromenaden i vest, samt til
Bispekilen- og Kongsbakken allmenningen mot hhv nord og syd, et svært sammensatt planområde.
Det at Rostockgata, som delvis er en ren kollektivgate skjærer planområdet i to, har også vært en
tydelig premiss. Det har i arbeidet med å finne et plangrep derfor vært viktig å komme fram til et
konsept som tar opp i seg de premissene omgivelsene gir, samtidig som det ulike delfeltene sammen
(og sammen med Bispevika nord) skal danne én felles identitet i Bispevika.

Innenfor planforslaget finner vi tre ulike typologier; karr (B8a og B8b), punkthus med saltak (B6b-
feltene) og irregulære frittstående bygningsvolumer med flate tak (B9). Punkthusene danner en porøs
struktur mot vannet med den roligere karrbebyggelsen bakenfor som gir en skjerming mot trafikken i
Kong Håkon 5s gate. Dette gir sammenheng med planforslaget i Bispevika nord og en kontrast til
karrstrukturen på Sørengautstikkeren. Plankonseptet er forslagsstillers svar på føringene i Barcode-
vedtaket om å skape økt transparens og bedre kontakt med fjorden mellom Operakvartalet,
Middelalderparken og fjorden samtidig som man oppnår gjennomgående gode bokvaliteter,
eksepsjonelle i feltene ut mot fjorden, og tilfredsstillende i bebyggelsen mot Kong Håkon 5s gate og
Middelalderparken. Det er god ikke mulig å etablere nye, gjennomgående visuelle passasjer fra
florden helt inn til Kong Håkon 5s gate uten å punktere den østvendte fasaderekken slik at de
rommelige bakgårdene får et uakseptabelt støy- og luftmiljø.

Planforslaget forholder seg til den utnyttelsesgrad og de høyder som er fastsatt i reguleringsplan for
Bjørvika-Bispevika-Lohavn, S-4099. Det er forslagsstillers klare formening at handlingsrommet jf.
'Barcodevedtaket' allerede er benyttet, bl.a. ved reduksjon av areal med 9.600 m2 i
'Deichmanreguleringen', og at det ikke er noe reelt handlingsrom igjen ut ifra utbyggingsavtalen for
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Bjørvika. Utbyggerne i Bjørvika vurderer mulighetene for ytterligere arealtap i kommende
detaljreguleringer som større enn arealgevinst.

Planforslagets volumoppbygging er basert i intensjon om at Bjørvika og Fjordbyen skal reetablere
kontakten mellom byen og fjorden ved å gjøre f"jordkanten tilgjengelig for allmennheten. Bebyggelsen
underbygger dette ved å behandle utbyggingsfeltene som et urbant "fllter" som gir fysisk og visuell
kontakt mellom by og fjord ut over det som er sikret i overordnet regulering.

PARK

FJORD

PARK

\ FIORD

Figur 11 Diagram som viser plankonsept og den foreslåtte bebyggelsens relasjon til omgivelsene

Med allmenninger både i nord og i syd og med havnepromenaden i vest, er planområdet omgitt av
offentlige rom som ventes å trekke flere besøkende til Bjørvika foruten å være attraktive ressurser for
de som flytter inn i området. Innen planområdet internt i den porøse bebyggelsen mot promenaden
foreslås et ytterligere hierarki av offentlige og halvoffentlige møteplasser som vi mener vil bygge opp
under den helt særegne Bispevika-identiteten. I felt B6b kommer et offentlig tilgjengelig vannbasseng
hvor det er mulig å ferdes med mindre båter, i felt B9 anlegges et torg som skal være offentlig
tilgjengelig. Det sikres muligheter til å ferdes på kryss og tvers innen bebyggelsen og den porøse
strukturen ut mot havnepromenaden blir helt særegen for Bispevika. Dette blir en gledelig kontrast til
de mer tradisjonelle byveggene dannet av karrbebyggelse som er planlagt langs de øvrige
boligområdene langs havnepromenaden i byen for øvrig.

Felt B6b
I felt B6b legges det til rette for en bebyggelsesstruktur bestående av punkthus i varierende størrelser
og høyder som er snudd og dreid på en slik måte at det skapes sekvenser av ulike uterom og passasjer i
en åpen og porøs struktur. Bebyggelsen har saltak og også møneretningene er dreid i forhold til
hverandre slik at ytterligere variasjon skapes. Alle husene relaterer seg både til de offentlige
byrommene (havnepromenaden, allmenninger, gater) og et indre mer rolig vannareal som blir et
supplement til boligenes uteareal ved at det tillates anlagt mindre brygger i tilknytning til boligene,
selv om det må presiseres at dette er offentlig vannrom som skal være tilgjengelig for alle.

Strukturen gir både tetthet og åpenhet samtidig. Det oppnås stor transparens og gjennomsiktighet for
den bakenforliggende by og fjorden. Bebyggelsens tetthet gir urbanitet og en serie av mindre vegger
mot havnepromenaden med rom for bevertning og andre programmer som skal tilrettelegge for byliv
langs promenaden. Konseptet tilfører nye byrom og passasjer til hierarkiet av byrom i Bjørvika utover
intensjonene i gjeldende reguleringsplan S-4099.
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Figur 12 Vinterstemning Bispevika sor, fe11 B61)

FelI B9

I felt B9 videreføres punkthusene, men i dette feltet er det offentlige torg og allment tilgjengelige
gangpassasjer, i motsetning til vannarealet i B6b, som danner den indre kjernen. Bebyggelsens høyder
varieres i mindre grad enn i B6b og takformen er flat. Bygningsstrukturen gir en tydelig kobling og
videreføring av Skjærgården i B6a og B6b, samtidig som det gir en variasjon i detaljutførelsen.
Fasader og materialbruk vil studeres videre i prosjektutviklingen og det foreslås ingen konkrete
foringer på dette tidspunkt.

Felt B9s kobling mot Kongsbakken er sentralt. Allmenningen bør ha tydelige vegger på begge sider
samtidig som det er viktig å sikre tilgang til byrommet fra de interne uteoppholdsarealene i B9. Det er
etablert en plass inne i byggefeltet som skal fungere som en megler mellom B9 og allmenningen hvor
meningen er at byrommet ikke skal framstå som en bukt av Kongsbakkens parkarealer, men som et
selvstendig byrom med harde flater eventuelt med grusfelter.
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SIKTLINIER ETABLERES

TOMT

89

kong sbakken

M1(3 GODE SULOTi UIT,T1SfCTI)

BYROM INKL. HAVNEPROMENADE DEFINERER VOLUMENE
BYROM MED VARIASJON

WIDE OSMNG51105DER

• 3 PLASSER MED HENVENDFISE MOT 3 1i1 !NF 511005);

CiATTI SP

- HAVNEEROMENASE

Figur 13 Diagram som viser plangrep fell B9

Felt B8a og B8b
I  tråd med den overordnede reguleringsplanen, er det er valgt en kvartalsstruktur på B8a og B8b.
Formen avgrenser bebyggelsen, og skaper tydelige vegger mot planlagte gateløp og allmenningene
Bispekilen og Kongsbakken. I tillegg muliggjør formen et stort gårdsrom, som vil gi gode solforhold
og grunnlag for god boligkvalitet. Basert på regulerte høyder i området kan man bygge opp til
9.etasjer. Kong Håkon 5s gate sørøst for kvartalene utgjør en støyutfordring, i tillegg til en visuell
hindring, spesielt på gateplan. Her har det vært nødvendig å gjøre en avveining mellom bokvalitet og
bevaringshensyn. Man kunne åpnet opp bebyggelsen ytterligere mot Middelalderparken, men dermed
fått redusert miljøkvalitetene (støy, luftforurensning) på utearealene inne i kvartalene til et og videre
vestover mot promenaden uakseptabelt nivå. Det er heller valgt å begrense åpningene mellom
Middelalderparken og fjorden på bakkenivå til de tre prinsipielle siktlinjene som er gitt i den
overordnede reguleringsplanen; Bispekilen, Kongsbakken og gateløpet mellom de to kvartalene.

............
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12M BYGNINGSKROPP RUNDBAUT 16M BYGNINGSKROPP MOT VEST 16M BYGNINGSKROPP MOT ØST

HØYT OG TETT LYS OG VARIASJON

Figur 14 Diagram som viser alternativer for innpassing av volum i feltene B8a og B8b

Det plasseres et bredere volum i kvartalenes sørøstlige lameller. Dette gir et spillerom til å lage større
høydevariasjon i volumutformingen, slik det kreves i S-4099. Dette gir samtidig en større fleksibilitet i
næringsarealene i første og andre etasje. I de resterende sidene av kvartalene legges det opp til en
dybde på 12 meter, med fleksibilitet i reguleringskart til å gå opp mot 14 meter.

Figur 15 Siktlinjer er ivaretatt gjennom grepet gjort i overordnet regulering
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Figur 16 Introduksj on av en offentlig tilgjengelig diagonalbevegelse i planområdets lengderetning. Forbindelsen
passerer byrom med ulik variasjon av offenhighet og karakter og skaper et nytt plassrom i krysset Rostockgata /
navnlos gate

Figur 17 Karrstrukturen gir‘fleksibilitet til å skape en bebyggelse med varierte hoyder og åpninger på
bakkeplan, der hvor miljolbrholdene tillater dette. Dette skaper transparens og liIgjengelighet på tvers av feltene

Kvartalenes hjørner holdes høye for å uttrykke karr&nes rammer tydelig mot tilliggende byrom, mens
man i felter langs sidene trekker volumene ned. Disse feltene utnyttes videre til identitetsskapende
takhager, og hvert kvartal får fire av disse. Dette ivaretar en god variasjon i silhuetten mot
Middelalderparken, sikrer kontakt på tvers av takhager og kvartaler og gir et stort spenn i romlige
opplevelser. I de sørlige hjørnene mot Kongsbakken senker man hjørnene med ytterligere en etasje for
å gi enda bedre solforhold for barnehagen i B8b og et mindre dominerende uttrykk mot Kongsbakken.
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Figur 18 Vertikale sprang gir variasjon og utearealer med ulik offentlighetsgrad

Krysset mellom Rostockgata og tverrgata mellom kvartalene danner et naturlig «sentrum» i området.
Illustrasjonene viser forslag til forbindelse mellom Bispekilen og Kongsbakken gjennom B8a og B8b
som en diagonal på tvers av kvartal B8b, mellom allmenningene. Denne fungerer som både siktlinje
og bevegelseslinje på tvers av området. Utearealet i kvartalet deles med det opp i en mer offentlig del
mot vest hvor barnehagens uteareal plasseres, og en mer privat mot øst for beboere. Dette gir
barnehagen hovedvekt av sol på dagtid, mens utearealet for beboerne får hovedvekt på ettermiddag og
kveld. I møtet med kvartal B8a trekkes bygningskroppen tilbake og lar seg forme av siktlinjen. Her
etableres en plass som knytter seg opp mot bebyggelsen mot vest, og som danner et av flere torg i
planområdet.
Det er i plankartet ikke foreslått en konkret plassering av bussholdeplass i Rostockgata, men det er
naturlig at denne får en plassering mer eller mindre midt i mellom holdeplassene utenfor felt B1 i
Dronning Eufemias gate og ved felt D21 og D25 i Loallmenningen. En naturlig plassering ville vært
direkte nord for det foreslåtte torget i felt B8as sydvestre hjørne. Her er det imidlertid foreslått
parkeringslommer i Bjørvika Infrastrukturs forprosjekt for Rostockgata. Det må arbeides videre med å
finne en endelig løsning på dette før innsendelse av planforslag.

6.2 FORHOLDET TIL OMGIVELSENE
Middelalderparken
Det er et krav i den overordnede reguleringsplanen for Bjørvika — Bispevika — Lohavn at det skal
skapes variasjon i byggevolumenes høyde i B8a og B8b mot Middelalderparken. Samtidig er det også,
med tanke på kvartalenes størrelse, ønskelig at disse feltene er varierte i høyde- og fasadeforløp. Det
foreslås i plankartet regulerte høydesprang og åpninger. Sammen med en intensjon om en aktiv
programmering av innholdet i detaljprosjekteringen vil dette bidra til å unngå at bebyggelsen får en
klar bakside mot Middelalderparken. Som nevnt over, er det avgjørende for å oppnå gode
miljøkvaliteter inne i gårdsromrnene, at det ikke foreslås åpninger på bakkeplan mot den trafikkerte
Kong Håkon 5s gate.
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Figur 19 Diagram som viser planfirslagets arrondering av volumer i felt B8a (til venstre)

Figur 20 Diagram alternativ arrondering av de samme volumene. Plassen i krysset Rostockgata / navnlos gate
går tapt

De to illustrasjonene over viser to alternative volumarronderinger på feltene, hvor alternativ 2 viser
hvordan større høydesprang og variasjoner kan oppnås, men da forsvinner torget i krysset Rostockgata
/ navnløs gate. Det skal anføres at innsendt plankart er utformet så fleksibelt at det gis mulighet for
realisering av begge disse alternativene. Fram mot innsendelse av endelig planforslag er det imidlertid
et mål om å ta et valg om et av alternativene og også fiksere dette mer presist i plankartet.

Kongsbakken
Planområdets avgrensning og møte med Kongsbakken er et sentralt tema det trolig vil knytte seg stor
diskusjon om i behandlingen av både foreliggende planforslag og Bjørvika Infrastrukturs forslag til
detaljregulering for selve allmenningen. Forslagstiller har sett på et alternativ til planforslaget for
møtet med Kongsbakken, hvor intensjonen har vært å oppnå det samme bygningsvolumet.
Planforslaget følger S-4099s avgrensning mot Kongsbakken i felt B9. Alternativet viser en 10 meters
tilbaketrekning fra Kongsbakken. Konsekvensen av forslag 2 er at bebyggelsen i B9 blir høyere
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utnyttet ved å legge på en etasje på søndre og nordre bygg langs f.jorden. Bebyggelsen holder seg
fremdeles innenfor regulerte høydebegrensninger i S-4099. Se illustrasjonene under.
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Planforslaget Alternativ 2

Figur 21 Felt B9 og avgrensning mot Kongsbakken i to alternativer. Alternativ 2 med ti meter tilbaketrekkingfra
Kongsbakken.
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Figur 22 Tilfort siktsektor ved en ti meter tilbaketrekkingfra Kongsbakken i felt B9
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Figur 23 Tilfort siktsektor fra standpunkt ved Mariakirkeruinen, ved en ti meter tilbaketrekking fra Kongsbakken
i felt B9

Bispevika nord

Illustrasjonen under viser de to forslagene til detaljregulering for Bispevika nord og Bispevika syd på
én samlet illustrasjonsplan. Grepet med en skjermende, mer tradisjonell karraæbyggelse ut mot de
urbane trafikkerte gatene med en porøs og oppløst punkthusstruktur ut mot fjorden, promenaden og
solen ligger til grunn i begge delområdene. En serie nye offentlige plassrom og gangforbindelser er
karakteristisk for begge planforslag og skal sammen med de indre vannbassengene gi en særegen
identitet til Bispevika.
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Figur 24 Illustrasjonsplan Bispevika nord og syd i sammenheng

6.3 BOKVALITET

Boligandel
Den overordnede Bjørvika-planen forutsetter høy boligandel i Bispevika. noe forslaget til
detaljregulering sikrer. I 'Barcodevedtaker stilles et krav om at boligandelen i felt BI til B9 skal økes
ytterligere. Selv om det i arbeid med skisseprosjektene for alle feltene i planområdet synes som om
boligandelen kan overoppfylles, er det ikke ønskelig for forslagsstiller på dette tidspunkt å regulere
krav til økt andel. Dette er en kombinasjon av at tallene ikke er tilstrekkelig kvalitetssikret ennå, men
aller mest fordi det anses som særdeles viktig at det legges til rette for et rikt publikumsrettet program
slik at offentlig tilgjengelighet og et mangfoldig byliv kan realiseres. Blir boligandelen  for  høy
forsvinner bylivet. Det er særdeles viktig å ikke bygge drabantby midt i Bjørvika. Det er i tillegg slik
for feltene som vender mot fjorden at en overoppfylling av boliginnslaget utover 80% vil kreve at en

del boliger vil legges på bakkeplan. Det arbeides med slike løsninger, men alle konsekvenser ved
dette må utredes videre.

Ledighetsfordeling
For forslagsstillerne vil det være av vesentlig betydning at den overordnede reguleringsplanens normer
legges til grunn for planarbeidet, slik resultatet har blitt for de to boligprosjektene som til nå er under
realisering i Bjørvika; Barcode (Operakvarteret) og Sørengautstikkeren.
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Reguleringsplanen for Bjørvika (S-4099) nedfeller følgende normer for de aktuelle byggefeltene:
Leilighetssammensetningen skal være variert og bestå av leiligheter fra 2 rom til 4 rom eller større i det enkelle
prosjekt. Følgende fordeling av leilighetsstørrelser gjelder for de ulike felt:
Feltene A, B10-13, B7 og B8: maks. 70 % 2-roms, min. 20 % 3-roms, min. 10 % 4-roms.
Feltene B forøvrig, C og D: maks. 30 % 2-roms, min. 40 % 3-roms, min. 30 % 4-roms.

Oslo kommune har i ettertid vedtatt arealbaserte normer i bystyresak 113 fra 22.04.2009:
Norm for prosentfordeling av leilighetsstørrelser etter bruksareal i gruppe 1 for bydel Gamle
Oslo, bydel Sagene, bydel Griinerløkka og bydel St. Hanshaugen samt Nydalen, settes slik:

Kategori I (små leiligheter): Maksimum 20 % leiligheter med 40 - 50 m2 BRA
Kategori 2 (middels leiligheter): Minimum 30 % leiligheter med 50 - 80 m2 BRA
Kategori 3 (store leiligheter): Minnnum 50 % leiligheter med over 80 m2 BRA

Vedtaket i bystyresak nr. 113 tar for øvrig ikke innover seg diskusjonen om at større arealeffektivitet
vil gi mindre, mer effektive leiligheter. Mennesker bruker mindre energi proporsjonalt med hvor mye
plass de har.

Forslagsstiller mener videre at det framkommer av utbyggingsavtalen for Bjørvika at
reguleringsplanens normer skal legges til grunn, da det i punkt 4.1 heter:
Partene forholder seg til overordnede kvalitetsmål, forutsetninger og retningslinjer for
utbygging slik det fremkommer av Reguleringsplanen med tilhørende overordnet 011/10P, KOP og DHB.

Bjørvika er grunnleggende sett er en utvidelse av Oslo sentrum. Bystyrets intensjon om å kompensere
for bydel Gamle Oslos gjennomgående dominans av småleiligheter, som ligger bak bystyrevedtaket
fra 2009, har derfor ikke nødvendigvis gyldighet for planområdet eller Bjørvikautbyggingen generelt.

På Sørengutstikkeren ble dette temaet en politisk sak (byutviklingskomiteen sak 187/09) der byrådets
forslag om å legge reguleringsplanen for Bjørvika (S-4099) sine normer til grunn, ble vedtatt.

Begrunnelsen for dette var todelt: For det første ville avvik fra de regulerte normene vanskeliggjøre
etableringen av rimelige utleieboliger, for det andre ble det også uttrykt usikkerhet til om det var
rettslig adgang til å fravike en eldre reguleringsplans bestemmelser i en bebyggelsesplan på denne
måten, uten å gå veien om en full omregulering.

I byutviklingskomiteens behandling av planforslaget for Munch/Deichman-området i møte
30.11.2011, sak 275, ble det fremsatt et endringsforslag fra komiteen som ikke var gjenstand for
votering da denne delen av planen ikke ble realitetsbehandlet. Endringsforslaget lød som følger:

§ 3.7 tredje kidepunkt andre punkt endres til:
Felt B 1 og B4 skal ha maksimum 30 % leiligheter på 40-50 m2 BRA, minimum 40 % leiligheter på 50-
80 m2 BRA og minimum 30 % leiligheter på 80 m2 BRA og større. Det tillates ikke leiligheter under
40 m2 BRA.

Endringsforslaget fulgte opp merknaden fra komiteens mindretall, medlemmene fra A og SV, som
fremholdt at:
Disse medlemmer er opptatt av å ha en variert boligsammensetning i Bjørvika. Byrådets forslag
legger opp til 50 prosent boliger over 80 m2 i tråd med bystyrets vedtatte hovednorm for de tre
bydelene i indre ost. Disse medlemmer vil imidlertid påpeke at hensikten med normen er å sikre
bygging av flere storre leiligheter i etablerte områder der det i utgangspunktet er mange små
leiligheter. Bjorvika er et nytt boligområde der det bor legges til rette for mer varierte boligstørrelser.
Disse medlemmer foreslår derfor en leilighetsfordeling i tråd med det som ligger i den opprinnelige
Bjorvika-reguleringen fra 2003, dog med fordeling i m2-storrelse og ikke med fordeling i antall rom.

Forslagsstillerne derfor fremme forslag som følger gjeldende reguleringsplans (S-4099)
leilighetsfordeling, justert til å gjelde fordeling i m2-størrelse og ikke med fordeling i antall rom.
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Bokvalitet
Det ligger til rette for at det kan utvikles et boligområde med gjennomgående svært gode kvaliteter og
at det kan tilbys enkelte helt eksepsjonelle leiligheter i Bispevika med sin beliggenhet til f.jorden,
Middelalderparken og de nye bystrukturene i Bjørvika.

Figur 25 Oversilasperspektiv som viser forelopig disponering av utearealer

Bokvalitetene innen planområdet er noe ulike og det er derfor nødvendig å beskrive disse felt for felt.

Felt B6b
Slik som i B6a nord for Bispekilen er det Tegnestuen Vandkunstens prosjekt Skjærgården fra HAV
Eiendoms parallelloppdrag for Bispevika fra 2011 som ligger til grunn for planforslaget for felt B6b.
Det er det indre vannbassenget som er boligenes fellesområder og de boligene som ligger i første
etasje inn mot dette bassenget har direkte adgang til vannflaten via terrasser og trapper. Fra nesten alle
boliger kan man se direkte ned i vannet og følge med i livet på vannflaten. Boligenes inngangssoner er
plassert parvis og her foreslås en mindre plass og et tuntre.

Foreløpige beregninger viser at man vil oppnå den overordnede reguleringsplanens krav om 20%
uteoppholdsareal regnet fra det totale bruksareal for boliger i prosjektet. Alle boenheter i felt B6b vil
få private balkonger. 1 tillegg vurderes felles orangeri/ mindre takterrasser på hvert bygg. Det vil også
opparbeides uteoppholdsareal på terreng, men disse vil allikevel få en halvoffentlig karakter pga sin
nærhet til havnepromenaden og allmenningene.
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Figur 26 Diagram uteoppholdsareal felt B6b

Figur 27 Diagram ytre bokvaliteter felt B6b

Det foreslås tre bygningsstørrelser; Small, Medium og Large. Disse gir igjen rom for et antall ulike
varianter av løsninger for hver etasje. Ved å variere planløsningene mellom de ulike etasjene og de
ulike bygningsstørrelsene får man igjen variasjoner i fasadeuttrykket ved plassering av vinduer,
balkonger og andre utspring. Illustrasjonen under viser noen typiske etasjer og hvordan man får
primært får løsninger med tosidig belyste hjørneleiligheter. Noen mindre leiligheter er ensidige, men
hvor kravene tilhimmelretning og stille side jf S-4099 er sikret.
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Figur 28 Diagram typiske etasjer B6b
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Felt B9
Forslag til bebyggelse i B9 er et oppløst kvartal hvor bygningene er arrondert rundt nye forbindelser
og plassdannelser som utgjør bebyggelsens felles utearealer. Etablering av takterrasser som felles
utearealer vil vurderes nærmere i den videre prosessen frem mot innsendelse av planforslag.
Plangrepet foreslår etablering av en kanal inn i feltet med direkte tilknytning til fjorden i vest.
Tilstøtende kanalen foreslås boliger i første etasje som har direkte adgang til vannflaten. Boligene vil
ha private uteoppholdsarealer på balkonger og/eller terrasser. Tomtens vestvendte beliggenhet gir
boligene svært gode solforhold. Kollektivgate i Rostockgata tilstøtende B9 gir gunstige miljømessige
forhold med tilfredsstillende verdier for støy og luftforurensing. Foreløpige beregninger viser at man
vil oppnå den overordnede reguleringsplanens krav om 20 % uteoppholdsareal regnet fra det totale
bruksareal for boliger i prosjektet. (se skisse under)

1
-1 Felles uteareal på terreng

_1973 rn2

Pfivat uteareal
1348 m2

Totalt uteareal = 3321 m2

BRA bolig = 13.358 m2.
Krav til uteareal 20% av BRA = 2672 m2
Krav til felles uteareal pa terreng = 1336 m2

Figur 29 Diagram uteoppholdsarealer felt B9

Byggenes størrelse gir mulighet for etablering av hjørneleiligheter med gode lysforhold og direkte
kontakt med to himmelretninger. Grepet med et porøst kvartal og arronderingen av bebyggelsen i
tilknytning til plassdannelser gjør at nesten alle boliger vil ha visuell kontakt med vann og/eller
plasser/parker.

11•11111 Sikt mot §orden

INIIIIN Sikt mot plassrom

Kongsbakken

Figur 30 Diagram bebyggelsens ytre boligkvaliteter — kontakt med vann og plassdannelser
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Den foreslåtte bebyggelsen skaper en variasjon i volum og gir mulighet for etablering av særegne og
kvalitative leilighetsløsninger. Bebyggelsen gir fleksibilitet for ulike planløsninger og stor variasjon.
Illustrasjonen under viser noen typiske etasjer og hvordan man får primært får løsninger med tosidig
belyste hjørneleiligheter. Noen mindre leiligheter er ensidige, men hvor kravene til himmelretning og
stille side jf S-4099 er sikret.

*".  

40-50 m'

50-80 m'
80- m'

Figur 31 Felt B9. Diagram typisk etasje

- HOVEDSAKEUG HJØRNELEILIGHETER:
GIR VARIERTE UTSIKTS OG LYSFORHOLD I
HVER LEILIGHET

Figur 32 Diagram som viser boligenes arrondering i bebyggelsen
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B8a og B8b
Feltene B8a og B8b er organisert som tradisjonelle karr&r hvor alle leiligheter gis hovedadkomst fra
gårdsrommene. Brorparten av leilighetene er gjennomgående og alle har gode sikt- og solforhold enten
mot tilliggende byrom eller mot egen bakgård.

Figur 33 Diagram meoppholdsareal.fell B8a og B8b

Innenfor disse to feltene oppnås med letthet arealkravene til 20% uteoppholdsareal regnet av det totale
bruksareal for boligene. Som tillegg vil man også kunne benytte barnehagens uteoppholdsareal utenfor
åpningstiden, samt enkel tilgang til både Kongsbakken og Middelalderparken.

I de dypere bygningskroppene, mot sørøst, legges det opp til ensidige leiligheter mot henholdsvis
Middelalderparken i sørøst og gårdsrommene i vest. Mot Kong Håkon 5s gate er det utfordringer med
å tilfredsstille retningslinjer for støy og luftforurensing. Til tross for dette ønsker grunneier foreslå en
slik organisering da det synes nødvendig for å kunne opprettholde utbyggingsvolumet og samtidig
oppnå en boligandel i tråd med overordnet reguleringsplan og politikernes ønsker om en prioritering
av boliger.

MAD arkitekters forslag til løsning for de ensidig orienterte leilighetene mot Kong Håkon5s gate
/Middelalderparken er ved å introdusere et gjennomsiktig, støydempende fasadesjikt som skaper en
støyredusert sone mellom støykilden og klimafasaden. Dette gjør at selv om man overskrider
grenseverdiene for støy og luft på utsiden av fasaden, vil få boliger som har tilfredsstillende forhold
innendørs. Den støyreduserende sonen inneholder balkonger, og kan brukes til framføring av frisk luft
fra bakgårdssiden. Fra balkongen vil man som beboer kunne ha muligheten til å åpne leiligheten, enten
mot den støydempede friskluftsonen, eller mot Kong Håkon 5s gate/ Middelalderparken hvis man
foretrekker dette. Miljøkvalitetene på disse balkongene vil imidlertid ligge over grenseverdiene (se
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vedlagte støy- og luftforurensningsrapporter). Når man ser bort i fra støy- og
forurensningsproblematikken, vil disse leilighetene med hovedhenvendelse mot Middelalderparken ha
svært gode bokvaliteter med henvendelse mot sørøst, ingen gjenboere og utsikt til store
rekreasjonsområder.

Rent arkitektonisk ser forslagstiller det som avgjørende at fasaden mot Middelalderparken fremstår
som en levende byromsvegg, og ser det derfor som fordelaktig at de lange fasadene mot sørøst fylles
med liv og variasjon slik at man ikke utelukkende får en fasade med soveromsvinduer i denne
retningen.

111111111kørt
Ys

Figur 34 Perspektiv felt B8a og B8b sett fra Middelalderparken med Bispekilen iii havre i bildet

Uteoppholdsarealer på tak i nærheten av Kong Håkon 5s gate ligger innenfor akseptable støynivåer
ved hjelp av støyskjermer plassert parallelt med gesims. Disse tenkes utført i gjennomsiktig materiale.

Det etableres ikke åpninger på bakkeplan mot Kong Håkon 5s gate. Bebyggelsen må her ligge som en
buffer mot den trafikkerte gaten for å sikre gode kvaliteter i gårdsrommene. Åpninger på bakkeplan
plasseres derfor mot tilliggende allmenninger i Bispekilen og Kongsbakken, samt mot Rostockgaten i
vest. Disse utformes enten som høysmale åpninger for sikt og himmelgløtt eller som brede og lave
åpninger mot særlige kvaliteter i nærområdet, som vannspeilet i Bispevika, grønnstrukturen i
Kongsbakken eller den roligere kollektivgaten i Rostockgata vest for B8b

Byliv
Som beskrevet under tema boligkvalitet, er det forslagsstillernes ønske å tilrettelegge for en viss andel
næring innenfor planområdet. I byromsprograrnmet for Havnepromenaden utarbeidet av Gehl
architects er det nettopp Bispevika som er utpekt som det intensive rekreasjonsområdet langs
Bjørvikas havnepromenade. Det er et tilbakevendende dilemma hvordan en skal kombinere
boligområder og bevertning og øvrig næring. Blir boligandelen for høy kan det lettere oppstå
konflikter mellom beboere og næringsdrivende, slik vi senest har sett på Sørenga. Tillates det en for
lav andel forretning gir ikke dette grobunn for lønnsomhet.

Slik planforslaget nå foreligger, er begrensning på menge forretning som %andel av første etasjes
bruksareal tatt ut av bestemmelsene. Det er ingen intensjon om å teppelegge området med forretninger,

38



men en begrensning på 10% av første etasjes areal slik S-4099 tillater, er alt for lav og gir ingen
fieksibilitet i videre programmering og prosjektering av Bispevika.

Langs Havnepromenaden foreslås primært bevertning, og vi har tro på at dette området kan bli et
svært attraktivt område for denne typer aktiviteter.

Figur 35 Forhold mellom gående og syklende

Havnepromenaden og vannregnskap
Havnepromenaden ventes å trekke besøkende til Fjordbyen og Bjørvika, og vi ser allerede i dag at
etter hvert som tidligere infrastruktur- og havnearealer frigjøres, at byens befolkning og gjester utenfra
ivrig tar disse områdene i bruk. Aker Brygge har vært en pioner i Oslosammenheng, og vi ser det nå
på Tjuvholmen og i Bjørvika rundt operaen og på Sørenga. Det som vil bli utfordringen på sikt, er
hvordan de ulike delområdene i fjordbyen skal gis sin særegne identitet som tiltrekker gjester og
kunder til akkurat sitt delområde. Bispevikas unike plassering inne i den lune, solfylte vika sammen
med helt særegen arkitektur mot vannkanten gir et viktig konkurransefortrinn i så måte. At det på ett
sted langs den flere kilometer lange prornenaden finnes en helt annen bebyggelsesstruktur enn den
tradisjonelle karré med sine rette fasader ut mot vannet, er en betydelig styrke. Den overordnede
reguleringsplanens krav om 10% vannareal innenfor felt B6b er løst ved å innpasse et åpent vannareal
i bebyggelsen. 1 felt B9 er det krav om 5% vannareal. Her er det trukket en poll inn i bebyggelsen.

Havnepromenaden skal være et helhetlig, men samtidig variert byrom. Den gis romforløp som på ulike
måter knytter seg til fjorden og den bakenforliggende bystrukturen. En rekke ulike romlige sekvenser,
med ulik karakter i form av romkvalitet, funksjon, dimensjon, materiale, møblering og henvendelse.
Gjennom hele Bispevikas lengde er promenaden planlagt å bestå av to hovedmaterialer; et fast dekke
mot fasade og et tredekke og bryggelandskap mot vannet. Havnepromenaden foreslås delvis anlagt på
pælet betongplate med tilknytning til bebyggelsen. Det er relativt stor avstand fra betongplaten, som
kreves anlagt på minimum kote 2,5, til vannflaten og det foreslås derfor at det anlegges et nedtrappet
tredekke på lavere koter for å oppnå en tettere kontakt med vannet og fjorden og for å tilrettelegge for
aktiviteter i direkte tilknytning til vannet. Tredekket og bryggene vil møte vannet på ulike måter og
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skape varierte situasjoner for opphold ved og aktiv bruk av vannet. Ramper og trapper vil binde disse
to nivåene sammen. «Piknik-øya» være en situasjon hvor man kan bevege seg utenfor kailinjen for å
få et nytt blikk på byen.
Intensjonen med havnepromenadens varierte forløp er å sikre at ulike aktiviteter i ulikt tempo kan
foregå samtidig. Havnepromenaden skal ha en tydelig offentlig karakter, og har en bredde på
minimum 10 meter, en gjennomsnittsbredde på over 20 meter. På gateplan tilrettelegges det i størst
mulig grad for bevertning og annen utadrettet virksomhet som skaper aktivitet og attraktivitet.
Havnepromenaden er utformet og dimensjonert for utrykningskjøretøy og kan gjøres tilgjengelig for
varelevering. Den er ellers ikke tilrettelagt for biltrafikk.

Den overordnede reguleringsplanen gir adgang til etablering av serveringsbåter i dette området, noe
forslagsstiller stiller seg noe skeptisk til. Dette er aktiviteter som i seg selv gir minimal interaksjon
med vannet samtidig som det delvis er til hinder for kontakt med vannet for de som oppholder seg på
promenaden. Videre viser erfaringer fra bl.a. Aker Brygge at slike serveringslektere både pga.
størrelse og antall visuelt vil kunne komme til å tette igjen det begrensede vannrommet i Bispevika og
foreslås derfor sløyfet i forslaget til detaljregulering.

1 sammenheng med diskusjonen om utforming og programmering av havnepromenaden, kommer
vannregnskap opp som et tema. Det er med stor skepsis vi registrerer at det blir avkrevd slike regnskap
som skal redegjøre for forholdet mellom landareal og vannareal, uten at kvalitet og gode løsninger får
en rolle i et slikt regnestykke.

Som det framkommer av skissen nedenfor ligger en del av havnepromenaden noe utenfor feltgrensen
for gjeldende regulering. Det vil bli arbeidet videre med å redusere omfanget. Men regelen om
gjennomsnittlig 20 meter bredde på havnepromenaden gjør det trolig vanskelig med full
måloppnåelse.

de løsningene som foreslås i forslaget til detaljregulering, bygges både tredekket og pir i
vannrommet. Konseptet for havnepromenaden er ennå ikke helt ferdigstilt, dette vil det jobbes mer
med i perioden fram mot innsendelse av endelig planforslag. Dersom dette vannregnskapet skulle vært
helt presist, burde det strengt tatt vært mulig å beregne areal for lektere og serveringsbåter som nå  ikke
foreslås innenfor planområdet slik at dette gir en positiv gevinst for vannrommet i Bispevika totalt.
Det er forslagsstillers klare oppfatning at forslaget slik det nå foreligger gir et svært godt og attraktivt
konsept for opphold og tilrettelegging byliv og rekreasjon i Bispevika. Særlig vil det rommelige neset
som introduseres mellom Stasjonsallmenningen og Bispekilen tilby spesielt gode oppholdskvaliteter. .
Stasjonsallmenningen vil i stor grad ha bygningsveggen på Sørengautstikkeren som fondmotiv, men
på neset vil man også få sikt ut i fjordlandskapet med Hovedøyas grønne ås i forgrunnen, slik at
stasjonsallmenningen får en attraktiv forlengelse.
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Figur 36 Havnepromenaden med minimum 10 meters bredde og minimum 6 meters fri bredde for ferdsel

Figur 37111ustrasjonen viser hvordan krav om gjennomsnittlig bredde på 20 meter er ivaretatt
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Figur 38 Illustrasjonen viser den foreslåtte inndelingen av havnepromenadens tverrsnitt. Hovedtransportåre på
kaiplaten (rosa), oppholdssoner på nedtrappede arealer (orange) og ytterligere soner for opphold på flytende
elementer på vannflaten (gult)
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7.1 HOVEDGREP OG REGULERINGSFORMÅL

Planforslaget bygger på Bjørvika-planen og viser en detaljert utforming av området med utgangspunkt
i denne. Herunder er det vist detaljert byggegrenser og høyder innen feltene, og i felt B6b avgrenses
vannarealet innenfor byggefeltet. Kvalitative føringer og rekkefølgekrav i Bjørvika-planen videreføres
i detaljreguleringen for Bjørvika nord.

Planskissen viser følgende reguleringsformål:
Områder for kombinert bebyggelse og anlegg
(Bolig/ forretning/ forsamlingslokale/ annen offentlig eller privat tjenesteyting (barnehage,
kultur)/ kontor/ energianlegg/ fjernvarmeanlegg) (felt B6b, B8a, B8b og B)
Områder for samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
(kjøreveg, fortau, torg, gangareal/havnepromenade, sykkelfelt, kollektivfelt, gatetun,
parkering)
Område for samferdselsanlegg kombinert med grønnstruktur- friområde
(Kongsbakken)
Bruk og vern av sjø og vassdrag
(friluftsområde) (felt E2, E3)
Bruk og vern av sjø og vassdrag kombinert med samferdselsanlegg
(ferdsel i sjø/ gangareal)

I tillegg angis hensynssone for båndlegging av kulturminner (middelaldergrunn).

7.2 OMRÅDER FOR BEBYGGELSE OG ANLEGG

Bruk og utnyttelse
Byggeområdene reguleres hovedsakelig til bolig, kontor, forretning, bevertning og offentlig eller
privat tjenesteyting. Utnyttelsen skal være totalt maks. 72.600 m2 BRA, fordelt slik:

Felt B6b maks. 10.500 m2 BRA
Felt B8a maks. 24.000 m2BRA
Felt B6a maks. 23.000 m2 BRA
Felt B9 maks. 15.100 m2 BRA

Det skal innpasses en boligandel på min. 80 innenfor hvert av feltene.

Reguleringsbestemmelsene stiller krav til boligkvalitet og leilighetssamrnensetning. Følgende
leilighetsfordeling skal legges til grunn:

Felt B2, B3 og B6a:
Maks. 30% på 40- 50 m2, min. 40% på 50-80 rn2og min. 30% på 80 m2 og større
Felt B7:
Maks. 70% på 40- 50 m2, min. 20% på 50-80 m2og min. 10% på 80 m2 og større

Bestemmelsene stiller også krav om at uteareal skal utgjøre 20% av boligenes bruksareal.

Det tillates ikke boliger i 1. og 2. etasje mot og Kong Håkon 5s gate.
Det tillates heller ikke boliger i 1. etasje mot Rostocks gate, og Havnepromenaden. Mot disse gatene
skal det innpasses publikumsrettete virksomheter som bevertning, forretning, og annen tjenesteyting
på gateplan.

I felt B8b kan det innpasses en 4-avdelings barnehage.

Utforming
Reguleringsbestemmelsene stiller krav om at området skal fremstå som en helhetlig utbygging med
høy arkitektonisk kvalitet på bebyggelse og utearealer. Lange fasadeløp skal ha variasjon.

Utforming og høyder er angitt ved byggegrenser og maks. kotehøyder på plankartet. Høydene ligger
innenfor Bjørvikaplanens rammer, bortsett fra at det i felt B6a tillates mindre takoppbygg.
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I felt B6b  foreslås boligbebyggelsen organisert som punkthus i tre ulike størrelser og med saltak med
varierende møneretning.

Feltene B8a og 8b  Utformes som karrebebyggelse med store indre gårdsrom. Bestemmelsene stiller
krav om gjennomganger fra omkringliggende gater til gårdsrommene.

I felt B9 skal bebyggelsen utformes som punkthus med flate tak.

Reguleringsbestemmelsene muliggjør utkraging av bebyggelsen ut deler av tilliggende fortau og
gangarealer. Utkraging krever fri høyde 4,5 meter fra bakkeplan.

Parkering
Bestemmelsene stiller krav til parkering for bil og sykkel i henhold til norm tilsvarende normen for S-
4099. Bilparkering skal anlegges i kjeller under de respektive byggefeltene. Min. 50 % av
sykkelplassene skal være overbygd/ under tak, der normen gir mer enn 20 plasser for byggesaken.

7.3 SAMFERDSELSANLEGG

Samferdselsanleggene består av kjøreveier, gangarealer, tors og areal for kollektivtranspotrt.

Rostockgata går gjennom området med tilknytning til Håkon 5s gate i øst. Videre sydover er gaten
forbeholdt kollektivtransport.

Gangarealene er havnapromenade langs sjøen, gangvei mot Bispekilen og fortau langs gatene.
Arealet mellom felt B6b og B9 avsettes som torg.

7.4 OMRÅDER I SJØ

Inne i felt B6b innpasses et areal til friluftsområde i sjø (felt E2). I tillegg innpasses en kile inn i felt
B9 (felt E3).

Del av Bispevika i vest avsettes til område for ferdsel i sjø kombinert med samferdselsanlegg —
gangareal (felt El). Bestemmelsesgrense mot havnepromenaden (BG1) sikrer mulighet for å etablere
trappeanlegg fra gangarealet ned i sjøen.
Videre gir reguleringsbestemmelsene mulighet for innpassing av bryggeanlegg/ pir ut i sjøarealet.

Der hvor det indre friluftsområdet i sjø har kontakt med sjøområdet utenfor, krysser
Havnepromenaden og gangvei mot Bispekilen over vannarealet. Her skal gangveiene føres i bro over
vannarealet i bredde som tilliggende gangvei (felt E4, E5 og E6).

7.5 ANDRE BESTEMMELSER

Miljøkrav
I reguleringsbestemmelsene stil les dessuten blant annet følgende miljøkrav:

Støy skal ikke overskride grenseverdier i MDs rundskriv
Lokal overvannshåndtering skal legges til grunn
Innenfor hensynssone (middelalderbyen) skal det i god tid før anleggsarbeidene starrter
foretas innledende undersøkelser etter kulturminnelovens §7

I forbindelse med rammesøknad skal det foreligge:
Redegjøres for hvordan relevante temaer i aktuelle overordnete dokumenter er fulgt.
Utomhusplan

Videreføring av andre krav fra Bjørvika-planen
Planen omfatter en stripe areal av Kongsbakken. Dette fordi det er foreslått mulig utkraging over
grøntarealet her (bestemmelsesgrense BG 11 og BG20).
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For øvrig skal tilsvarende bestemmelser som for grøntområdet for øvrig gjelde.

Planen viser også tras for senketunnel for veianlegg og trase for gondolbane. For disse gjelder
reguleringsbestemmelser som vedtatt i S-4099.

Rekkefølgebestemmelser
Rekkefølgebestemmelsene stiller blant annet krav om at:

Uteoppholdsarealer skal være ferdig opparbeidet samtidig med bebyggelsen
Stasjonsallmenningen med vannspeil skal være opparbeidet før brukstillatelse for siste
byggetrinn som gir allmenningen tosidig bebyggelse
Bispekilen og del av havnepromenaden skal være opparbeidet før midlertidig brukstillatelse
for felt B6a
Før det gis brukstillatelse for mer enn 600 boliger, skal det være sikret barnehagelkapasitet
enten innen området eller i Bjørvika- området for øvrig.
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8. KONSEKVENSER

8.1 FORHOLDET TIL PLANER OG MÅL
Forholdet til nasjonale og kommunale planer og mål
Planforslaget bygger på vedtatt reguleringsplan for Bjørvika-Bispevika-Lohavn, og feltene B6b og B9
er samsvar med både nasjonale og kommunale overordnete planer og mål. Der det i feltene B8a og
B8b foreslås ensidige leiligheter mot Kong Håkon 5s gate, tilfredsstiller disse ikke de grenseverdiene
som er satt i nasjonale retningslinjer for støy og luftforurensning. Dette er omtalt nærmere under de
respektive tema støy og luftforurensning samt i kapittel 6 (Forslagsstillers faglige begrunnelse.

Forholdet til gjeldende regulering
Forslaget er i hovedsak innenfor gjeldende regulerings rammer, men har følgende avvik fra
reguleringen:

En del av havnepromenaden ligger utenfor feltgrensen for gjeldende regulering og strekker
seg ut i regulert sjøareal. Plassering av havnepromenaden er tilsvarende som i planområde
Bispevika nord.
Det foreslås ensidige vendte leiligheter mot Kong Håkon 5s gate, samt bygningskropper som
overskrider de 12 meter som er satt som begrensning i S-4099.

Figur 40 Bispevika syd. Hierarki av uteoppholdsarealer.
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8.2 AREALBRUK, BEBYGGELSE OG LANDSKAP

Estetikk og byggeskikk
Ved utforming av forslaget er det søkt å følge opp viktige mål i gjeldende regulering:

Utforme bygninger som knytter seg til tilliggende bebyggelse
Utvikle området som et flerfunksjonelt byområde
Sikre god kontakt med og utsikt til sjøen
Sikre sammenhengende fotgjengerpassasjer langs sjøen

Ut fra dette er planforslaget utfonnet med den tyngste bebyggelsen i øst, og med frittstående punkthus
på feltene i vest. Bebyggelsen har størst høyder mot Kong Håkon 5s gate i øst og åpner seg mot sjøen.
De nederste etasjene mot Kong Håkon 5s gate får forretninger og annen publikumsrettet virksomhet.
Boligkvartalene får skjermete uteområder med gode uteoppholdskvaliteter.
De to østligste kvartalene (B8a og B8b) har store åpne gårdsrom.

I tråd med den overordnete reguleringen etableres en bred havnepromenade langs hele sjøkanten.
Hovedtyngden av bevertning og andre aktiviteter som kan skape byliv konsentreres til 1. etasje i
bebyggelsen mot havnepromenaden.

Figur 41 Perspektiv Bispevika sett jra havnepromenaden mellom felt Bl og B4
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Figur 44 Perspektiv sett fra Kongsbakken ved fjorden

Figur 45 Perspek iv Rostockgata sett fra nord
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Figur 46 Fugleperspektiv av planområdet med foreslått bebyggelse sett fra fjorden. (Losning for Kongsbakken
er ikke oppdatert og vil revideres så snart vi kjenner innholdet i denne planen)

Figur 47 Perspektiv av bebyggelsen sett fra Middelalderparken med Kongsbakken i forkant
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Landskap, bebyggelse og fjernvirkning

Figur 48 Kontakt fra Middelalderparken mot fjorden. Blå piler indikerer hoydevariasjoner i bebyggelsen jf S-
4099

Området er en del av den flate sentrale delen av Oslo, samtidig beliggende nær Ekebergåsens
skogkledde vegg i øst. Vurdering av konsekvenser forholder seg til det faktum at dette er et forslag til
detaljregulering, med en utbyggingshjernmel i tråd med de høyder og volumer gitt i den overordnede
reguleringsplan for Bjørvika — Bispevika — Lohavn, S-4099. For vurdering av hvorvidt Bispevika skal
utbygges i det hele tatt, henvises det til forarbeidene til S-4099. Med dette som bakteppe, vurderes det
at utbyggingen i Bispevika syd ikke vil få vesentlige konsekvenser for landskapsbildet.

En sentral debatt i den senere tiden er hvordan utbyggingen i Bispevika vil detaljeres og eksponeres
mot Middelalderparken. De viktige siktaksene gjennom Bispekilen og Kongsbakken ligger som
strukturerende elementer i Bjørvika-planen og er sentrale premisser i arbeidet med detaljreguleringene
for området.

Kong Håkon den 5s gate utgjør en støyutfordring, og er i tillegg ti I en visuell hindring mellom
Middelalderparken og planområdet, spesielt på gateplan. Avstanden mellom Middelalderparken og
bebyggelsen, støyforholdene, høydeforskjellen og den visuelle barrieren i Kong Håkon den 5s gate,
vanskeliggjør gode og tydelige siktlinjer og gode lydforhold i kvartalenes gårdsrom. Det har derfor
vært nødvendig å begrense åpningene mellom Kong Håkon den 5s gate/ Middelalderparken og fjorden
på bakkenivå til de tre hovedsiktlinjene som ligger i reguleringsplanen; Bispekilen, Kongsbakken og
gateløpet mellom de to kvartalene. For å sikre variasjon og kontakt utover disse, har man fokusert på å
jobbe med tydelige høydesprang i volumene. Hjørnene markeres ved å holde på høyden, men i alle
sider i begge kvartaler, trekkes volumene ned i to til tre etasjers høyde. På denne måten skaper man en
dynamisk bygningsform, som sikrer kontakt på tvers av kvartalene, mellom Middelalderparken og
fjorden, og i nord-sør retning, samt internt i kvartalene.
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Fi ur 49 F'ernvirknin . Sett ra Ekeber restauranten
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Figur 50 Fjernvirkning. Sett fra havnepromenaden ved Festningsallmenningen
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Figur 51 Fjernvirkning. Planområdet sett fra Mariakirkeruinen

Figur 52 Fjernvirkning. Sett fra Kongsgården
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Figur 53 Fjernvirkning. Sett fra Ladegården
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Figur 54 Ffernvirkning. Sett fra Middelalderparken I
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Fi ur 55 rernvirknin . Sett ra Middelalderparken II
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Figur 56 Fjernvirkning. Sett fra vestsiden av Bispevika på plassen mellom B4 og B5
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Figur 57 Fjernvirkning. Sett fra havnepromenaden ytterst på Sorenga

Stedsutvikling
Plankonseptet 


PARK

FJORD

PARK PARK

\ MORD MORD

Figur 58 Illustrasjon av plankonseptet

Planforslagets volumoppbygging er basert på intensjonen om at Bjørvika og Fjordbyen skal reetablere
kontakten mellom byen og fjorden ved å gjøre fjordkanten tilgjengelig for allmennheten. Bebyggelsen
underbygger dette ved å behandle utbyggingsfeltene som et urbant "filter" som gir fysisk og visuell
kontakt mellom by og f.jord ut over det som er sikret i overordnet regulering.

Med allmenninger både i nord og i syd og med havnepromenaden i vest, er planområdet omgitt av
offentlige rom som ventes å trekke flere besøkende til Bjørvika/Bispevika foruten å være attraktive
ressurser for de som flytter inn i området. Innen planområdet internt i den porøse bebyggelsen mot
promenaden foreslås et ytterligere hierarki av offentlige og halvoffentlige møteplasser. . I felt B6b
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kommer et offentlig tilgjengelig vannbasseng hvor det er mulig å ferdes med mindre båter, i felt B9
anlegges et torg som skal være offentlig tilgjengelig, og det trekkes inn en poll. Det sikres muligheter
til å ferdes på kryss og tvers innen bebyggelsen og den porøse strukturen ut mot havnepromenaden blir
helt særegen for Bispevika og en kontrast til de mer tradisjonelle byveggene dannet av
karrbebyggelse som er planlagt langs de øvrige boligområdene langs havnepromenaden i f.jordbyen
for øvrig.

Hierarki offentli e b rom

Med Bispekilen i nord og Kongsbakken i sør rammes prosjektet inn av to viktige byrorn. I øst
avgrenses prosjektet av Kong Håkon 5s gate og Middelalderparken. Området ligger også plassert
mellom to av byens viktigste landskapselementer; fjorden og Ekebergåsen, noe som er ivaretatt
gjennom siktlinjer og tydelige forbindelser i den overordnede reguleringsplanen, S-4099.

Havnepromenaden opparbeides med en rik variasjon i rom i overgangssonen mellom land og vann, og
sikrer beboere og byens brukere en god tilgang til kystlinjen. I det sentrale krysset der Rostockgata
møter B29 legges det opp til et sentralt byrorn, hvilket vil fungere som og referansepunkt for området.
Rostockgaten nord for det sentrale byrommet er gate for bil og kollektivtrafikk med sykkeltras. Sør
for det sentrale byrommet er gaten en kollektivgate med sykkeltrase.

De to gårdsrommene i B8a og B8b er utformet med forskjellig karakter med tanke på kontekst,
gjennomfart og størrelse. Gårdsrommet B8b tilrettelegger for en offentlighet ved å etablere en
gangforbindelse gjennom kvartalet som knytter Kongsbakken mot Bispekilen. I tillegg ligger
barnehage tilknyttet gårdsrommet, noe som vil gi det en ytterligere offentlig karakter. Gårdsrommet
opparbeides som et åpent, grønt byrom tilrettelagt for lek og rekreasjon.

Gårdsrommet i B8a har en tydeligere avgrensing, og vil få en mer lokal-offentlig karakter ved at det
tilrettelegges med møteplasser, lek og ulike oppholdssoner.

Den mer oppløste bygningsstrukturen mot fjorden skaper varierte romforløp med ulike plassdannelser,
gårdsrorn og gatetun. Vannet som er trekkes inn i byrommene vil også være viktige romdannende
elementer. Forløpet av mindre gårdsrom og plassdannelser i B9 gir mulighet for ulike møter mellom
vann og land i kombinasjon med mindre torgplasser og mer intime inngangssituasjoner.
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Figur 59 Allmenningene Bispekilen og Kongsbakken avgrenser planområdet i henholdsvis nord og syd
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Figur 60 Havnepromenaden
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Figur 61 Gatestruktur
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Figur 62 Varierte tilførte romdannelser

Figur 63 Vannrom
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Figur 64 Etablerte og tilførte siktlinjer
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Figur 65 Foreløpig 1.etasjeplan med muligfunksjonsfordeling
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I tråd med de føringer som er gitt i den overordnede reguleringsplanen, S-4099, videreføres kravet om
at det på gateplan mot offentlige byrom (allmenninger, havnepromenade, gater) skal være
virksomheter som forretning, bevertning, kultur eller annen av publikumsrettet art.

Vannregnskap

Kravet i S-4099 om at det i feltene B6b og B9 skal innpasses henholdsvis 10% og 5% vannareal er
ivaretatt og illustrert under. Vannareal i B9 er løst som en poll som en direkte utvidelse av fjorden,
slik den overordnede planen gir føringer om. I felt B6b overoppfylles den overordnede planen, ved at
det foreslås noe over 15% vann inne i det indre vannbassenget.

B61,

V,111./a1,11

Figur 66 Innpassing av vannareal i B6b og B9 i trad med krav i S-4099

Som det framkommer av illustrasjonen over og under, hvor feltavgrensningen for B6b og B9 slik den
er gitt i S-4099 er markert med rødt, vil deler av havnepromenaden ligge noe utenfor feltgrensen for
gjeldende regulering. 1 Bispevika syd gjelder dette de arealene som foreslås som nedtrappede anlegg
på utsiden av kaiplaten. Totalt for Bispevika syd tilføres det 1572 m2 landareal i planforslaget. Men da
er det imidlertid ikke gjort noen avregning mot det faktum at det er tilført 5% mer vannareal enn
kravet i S-4099 i felt B6b, ei heller gjort noen vekting drøfting av hvorvidt flytende elementer skal
telle 100% som landareal.
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Figur 67 Illustrasjon av nedtrappet havnepromenade ogilytende elementer foreslått utenfor opprinnelig
fehavgrensning jf S-4099

Vi foreslår en nedtrapping av havnearealene og at man så unnlater å tilrettelegge for de foreslåtte
serveringsbåtene som Bjørvikareguleringen gir hjemmel for. Erfaringene fra Aker brygge er at man
ønsker serveringsbåtene som vekk, da de privatiserer kontakten med sjøen. Når muligheten til å
anlegge slike båter i foreliggende planforslag er foreslått tatt ut, gir dette større positive konsekvenser
for vannrommet enn hva nedtrapping og de mindre pirene utenfor den opprinnelige formålsgrensen
gir. Kvalitetene i foreliggende planforslag, ved at det tilrettelegger for økt kontakt med vannet og
nærmere tilgang til vannflaten bør tillegges større vekt enn et mekanisk regnestykke. Bildet under
viser størrelsen på serveringslekteren og noen av serveringsbåtene på Aker Brygge. I S-4099 gis ingen
begrensning på antall serveringsbåter eller størrelse på disse, kun at disse skal ha en avstand på minst
fem meter mellom hverandre.

65



:-

Figur 68 Serveringslekter Aker Brygge (foto Ghilardi Hellsten Arkitekter AS)

Muli eta evis utb in

Etappeutbygging er ikke endelig avklart, men den mest sannsynlige rekkefølgen vil være:
Felt B8a
Felt B6b
Felt B8b/ B9 — rekkefølgen er avhengig av rigQområde og løsning av Kongsbakken

Det vil ved innsendelse av endelig planforslag gis en mer presis angivelse av etapper.

8.3 TRAFIKALE KONSEKVENSER

Trafikkutredning for Bispevika nord og sør er utført av Sweco og Norsam (17.09.12) og er vedlagt
saken.

Analysen gjennomgår konsekvenser for trafikksikkerhet, gang- og sykkeltrafikk, kollektivtrafikk,
biltrafikk og parkering.

Trafikksikkerhet
Planområdet blir en del av Oslo sentrum med mange typer forskjellig trafikk og med den kompleksitet
som et sentrumsområde medfører. Dette kan være vanskelig for barn og unge som ikke har full
forståelse for trafikkbildet. Det er derfor viktig at fartsnivået holdes lavt slik at eventuelle feil får
begrensede følger. Trafikkanalysen anbefaler at det sikres god tilknytting til adkomstene som ligger i
fasadene og at det tas høyde for at hovedsykkelvei vil gå gjennom planområdet.

Gang- og sykkeltrafikk
Hovedprinsippene for gang- og sykkeltrafikk er gitt av de overordnede planer for Bjørvika (S-4099).
Det er sykkelfelt både i Operagata, søndre del av Rostockgata og i Dronning Eufemias gate. I tillegg
vil ordinære fortau langs alle gater samt Havnepromenaden, gi en svært god tilgjengelighet for myke
trafikanter til alle deler av planområdet.
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Operagata og søndre del av Rostockgata inngår som en del av det planlagte hovedsykkelveinettet i
Oslo, og dekker blant annet rutene mellom Mosseveien / Grønlia og Oslo sentrum / Drammen.
Utformingen av sykkeltrasen bør ta hensyn til behovene for blant annet transportsyklister samtidig
som man må ta hensyn til at deler av trafikkområdet er regulert til gatetun.

I dette arbeidet er både landskapsarkitekter, Bjørvika Infrastruktur og Syklistenes Landsforbund
involvert for å sikre en bred faglig tilnærming til oppgaven.

1~~1111111

Figur 69 Illustrasjon som viser foreløpig disponering av sykkelparkering på terreng.

Kollektivtrafikk
Generelt vil planområdet ha veldig god tilgjengelighet ti I kollektive reisemidler og relativt korte
avstander til holdeplasser. Det planlegges holdeplass for buss i Rostocks gate innenfor planområdet.
Ellers kommer det holdeplass for buss og trikk i Dronning Eufernias gate foran felt B I nordvest for
planområdet. Forslaget endrer ikke forholdene for kollektivtrafikken som var forutsatt i S-4099.

Rostockgata i syd mellom felt B8b og B9 er forbeholdt kollektivtrafikk. Det skal innpasses holdeplass
for buss i passe avstand midt mellom holdeplass foran felt Bl (i Dronning Eufemias gate) og ved
Loallmenningen.

Biltrafikk
Veiløsningen i planforslaget er i hovedsak i henhold til gjeldende reguleringsplan, S-4099. Følgende
endringer foreslås i henhold til Vegvesenets oppdaterte plan for Bjørvika:

Rostockgata er knyttet til Kong Håkon 5s gate ved en tverrvei mellom felt B8a og B8b. Videre
sydover er Rostockgata stengt for biltrafikk, og er bare tilgjengelig for kollektivtrafikk.
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Parkering
Antall parkeringsplasser for bil er i henhold til S-4099, som setter en maksimumsnorm både for
næringsformål og boliger. Parkering forutsettes i anlegg under terreng, med unntak av noen få
gateparkeringsplasser i Operagata, i tråd med S-4099.

For sykkelparkering er det i S-4099 satt en minirnumsnorm, som planforslaget ivaretar. En stor andel
av plassene innpasses i kjeller eller skjulte anlegg, men det er også nødvendig med plasser på terreng
for å ivareta behovet til publikumstilbud som forretninger, bevertning og andre program som kommer
i bebyggelsens førsteetasjer.

8.4 NATUR- OG KULTURMILJØ

Naturmangfold
Det er gjort en vurdering i henhold til naturrnangfoldlovens §7. Området har ikke verdifull vegetasjon,
og gjennomføring av planen vil ikke ha konsekvenser for naturmangfold.

Kulturminner
Som vist i avsnitt 3,2 antas det å være stort potensial for arkeologiske funn i området. Dersom det
gjøres funn i forbindelse med gjennomføring av planen, må disse håndteres i henhold til
kulturminneloven. Dette inngår i reguleringsbestemmelsene.

8.5 ANDRE MILJØFORHOLD

Støy

Krav til innendørs lydnivå i boliger fra utendørs lydkilder er angitt i NS 81751. Klasse C anses som
minstekrav og er listet under:

I oppholds- og soverom:
A-veid døgnekvivalent lydtrykknivå LpA,eq,2411< 30 dB

I soverom:
A-veid maksimalt lydtrykknivå på natt, kl. 23-07 L9A,ma,< 45 dB

På utendørs oppholdsareal og utenfor vinduer:
Dag-kveld-natt lydnivå, L(je„ Nedre grenseverdi for gul sone

*) Støysonene er relatert til Miljøverndepartementets Retningslinje for behandling av støy i
arealplanleggingen T-1442. Grenseverdiene er avhengige av typen utendørs lydkilde vist i
tabell 1 A. For Bispevika er det støy fra vei og trikk/bane som er aktuelle, vist i tabell 1 B.

Tabell 1A Kriterier for sone inndeling i T-1442. Alle tall oppgitt i dB, fritt felt verdier.

Lydkilde Gul sone

Utendørs lydnivå Utendørs lydnivå i

nattperioden

kl. 23 - 07

Vei LDEN = 55 dBA Lp,AF rnax 95 70 dBA

Bane LDEN = 58 dBA Lp,AFmax 95 = 75 dBA

TabeH 1B Anbefalte støygrenser ved etablering av ny støyende virksomhet og bygging av
boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager (dvs, i hvit
sone). Alle tall oppgitt i dB, fritt felt verdier.

NS 8175 "Lydforhold i bygninger. Lydklassifisering av ulike bygningstyper", 4. utg. juni 2012
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Støyberegning er utført av Multiconsult (23.09.12), og følger som vedlegg til saken.

Planområdet er støyutsatt mot gatene, og arealene nærmest gatene ligger i rød støysone. De høyeste
verdiene finner vi i øst mot Kong Håkon 5s gate (Lde„ 71-72 dB).

felt B6b er det trafikken i Rostocksgata mot felt B8a som er den mest dominerende støykilden.
Bebyggelsen lengst øst i feltet ligger i gul og delvis i rød sone, mens bygningene i vest ligger i hvit
sone.

Felt B8a og B8b  ligger mot Kong Håkon 5s gate i øst og er de mest støyutsatte feltene i Bjørvika syd.
Fasadene mot øst har store overskridelser av støyretningslinjene (rød sone) og vil kreve omfattende
støyreduserende tiltak. I felt B8a vil det innen det lukkede gårdsrommet i midten være tilstrekkelig
støyskjerming. Felt B8b er ikke støyutsatt mot vest og gårdsrommet vil kunne ha større åpninger mot
fjorden.

Felt B9 ligger godt skjermet mot sørvest. Bebyggelsen i B6b, B8aog B8b vil gi tilstrekkelig skjerming
for hele feltet. Det er bare de nærmeste fasadene mot krysset med atkomstvei rundt felt B8a
(Rostockgata), samt hushjørnet ytterst mot sydøst som er eksponert mot Kong Håkon 5s gate, som
ligger i gul sone, jf. støyretningslinjene.

Spesielt for felt B8a og B8b er det svært vanskelig å finne gode løsninger for støyskjerming av
fasadene. Det antas at det må påregnes kostbare tiltak som dobbelte fasader. Det er forsøksvis foreslått
en andel mindre leiligheter som ikke er gjennomgående. Leilighetene vil dermed ikke kunne ligge
under grenseverdiene i støyretningslinjene, og vil heller ikke ha en stille side slik støyretningslinjene
legger opp til. Den foreslåtte dobbeltfasaden finns også i det østfigste av felt B13 slik at man vil kunne
oppnå tilfredsstillende innendørs støyforhold. Det jobbes videre med å teste muligheten for å få
akseptable forhold på innglassede balkonger. Det må bearbeides løsninger i kontakt med Statens
Vegvesen slik at vi ikke kommer innenfor deres tiltaksgrense for støy.

Luftkvalitet
Multiconsult AS har utført luftkvalitetsanalyse (21.09.12) hvor vurderingen er gjort på bakgrunn av
tidligere utførte beregninger i området, og basert på forslag til bebyggelsesstruktur i foreliggende
forslag til detaljregulering. Analysen vurderer planforslaget sett i forhold til nasjonale mål for
luftkvalitet, jf. OMOP for Bjørvika, forskriftsfestede grenseverdier for luftkvalitet samt
Miljøverndepartementets planretningslinjer for luftkvalitet (T-1520). Analysen følger som vedlegg til
saken.

Type bruksareal Krav (for hvit sone)

Lydnivå på uteareal og utenfor vinduer,
fra vegtrafikkstøy.

Lydnivå på uteareal og utenfor vinduer, fra togstøy I

(eller trikk/bane).

LDEN 5 55 dBA og Lp,AFmax 95 < 70 dBA

LDEN 58 dBA og Lp,AFmax 95 75 dBA
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Komponent

PfUlto

NO2

Helseeffekter

Luftforurensningssonef

Gul sone2

35  pg/rn3 7 døgn per år

40 pg/rn3 vintermiddel3

Personer med alvorlig luftveis- og
hjertekarsykdom har økt risiko for
forverring av sykdomrnen.

Friske personer vil sannsynliqvis
ikke ha helseeffekter.

Tabell 1 Anbefalle grenseverdier for litftforurensning og kriterier for soneinndeling ved planlegging av ny
virksomhel eller bebyggelse. Fra Miljoverndepartementets retningslinje T-1520

Stoff Måle- MkIlingstkl Nasjonale mål Forurensingsforskriftens kap. 7
enhet

Grenseverdi Antall tillatte Grenseverdi Antall tillatte
overskridelser overskridelser

1 time 150 8 timer/år 200 18 timer/år

Kalenderår 40

24 timer 50 7 døgnIår 50 35 dogn/år

Kalenderår 40

Nitrogen-
dioksid NO2 ug/m3

Svevestov
FM1: uglm3

Tabell 2 Oversikt over nasjonale mål og forskriftsfestede grenseverdier

Forurensnin snivåer
Tidligere beregnede konsentrasjoner av luftforurensing i planområdet viser at nivåene for nasjonale
mål overholdes innenfor planområdet generelt sett. Det vil likevel sannsynligvis tidvis bli lokale
overskridelser av nasjonale mål for luftkvalitet i deler av planområdet. Bygater med øst-vest
orientering og lange sammenhengende bygningsfasader vil være mest utsatt. I Bispevika syd gjelder
dette spesielt i Kong Håkon 5s gate.

Basert på beregnede nivåer er det sannsynlig at planområdet i hovedsak vil ligge i gul sone i henhold
til nye planretningslinjer for luftkvalitet (T-1520). Det er imidlertid sannsynlig at deler av planområdet
vil ligge i rød sone for NO2 i enkelte år, da denne tidvis har blitt overskredet ved bakgrunnsstasjonen
på Grønland og ved en rekke andre målestasjoner i Oslo.

Bygningsfasadene mot Kong Håkon 5s gate, felt B8a og B8b, kan være utsatt for overskridelser av
nasjonale mål fra bakkenivå og opp til 8-10 etasje, med de høyeste nivåene nederst mot bakken. Det
vil også forekomme overskridelser av nasjonale mål et stykke inn i tverrgatene i samme høyder, men
konsentrasjonene avtar med økende avstand til Kong Håkon 5s gate.

Følgende fasader vil trolig tidvis få overskridelser av maksimalverdiene i nasjonale mål:

Fasade mot Kong Håkon 5s gate
Østre del av fasade mot Bispekilen
østre del av fasade mot tverrgaten mellom feltene
østre del av fasade mot Kongsbakken
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Lengst sør i delområdet vil forurensingsnivåene være noe lavere enn i nord. Ut fra tidligere utførte
beregninger ser det ut som forskjellen vil være om lag 5 gg/m3 både for NO, og PM10. Dette gjør at
forurensningene ikke drar seg så langt inn i tverrgatene fra Kong Håkon 5s gate som lenger nord.

Barnehagen som er foreslått i B8b er plassert på den mest gunstige plasseringen i planområdet totalt
sett, og på uteområdet her vil man trolig unngå overskridelser.

Alle nevnte fasader har boliger. Mot Kong Håkon 5s gate er det foreslått boliger f.o.m 3.etg. Enkelte
av disse boligene mot Kong Håkon 5s gate er i planen foreslått som ensidige. Der må det arbeides
videre for å finne løsninger som gir akseptabel luftkvalitet

Lokalklima
Det er gjennomført lokalklimaanalyse for Bispevika, utført av Kjeller Vindteknikk (18.06.12). Vedlagt
saken.

Vindstatistikk er tatt ut fra Vindkart for Norge og brukt for å drøfte bakgrunnsvindforhold for området.
Middelvinden i området ligger rundt 3 — 4 meter /s i 10 m.o.b som er forholdsvis lavt og
hovedvindretningene er fra sør om sommeren og nordøst om vinteren. Det er brukt modeller for å
nedskalere vindstatistikken til gaterommet og den planlagte utbyggingen på Sørenga er også lagt inn i
modellen, Sørenga vil i stor grad skjerme Bispevika for vinden fra sør. Modellen viser høyest vindt
over vannet og mellom Bispevika og Operaen samt på sørvestsiden av kaia ved felt B6b/B9.

Analyse av vindene i forhold til Lawsons komfortkriterier for uteoppholdsarealer viser at vinden i
området er stort sett er innenfor det som er akseptabelt.

Sol- og skyggeforhold
Det er utarbeidet sol-/skyggediagrammer i tilknytning til Bjørvikaplanen. Foreliggende regulerings-
forslag for Bispevika syd har samme byggehøyder, men noe ulik utforming av kvartalene enn hva som
tidligere er illustrert. Sol-/skyggediagrammene viser at det blir gode solforhold innen området, og de
nye bygningene vil ikke endre forholdene for tilliggende bebyggelse.

Sol- sk eforhold å terren o om ivelser
Følgende soldiagrammer viser sol- og skyggeforholdene på terreng i og rundt bebyggelsen ved hfiv.
vårjevndøgn/høstjevndøgn, 1. mai og 23.juni. Hver dato er vist ved klokkeslettene 09:00, 12:00,  18:00
og 21:00.
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Figur 70 Sol/skygge kl 09:00 vår/hostjevndogn

Fi ur 71 Sollsk e kl 12:00, vår/host'evndo n

Figur 72 Sol/skygge kl 18:00, vår/hostfevndogn
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Figur 73 Sol/skygge kl 21, vår/hostjevndogn
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Figur 74 Sol/skygge kl 09:00, I.mai

Figur 75 Sol/skygge kl 12:00, 1.mai
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Fi ur 76 Sol/s e kl 18:00, 1.mai

Figur  77  Sol/skygge kl 21:00, 1.mai

Figur 78 Sol/skygge kl 09:00, 23juni

74

Arit ' 




Figur 79 Sol/skygge kl 12:00, 23juni

Figur 80 Sol/skygge kl 18:00, 23.juni

Figur 81 Sol/skygge kl 21:00, 23.juni
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Sol- sk eforhold å fasader o rivat uteareal balkon er

A 1: 05:00 — 06:30 / 2: 09:30 — 11:30 3: 08:00 — 17:00 4: 13:00— 21:00




18:00— 20.30








B 1: 05:00 — 07:00 / 2: 07:00 — 12:00 3: 09:00 — 18:00 4: 13:30— 17:00




18:30— 20:30








C 1: 06:30 — 07:30 / 2: 06:00 — 12:00 3: 09:00 — 18:00 4: 13:00— 21:30




18:30— 21:30








D 1: 06:00 — 07:30 / 2: 06:00 — 12:00 3: 09:00 — 17:30 4: 14:00— 17:00




19:30— 20:30








E 1: 19:00— 20:00




2: 10:00— 12:00 3: 09:00 — 18:00 4: 13:30— 21:30
F 1: 06:30 — 08:00 / 2: 05:30 — 12:00 3: 08:00 — 18:00 4: 13:30— 21:30




19:00— 21:30








G 1: 06:00 — 07:00 / 2: 09:00 — 12:00 3: 09:30 — 18:00 4: 14:00— 19:30




18:00— 19:00








H 1: 07:00 — 08:30 / 2: 09:30 — 13:00 3: 09:30 — 19:30 4: 15:00— 21:30




19:00— 21:30








I 1: 07:00 — 08:30




2: 06:30 — 13:00 3: 09:30 — 19:30 4: 13:30— 16:00
J 1: 07:00 — 09:00 / 2: 06:30 — 14:00 3: 10:30— 20:00 4: 15:00— 21:30




20:00 — 21:30








K 1: 06:00 — 09:00




2: 08:00 — 13:00 3: 09:00 — 18:00 4: 13:30— 18:30
L 1: 08:00 — 10:00




2: 07:00 — 13:00 3: 09:00 — 18:00 4: 11:00 — 20:00




5: 15:00— 21:30








M 1: 05:00 — 07:00 / 2: 04:00 — 13:00 3: 09:00 — 18:00 4: 13:30— 19:00




18:30— 20:00









5: 09:00 — 16:30




6: 13:00— 18:30 7: 00:00 — 00:00 8: 06:00 — 12:00
N 1: 06:30 — 08:00




2: 04:00 — 13:00 3: 08:30 — 1800 4: 13:30— 18:00




5: 09:30 — 17:00




6: 13:00— 19:00 7: 06:00 — 07:00 8: 06:00 — 13:00
Figur 82 Sol på fasader 23.juni
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Figur og tabell over viser hvor mange timer sol de enkelte fasadene har pr. 23.juni. Antall timer
indikerer solinnfall på minst 50% av fasaden. Alle fasader med sort tekst indikerer at 100% av fasaden
har sol i løpet av dognet, tekst i rødt indikerer at disse fasadene ikke har sol på 100% av fasaden.

Barn og unges interesser
Utvikling med boligbebyggelse vil innebære at det innpasses store utearealer som opparbeides for
opphold og lek. Utearealene er skjermet for støy og luftforurensning og størrelsen tilfredsstiller den
overordnete reguleringsplanen krav om uteareal i forhold til boligenes bruksareal.
Dette kan gi plass for varierte oppholds- og lekearealer.

Området vil dessuten bli tilrettelagt med vekt på trafikksikkerhet.

Universell utforming
Bygninger og by- og gaterom vil bli utformet i henhold til prinsipper om universell utforming, slik at
de i så stor utstrekning som mulig kan brukes av alle mennesker.

Området vil bli utformet ut fra gjeldende lover og forskrifter, med spesiell vekt på:
Minst mulig stigning og mest mulig trinnfri atkomster for bevegelses- og
forfiytningshemmede.
Logiske og lesbare strukturer for syns- og orienteringshemmede og for personer som har
vanskelig for å orientere seg.

8.6 SOSIALE FORHOLD

Stedsutvikling og byliv
Bjørvika-området er under utvikling som et nytt sentrumsområde med representative hovedstads-
funksjoner. Her er operaen et sentralt element, men også det nye biblioteket vil være et viktig bidrag
til aktivisering av bydelen. Delområde Bispevika inngår som en del av dette nye området. Bispevika
skal utvikles som en fierfunksjonell bydel med betydelig innslag av boliger, men også med
arbei dsp I as ser.

Et velfungerende byliv er avhengig av at det finnes attraktive og varierte målpunkter i byen. Områdets
største attraksjon er havnepromenaden som med sin sydvestlige orientering gjør den svært attraktiv
stor deler av året. De store publikumsattraksjonene vest for området vil også bidra til økt aktivisering
av nærområdene. Det er imidlertid også viktig at det følges opp med andre publikumsrettede
virksomheter på gateplan. Planene for Bispevika syd og nord vil bidra til den ønskede stedsutviklingen
først og fremst ved forretninger, kafeer og servicevirksomheter ut mot gatene og mot
havnepromenaden.

Sosial infrastruktur
Det vil anslagsvis bli innpasset ca. 740 boenheter i planområdet totalt. Ut fra et gjennomsnitt for Oslo
vil dette bety ca. 1260 beboere (ca. 1,7 personer pr. leilighet).

Skole 

Etter utbygging kan det innen planområdet forventes ca. 95 barn i skolealder, eller ca. 9-10 barn pr.
klassetrinn. Bjørvikaplanen avsetter areal for ny skole i felt D2 ved Sørengautstikkeren.

Barnehage 

Med 860 nye beboere kan det bli ca. 69 barn i barnehagealder.
Det foreslås en 4-avdelings barnehage i planområdet i B8b.

I tillegg planlegges barnehager både i B13 og B4, med en overkapasitet for ca. 500 boliger.

Barnehager på Sørenga vil også få en overkapasitet for ca. 500 boliger. Det vil derfor være nok

barnehager i nærområdet til å dekke behovet også for Bispevika.
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Hovedinngang

Desentraliserte innganger

Personal

Varelevering

Uteareal barnehage

Barnehage

Bolig

Kontor/off.tjenesteyting

Forretning

Håkon den 5s gate

Rostockgata

Kongsbakken

"Kiss and ride"

Figur 83. Foreslatt lokalisering av barnehage vist med gult og tilhorende uteareal vist med gront. "Kiss and
ride" indikerer mulig parkeringslomme, men dette er ikke samordnet med detaljering av Kongsbakken, så dette
må vi komme tilbake

Handel
Det er utført en handelsanalyse i forbindelse med Bjørvikaplanen. Den konkluderer med at det er
behov for 5.000 m2 handel og service for bosettingen innen de regulerte, men ikke utbygde områdene i
Bjørvika/ Bispevika. Handelen må imidlertid være lokalisert så sentralt at den er lett tilgjengelig, og ha
et vareutvalg som oppfattes som tilstrekkelig. Den mest sentrale lokaliseringen for større enheter, som
større dagligvareforretning og vinmonopol, er i felt B1 vest for område Bispevika nord.

Utbyggingen i planområde Bispevika syd vil kunne ha opp til 2.000 rri2 forretninger og service. Disse
vil være lokalisert mot Kong Håkon 5s gate. Mot havnepromenaden vil det først og fremst bli
innpasset kafeer og bevertningssteder, som kan aktivisere gangarealet mot sjøen.

Planforslaget har tatt ut de begrensninger som ligger i andel forretning av første etasjes plan slik de er
gitt i S-4099. Nå ligger det ingen slik begrensning og grunnen er at forslagsstiller mener det i den
videre detaljering og programmering av planområdet er helt nødvendig med større fleksibilitet knyttet
til etablering av forretning. En forretningsandel på 10% av første etasjes BRA, slik S-4099 tillater,
synes meget lavt og det for tidlig i planleggingsfasen til at forslagsstiller har fått utført analyser og
studier for å komme med et alternativ. For å sikre byliv er det imidlertid vesentlig at all virksomhet har
direkte adkomst tildet offentlige rom.
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8.7 TEKNISKE, ØKONOMISKE OG JURIDISKE FORHOLD

Energiløsning
Planområdet ligger innenfor Hafslund Varme AS sitt konsesjonsområde for fiernvarme. Det var i
utgangspunktet forutsatt at varme- og kjøleeneregien til Bjørvika skulle baseres på lokal
energiproduksjon i regi av Hafslund Varme AS, distribuert via fiernvarme- og fjernkjølenett. Hafslund
har imidlertid besluttet at de ikke vil levere fiernkjøling til området. Det er derfor gjort en innledende
vurdering av alternative løsninger for termisk energiforsyning til planområdet.

Den innledende vurderingen indikerer at den beste løsningen både med hensyn til miljø og økonomi
vil være et grunnvarmeanlegg utformet som et balansert borehullsbasert energilager. Det vil si at
anlegget benyttes både til oppvarming og kjøling, og at varmeuttaket fra borehullene er like stort som
varmetilførselen til borehullene. En løsning med sjøvannsbasert varmepumpe er så langt vurdert som
uaktuell, bl.a. fordi det er langt ut til tilstrekkelig dypt vann.

En termisk energiforsyning basert på grunnvarme vil oppfylle OMOPs mål om størst mulig utnyttelse
av lokale og fornybare energikilder. Samtidig vil man unngå bruk av tørrkjølere på taket, som ville
vært den sannsynlige konsekvensen av et konvensjonelt kjøleanlegg. Endelig valg av løsning vil skje
på senere tidspunkt og i forhold til gjeldende prosedyrer for håndtering av tilknytningsplikt innenfor
Hafslunds konsesjonsområde for fiernvarme.
For ytterligere detaljer, se Asplan Viaks notat av 29.06.2012 vedr. energiforsyning.

Annen teknisk infrastruktur
Teknisk infrastruktur i grunnen skal legges om i samsvar med «Hovedplan for infrastruktur i Bjørvika.

Økonomiske og juridiske konsekvenser
1 tilknytning til reguleringsplanen for Bjørvika- Bispevika-Lohavn er det utformet en utbyggingsavtale
om utbygging av infrastruktur. Denne planen dekker også utbygging av område Bispevika nord.

Interessemotsetninger
Tilgrensende planområde i syd er Kongsbakken-allmenningen som Riksantikvaren har uttrykt tydelige
ønsker om at skal åpnes mer. Det ble i forbindelse med forslag til detaljregulering for plassering av
nytt Munch-museum på felt B5 (Lambda-prosjektet) inngått et forlik mellom Byrådet og
Riksantikvaren som innebar en utvidelse av Kongsbakken i dobbel bredde. Imidlertid har ikke dette
forliket gyldighet nå som bystyret sendte forslaget til reguleringsplan tilbake til Byrådet. Det var heller
ikke avklart hvorvidt denne utvidelsen skulle gjøres mot syd, mot nord, eller i begge retninger.
Bjørvika Infrastruktur vil i løpet av høsten 2012 kunngjøre oppstart av planarbeid for Kongsbakken og
sende planskisse til Plan- og bygningsetaten slik at detaljreguleringer for Bispevika (nord og) syd samt
Kongsbakken skal kunne vurderes i sammenheng. Konsekvensene av disse interessemotsetningene er
ikke avklart på dette tidspunkt, men vil trolig avklares innen innsendelse av endelig planforslag i mars
2012.

8.8 KONSEKVENSER I ANLEGGSPERIODEN

Anleggsperiode og anleggsarbeid
Utbyggingen vil skje i perioden 2015-2022. Byggetrinnene er ikke avklart, men det er sannsynlig at
feltene bygges ut i rekkefølge, med B8a som det første og B9 (evt. B8b) som det siste feltet.

Gjennomføring av tiltakene vil innebære betydelig anleggsvirksomhet i området, og anleggsperioden
vil medføre trafikk, støy og forurensning. Utbyggerne vil aktivt søke å begrense belastningene på
omgivelsene i byggeperioden. En vurdering av hvordan man tenker å ivareta bokvaliteter, spesielt på
uteoppholdsarealer, i anleggsperioden vil nærmere fremkomme i rammesøknad.

Miljøoppfølging i anleggsperioden
anleggsperioden må det iverksettes avbøtende tiltak for å hindre forurensning til sjø og sikre

måloppnåelse innenfor de øvrige ternaene som omfattes av overordnet miljøoppfølgingsprogram for
Bjørvika(OMOP).
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Det er utarbeidet miljøoppfølgingsplan (MOP) som vedlegg til reguleringsplanene for Bispevika.
Programmet skal følge prosjektet gjennom de ulike fasene fra planfase, via rammesøknad, søknad om
igangsettelse og frem til ferdigstillelse. I hver fase skal dokumentet tilføres ny informasjon, og ferdig
utfylt vil MOP gi en samlet oversikt over alle miljøffitak i alle faser av planlegging og utbygging.

Riggom råder
Nærmere avklaring av riggtomter og utbyggingsetapper gjøres i forbindelse med rammesøknad.

Trafikk i anleggsfasen
Som vanlig ved byggeprosjekter vil nærområdet bli belastet med trafikk i forbindelse med bortkjøring
av masser og tilkjøring av materialer i byggeperioden. Anleggstrafikken vil generelt kunne oppfattes
som sjenerende.
Det vil bli utarbeidet planer for avvikling av anleggstrafikken, med sikte på at denne skal føres direkte
ut på hovedveisystemet og være til minst mulig sjenanse for nærliggende bebyggelse. Samtidig må det
sørges for at gående og syklende i nærområdet bli minst mulig berørt.

Støy
Støy fra bygge- og anleggsaktivitet kan i enkelte faser være en betydelig støykilde, og vil kunne
utgjøre en merbelastning for omgivelsene.

Støy fi:a anleggsarbeid reguleres gjennom Oslo kommunes egen støyforskrift, først og fremst ved
tidsbegrensninger for støyende aktiviteter. Tidsstyring av anleggsstøyen er også det mest effektive
tiltaket for å minske ulempene. Det bør utarbeides en prognose for støy slik som grunnlag for
begrensningene for driftstid.

Arbeidet vil også bli planlagt utført slik at veiledende retningslinjer for støy i størst mulig grad blir
tilfredsstilt.

Forurensning
Luftforurensning 

I anleggsfasen vil kildene til luftforurensning være arbeidsmaskiner (gravere, dosere, kompressorer,
kraner, mv.) og transport av gravemasser, bygningsdeler og personell. Transporten vil gå med bil. I
forbindelse med graving og arronderingsarbeider kan det oppstå til dels store støvmengder. Dette vil
kunne være merbelastning for omgivelsene.

Aktuelle tiltak for å redusere luftforurensningen i anleggsfasen vil være:
Støvdempende tiltak i forbindelse med grave- og arronderingsarbeid
Vask av lastebiler og maskiner som skal trafikkere det offentlige veisystemet

Risiko for s rednin av forurensnin
Ved gjennomføring av gravearbeider vil det være en risiko for menneskelig eksponering av
forurensning. Denne kan imidlertid minskes ved benyttelse av verneutstyr.

I tillegg vil det her være risiko for spredning til vann. Behovet for avbøtende tiltak ved håndtering av
vann i byggegrop og anleggsarbeid nær sjøkant må vurderes og inkluderes i tiltaksplaner for
håndtering av forurensede masser.

Byggherre må følge opp entreprenør for korrekt disponering av masser og dokumentasjon ved levering
av masser, slik at mulighetene for feildisponering minimaliseres. Kontrollrutiner må også følges opp i
anleggsfasen.

Bygggeområdene ligger delvis i sjø i områder hvor forurensede sedimenter er dekket til med ren leire.
Jf. prosjekt Ren Oslofjord i regi av Oslo Havn. Ved peling og annen anleggsaktivitet som berører
sjøbunnen må tiltak vurderes for å sikre mot spredning av underliggende forurensede sedimenter.
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Sysselsettingseffekt
Utbyggingen vil skje over 5-8 år. Ut fra erfaringstall vil en utbygging i denne størrelsesorden innebære
en sysselsetting på 500 - 1000 personer pr. år.
Av en sysselsatt befolkning på ca. 600.000 i Oslo og Akershus har dette marginal betydning. Innenfor
bygg og anlegg vil en slik utbygging representere 2 -4 % av sysselsettingen.

8.9 RISIKO OG SÅRBARHET
Det er utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i tilknytning til planforslagene
Bispevika nord og Bispevika syd. Rapport, Civitas 21.05.12 er vedlagt saken.
Analysen har til hensikt å redusere risiko gjennom tiltak i reguleringsplanen. Av 55 uønskede
hendelser som er vurdert, er risikoen for 30 av hendelsene vurdert til å være uakseptabel (rødt nivå),
mens risikoen for 15 hendelser er vurdert som moderat (gult nivå). Av risikoreduserende tiltak som er
relevante for planarbeidet, er de viktigste knyttet til:

Å sikre tilstrekkelig adkomst for utrykningskjøretøy, samt mulighet til å evakuere bygninger.

Krav til opp mot 10 % vannareal i enkelte av feltene gjør dette forholdet spesielt aktuelt.

Tiltak for å redusere risiko for påkjørsel av fotgjengere og syklister i planområdet.

Problemstillingen forsterkes ved at forbud mot venstresving i Dronning Eufemias gate

forventes å gi økt trafikk rundt B3.

Tiltak for å redusere risikoen for drukning. Her vil plassering av lekeplasser/uteoppholdsareal

som brukes av små barn i forhold til vannarealer i de ulike feltene være en spesiell utfordring.

Ved gjennomføring av angitte risikoreduserende tiltak antas planen å kunne gjennomføres med et
akseptabelt nivå for risiko. En gjennomgang av gjennomførte tiltak for å redusere risikoen for
uønskede hendelser vil bli gjennomført før endelig innsendelse.
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9. ILLUSTRASJONER
Følgende illustrasjoner, som ikke er gjenstand for vedtak og derfor ikke juridisk bindende, viser en
mulig maksimal utbygging iht. forslaget.

Figur 84 Illustrasjonsplan Bispevika nord og syd samlet
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Figur 85 Illustrasjonsplan Bispevika syd
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Figur 86 Kotesatte snitt felt B9 - I
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Figur 87 Kotesatte snitt felt B9 - II
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10. TIDLIGERE POLITISKE VEDTAK
Reguleringsplan for Bjørvika felt B10.1-BI3 og B22 ble vedtatt av Bystyret 27.02.20N, Disse feltene

ble vedtatt med noe høyere utnyttelse enn Bjørvikaplanen (S-4099).
Bystyret fattet samtidig vedtak om hvordan det resterende handlingsrommet skulle benyttes_

("Bareodevedtaket")., Følgende del av vedtaket har relevans for Bispevika nord:
Byrådet bes benytte det resterende handlingsrom til å redusere volumene i B I -B9 for å

innpasse nye feHesarealer og minst ett større friareal tilrettelagt for barn i fjordkanten, samt

redusere volumene mellom Bareodeområdet feltene B10,I — B13 og Ijorden og mot

vannspeilet/Middelalderparken for redusere massivitet og sikre god sammenheng. Byrådet

bes om nødvendig fremme sak om omregulering av områdene.

Boligandelen i feltene B I til B9 skal okes,


