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Bestilling av oppstartsmøte

Skjemakode: Referansenummer:
PBE002 ver: 1.0 PBE002-BHZZ

Bestillingav oppstartsmøte

Innsendingsdato:10.06.2013 14:37

Innlogging

Altinn-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker

Innlogget hos Altinn LIV SIRI KLEVEN SYVERTSEN
SOTH

Ansvarlige

Fagkyndig

Firma COWI AS

Organisasjonsnummer 979364857

Adresse Postboks 6412 Etterstad

Postnummer 0605

Poststed Oslo

Telefonnummer 47348989

E-post (kvittering hehgeowi.no
sendes hit)

Gjenta e-post hehgeowi.no

Kontaktperson Heidi Høiseth
for prosjektet hos
fagkyndig

Forslagsstiller/tiltakshaver

Firma Aspelin Ramm Eiendom AS

Organisasj onsnummer 916314981

Adresse Postboks 389 Sentrum
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Plan- og bygningsetaten Postadr:
Vahls gate 1
0187 Oslo

Telefonnummer
E-post:

23 4 9 10
postmottak@pbe.oslo.kommune.no

Postnummer 0102

Poststed Oslo

Telefonnummer 22 40 40 00

E-post (kvittering
sendes hit)

post@aspelinramm.no

Kontaktperson
for prosjektet hos
forslagsstiller

Bjørnar Johnsen

Innledende informasjon om forslaget

Eiendomsopplysninger

Gårdsnummer 218

Bruksnummer 28

Adresse/Stedsnavn Postboks 491 Sentrum, 0105 Oslo

Eiers navn Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Eiendomsopplysninger

Gårdsnummer 218

Bruksnummer 29

Adresse/Stedsnavn Postboks 491 Sentrum, 0105 Oslo

Eiers navn Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Eiendomsopplysninger

Gårdsnummer 218

Bruksnummer 106

Adresse/Stedsnavn Postboks 491 Sentrum, 0105 Oslo

Eiers navn Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Eiendomsopplysninger

Gårdsnummer 218

Bruksnummer 107
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Adresse/Stedsnavn Postboks 491 Sentrum, 0105 Oslo

Eiers navn Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Eiendomsopplysninger

Gårdsnummer 218

Bruksnummer 113

Adresse/Stedsnavn MARIDALSVEIEN 29, 0175 OSLO

Eiers navn Statsbygg

Eiendomsopplysninger

Gårdsnummer 218

Bruksnummer 128

Adresse/Stedsnavn MARIDALSVEIEN 15A-E, 0175 OSLO

Eiers navn Vulkan Eiendom AS

Eiendomsopplysninger

Gårdsnummer 218

Bruksnummer 241

Adresse/Stedsnavn Postboks 491 Sentrum, 0105 Oslo

Eiers navn Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Eiendomsopplysninger

Gårdsnummer 518

Bruksnummer 4

Adresse/Stedsnavn Postboks 389 Sentrum, 0102 OSLO

Eiers navn Vulkan Eiendom AS

Eiendomsopplysninger

Gårdsnummer 218

Bruksnummer 244

Adresse/Stedsnavn Maridalsveien 17D
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Eiers navn Westerdals

Eiendomsopplysninger

Gårdsnummer 999

Bruksnummer 310

Adresse/Stedsnavn Maridalsveien

Eiers navn Oslo kommune

Eiendomsopplysninger

Gårdsnummer 999

Bruksnummer 794

Adresse/Stedsnavn Maridalsveien

Eiers navn Oslo kommune

Bydel Bydel Grünerløkka

Bakgrunn for og
hensikt med prosjektet.

Vulkan har etablert seg som et annerledes og spennende byområde i Oslo med
kulturtilbud, uteliv, Mathallen, hoteller, boliger, treningssentre og mye mer. Vulkan
er blitt et viktig målpunkt i byen. Hensikten med dette planarbeidet er å tilrettelegge
for god tilgjengelighet til området, gode gang- og sykkelakser i området og noe
mer fortetting og urban bebyggelse langs Maridalsveien. Det er et mål å forbedre
trafikkløsninger for gående og syklende i Maridalsveien, både de som skal til og fra
Vulkan og for de som skal forbi området, samt å øke tilgjengeligheten til området.
Det vil bli fokus på utforming av Maridalsveien og forbedring av trafikkavvikling til
og fra Vulkanområdet. Det er behov for nye og gode kollektivløsninger i forbindelse
med mye mennesker som skal til og fra Vulkan, og det er ønskelig å tilrettelegge for
bussholdeplasser og stoppmuligheter for taxi i Maridalsveien.
Det inngår ikke eksisterende bygninger i planområdet. Som en utvidelse av det
tette byen, er det ønskelig å legge til rette for ny lav bebyggelse på vestsiden av
Maridalsveien i skrenten mellom eksisterende parkeringsanlegg og Kjærlighetsstien.
Da vil man skape et mer definert gateløp og utnytte et område som i dag fremstår som
lite innbydende. Det er ønskelig å få inn en aktør/aktivitet i denne bebyggelsen som kan
supplere tilbudet og aktivitetene som allerede finnes på Vulkan. Dette vil bygge opp
under områdets identitet.

Er det særlige spørsmål
dere ønsker å få
avklart?

Det ønskes avklart muligheten for å legge til rette for bebyggelse langs vestsiden
av Maridalsveien i området ved eksisterende garasjeanlegg og Kjærlighetsstien. I
utforming og plassering av bebyggelsen vil det blant annet tas hensyn til områdets
historiske verdier og behov for grøntarealer. Videre er det viktig å få til en bedre
adkomstvei fra Maridalsveien til Vulkan



Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten

Bestilling av oppstartsmøte

PBE002-BHZZ Side 5 av 8

Plan- og bygningsetaten Postadr:
Vahls gate 1
0187 Oslo

Telefonnummer
E-post:

23 4 9 10
postmottak@pbe.oslo.kommune.no

Karttjeneste

Vedlegg

Oslokart.pdf

Planstatus og rammebetingelser

Overordnede planer og føringer *

Hvilke overordnede
planer gjelder for
planområdet, hvilke
føringer gir de, og i
hvilken grad følger
prosjektet opp disse
føringene?

T-5/93 Areal og transportplanlegging: Samsvar
Kommuneplanens arealdel, KP 2009: Samsvar
Kommunedelplan 4 Akerselva miljøpark (KDP 4): Samsvar
Kommunedelplan 8 Grøntplan for Oslo: Samsvar
Forslag til Kommunedelplan for den blågrønne strukturen i Oslos byggesone: Samsvar
Kommunedelplan for torg og møteplasser: Samsvar
Plan for hovedsykkelveinettet: Samsvar

Gjeldende regulering *

Området er i dag regulert til offentlig trafikkområde, gangvei, friområde, fellesområde
felles avkjørsel, felles gangareal
Gjeldende planer: S-2255 (Cubaparken og Egebergløkken parsellhager), S-171GO
(Maridalsveien), S-4268 (Vulkanområdet), S-2814 (Telthusbakken), S-4250
(Uelandsgate), S-2611 (Kjærlighetsstien), S-3672 (Friområde ved Kjærlighetsstien),
S-4402

Eksisterende miljøsituasjon

(naturmangfold,
samferdsel, støy,
trafikk)

Naturmangfold: Akerselva miljøpark (bla beiteområde for ender) og grønne lunger
(egebergløkka parsellhage og Cubaparken)
Kulturmiljø: Flere verneverdige bygg og bygningsmiljøer i nærområdet
Trafikk: Maridalsveien på strekningen ble registrert med 15100 ÅDT i 2002, denne
er antatt å øke med den pågående utbyggingen av Vulkantomten. Det går to busser på
strekningen; 54 og 34.
Støy: Støyen i området er i hovedsak fra trafikk.

Eksisterende bebyggelse og bruk

Planområdet er i hovedsak veiareal, i tillegg til tursti, grøntareal (skrent mot
Maridalsveien) og parkeringsareal. Det er et eksisterende parkeringsanlegg i fjellet på
vestsiden av Maridalsveien. Ut over dette er det ingen bebyggelse i planområdet.
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Enkel stedsanalyse

(erstatt gjerne med
enkel stedsanalyse som
lastes opp, se eksempel)

Vulkan har etablert seg som et annerledes og spennende byområde i Oslo med
kulturtilbud, uteliv, Mathallen, hoteller, boliger, treningssentre og mye mer. Vulkan er
blitt et viktig målpunkt i byen. Det er flere elementer som krever plangrep: Østsiden av
Maridalsveien er et velutviklet urbant område, mens området vest for Vulkan framstår
som et åpent grøntområde uten bebyggelse. Deler av skrenten langs Maridalsveien er
gjengrodd og området fremstår som lite innbydende.
¿ Det er flere mindre veier som krysser Maridalsveien, men ingen med fokus på myke
trafikanter.
¿ Maridalsveien er relativt bred og har en utforming som tilgodeser de kjørende og ikke
fotgjengere og syklister.
¿ Det finnes i dag en bro som går fra Vulkan over Akerselva til Grünerløkka. I retning
vestover mot St.Hanshaugen og Akersveien, finnes det ingen god tilknytning. Her blir
en møtt av en rufsete parkeringsplass med innkjøring til et parkeringsanlegg i fjellet,
samt en gjengrodd skrent.

Illustrasjoner til stedsanalyse

Vedlegg

DNs Naturbase.pdf

Stille områder og støysoner.pdf

86204475-regulering.pdf

Vulkan flyfoto.pdf

Gangakser i området.pdf

Forslagets hovedgrep

Beskrivelse av hovedgrep

Hvordan er forslaget
tenkt løst? Presenter
skissen av byplangrepet
(se forklaring nedenfor)
kort med fokus på
det overordnede:
Formål, disponering
av tomta (atkomster,
utearealer og plassering

I utarbeidelsen av planforslag vil en se på flere virkemidler for å oppnå målene:
Oppgradere Maridalsveien: definere areal for gående, syklister og kjørende samt
tilrettelegge for trygge kryssinger
Mer definert gateløp i søndre del av planområdet ved lav bebyggelse på vestsiden av
Maridalsveien. Det er tenkt lav bebyggelse som føyer seg inntil eksisterende terreng
i bakkant og hvor takflaten kan utnyttes til parkområde/grøntareal. Bebyggelsen skal
ta hensyn til verneverdige murer langs Kjærlighetsstien, samt siktlinjer fra området
lenger vest. Det vil blant annet ses på løsninger hvor bebyggelsen trappes ned mot
Maridalsveien



Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten

Bestilling av oppstartsmøte

PBE002-BHZZ Side 7 av 8

Plan- og bygningsetaten Postadr:
Vahls gate 1
0187 Oslo

Telefonnummer
E-post:

23 4 9 10
postmottak@pbe.oslo.kommune.no

av bygningsmasse og
anlegg)

Forbedre trafikkavviklingen med venstresvingefelt i Maridalsveien til Vulkan og utvide
adkomstveien
Opprette ny forbindelse mellom Maridalsveien og Kjærlighetsstien i forlengelsen av
gangakse fra Akerselva i øst, gjennom Vulkan
Tilrettelegge for holdeplasser for buss
Opprette noen plasser med parkering i Maridalsveien, og stoppmuligheter for taxi
Minst mulig inngrep i tilliggende arealer

Skisse av byplangrep og prinsippsnitt

Vedlegg

Illustrasjonsplan revidert plangrense.pdf

Bebyggelse sett fra øst.pdf

Bebyggelse sett fra sør.pdf

Alternativ med nedtrappet bebyggelse.pdf

Prinsippsnitt A-A.pdf

Fakta om forslaget

Arealstørrelse

Planområdet totalt: ca 12000m²

Arealbruk og foreslåtte
formål

Veiformål: 9/10
Friområde - park:
Bebyggelse og anlegg - næring: 1/10

Uteoppholdsareal (for
skoler, barnehager,
sykehjem og boliger)

Ingen krav til uteoppholdsareal

Utnyttelse Ansees ikke som relevant, kun 1 bygg på 3 etg, på tilsammen ca 4200 kvm.

Høyde 3 etg

Trafikk og parkering ¿ Maridalsveiens funksjon som hovedfartsåre gjennom området opprettholdes.
Maridalsveien utformes med tosidig sykkelfelt, minimum 2,5 m brede fortau og
opphøyde felt eller annen markering der det er kryssende gang- og sykkeltrafikk. Det vil
ses på muligheter for å ha en bussholdeplass i området sør for Telthusbakken.
¿ Adkomstvei til Vulkan utvides noe
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¿ Parkering: Rett sør for adkomstvei til Vulkan ønskes noen langsgående p-plasser og
en "kiss & ride" som kan benyttes av taxi. Eksisterende garasjeanlegg på vestsiden av
Maridalsveien opprettholdes og videreutvikles som en del av den nye bebyggelsen.

Videre prosess
Redegjør for om
prosjektet kan
utløse krav om
konsekvensutredning

Prosjektet utløser ikke krav om konsekvensutredning.

Medvirkning i videre
prosess

I forbindelse med varsling av planoppstart, er det avholdt møter med naboer og
interessegrupper i området. Ytterligere møter med naboer, interessegrupper eller andre
avholdes etter behov. Nødvendige avklaringer med offentlige etater, Ruter mm gjøres i
det videre planarbeidet.

Hvilke
hovedutfordringer har
forslaget?

Prosjektets hovedutfordring er å få til en god løsning for plassering og utforming av
bygg på vestsiden av Maridalsveien. Bygget skal i tillegg til god terrengtilpasning,
hensynta eksisterende murer langs Kjærlighetsstien og viktige siktlinjer i området.
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Arkeologisk lokalitet

Bebyggelse-infrastruktur

Kirkested

Kulturminner - Kulturmiljø

El

I I Freda kulturmiljø

Verdensarvområde

Nasjonale interesser i by

Brannsmitteområde

Verneverdig tett trehusbebyggelse

DIREKTORATET FOR
NATURFORVALTNINGJIWGS_1984 J_JTM_Z0ne_33N Direktoratet for naturforvaltning. Kartet inneholder informasjon

fra andre kilder (bl.a. Statens kartverk).

Naturtyper område
Svært viktig og viktig

Lokalt viktig

Identifiserte korallområder

Vernede korallområder

Korallrev

Pilgrimsleden

Statlig sikra friluftslivsområde

Artsforekomst område

Artsforekomst punkt

Art trekkvei

Marine artsforekomst område

Kulturminner - Lokalitetsikon

Tegnforklaring

Naturtyper punkt
Svært viktig og viktig, punkt

Lokalt viktig, punkt

••• •„••-1 • -•••-

• /-/ ••

/..••••••-• /••••-'

/ • -7/

0

-

•



 

 •P'

k
1 .

4

- "T



i

'



I

-

!.:-5" 4 111,, • r-.----
._....ji,

.. -I «..1.1,

  

•

uienad

Norge i bilder
Koordinater (nedre venstre - øvre høyre)

Euref89 UTM32 6643788N 5977180 - 6644510N 5982290 rtJ

•••• ••
"



Sofienbergparken

tir

ae.
48.2

sis istr .•
ait

ao.

•
•

**

••  

*.......

Birke-
lunden

111

9-1‘

CD
CD"

... •••
..

•

Valka

.............................................

•

1;rt ... . ..... . ........ . ...........
.. ......

. ....•

Grunersløkka

Nedra
Fosa

afk

Basket-
bane

11/..fl aieff

Gruner-
hagen
park

Olaf
Ryes
plass

.....

St. Hanshaugen

Pilestredet
park

•
••

•
•••• * ••

. •

.. Vår Frelsers / *" Wdistve•
gravlund fer • -. i,..„,,

.•

•

. Egaberg

.. • •/ • % /
••.• • •.

••
•
•

•
•

.......... •••.••0 •

•

. • •

....... I ... •: •••

...• •••

.•0.
Koloni-

•• • hage/
.•. •

• •••

.;111•

..... • . •

St.Hanshaugen
Park

•

...........................
til slottsParken..........

.•.•.••.•

....................

St. Olavs
w Plass


%   

Tøyen

p Botaniskhage
as• ,

# 09 ......

Tøyenparken

Skape en urban stripe på begge
sider av Maridalsveien

østsiden av Maridalsveien er et

velutviklet urbant område, mens

område vest for Vulkan framstår som

tomt og lite utviklet. Ved å utvide

denne koplingen kan vi tilføre en

Pavilion, en nye muligheter for eks

butikker, cafe, restaurant og

kulturelle arrangement.

Utsiktspunkt & trygghet

Over åsen ligger en bratt gressplen,

som kan bli et flott utsiktspunkt mot

Grunerløkka, men på grunn av kraftig

vegetasjon og høye trær skjermes

hefe utsikten. Den tette vegetasjonen

gjør også stien/området mørk og

utilgjengelig, og det oppleves uhygt å

gå her på kveldstid. Ved å tenke nytt

og åpne opp dette område vil vi

kunne tilby et vakkert og trygt

uteområde for brukerne.

PROSJEKT

VULKAN OVERORDNET

OPPDRAGSGIVER

INNFILLAS

DATO. 15.092011

PROSJEKT NR. 1803

TEGN. VC KONT. GG

GULLIK GULLIKSENAS
LANOSRAPSARRITERIERNINLA

SANOEFJORD
Fraitnaefvecn 7
Pose>ok•1511
3205 555~5

4.4777 0400
56aceat3~.~ no

OSLO
Posenborpgala 19A
0356 OVI,
III 447 77 0400
frn•Po5•  •119~1.t5enna

TEGNFORKLARING

••• wee Hovedveier

	 Afternativ ruter

KobIinger

1111111.1111Hovedkoblingen

Vulkan som nytt kjemeområde

Ligger langs Maridalsveien, mellom

Grunersløkka, St. Hanshaugen og st.

Olavsplass, har stort protensial til å

bfi et kjemeområde. Det er fiere

mindre gangveier som krysser over

Maridalsveien, men ingen fokuserer

på fotgjengere.

Koblingen mellom øst og vest

Det finnes i dag en bro som går fra

Vulkan over Akerselva til Grunerløkka,

men om man vil gå mot vest, retning

St.hans haugen/Aker, finnes det ingen

god og direkte måte å gjøre dette på -

man blir møtt av en

tjellvegg/parkeringsanlegg.

Ved å utvide tilgangen over fjellveg-

gen, vil dette etablere en sterkere ko-

pling mellom Grunerløkka og vest-

siden av Oslo, via Vulkan.
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PRINSIPPSNITTA-A

-

ALT01
Totalt 18,1 m

i
LI

FORTAU SYKKEL KJØREFELT KJØREFELT SYKKEL i PARKERING FORTAU
2.SM 1.8 M 3.25 M I 3.25 M 1.8 M 1-'i 2.5 M 2.5 M

0
iz
u_

ALT02
Totalt 19.4 m

FORTAU SYKKEL

2.5 M 2 2 M

KANTSTEIN

0.25

M

KJØREFELT

3.25 M

KJØREFELT

3,25 M

KANTSTEIN

0.25

M

SYKKEL

2.2 M

BUFFERSONE

0.5

M

PARKERING FORTAU

25 M 2.5 M
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