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INNSPILL TIL OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR MARIDALSVEIEN 319–321 I NYDALEN 
 
Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner har følgende innspill til oppstart av planarbeid 
for Maridalsveien 319–321 i Bydel Nordre Aker: 
 
Planområdet ligger i sin helhet innenfor grensene for KDP Akerselva miljøpark (1990), og har etter 
vårt syn fått en fornuftig avgrensning etter at planområdet mot Maridalsveien i vest ble utvidet opp 
til Gjerdrums vei og planområdet i nord ble utvidet noe nordøstover for å kunne legge om dagens 
gangsti slik at den ikke lenger kommer i konflikt med nedkjøringen til eksisterende kjeller. Den nye 
traseen som er vist på tegningsnr. A-78-01-00, rev. 1 av 24. april 2019 (dok. 18), er etter vårt syn den 
optimale traseen for gangstien i det siste partiet opp til fortauet i Gjerdrums vei. Vi har lagt den inn 
med blått på o-kartet på neste side (benyttet under NM i orientering 25. mai 2019, her gjengitt i s/h). 
 
Følger en fortauet i Gjerdrums vei 45 m videre nordøstover til fotgjengerfeltet, og krysser over til 
nordvestsiden av veien, går det en bratt sti videre opp til Maridalsveien. Dagens sti bør erstattes av ei 
trapp på denne 15 meter lange strekningen. Åpningen i gjerdet langs fortauet i Maridalsveien kan 
med fordel flyttes 7–8 m nordøstover. Trappetraseen er vist med røde prikker på o-kartet. Dette er 
en viktig snarvei som vil bli enda viktigere når de nye studentblokkene i Gjerdrums vei 10 står ferdige. 
 
Dagens gangvei langs sørøstsiden av Get-bygget (Maridalsveien 323) kan med fordel oppgraderes, 
slik som foreslått, men det viktigste er å skilte gangveien både fra nordsiden og sørsiden av bygget 
slik at den oppleves som mindre privat enn den fremstår som i dag, jf. at gangveien på store deler av 
strekningen ligger helt inntil Get-byggets fasade. Dagens aluminiumstrapp ned til Gjerdrums vei 10 
fyller en viktig funksjon, og bør beholdes. 
 
Fra fortauet på østsiden av rundkjøringen over Ring 3 går det i dag en mye brukt sti ned til turveien 
langs Akerselva ved brua over til Nedre Spinneri. Vi har tydeliggjort stien med rødt på kartet. Deler av 
stien er forholdsvis bratt, noe som gjør den glatt når det regner. I de bratte partiene (vist med røde 
prikker på kartet) bør det lages enkle trappetrinn (helst av tre eller stein) for å gjøre stien enda mer 
brukt enn i dag. Stien bør skiltes både fra rundkjøringen og fra turveien ved Nedre Spinneri bru. 
 
Der stien går i retning nord–sør rett øst for kollepartiet på kote 135, tar det av en mindre sti opp til 
denne kollen. Denne stien fortsetter videre nordvestover i retning av gangveien rundt sørsiden av 
Get-bygget. Stien synes så vidt å gå klar av den delen av den nye bebyggelsen på kollepartiet som 
tenkes lagt over bakken (vist med rød skravur på kartet), men vil midlertidig måtte fjernes med de 
foreslåtte byggegrensene under bakkenivå. Stien bør beholdes og utbedres, eventuelt med en noe 
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omlagt trasé, og inngå som en bit av den regulerte gjennomgående stien (jf. plankartet for KDP 
Akerselva miljøpark) i skråningen vest for Akerselva fra Grandalen og videre sørover «i planfritt kryss 
over Store Ringvei». 

 

For å unngå å måtte fjerne deler av den viktige edelløvskogen sør, øst og nordøst for det planlagte 
bygget bør byggegrensene under bakkenivå trekkes 4 m tilbake fra eiendomsgrensen i sør og nordøst 
og 6 m tilbake fra eiendomsgrensen i øst. Over bakkenivå bør byggets fasade ikke legges lenger øst 
enn vist på innsendt situasjonsplan (dok. 1). Bygget bør kun få 3 etasjer over bakkenivå, jf. at KDP 
Akerselva miljøpark opererer med 3 etasjer som maksimal høyde i dette området, det samme som 
gjeldende regulering av 2004 (S-4058) tillater. Vi viser her også til retningslinjen i KDP Akerselva 
miljøpark: «De grønne landskapsveggene rundt Nydalen Compagnie må ved utbygging i bygge-
områdene fremstå som grønne vegger sett fra gangveien gjennom området og fra Nydalsbrua.» 
 
Vi legger til grunn at alle gangforbindelser innenfor planområdet skal være opparbeidet før det gis 
brukstillatelse for ny bebyggelse, og at byggingen av alle trapper utenfor planområdet (vist med 
røde prikker på kartet) sikres ved rekkefølgekrav og utbyggingsavtale for Maridalsveien 319–321.  
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