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INNSPILL TIL OPPSTART AV ARBEID MED DETALJREGULERINGSPLAN FOR MARIDALSVEIEN 299 MFL
Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner har følgende innspill til oppstart av arbeid med
detaljreguleringsplan for Maridalsveien 299, 301 og 303 og Nygårdsveien 8 og 10:
Gjeldende regulering til småhusbebyggelse må være styrende for utviklingen av eiendommene
Nåværende bebyggelse i planområdet, som ligger innenfor grensene for KDP Akerselva miljøpark
(1990), er regulert gjennom Småhusplanen (S-4220). Unntaket er Nygårdsveien 10 (gnr. 57, bnr. 368),
som imidlertid også omfattes av en småhusregulering (felt B i S-4538 av 2010, med tillatt BYA 24 %,
dvs. en utnyttelse svarende til småhuset som ble oppført da byggetillatelse ble gitt i 1984).
Da det rødgrønne byrådets utkast til ny kommuneplan (samfunnsdel med byutviklingsstrategi) ble
lagt ut til offentlig ettersyn i april 2017, foreslo byrådet å innlemme de aktuelle eiendommene sør for
Nydalen Bruks vei i utviklingsområdet Nydalen vest, dvs. endre arealformålet i Kommuneplan 2015.
Etter høringsrunden trakk byrådet i juni 2018 forslaget. Bystyret sluttet seg til dette 30. januar 2019.
De gjeldende småhusreguleringene skal derfor fortsatt være førende ikke bare for eiendommene
nord for Nydalen Bruks vei, men også for de aktuelle eiendommene sør for Nydalens Bruks vei.
Som svar på anmodning av 31. august 2018 om forhåndskonferanse for Maridalsveien 299 mfl., viste
PBE i brev til IN’BY av 21. september 2018 til at byrådet hadde fjernet utviklingsområde Nydalen vest
fra utkastet til ny kommuneplan. PBE avsluttet brevet slik (PBE-sak 201811965, dok. 3, s. 3):
Vi vurderer at utbyggingen dere viser i bestillingen av planforhåndskonferanse har en svært
høy reguleringsrisiko. Dersom dere sender inn en bestilling av oppstartsmøte som er lik
prosjektet dere viser i bestillingen av planforhåndskonferanse, er det høy sannsynlighet for
at Plan- og bygningsetaten velger å stoppe planinitiativet.
Oppstartsmøte ble bestilt knappe tre uker etter bystyrets vedtak, og uten annet enn helt minimale
endringer i prosjektet, bortsett fra en kraftig utvidelse av planområdets størrelse som en følge av at
store arealer regulert til spesialområde parkbelte, park, friområde/park og felles grøntanlegg er blitt
innlemmet i planområdet. Jf. IN’BYs prinsippskisse med studentboligenes plassering ved anmodning
om forhåndskonferanse i august 2018 og illustrasjonsplanen med studentboligenes plassering ved
kunngjøring av oppstart i juni 2020, gjengitt henholdsvis øverst og nederst på neste side.
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Med prosjektet, som nå selges inn som «Blåsbortparken», utfordrer Solon Eiendom AS v/IN’BY
bystyrets ferske vedtak om at Nydalen vest ikke skal være et utviklingsområde, og merkelig nok
uten at PBE har stoppet planinitiativet. I stedet uttaler PBE seg i positive ordelag om flere sider
ved prosjektet og konkluderer slik i sin område- og prosessavklaring til oppstartsmøtet (dok. 13,
fil 2, s. 25 i PBE-sak 201902658):
Store deler av tomten er regulert til småhusområde gjennom småhusplanen S-4220 og
S-4538. I planforhåndskonferansen anbefalte vi ikke forslaget. Vi ser likevel at et slikt
planinitiativ vil kunne løse mangelen på en god tverrforbindelse og samtidig rydde opp
området, samt bidra til flere studentboliger.
Vi legger til grunn at det ikke tillates oppført ny bebyggelse sør for Nydalen Bruks vei, eventuelt
bortsett fra et småhus i maksimalt 2 ½ etasje i Maridalsveien 299 til erstatning for den tidligere
husmannsplassen «Blåsbort» som det dessverre ble gitt rivetillatelse for i 1971.
På fotoet under, trolig tatt på 1860-tallet (før Redskapsfabrikken ble oppført i 1877), ses bebyggelsen
langs Maridalsveien oppe på Nygårdshøyden, med «Gamlesmia» fra 1860 (Maridalsveien 293), som
ble reddet fra riving tidlig på 1980-tallet og regulert til spesialområde bevaring i 2004, skjult bak
«Blåsbort» og øvrig bebyggelse. Nede i dalbunnen ses Christiania Spiger- og Valseverks bygninger øst
for Akerselva. Valseverkets fasade mot elva er beholdt i dagens Gullhaug Torg 4 C.

Valseverket ses også øverst på utsnittet av N.S. Krums kart over Nydalen fra 1887 på neste side.
«Blåsbort», «Gamlesmia» og øvrig bebyggelse langs Maridalsveien ses til venstre på kartutsnittet.
På kartet ses en «Knapfabrik» ved haugen innenfor veikrysset/gjerdehjørnet til venstre på fotoet.
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Nord for Nydalen Bruks vei kan det tillates oppført småhus i maksimalt 2 ½ etasje i Maridalsveien
301. Thorvigs villa fra 1914 i Maridalsveien 303 bør rehabiliteres. Det ble gitt rammetillatelse for
riving av villaen i 2014, men rivetillatelsen falt bort i 2017. Jf. at småhusreguleringen ikke bare langs
vestsiden av Maridalsveien, men også langs østsiden av Maridalsveien, går opp til Nygård terrasse.
I KDP Akerselva miljøpark stilles det krav om at bebyggelsen underordnes landskap og vegetasjon. I
område- og prosessavklaringen understreket da også PBE viktigheten av å holde byggehøydene nede,
bygge lavere enn trærne, for å opprettholde den grønne veggen i elverommet (s. 22):
Planinitiativet må opprettholde den grønne silhuetten mot Nydalen. Dette betyr at når
man står i Nydalen, og ser opp mot Maridalsveien er det den grønne silhuetten som skal
være dominerende, og ikke bebyggelse. Videre må bebyggelsen langs Maridalsveien forholde
seg til høydene på naboeiendommene. Bygningene bør holdes lavere enn trærne, og med
avstand mellom seg, for å ivareta den grønne skråningen.
PBE illustrerte dette på følgende måte (s. 22):

Foreslåtte 4–6 etasjer høye bygg langs Maridalsveien og i skråningen vil svekke den grønne veggen
i elverommet. Selv dagens lamellbebyggelse i 3 etasjer i Maridalsveien 305 og 307 er høyere enn
trekronene. Jf. eksempelvis utsynet fra fortauet foran det gule huset i Sandakerveien 139 som ligger
på samme kotehøyde (kote 118) som Maridalsveien 305 og 307 (kote 117–119). Et nytt lamellbygg i
Maridalsveien 301–303 vil bryte den grønne silhuetten, og det selv om det kun oppføres i 3 etasjer.
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Den grønne veggen i elverommet vil bli alvorlig svekket dersom de tre småhusene i Nygårdsveien 8
og 10 og Maridalsveien 303 rives og det oppføres i alt 175 studentboliger med et samlet bruksareal
på 5 000 m2 på disse tre eiendommene og eiendommene Maridalsveien 299 og 301, dvs. halvparten
av vedtatt bruksareal for høyhuset på Gullhaug torg. Dersom det i stedet oppføres to nye småhus, i
Maridalsveien 299 og 301, vil samlet bruksareal for de i alt fem småhusene bli godt under 1 000 m2
og sikre at dagens grønne dalside og åssilhuett beholdes.
Ved oppføring av to nye småhus vil det ikke bli nødvendig å fjerne noen av trærne, mens oppføring
av 175 studentboliger i praksis vil føre til at en rekke trær fjernes også utenfor byggenes fotavtrykk.
Til offentlig ettersyn bør fjern- og nærvirkningen av planforslaget illustreres fra en rekke ulike
ståsteder i Nydalen, herunder fra Gullhaug gård og Sandakerveien 139 samt de åtte ståstedene
som er foreslått av Berg Nordberg Sogn Tåsen Vel (dok. 31). Fjernvirkningen av planforslaget bør
illustreres fra ytterligere ståsteder øst for Akerselva, fra ståsteder med ulik kotehøyde, ikke bare
fra dalbunnen. Ved bruk av fotoillustrasjoner må fotoene tas når løvtrærne står uten bladverk.
På N.S. Krums kart fra 1887 ses en 21’’ vannledning, lagt i Maridalsveien fra «Blåsbort» og sørover
og langs østsiden av Maridalsveien nord for «Blåsbort». Denne vannledningen med en diameter på
21 tommer er identisk med den store vannledningen fra nord mot sør som VAV omtalte i sitt innspill
ved bestilling av oppstartsmøte. VAV understreket at bygninger må legges mer enn 5 meter fra store
vannledninger, eventuelt sikres på annen måte «på grunn av potensialet for skade på omgivelsene og
risikoen for forsyningssikkerheten» (dok. 10). På VAVs ledningskart er ledningen merket 530 VL SJG.
Det sørøstre hjørnet av foreslått lamellbygg i Maridalsveien 301 og 303 vil bli liggende over den
ca. 150 år gamle 21’’ (530 mm) store hovedvannledningen. Dette gir betydelige sikkerhetsmessige
utfordringer, og særlig i byggefasen.
Tverrforbindelsen øst–vest: Det bratte partiet opp til Maridalsveien og kryssingen av veien
Allerede ved bestilling av planforhåndskonferanse understreket forslagsstiller viktigheten av å styrke
dagens gangforbindelse fra Blåsbortveien i vest via Nydalen vgs. mot Nydalen T-banestasjon. Ved
bestilling av oppstartsmøte påpekte forslagsstiller at dagens bratte sti fra Maridalsveien 299 ned til
Nydalen vgs. er «den viktigste forbindelsen for myke trafikanter og den eneste offentlige atkomsten
[…] fra vest mellom Kristoffer Aamots gate og Ring 3» (dok. 1, fil 2, s. 25 og 32). Forslagsstiller vektla
at et viktig formål med planarbeidet er å «tydeliggjøre hovedatkomsten for myke trafikanter til
knutepunktet Nydalen fra vest» og «bedre» denne atkomsten (dok. 1, fil 1, s. 4).
I område- og prosessavklaringen kommenterte PBE tverrforbindelsen slik (dok. 13, fil 2, s. 22 og 23):
Plan- og bygningsetaten er positive til at forslagsstiller vil forbedre tverrforbindelsen mellom
Tåsen og Nydalen. I dag er forbindelsen svært bratt og smal. I tillegg er forbindelsen spesielt
utfordrende på vinteren fordi store deler er dekt av snø og is. En forbedring og oppgradering
av tverrforbindelsen vil […] knytte omkringliggende områder bedre sammen. [...]
Vi ber forslagsstiller vurdere om det er mulig å oppnå universell utforming av tverrforbindelsen. Dersom det ikke er mulig på grunn av terrengets helning, ønsker vi at forslagsstiller
skal se på andre muligheter som kan bidra til at flest mulig brukergrupper kan ta denne
tverrforbindelsen i bruk.
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Forslagsstiller (FS) kommenterte dette på følgende måte i oppstartsmøtet 7. mai 2019 (dok. 14, s. 2):
Terrenget er svært utfordrende på planområdet fordi det er så bratt. FS mener det kan være
vanskelig, hvis ikke umulig, å få til universell utforming av tverrforbindelsen. Det vil også
være behov for store terrenginngrep og støttemurer for å bygge ramper. FS ønsker å unngå
for store inngrep i skråningen og heller å utvikle tverrforbindelsen som en landskapstrapp
med mulighet for opphold. FS ser for seg at Nydalen Bruks vei vil være alternativet for
universelt utformet forbindelse, men vil se på om det finnes andre løsninger.
Det ser ikke ut som om forslagsstiller har prioritert det svært viktige arbeidet med å utvikle en god
tverrforbindelse for flest mulig brukergrupper i løpet av det året som er gått siden oppstartsmøtet.
I det minste er det ikke vist noen nye forslag til utforming av tverrforbindelsen i «Illustrasjoner til
varsel om oppstart juni 2020» (dok. 27, fil 2), bortsett fra den 10–20 meter brede landskapstrappa
«Atkomst til Nydalen» på s. 17, som verken er lagt inn på det tilhørende referansekartet på s. 16,
«Illustrasjonsplan landskap» på s. 5, «Plantegning med landskap» på s. 19 eller noen av de andre
illustrasjonene til varsel om oppstart. På «Plantegning med landskap» er det vist en svært smal
tverrforbindelse, med en bredde som varierer fra ca. 1,5 meter til ca. 2,5 meter.
Ei så bred landskapstrapp som den som er vist på s. 17, vil gjøre det nødvendig å fjerne en rekke trær
langs sørsiden av dagens bratte stiforbindelse med mindre landskapstrappa forskyves nordover slik
at mesteparten av trappa havner nord for foreslått planområde.
Det å oppgradere tverrforbindelsen øst–vest er et helt sentralt tiltak (tiltak 2.9) i forslaget til TOR
Nydalen. Det er svært viktig med både trapp og trappefri forbindelse på dette stedet, og det selv
om det i praksis skulle bli nødvendig å etablere rampe med dårligere stigningsforhold enn 1 : 20.
Å henvise brukergrupper som ikke kan benytte trapper, til Nydalen Bruks vei er ikke holdbart.
Vi anbefaler derfor at planområdet utvides med snaut 1 daa på nordsiden av dagens stiforbindelse
øst–vest, slik at det regulerte parkbeltet mellom Nydalen vgs. i øst, Nydalen Bruks vei i nordvest og
gangbrua i nord (fra skolen over til Nydalen Bruks vei) innlemmes i planområdet for å undersøke
muligheten for å legge det alt vesentlige av så vel landskapstrappa som rampeforbindelsen her.
Dette parkbeltet i den bratte skråningen vest for skolebygningen er i all hovedsak gressbelagt og har
kun et fåtall busker/trær. Det vil trolig ikke bli nødvendig å fjerne noen av buskene/trærne når rampa
skal legges i slynger opp skråningen til Maridalsveien. Skråningen som i dag er uegnet for opphold, vil
samtidig kunne tjene som breddeutvidelse mot nord av trappeforbindelsen. En effektiv og direkte
trappeforbindelse omtrent der hvor dagens sti går, bør inngå som et sentralt element i den brede
landskapstrappa som skoleelevene vil kunne ta i bruk som oppholdsareal i en utvidet skolegård.
For å synliggjøre tverrforbindelsen og øke bredden på den oppe ved Maridalsveien, dvs. ved
innfallsporten fra vest til Nydalen, anbefaler vi at krysset mellom Maridalsveien og Nydalen Bruks
vei, som i dag er svært trafikkfarlig for myke trafikanter, ikke strammes opp slik som vist på s. 25 i
«Illustrasjoner til varsel om oppstart», men ved å forskyve Nydalen Bruks vei nordover i det siste
partiet ut mot Maridalsveien og legge Nydalen Bruks vei som direkte forlengelse av Blåsbortveien.
Forslagsstillers løsning vil gi en fortsatt uoversiktlig situasjon både for bilister og myke trafikanter ved
at den i praksis etablerer to T-kryss svært tett på hverandre i Maridalsveien, ett fra Nydalen Bruks vei
og ett fra Blåsbortveien. Med forslagsstillers løsning vil gående som benytter fortauet i Blåsbortveien
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eller fortauet langs vestsiden av Maridalsveien, etter å ha benyttet gangfeltet for å krysse
Maridalsveien, også måtte krysse Nydalen Bruks vei for å kunne benytte tverrforbindelsen ned til
Deichman Nydalen og Nydalen vgs. og videre i retning Gullhaug torg og Nydalen T-banestasjon.
Ved å forskyve Nydalen Bruks vei nordover i det siste partiet ut mot Maridalsveien og flytte foreslått
gangfelt litt sørover får man i stedet en ordinær kryssløsning hvor gående vestfra som skal benytte
den viktige tverrforbindelsen videre ned til Nydalen, slipper å krysse Nydalen Bruks vei.
«Blåsbortparken» og gangforbindelsene til «Blåsbortparken»
I område- og prosessavklaringen til oppstartsmøtet kommenterte PBE forslaget om å etablere en
offentlig park – «Blåsbortparken» – i friområdet i nordre del av planområdet (dok. 13, fil 2, s. 22):
Plan- og bygningsetaten er positive til park slik at arealene blir offentlig tilgjengelige.
Vi forutsetter likevel at man følger terrenget og ivaretar trær og vegetasjon. PBE ønsker
også at forslagsstiller tilrettelegger for gangvei fra parken til Akerselva. Parken må bidra
til å forsterke den grønne korridoren som strekker seg fra Maridalen og Nordmarka og
nedover mot sentrum. Et annet viktig element er at parken skal være offentlig tilgjengelig
for allmenheten og være tilrettelagt for alle brukergrupper. Parken inngår ikke som en del
av uteoppholdsareal til boligene fordi det vil beslaglegge areal regulert til friområde/park,
og PBE forutsetter at kravene til uteoppholdsareal oppfylles isolert sett.
Vi er i utgangspunktet også positive til at det etableres en park i dette nærmest utilgjengelige
friområdet, men i likhet med PBE på visse vilkår:
For å bevare den grønne veggen i landskapsrommet bør parkområdet som skal opparbeides, i all
hovedsak begrenses til dagens gjengrodde tennisbane og forlengelsen av denne 20 meter videre
nordover, dvs. begrenses til et areal på 1 daa. Det bør ikke gjøres inngrep i skogsbeltet videre ut
mot skråningen i øst. Det grønne beltet i elvedalen er svært viktig for plante-, dyre- og fuglelivet.
Det bør heller ikke gjøres inngrep i skogsbeltet ut mot skråningene i sørøst og nordøst, med unntak
av det som er helt nødvendig for å etablere forslagsstillers foreslåtte gangforbindelse ned til Nydalen
Bruks vei ved gangbrua over til Nydalens vgs., samt en gangvei fra parken via trapp ned til Akerselva
i nordøst. Vi anbefaler at denne trappa legges rett på sørsiden av gjerdet sør for Energianlegget, dvs.
at gangveien ikke forlenges videre nordover i den bratte skråningen langs vestsiden av anlegget før
gangforbindelsen føres ned til turveien langs Akerselvas vestside.
Disse gangforbindelsene, og skilting til Blåsbortparken, er viktig om en skal kunne unngå at parken i
praksis blir et privat uteoppholdsareal for beboerne i Maridalsveien 301, 303, 305, 307, 309 og 311.
Det bør legges til rette for at både elevene ved Nydalen vgs. og allmennheten tar parken aktivt i
bruk, og da er det svært viktig med en gjennomgående gangforbindelse fra sørøst via parken og
videre mot nordøst.
KDP Akerselva miljøpark sikrer en gjennomgående gangforbindelse (omtalt som stiforbindelse) langs
Akerselvas vestside fra Kristoffer Aamots gate i sør til Ring 3 i nord, lagt mellom Nydalsveien 16–32
og småhusbebyggelsen langs Maridalsveien på strekningen opp til Bruksveibrua og i elveskråningen
videre opp til Nydalsbrua.
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Ved reguleringen av Nydalsveien 16–26 ble det i 2010 tinglyst en erklæring som sikrer allmennhetens
rett til fri ferdsel på denne gangforbindelsen fra Kristoffer Aamots gate i sør til tverrforbindelsen ved
Nydalen vgs. i nord, og også retten til fri ferdsel på denne tverrforbindelsen øst–vest og ytterligere en
tverrforbindelse øst–vest ca. 70 meter lenger sør (PBE-sak 200610700, dok. 122).
Den tinglyste og opparbeidede gangforbindelsen fra sør bør nå forlenges gjennom parkbeltet som
vi har foreslått å utvide planområdet for Maridalsveien 299 mfl. med, på den korte strekningen opp
til vestsiden av gangbrua fra Nydalen vgs. til Nydalen Bruks vei. Med forslagsstillers gangforbindelse
derfra til Blåsbortparken og vårt forslag om å føre gangforbindelsen videre nordøstover og ned til
Akerselva ved Energianlegget, vil gangforbindelsen i KDP Akerselva miljøpark omsider kunne bli en
realitet på hele strekningen fra Kristoffer Aamots gate til Bruksveibrua.
Det bør også tinglyses en erklæring om allmennhetens tilgang til Blåsbortparken fra vest mellom
eksisterende lamellbygg i Maridalsveien 305–307 og Maridalsveien 309–311.
Dette som gjenytelse for at beboerne langs Maridalsveien får tilgang til en flott ny park rett utenfor
stuevinduet. Dette vil gi en kort og rask gangforbindelse fra Ring 3 og Nedre Stabburvei i vest ned til
Akerselva i øst mellom Energianlegget og Redskapsfabrikken ved Bruksveibrua over til elvas østside.
Fra krysset mellom Nydalen Bruks vei og Maridalsveien i sørvest bør det etableres en universelt
utformet gang- og sykkelvei over eiendommen Maridalsveien 301 til Blåsbortparken.
Denne gang- og sykkelveien bør så vidt mulig forlenges videre nordover omtrent i eiendomsgrensen
mellom Maridalsveien 309–311 og friområdet og koples på eksisterende gang- og sykkelvei sørøst for
lokket over Ring 3, hvor det er gode gang- og sykkelforbindelser både østover i retning Gjerdrums vei
og Storo via Nydalsbrua og vestover i retning Tåsen via undergangen under Maridalsveien.
Alle gangforbindelsene vil samtidig styrke den sosiale kontrollen med aktivitetene i den nye
Blåsbortparken, jf. at tennisbanen ligger godt skjult bak det nesten 50 meter lange garasjeanlegget
øst for Maridalsveien 305 og 307 og nærmest inviterer til lyssky virksomhet som pushing av stoff til
skoleelever i parken i friminuttene. Det er derfor viktig at Blåsbortparken får slike kvaliteter at den
frister også turgåere langs Akerselva til å legge veien innom parken fra tid til annen.
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