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INNSPILL TIL OPPSTART AV ARBEID MED DETALJREGULERINGSPLAN FOR VULKAN 13 MFL
Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner har følgende felles innspill i forbindelse med
oppstart av planarbeid for Vulkan 13 mfl.:
•

•

•
•

Fasadelivet for ny bebyggelse bør trekkes tilbake fra Akerselva, jf. retningslinjen i § 13.3
Vassdrag i Kommuneplan 2015 om at det ikke bør oppføres ny bebyggelse, nye anlegg
eller gjøres vesentlige terrenginngrep innenfor en sone på minimum 20 m fra Akerselva.
Det bør ikke oppføres påbygg på de delene av dagens bygningsmasse som ligger innenfor
20-meterssonen (forslagsstiller vil her øke høyden fra kote 17,0 til kote 26,4), eller bygges
nærmere Akerselva enn i dag, heller ikke under terreng i regulert friområde, jf. viktigheten
av permeable flater for å kunne håndtere overvann ved store nedbørsmengder.
Akersbekken bør gjenåpnes i bekkens historiske trasé fra AHO i Maridalsveien 29 til
Akerselva. Dette bør sikres gjennom rekkefølgebestemmelse og utbyggingsavtale.
Vi støtter forslaget om å styrke gangforbindelsene nord–sør, både langs Akerselvas
vestside og gjennom Bellona-bygget. I tillegg til å åpne Bellona-byggets midtparti bør
en også åpne østpartiet slik at gangpassasjen her blir så bred at det ikke blir nødvendig
å etablere ei ny bru fra Anne Holsens bru (Vulkanbrua), jf. forslagsstillers egen skisse av
nye byrom og forbindelser og ny bru (for øvrig vist altfor smal), som gjengis under.

2
•

Planområdet bør utvides mot nord slik at det inkluderer aktuelt areal for gangforbindelse
(nordøst for Westerdals bør gjerdet ut mot Akerselva fjernes, men selve gangforbindelsen
bør trekkes vekk fra elva), gjenåpning av Akersbekken og håndtering av flom og overvann.
Planområdet bør minst utvides med arealene vist med stiplet rødt på illustrasjonen under.

•

Vi er enige med PBE og BYA i at planområdet bør utvides for å sikre en sammenhengende
bevaringsregulering av elveløp og kantsone, og at fabrikkpipa i friområdet bør reguleres til
hensynssone H570 – bevaring kulturmiljø. Eksisterende trær i friområdet bør bevares.
Vi er enige med PBE i at alt uteareal for nye boliger i denne plansaken bør kunne legges på
tak for å unngå at arealer på terreng privatiseres, herunder fremfor alt unngå at regulert
friområde privatiseres.
Vi kan ikke se at forslagsstiller har sannsynliggjort at friområdet ut mot Akerselva vil bli
opparbeidet på en god måte, og legger til grunn at dette vil bli viet stor oppmerksomhet.
Vi kan heller ikke se at «det grønne elverommet trekkes inn i prosjektet». I alle fall ikke på
allmennhetens premisser. Jf. at det kun foreslås etablert en smal passasje på kote 9,1 ut
mot friområdet, en passasje som til og med er smalere enn dagens passasje ut mot elva
mellom Westerdals og Einar Granum kunstfagskole, og at det bortsett fra denne nye, smale
passasjen planlegges et ubrutt fasadeliv ut mot friområdet i hele planområdets lengde.
Vi er kritiske til at gulvet i den nye baskethallen, og antakelig gulvet i all ny bebyggelse,
tenkes lagt helt nede på kote 0,8, jf. snittene for flerbrukshallen og passasjen (dok. 1/3,
s. 29 og 30). Dette er lavere enn selv normalvannstanden i Akerselva, krever utstrakt
flomsikring og representerer en betydelig risiko i anleggsfasen knyttet til oppføringen
av de delene av bygningsmassen som ligger nær og helt ut mot elvebredden.
Vi støtter forslaget om å trekke bebyggelsen i nordre del av oppstartsvarslet planområde
tilbake fra gata Vulkan, men anbefaler at bebyggelsen trekkes tilbake fra gata også i den
søndre delen av planområdet. Jf. at dagens gatetverrsnitt heller ikke her er bredt nok til
å sikre akseptable forhold for gående og syklende.
Foreslåtte byggehøyder er i strid med den juridisk bindende bestemmelsen i KDP Akerselva
miljøpark om maksimal byggehøyde i siktsektoren fra Kjærlighetsstien mot Akerselva.

•

•
•

•

•

•
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Vi er enige med PBE i at foreslåtte byggehøyder sprenger tålegrensen for området og ikke
i tilstrekkelig grad ivaretar opplevelsen av elverommet og kulturmiljøet langs Akerselva.
Hvor godt plangrepet er, og hvor mye byggehøydene bør reduseres, vil det først være
mulig å ta endelig stilling til når det er utarbeidet fotoillustrasjoner fra en rekke ståsteder
som viser bebyggelsens virkning på landskapsrommet både langs elva og på tvers av elva.
Illustrasjonene bør vise situasjonen fra normal øyehøyde på terreng på den tiden av året
hvor trærne står uten bladverk.
Vi støtter samtidig følgende innspill fra Bydel Grünerløkka: «Sol- og utsiktsforhold for
omkringliggende nabobebyggelse må vurderes.» Eksempelvis er det viktig å undersøke
solforholdene på ettermiddagen og kvelden for de vestvendte hyblene (i ulike etasjer) i
Studentsiloen, med foreslåtte byggehøyder og foreslått plassering av bygningsmassen.

Vi redegjør nærmere for tematikkene gjenåpning av Akersbekken, håndtering av flom og overvann,
byggehøyder og ståsteder for fotoillustrasjoner under. De øvrige kulepunktene vil vi vurdere å
komme tilbake til ved offentlig ettersyn dersom våre innspill ikke følges opp i planforslaget.
Gjenåpning av Akersbekken og håndtering av flom og overvann
Torshovbekken og Akersbekken er de to største sidebekkene til Akerselva, med kilder henholdsvis
i Grefsenåsen og på Korsvoll, begge med en lengde på ca. 5 km, og med historiske utløp i Akerselva
henholdsvis ved Nybrua og ved Bagaas Brug (Bellona-bygget).
Ved bestilling av oppstartsmøte for Vulkan 13 mfl. ble Akersbekken ikke omtalt av forslagsstiller,
verken i stedsanalysen eller i andre dokumenter. 22. september 2021 tok vi opp dette i et møte med
forslagsstiller og overleverte forslagsstiller en rekke historiske kart som viser Akersbekkens trasé.
På s. 9 i PBEs stedsanalyse er Akersbekkens historiske trasé (vist med røde firkanter på illustrasjonen
som vi har gjengitt til venstre under) feilaktig lagt inn (feilen er betydelig ved AHO), men tilnærmet
korrekt på s. 8 i PBEs område- og prosessavklaring til oppstartsmøtet (den historiske bekketraseen er
vist med rød stiplet linje på illustrasjonen som vi har gjengitt til høyre under).

Som PBE skriver: «Det går større dreneringslinjer i Maridalsveien med utløp i Akerselva som følge av
at Akersbekken er lagt i rør.» På illustrasjonene er små og store dreneringslinjer vist med lilla farge.
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Denne illustrasjonen, hentet fra BYMs forhåndsuttalelse, hvor dreneringslinjene er vist med blått,
tydeliggjør de store overvannsproblemene på Vulkan, og ikke minst i Maridalsveien ved AHO. BYM
ber om at det «undersøkes hvordan man kan lede overvannet ut til Akerselva før det oversvømmer
torget vest for mathallen» (dok. 13, s. 2), mens VAV «minner om flomsituasjonen på nordsida av
planområdet. Kan denne reguleringssaken bidra?» (dok. 22, s. 1).
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En gjenåpning av Akersbekken i dens historiske trasé vil kunne løse overvannsproblematikken, i det
minste langt på vei. Traseen for Akersbekken før lukking ses godt på J.W.G. Næsers svært detaljerte
kart fra 1860 (målestokk 1 : 1 000 og ekvidistanse 3 fot), som vi gjengir i forminsket målestokk under.

Vi har lagt inn Akersbekkens historiske trasé (basert på Næsers 1860-kart) med blå heltrukken strek
på illustrasjonen på s. 2 i dette brevet, men ikke gjort bekken så bred ved oset som på Næsers kart.
Den historiske demningen er heller ikke lagt inn mellom vestsiden av Westerdals og Fyrhuset Kuba.
Fra hovedinngangen til AHO i Maridalsveien og ned til det sørvestre hjørnet av Westerdals (nå Foss
videregående skole) er Akersbekkens historiske trasé tilnærmet identisk med traseen for nåværende
overvannsledning, som har en diameter på 300 mm (300 OV). Deler av OV-ledningen er vist på VAVs
ledningskart (dok. 14/2), som gjengis på neste side. VAV omtaler OV-ledningen slik (dok. 14/1, s. 1):
Det ligger […] en privat overvannsledning, muligens eid av Statsbygg, tett inntil og muligens
delvis under eksisterende bygg og leder til Akerselva. Denne OV-ledningen ligger fra området
ved Maridalsveien 22 som «jevnlig» oversvømmes, og det er avdekket at den er delvis
blokkert. PBE bør vurdere om utbygger skal pålegges en utbedring av denne ledningen
og/eller etablering av en flomvei fra AHO/området ved Maridalsveien 22 til Akerselva.
300 OV-ledningen var tidligere ikke en overvannsledning, men en 300 AF-ledning. Etter at vannet fra
Akersbekken ble ledet vekk fra 300 AF-ledningen og ført videre sørover fra AHO i en 900 AF-ledning i
Maridalsveien, er vannmengden som ledes ut i Akerselva via 300 OV-ledningen, svært beskjeden. Jf.
at OV-ledningen skal være delvis blokkert. Ledningskartet viser OV-traseen i partiet ut mot Akerselva.
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I § 13.3 Vassdrag i Kommuneplan 2015 fremgår det at «lukkede elvestrekninger og sidebekker angitt
som fremtidig elv/bekk på temakart T7 bør gjenåpnes». Akersbekken er, i likhet med Torshovbekken,
dessverre ikke vist på temakart T7 Blågrønn struktur i byggesonen. I den juridisk bindende arealdelen
av Kommuneplan 2015, heter det imidlertid (s. 60):
Utover strekningene angitt på temakartet vil det være andre lukkede bekker som kan være
aktuelle for gjenåpning som ledd i bedring av vannkvalitet, overvannshåndtering, biologisk
mangfold eller som lokalt miljøopprustingsprosjekt. I tillegg vil mulighetene for gjenåpning
kunne endre seg over tid ved at nye områder blir aktuelle for transformasjon. Der tiltak
berører lukkede vassdrag bør gjenåpning derfor alltid vurderes. Det forutsettes at nye
bekkeløp dimensjoneres til å ta unna flomvann, slik at gjenåpning ikke øker flomfaren for
omkringliggende bebyggelse.
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Viktigheten av å gjenåpne lukkede elve- og bekkestrekninger fremgår da også av det kommunale
styringsdokumentet «Prinsipper for gjenåpning av elver og bekker i Oslo» fra 2015 (s. 1 og 6):
Det er en politisk målsetning å gjenåpne flest mulig av Oslos lukkede bekke- og
elvestrekninger. Dette er viktig for å kunne håndtere klimaendringene med mer
og kraftigere nedbør, og gjøre Oslo til en attraktiv, blågrønn by. […] I dag er det
et erklært mål å gjenåpne elver og bekker i Oslo, og dette vurderes ved alle
utbygginger i tilknytning til lukkede elver og bekker.
Vi viser også til følgende retningslinje i § 13.3 Vassdrag i Kommuneplan 2015:
Gjenåpnede vassdrag bør tilrettelegges som opplevelseselement med høy estetisk
kvalitet for å styrke den blågrønne strukturen, og i størst mulig grad gjøres tilgjengelig
for allmennheten. Der forholdene ligger til rette for det bør elv/bekk i størst mulig
grad gjenåpnes i sine historiske bekkeløp.
Vi legger til grunn at Akersbekken gjenåpnes tilnærmet i sitt historiske bekkeløp som et flom- og
overvannstiltak fra Maridalsveien ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) til Akerselva.
Dette bør sikres gjennom rekkefølgebestemmelse og utbyggingsavtale for Vulkan 13 mfl. Ulike
traséalternativer for gjenåpnet bekkeløp bør undersøkes og konsekvensutredes.
Flom- og overvann bør fordrøyes både i friområdet mellom AHO og Fyrhuset Kuba og innenfor
oppstartvarslet planområde. Forslagsstiller ønsker selv «å trekke det blå-grønne inn på tomta».
Det bør undersøkes om bekkeløpet kan legges tilstrekkelig dypt til at bekkepartiet oppstrøms AHO
kan kobles på bekkepartiet nedstrøms AHO etter en fremtidig separering av avløpssystemet.
Fra AHO til Fyrhuset Kuba vil det være mulig å gjenåpne Akersbekken i bekkens historiske løp. Ved
Westerdals bør den gjenåpnes så nær byggets vestfasade som mulig, dvs. rett utenfor kjellerveggen/
overlysvinduene ned til kjelleretasjen, for ikke å komme i konflikt med veibanen. Det bør legges bru
over bekken fra fortauet fram til hovedinngangen til Westerdals (nå Foss vgs.). Jf. illustrasjonen på s.
2 i dette brevet der vi med blått har stiplet to mulige alternative traseer nordvestover fra Westerdals.
Den vestre traseen følger muren på sørsiden av Fyrhuset Kuba i retning Maridalsveien og vil legge
beslag på en stor del av fortausbredden før bekken brekkes nordover, mens den østre traseen gjør
det mulig å etablere en liten, men spektakulær foss i den brede, solfylte trappa nord for Westerdals,
som brukes som «skolegård» av elevene. Umiddelbart fremstår østalternativet som best. Det gjør
bekken til et sentralt element i store deler av friområdet vest for Kubaringen, styrker den blågrønne
strukturen og gir samtidig kortere/ bedre tilgang til store fordrøyningsarealer enn vestalternativet.
Fra Westerdals til Akerselva har vi med blått stiplet tre alternative traseer for bekkeåpningen. Søndre
og midtre trasé blir mulig med forslagsstillers plangrep som gir åpninger i bygningsmassen nord–sør
og øst–vest. Søndre trasé ligger nærmest den historiske traseen og etablerer i praksis bekkeoset på
samme sted som det historisk lå. Koblingen til flomområdet ved torget vest for Mathallen blir også
kort med søndre trasé. Midtre trasé vil hele veien ut til fasadelivet mot Akerselva i øst måtte ligge
høyere enn kote 9,1 med forslagsstillers plangrep, noe som vurderes som uheldig. Velges likevel
denne løsningen, bør bekken munne ut i Akerselva tilnærmet samme sted som 300 OV-ledningen.
Nordre trasé avviker mest fra historisk trasé, men gir mulighet for å velge hvor dypt bekken skal ligge,
så lenge den legges minst 2 m fra Westerdals søndre fasadeliv, dvs. utenfor overlysvinduene/kjellerveggen, og gir mulighet for et godt bekkeos 7–8 m ovenfor fabrikkpipa, dvs. oppstrøms fossen i elva.

8
Ved å åpne Akersbekken langs vestsiden av Westerdals vil en kunne fange opp flom- og overvann
både nordfra og sørfra i Maridalsveien. Jf. dreneringslinjene på illustrasjonen på s. 4 i dette brevet.
Dermed reduseres flom- og overvannsproblematikken betydelig både ved Kubaringen, på østsiden
av Westerdals og på torget vest for Mathallen. Flomvannet og overvannet sørfra i Maridalsveien,
som i dag renner ned gata Vulkan, vil eksempelvis kunne fanges opp med ei renne på tvers av gata
(med kjørerist over renna) og ledes inn på den gjenåpnede Akersbekken langs østsiden av gata.
Byggehøyder – og ståsteder for fotoillustrasjoner av byggehøyder og plangrep
Ved bestilling av oppstartsmøte for Vulkan 13 mfl. «utkvitterte» forslagsstiller spørsmålet om hvilke
føringer de aktuelle kommunedelplanene gir for området, og hvordan planinitiativet følger opp disse,
uten å nevne noe av det KDP Akerselva miljøpark sier om byggehøyder, siktsektorer, siktkorridorer
og siktlinjer (dok. 1/1, s. 4). Dette ble heller ikke omtalt i forslagsstillers prosjektpresentasjon og
stedsanalyse (dok. 1/3 og dok. 1/4). I stedsanalysen ble KDP Akerselva miljøpark rett og slett utelatt
under overskriften «Kommunale planer og føringer» (s. 4), samtidig som stedsanalysen viste (s. 23) et
foto fra «Kjærlighetsstien (standpunkt KDP Akerselva miljøpark)» og et foto fra Gamle Aker kirkegård
som sannsynliggjør at forslagsstiller kjente til de juridisk bindende bestemmelsene om byggehøyder i
KDP Akerselva miljøpark. Forslagsstillers foto fra Kjærlighetsstien gjengis under.

I møtet 22. september 2021 stilte vi oss spørrende til at forslagsstiller hadde latt være å nevne de to
juridisk bindende bestemmelsene i KDP Akerselva miljøpark om byggehøyder innenfor delområde 6
Sannerbrua – Grünerbrua, og da særlig bestemmelsen om byggehøyder i siktsektoren fra ståstedet
på Kjærlighetsstien. Jf. at hele det nye broverkstedet ligger innenfor denne siktsektoren/siktsonen.
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De to juridisk bindende bestemmelsene med tilhørende illustrasjoner finnes på s. 24–25 i KDP
Akerselva miljøpark (1990), men gjengis under fra høringsforslaget til KDP Akerselva miljøpark
av august 1989 ettersom alt der var samlet på én side (s. 65):
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Et av målene med KDP Akerselva miljøpark (1990) er at «gammel og ny bebyggelse skal sammen med
landskap og vegetasjon danne et variert og harmonisk landskaps- og byrom rundt elva» (s. 4). For å
sikre dette ble det tatt inn en rekke bestemmelser og retningslinjer i kommunedelplanen. Følgende
retningslinje ble gjort gjeldende for hele kommunedelplanens 2 660 dekar store planområde (s. 7):
Viktige utsyn og siktlinjer må sikres.
Offentlig atkomst til overordnede utsiktssteder i og ved parken må sikres. Utsynet over
parken og bylandskapet fra disse stedene må bevares, og ikke sperres av ny bebyggelse.
Siktlinjer fra parken til viktige landskapstrekk og bygninger i omgivelsene må bevares.
I forslaget (1989) til KDP Akerselva miljøpark ble dette illustrert slik for miljøparkens nedre del (s. 35):
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Utsynet i noen siktsektorer ble vurdert som så viktig å bevare at det ble utarbeidet juridisk bindende
bestemmelser om maksimale byggehøyder i disse siktsektorene. Siktsektoren fra Kjærlighetsstien
mot Akerselva er én av i alt kun fire siktsektorer fra Marka til Fjorden som ble prioritert ved å få en
bindende bestemmelse i KDP Akerselva miljøpark (1990).
I høringsforslaget til KDP Akerselva miljøpark av august 1989 ble siktlinjer og utsyn i og på tvers av
elvedalen og miljøparken i delområde 6 (Sannerbrua – Grünerbrua) omtalt på følgende måte (s. 63):
Fra byområdet rundt elva er det siktlinjer og utsyn til over og gjennom parken. Enkelte av
disse er av så stor betydning at de gir grunnlag for å legge særskilte restriksjoner på
byggetiltak i området.
Fra vest oppleves elva på en unik måte som element i bylandskapet fra høydedraget mellom
Gamle Aker kirke og «Egebergslottet». Dette utsynet fra offentlig tilgjengelige arealer er av
stor byplanmessig betydning. Denne opplevelsen av Miljøparken er i fare dersom veggen mot
parken blir for høy. Gamle Aker kirke og «Egebergslottet» synes også godt fra Akerselva, som
særpregede og markante elementer i elverommet.
Fra Grünerløkka i øst er det sikt til parken fra flere av de øst-vestgående gatene. Særlig flott
er sikten langs Grüners gate.
Særlig attraktive bygningsmessige vegger i elverommet ovenfor Åmot bru er Sannerbrua og
Foss skole.
Særlig attraktive vegger nedenfor Åmot bru er Seildugsfabrikken, Schultzehaugen og Marselis
gate. Kornsiloen ved Nedre Foss utgjør et dominerende trekk i landskapet.
Viktige utsyn/siktsektorer og siktlinjer/siktkorridorer ble illustrert på følgende måte i høringsforslaget
til KDP Akerselva miljøpark (s. 63):
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I avsnittet «Overordnede planer og føringer» i PBEs område og prosessavklaring til oppstartsmøtet
for Vulkan 13 mfl. omtales KDP Akerselva miljøpark (dok. 15/1, s. 6), men uten at PBE nevner noe av
det KDP Akerselva miljøpark sier om byggehøyder, utsyn og siktlinjer, dvs. heller ikke de bindende
bestemmelsene i KDP Akerselva miljøpark om byggehøyder i de to siktsonene innenfor delområde 6.
Den juridisk bindende bestemmelsen om byggehøyder i siktsonen fra ståstedet på Kjærlighetsstien,
en bestemmelse som er høyaktuell i plansaken for Vulkan 13 mfl., omtales heller ikke noe annet sted
i område- og prosessavklaringen, og verken i PBEs stedsanalyse (dok. 15/2) eller andre dokumenter.
I tillegg til bestemmelsene for de angitte siktsektorene/siktsonene har KDP Akerselva miljøpark
følgende generelle retningslinje for byggehøyder i delområde 6 (s. 25): «Dagens byggehøyder mot
parken bør ikke økes, da dette lett gir uheldige skygge- og romvirkninger.»
I reguleringssaken for Møllerveien 2 mfl. – Vulkan (S-4268, PBE-sak 200406095) anbefalte PBE, og
fikk gjennomslag for, å sette den juridisk bindende bestemmelsen om byggehøyder i siktsonen fra
Kjærlighetsstien til side for Nordre kvartal langs Maridalsveien og tillate bebyggelse opp til kote 34
og takoppbygg opp til kote 37. PBE pakket inn tilsidesettelsen av bestemmelsen for siktsonen på
følgende måte i avsnittet «Plan- og bygningsetatens anbefaling» i Byrådssak 145/06 (s. 5–6):
I henhold til Kommunedelplanen for Akerselva Miljøpark er sikt, særlig fra vest, spesielt
vektlagt. Derfor er det lagt grense for byggehøyder på maks. kote 27 slik at grøntstrukturen
langs elva fortsatt skal være synlig. Avvik kan kun skje dersom prosjektet innehar vesentlige
arkitektoniske kvaliteter, og siktforhold i stor grad ivaretas.
Planforslaget viser en løsning med varierende byggehøyder mot Maridalsveien og med
en bygningsstruktur på tvers av gateløpet som ivaretar siktsoner på tvers av dalrommet.
Omdisponeringen av denne bebyggelsen har etter offentlig ettersyn utviklet seg til en
bedre løsning. Totalt sett mener etaten at intensjonene i kommunedelplanen for Akerselva
Miljøpark ivaretas i forhold til sikt. Bebyggelsen følger Maridalsveiens historiske løp og ulike
høyder gir variasjon i en lang fasade. […] Etaten mener at prosjektet ivaretar siktlinjer, og
bebyggelsens strukturering og volumoppbygging vurderes å ha kvaliteter som ellers er i
tråd med viktige intensjoner i kommunedelplanen.
PBE velger her å snakke om «siktlinjer» og «siktsoner på tvers av dalrommet» og muligheten for
avvik fra bestemmelsen dersom «siktforhold i stor grad ivaretas». I bestemmelsen er vilkåret for
avvik at «utsynet i hovedsak blir bevart», dvs. utsynet innenfor siktsektoren mot trerekka langs
Akerselvas vestside, og dermed også utsynet mot fasadelivet langs Marselis’ gate, jf. den horisontale
linja på fotoet nederst på s. 9 i dette brevet, som angir «øvre grense for bebyggelsens høyde».
Fotoet i forslagsstillers stedsanalyse, som vi gjenga på s. 8 i dette brevet, viser konsekvensene av
PBEs anbefaling. De hvite bygningene i Nordre kvartal blokkerer ikke bare utsynet til tretoppene
langs Akerselva fra Kjærlighetsstien, men også utsynet mot det bevaringsverdige fasadelivet langs
Marselis’ gate helt opp til mønet på bygningene. Dette alvorlige bruddet på bestemmelsen i KDP-en
var en forutsigbar konsekvens av de byggehøydene som PBE anbefalte for Nordre kvartal i S-4268.
Jf. at fotoet er tatt fra kote 31. Da gjør det en enorm forskjell om fasaden ut mot Maridalsveien, som
ligger dobbelt så langt fra fasadelivet i Marselis’ gate som fra ståstedet på Kjærlighetsstien, går opp
til kote 34 i stedet for kote 27. Det blokkerer alt opp til kote 40 i stedet for opp til kote 19 langs
Marselis’ gate.

13
Jf. de to røde linjene som vi har lagt inn på snitt B (dok. 12/2, s. 3) under, dvs. det av forslagsstillers
to snitt som samsvarer best med snittet fra Kjærlighetsstien rett nedenfor Westye Egebergs gate 8
(jf. snittet nederst til venstre på s. 9 i dette brevet). Som det fremgår av de kotehøydene som vi har
lagt inn på snitt B, er maksimalt tillatt byggehøyde ifølge KDP Akerselva miljøpark kote 24 i regulert
byggegrense (S-4268) mot gata Vulkan, fallende jevnt til kote 22 i regulert byggegrense mot elva.

Det vil være i strid med den juridisk bindende bestemmelsen i KDP Akerselva miljøpark dersom det
bygges høyere enn kote 24 mot vest, fallende jevnt til kote 22 i øst, i Vulkan 13 mfl.
Da bystyret 23. september 2015 vedtok Kommuneplan 2015 (sak 262), opphevet bystyret samtidig
en rekke kommunedelplaner (KDP 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 13 og 16), men vedtok å beholde blant annet
KDP 4 (KDP Akerselva miljøpark). KDP Akerselva miljøpark (1990) gjelder følgelig fortsatt.
Forholdet mellom den nye kommuneplanen og de eldre kommunedelplanene som ble beholdt, er
regulert i § 1.2 punkt 1 i Kommuneplan 2015:
Kommunedelplaner vedtatt før kommuneplanens arealdel gjelder så langt de ikke
er i strid med denne planen. Kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer skal
i tillegg supplere gjeldende kommunedelplaner.
Vulkan 13, 15 og 17 er vist som utviklingsområde (U2) i indre by på kommuneplanens plankart 1-2 for
arealbruk. I utviklingsområder i indre by kan det i henhold til en av retningslinjene til § 11 «vurderes
tillatt inntil 30 meter gesimshøyde». Kommuneplanen har samtidig følgende bindende bestemmelse i
punkt 2 i § 7.3 Estetikk, byforming og landskapstilpasning:
Tiltak skal utformes bevisst i forhold til viktige siktlinjer i byen, betydningsfulle byggverk,
viktige kulturminner og landskapstrekk og slik at material- og volummessige gode overganger
til eksisterende bebyggelse og terreng ivaretas.
Bestemmelsen i kommuneplanens § 7.3 trumfer retningslinjen i kommuneplanens § 11 og tilsier at
byggehøydene i Vulkan 13, 15 og 17 bør være vesentlig lavere enn 30 m.
Siktforhold og forholdet til betydningsfulle byggverk, viktige kulturminner og landskapstrekk ble,
som vi har sett, grundig vurdert i arbeidet med KDP Akerselva miljøpark, og munnet blant annet ut
i bestemmelsen om maksimal byggehøyde i siktsonen/siktsektoren fra Kjærlighetsstien.
Bestemmelsen i KDP Akerselva miljøpark er følgelig i samsvar med bestemmelsen i kommuneplanen.
Den bindende bestemmelsen i KDP Akerselva miljøpark om maksimal byggehøyde i siktsonen fra
Kjærlighetsstien mot Akerselva er ikke i strid med Kommuneplan 2015, og gjelder følgelig fortsatt.
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Som det fremgår av snitt B på s. 13, ønsker forslagsstiller å bygge helt opp til kote 36,06 i vest og
kote 26,36 i øst, dvs. henholdsvis 12 m og drøyt 4 m høyere enn KDP Akerselva miljøpark tillater.
Gjeldende regulering fra 2006 (S-4268) tillater bebyggelse opp til kote 25,0 i vestre del, men kun opp
til kote 17,0 i østre del av byggefelt A2 på eiendommene Vulkan 13, 15 og 17. 60 % av byggefeltet ble
i 2006 regulert med maks kotehøyde 25,0, mens 40 % av byggefeltet (et 20 meter bredt belte vest for
friområdet langs Akerselva) ble regulert med maks kotehøyde 17,0.
Selv om S-4268 i 2006 dessverre tillot kotehøyden 34,0 (kote 37,0 for takoppbygg) for store deler av
bygningsmassen langs Maridalsveien, sikret reguleringsplanen fra 2006 at byggehøydene ble trappet
ned mot Akerselva i øst, fra kote 34,0 via kote 25,0 til kote 17,0. Nedtrappingen mot Akerselva i øst
var viktig for å sikre sol og utsyn både for beboerne som skulle flytte inn i Vulkan 34, 36, 38 og 40 og
for ansatte og elever ved Westerdals School of Communication som skulle flytte inn i Vulkan 19. Det
20 meter brede beltet med kote 17,0 som byggehøyde sør for skolen, har sikret solinnfall til skolen
under store deler av skoledagen og utsyn mot Nedre Foss gård og de store friområdene øst for elva.
Det er viktig at disse kvalitetene ved 2006-reguleringen nå ikke skusles bort ved å øke utnyttelsen for
eiendommene Vulkan 13, 15 og 17 fra tillatte 9 300 m2 T-BRA til 14 300 m2 BRA, dvs. med over 50 %,
gjennom å øke byggehøydene drastisk i vestre og nordre del av planområdet. Forslagsstiller ønsker å
øke byggehøydene fra kote 25,0 til kote 31,6 og kote 36,1 i planområdets vestre del, og fra kote 25,0
og kote 17,0 til henholdsvis kote 36,1 og kote 26,4 i planområdets nordre del.
Dette plangrepet tar ikke hensyn til solinnfall og utsyn fra eksisterende, omkringliggende bebyggelse,
men er skreddersydd for å gi gode solforhold og best mulig utsyn for de boligene som forslagsstiller
selv ønsker å bygge og selge. Dette oppnås ved å legge den høyeste boligblokka (kotehøyde 36,1)
nordvest i planområdet og ha litt lavere boligblokker i sørvest og nordøst, og et lavt bygg i sørøst.
Etter at kommunen inngikk en langsiktig leieavtale for Vulkan 19, er lokalene blitt ombygd og nylig
tatt i bruk av ansatte og elever ved Foss videregående skole. Det er følgelig viktig at ny bebyggelse i
Vulkan 13, 15 og 17 ikke svekker dagslysforholdene i, og utsynet fra, de sørvendte klasserommene.
I Bydel Grünerløkkas innspill til oppstartsmøtet for Vulkan 13 mfl. understreket bydelen at prosjektet
må tilpasses omgivelsene (dok. 5, s. 1): «Sol- og utsiktsforhold for omkringliggende nabobebyggelse
må vurderes.» Det er spesielt viktig å vurdere sol- og utsiktsforhold fra skolen nord for planområdet,
boligene vest for planområdet og hyblene i de nederste etasjene i Studentsiloen øst for planområdet.
Det bør utarbeides fotoillustrasjoner som dokumenterer solforhold og utsikt for nabobebyggelsen
fra relevante etasjer i Vulkan 19, 34 og 40 og Marselis’ gate 24 (Studentsiloen) med forslagsstillers
plangrep og byggehøyder. Dagens utsyn og solforhold må også dokumenteres.
Med forslagsstillers plangrep svekkes utsynet vestover fra mange av hyblene i de nedre etasjene i
Studentsiloen. Flere av hybelboerne som i dag har utsyn mot Akersryggen, Telthusbakken og Gamle
Aker kirke, vil miste denne utsikten når de må se over bygg som går opp til kote 26,4 og kote 36,1 i
stedet for henholdsvis kote 17,0 og kote 25,0.
På illustrasjonen på neste side (hentet fra dok. 12/2, s. 8) har vi lagt inn kotehøydene for de tre
boligblokkene som forslagsstiller ønsker å bygge, samt kotehøydene for deler av bygningsmassen
rundt Vulkan 13 mfl.

15
Det øvre oransje feltet på illustrasjonen viser hvor det kunne ha vært etablert bedre sikt i et smalt
parti øst–vest dersom S-4268 hadde operert med en lavere maksimal byggehøyde enn kote 28,0
mellom de to loddrette røde feltene ut mot Maridalsveien. Her nøyde faktisk utbygger seg med å
bygge opp til kote 26,0, bortsett fra i det østre av de to røde feltene, der byggehøyden ble kote 28,0.

Oransje områder viser hvor en må befinne seg vest for fasadelivet mot Maridalsveien eller øst for
fasadelivet mot Akerselva for i teorien å kunne se mellom bygningene via det oransje midtpartiet.
I det søndre av de to oransje feltene ble forholdene i 2006 lagt langt bedre til rette for utsyn øst–vest
enn i det nordre feltet, i form av en relativt bred åpning i bygningsmassen helt ned til gateplan ut
mot Maridalsveien i vest. Dette grepet ble noe svekket ved å tillate bygg opp til kote 25,0 langs
østsiden av gata Vulkan, og vil nå bli ytterligere svekket dersom det bygges helt opp til kote 31,6 her.
At det er åpnet en smal passasje øst–vest ned til kote 9,1, vil ikke kunne kompensere for dette, jf.
hvor smalt det oransje feltet er. I beste fall vil det kunne være snakk om et lite gløtt øst-vest, men
eventuelle utkragede balkonger vil fort kunne gjøre gløttet til en saga blott.
Vi utfordrer forslagsstiller til å utarbeide fotoillustrasjoner av utsikten gjennom bygningsmassen fra
ett ståsted i hvert av de to oransje feltene vest for Maridalsveien og ett ståsted i hvert av de oransje
feltene øst for Akerselva med foreslått plangrep.
De tykke røde strekene (med påførte kotehøyder) langs fasadene til Vulkan 13 mfl. og Vulkan 19 viser
høyden på de veggene som vil sperre for utsyn vestfra gjennom de lavere delene av bygningsmassen
i Nordre kvartal langs Maridalsveien. Vestre del av de blå linjene på illustrasjonen avgrenser områder
vest for Nordre kvartal som det er mulig å se gjennom de lavere delene av bygningsmassen fra. Også
herfra kan det med fordel utarbeides fotoillustrasjoner som viser virkningene av foreslått plangrep.
Det er nødvendig å utarbeide fotoillustrasjoner som dokumenterer utsynet fra flere andre bygninger
enn Vulkan 19, 34 og 40 og Marselis’ gate 24, og fremfor alt fra en rekke ståsteder på terreng, som
viser plangrepets/bygningsmassens virkning på landskapsrommet både langs elva og på tvers av elva.
Illustrasjonene bør vise nåværende og fremtidig situasjon sett fra normal øyehøyde på den tiden av
året hvor trærne står uten bladverk.
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At Kjærlighetsstien ble valgt som ståsted for den bindende bestemmelsen om maksimal byggehøyde
i siktsonen mot Akerselva, var ikke tilfeldig. Ved å velge akkurat dette ståstedet helt nede på kote 31,
sikret en samtidig utsynet fra alle høyereliggende ståsteder langs Akersryggen fra Westye Egebergs
gate 1–4 og «Egebergslottet» (Akersveien 24 F) i sør til Telthusbakken og Gamle Aker kirke i nord.
Etter at utsynet i siktsonen fra Kjærlighetsstien til Akerselva ble kraftig svekket ved realiseringen
av reguleringsplanen for Møllerveien 2 mfl. – Vulkan (S-4268), er det helt nødvendig å utarbeide en
rekke fotoillustrasjoner fra høyereliggende ståsteder for å sikre at utsynet fra disse ståstedene ikke
svekkes ytterligere sammenholdt med dagens situasjon.
Vi anbefaler at det utarbeides fotoillustrasjoner fra Akersryggen som viser virkningene av foreslått
plangrep og byggehøyder fra takterrassen i Westye Egebergs gate 3 og fra øverste etasje i Westye
Egebergs gate 8 C.
I et eget vedlegg til dette brevet presenterer vi fotoer fra 11 ulike ståsteder på terreng som vi
anbefaler at det utarbeides fotoillustrasjoner fra, herunder også ståsteder øst for elva som det
er viktig å sikre utsyn til Westye Egebergs gate 1–4, Gamle Aker kirke og Ila skole fra. Ståstedene
fanger opp de aller fleste av Byantikvarens forslag til ståsteder, og angir ståstedene mer presist.
Fra Akersryggen anbefaler vi at det utarbeides fire fotoillustrasjoner fra ståsteder på terreng, fra to
steder inne på Gamle Aker kirkegård, fra krysset Telthusbakken/Kjærlighetsstien og fra gangstien
over ballsletta ved Westye Egebergs gate 1–4 (ståsted 3–6 i vedlegget).
De andre ståstedene på terreng som det bør utarbeides fotoillustrasjoner fra, er to steder ved AHO
(ståsted 1–2 i vedlegget) og fem steder øst for Akerselva (ståsted 7–11 i vedlegget).
I vedlegget er det også gjengitt et foto fra 3. etasje i Marselis’ gate 27 (ståsted 12). Vi har alt nevnt
enkelte andre bygninger som det bør utarbeides fotoillustrasjoner fra, og overlater til forslagsstiller
å fremskaffe foto fra disse ståstedene.
Vi anbefaler at det utarbeides fotoillustrasjoner også fra leiligheten som Edvard Munch bodde i fra
1877 til 1882 i Fossveien 7, fra øverste etasje i Scandic Vulkan i Maridalsveien 13, fra takterrassen i
Maridalsveien 9, fra 2. etasje i Bergversgata 6 A og fra 2. etasje i Marselis’ gate 31.
Etter vårt syn bør det utarbeides fotoillustrasjoner fra alle disse ståstedene for å få et tilstrekkelig
grunnlag for å vurdere både plangrep og byggehøyder for Vulkan 13 mfl.
Antakelig vil fotoillustrasjonene vise at det ikke bør bygges høyere en kote 24–25 ut mot gata
Vulkan i vest, og betydelig lavere enn dette ut mot friområdet langs Akerselvas vestside i øst.
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Vedlegg: 12 ståsteder for fotoillustrasjoner av foreslått plangrep og byggehøyder

