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1. Formål 
 

Hensikten med planarbeidet er å utarbeide forslag til en skulptur- og kulturminnepark på Ekeberg. 
Planarbeidet skal samtidig videreføre sikringen av området som offentlig friområde, og sette rammer 
for utviklingen av området ut fra en avveining mellom friluftslivs-, naturvern- og 
kulturminneinteresser.  
 
Tiltaket skal sees i sammenheng med Ekebergsletta og omkringliggende skogsområder samt 
koordineres med pågående reguleringsplanarbeidet for dette området. 
 
Visjon for området  

- Skape en skulptur- og kulturminnepark til glede og berikelse for byens befolkning, og en 
attraksjon for tilreisende. 

- Sikre områdets enestående natur, kulturhistoriske verdier og karakteristiske landskap som del 
av byens identitet.  

- Legge til rette for at allmennhetens muligheter for rekreasjon og friluftsaktiviteter ivaretas og 
videreutvikles. 

 
 
2. Krav om konsekvensutredning 
 

Plan- og bygningsetaten (PBE) har etter konferering med Miljøverndepartementet (MD) (18.03.2009) 
vurdert at det for reguleringsplanen er utredningsplikt i henhold til forskrift om konsekvensutredning. 
Tiltaket faller inn under forskriftens §3 pkt. 1c Temapark, samt at lokaliseringen faller inn under 
kriteriene i § 4a,b og c:  
 
a) er lokalisert i eller kommer i konflikt med områder med særlig verdifulle landskap, naturmiljø,kulturminner 
eller kulturmiljø som er vernet eller fredet, midlertidig vernet eller fredet eller foreslått vernet eller fredet, eller 
hvor det finnes eller er stor sannsynlighet for å finne automatisk fredete kulturminner som inngår i et kulturmiljø 
med stor tidsdybde, 

b) er lokalisert i eller kommer i konflikt med viktige inngrepsfrie naturområder, eller utgjør en trussel mot 
direkte truede eller sårbare arter og deres leveområder eller mot andre områder som er særlig viktige for 
biologisk mangfold, 

c) er lokalisert i større naturområder som er særlig viktige for utøvelse av friluftsliv, herunder 
markaområder, samt i viktige vassdragsnære områder som ikke er avsatt til utbyggingsformål og i overordnede 
grønnstrukturer og viktige friområder i byer og tettsteder, og hvor planen eller tiltaket kommer i konflikt med 
friluftslivsinteresse. 
 
Konsekvensutredningen skal utrede eventuelle virkninger av tiltakene som foreslås innenfor 
planområdet. I forkant av oppstart av planarbeidet, stilles det krav til utarbeidelse av et planprogram. 
Planprogrammet kan forstås som en disposisjon for det videre planarbeidet. Det skal gi en beskrivelse 
av tema og problemstillinger som skal belyses/utredes i planforslaget/konsekvensutredningen samt 
hvilke alternative scenarioer for utviklingen av planområdet en ser for seg som aktuelle. Videre skal 
planprogrammet sikre opplegg for informasjon og medvirkning. Ved utleggelse av planprogrammet til 
offentlig ettersyn sikres offentligheten mulighet til å påvirke innholdet i det videre planarbeidet. 
Planprogrammet sendes også på høring til berørte myndigheter og interesseorganisasjoner. Frist for 
innspill er 6 uker. PBE fastsetter endelig planprogram, og dette skal ligge til grunn for utarbeidelsen av 
planforslaget med konsekvensutredning. 
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3. Bakgrunn 
 

3.1 Initiativ og etablering av forprosjekt 
 

Christian Ringes tok i 2006 kontakt med Oslo kommune på vegne av C. Ludens Ringnes Stiftelse 
(CLRS), med forslag om å finansiere etablering og drift av en skulpturpark på Ekeberg.  
 
Kulturetaten (KUL) har fått i ansvar fra kommunens side å lede et ettårig forprosjekt som ser på 
muligheten for etablering av en skulptur- og kulturminnepark på Ekeberg. Forprosjektet er forankret i 
avtale med CRLS som innebærer at Stiftelsen dekker alle kostnader med gjennomføringen av 
forprosjektet. Kulturetaten har den endelige beslutningsmyndigheten i forprosjektet. Avtalen ble 
godkjent av byrådet 8. januar 2009 (sak 1001/09). 
 
Med utgangspunkt i arbeidsgruppenes vurderinger og forslag, er det forprosjektets mål å legge fram et 
reguleringsplanforslag for skulptur- og kulturminneparken for politisk behandling, samt forhandle 
fram en avtale mellom Oslo kommune og Stiftelsen om etablering og drift av skulptur- og 
kulturminneparken.  
 
3.2 Forholdet til det øvrige pågående planarbeid for Ekebergområdet 
 

PBE er gitt i oppdrag av Byrådsavdeling for byutvikling (BYU) å utarbeide forslag til reguleringsplan 
for Ekebergsletta, Brannfjell og skogs- og naturområdene rundt (brev fra BYU datert 30.03.2007). Det 
vises til byrådssak 358/03 og bystyrets vedtak i møte 11.02.2004 (sak 20) som blant annet gir følgende 
premisser for planarbeidet: 

• Idretten skal fortsatt ha hovedprioritet på Ekebergsletta, men det skal også legges til rette for 
friluftsliv og rekreasjon. 

• Det skal utvises stor varsomhet med å etablere nye anlegg på sletta og i skogområdene som 
omkranser sletta som medfører klare fysiske inngrep i terrenget. 

• Det er viktig at forvaltning av kulturminnene og kulturlandskapet i området blir gjenstand for 
en grundig vurdering i reguleringsplanen. 

• Ekebergsletta skal være et idrettsområde som er preget av natur. 
• Omkringliggende skog skal forbli et område for friluftsliv og rekreasjon. 
• Det må sikres atkomst til endestasjonen for gondolbanen fra Bjørvika. 

 
I brev av 30.03.2007 fra BYU framgår det at CLRS skal utarbeide et privat forslag til reguleringsplan 
for Skulpturpark i Ekebergskråningen, og at Byrådsavdeling for kultur og utdanning skal følge opp 
denne planprosessen. Videre i notat nr. 214/2007 datert 05.12.2007 fra Byråden for byutvikling til 
Byutviklingskomiteen blir det presisert at det først skal gjøres en samlet overordnet vurdering av hele 
området, hvor det bl.a. skal gis rammer for reguleringsplanene og få fastsatt hvor grensen mellom 
Skulpturparken og plan for Ekebergsletta med omkringliggende skogsområder skal gå. Deretter skal 
det lages en reguleringsplan for hvert av områdene.  
 
Det er gjort en slik overordnet vurdering i form av en område- og prosessavklaring i PBEs Planforum, 
i tråd med rutinene for behandling av private planinitiativ. PBEs foreløpige vurderinger og føringer 
beskrives under punkt 8.2, 8.3 og 9.2.  
 
 
4. Beskrivelse av tiltaket 
 

CLRS ønsker å finansiere planlegging og opparbeidelse av park, etablering av et driftsfond og 
ervervelse av skulpturer. Stiftelsen har pr i dag en grunnkapital på ca. 300 mill kr. Parkopparbeidelsen 
skal i tillegg til å foreslå innplassering av skulptur omfatte framheving av kulturminner, oppgradering 
av eksisterende stier og veier i området, bedret tilgjengelighet i forhold til omkringliggende bolig- og 
byområder og etablering av belysning. Planarbeidet skal vurdere evt. nye stier, anleggelse av bekkeløp 
med vannspeil og konkret lokalisering av gondolbanens endepunkt. Parkens størrelse vil først bli 
avklart gjennom forprosjektfasen. 
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5. Avgrensning av planarbeidet 
 

Planområdet omfatter regulerte friområder i kommunalt eie i Ekebergskråningen/-skrenten. 
Planområdet ligger innenfor gnr/b.nr 151/5, 152/9 og 235/48. 
 
Følgende planer berøres:  
S-444 av 22.07.1952 – Friområde/beplantet offentlig plass  
S-1248 av 20.09.1965 – Friområde   
S-1355 av 06.10.1966 – Friområde 
S-1613 av 16.01.1970 – Friområde 
S-3551 av 28.08.1996 – Spesialområde – bevaring (skiferbrudd, parkbelte i industristrøk)  
S-4096 av 09.06.2004 – Friområde – park., spesialområde – bevaring/allmennyttig formål (bevertning, 
møtelokaler, utstilling).  
S-4099 av 15.06.2004 – Spesialområde – område for taubane med endestasjon  
 
Området er ca. 230 da. Forslag til planavgrensning er vist på figur 1. Endelig planavgrensning vil bli 
avklart i planprosessen mot reguleringsplan for Ekebergsletta og omkringliggende skogsområder.  
 
Viktige problemstillinger er etablering av skulptur- og kulturminnepark sett i forhold til friluftsliv/ 
rekreasjon, automatisk fredete kulturminner, biologisk mangfold og landskapets visuelle sårbarhet. 
Innpassing av landingspunkt for gondolbane. Samordning med reguleringsplan for Ekebergsletta og 
omkringliggende skogsområder. 
 
Planarbeidet vil grense inntil pågående reguleringsplanarbeid for Konowsgate 1–3 ved Eiendomsspar 
AS, og skal koordineres med dette. 
 
Planarbeidet vil ikke berøre områder avsatt i nyopprettet naturreservat. 
Kongsveien og Valhallveien omfattes ikke av planarbeidet. 
 
 

 
 
Figur 1 – Forslag til avgrensing av planområdet er skravert. Reguleringsplan for Ekebergsletta med 
omkringliggende skogsområder er vist innefor stiplet linje.  
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6. Planprosess og framdrift 
 

6.1 Avtale mellom C. Ludens Ringnes Stiftelse og Oslo kommune 
 

Organisering av forprosjektet og planarbeidet er forankret i avtalen med CLRS, og KUL har ansvaret 
for utarbeidelsen av reguleringsplanen. Planarbeidet skal skje i nært samarbeid med berørte etater og 
bydelen og det er etablert en tverretatlig reguleringsgruppe som skal bistå i utarbeidelsen av 
planforslaget, jf figur 2. Det er i tillegg etablert en skulpturfaglig og en kulturminnefaglig gruppe. Det 
er opprettet en koordineringsgruppe i forprosjektet der både CLRS og Oslo kommune er representert, 
ledet av byråden for Kultur og utdanning. CLRS har anledning til å delta på alle møter i gruppene. 
Prosjektet i Kulturetaten vil fortløpende gjøre vurderinger av hvilke typer konsulentbistand som er 
nødvendig for å gjennomføre planarbeidet. 
 

 
Figur 2 – organisering av planarbeidet 
 
6.2 Planskisse og planforslag 
 

Planprosessen skal følge kommunens rutiner for innsendte planer. Det utarbeides utkast til planskisse 
som sendes kommunens etater og berørte bydeler til forhåndsuttalelse. Deretter legges planskissen 
fram for PBEs Planforum for prosjektavklaring. Dette gir de endelige føringene for utarbeidelse av et 
planforslag som legges ut til offentlig ettersyn. 
 
 
7. Opplegg for medvirkning 
 

Det er etablert en referansegruppe for å ivareta samarbeidet med berørte organisasjoner, befolkning og 
andre interesserte, jf figur 2. Referansegruppa har en viktig funksjon i forhold til plan- og 
bygningslovens krav om aktiv opplysningsvirksomhet og deltakelse fra beboere og lokale 
interessenter. Referansegruppa skal: 

- rådgi reguleringsgruppa i planarbeidet 
- sørge for at viktig informasjon fra berørte organisasjoner og lokalkunnskap blir kjent for 

reguleringsgruppa 
- bringe videre og spre informasjon om planarbeidet 

 
For å sikre en god dialog under hele prosessen med utarbeidelsen av planforslaget, legges det opp til 4 
møter i referansegruppa. 
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Det skal arrangeres to informasjonsmøter i nærmiljøet til planområdet. Første møte i forbindelse med 
oppstart og andre møte ved offentlig ettersyn av planforslaget. I tillegg skal det sendes ut en 
informasjonsbrosjyre om planarbeidet til alle husstandene i planens influensområde. 
 
Det er opprettet en egen nettside med informasjon om prosjektet: 
www.ekebergskulpturpark.oslo.kommune.no 
 
Barn- og unges interesser ivaretas ved at barnas representant i bydel Nordstrand varsles om 
planarbeidet i eget brev med invitasjon til innspill.  
 

 
Figur 3 – foreløpig framdriftsplan 
 
 
8. Føringer for planarbeidet 
 

8.1 Overordnede planer 
 

Rikspolitiske bestemmelser og retningslinjer: 
• Retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging 
• Retningslinjer for barn og unge 
 
Aktuelle gjeldende planer: 
• Kommuneplan 2008 – Oslo mot 2025, vedtatt i bystyret 11.06.08 
• Strategi for bærekraftig utvikling – Byøkologisk program 2002–2014, vedtatt i bystyret 11.06.03 
• By i bevegelse – bystyremelding, vedtatt i bystyret i 2002. 
• Grøntplan for Oslo – kommunedelplan for grøntstruktur i byggesonen, vedtatt i bystyret 15.12.93. 
• Kulturminnevern i Oslo – bystyremelding 4/2003, vedtatt i bystyret 21.08.03. 
• Kommunal plan idrett og friluftsliv 2009–2012, vedtat i bystyret 04.03.09. 
• Verneplan for Oslofjorden – delplan Oslo og Akershus, vedtatt i statsråd 27.06.08. 
• Byøkologisk program 2002–2014. 
• Fjordbyplanen, vedtatt 27.02.08. 
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Pågående planarbeid: 
• Reguleringsplan for Ekebergsletta med omkringliggende skogsområder (PBE) 
• Reguleringsplan for høystandard gang-/sykkelvei og ny trikketrasé langs Kongsveien (SAM) 
 
Generelle føringer i rikspolitiske retningslinjer og overordnede planer: 
 

Friluftsliv:  
Friområdenes kapasitet bør kartlegges og vurderes. Det må tas hensyn til befolkningsvekst og ønsket 
om å øke den fysiske aktiviteten i befolkningen. Befolkningsøkningen skal ikke medføre nedbygging 
av grøntområder. Arbeidet med gjenåpning av bekker og elvedrag skal fortsette. Et hvert sikret 
grøntareal i byggesonen som omdisponeres, skal erstattes av et minst like stort og likeverdig nytt 
grøntareal. Det skal legges til rette for bruken av de regulerte friområdene gjennom erverv eller avtaler 
samt opparbeiding.  
 
Utbyggingen av turveisystemet sikres, og systemet utvikles videre. Det skal arbeides for bedre 
tilrettelegging og vedlikehold av grøntområdene for å trekke flere brukergrupper ut i natur og friluft. 
 
Alle skal i sin hverdag ha gode muligheter til å utøve friluftsliv og fysisk aktivitet med tanke på 
positive opplevelser og helsegevinst. 
 
Inaktive (alle aldre), beboere med lite grøntarealer rundt seg, barn og unge og eldre og 
funksjonshemmede bør prioriteres. 
 
Ressursene bør brukes til å oppnå tilfredsstillende standard på dagens områder og anlegg, sikre og 
opparbeide nye områder og anlegg, samt øke naturopplevelsen. 
 
Økologi:  
Det økologiske mangfoldet skal tas vare på og i plan- og byggesaksbehandlingen ved at det tas hensyn 
til verdifulle lokaliteter og leveområder slik at det biologiske mangfoldet i byen kan opprettholdes. 
 
Bevaring av eksisterende våtmarker og dammer gis spesiell prioritet i vernearbeidet. 
Regnvann (overvann) skal i størst mulig grad håndteres lokalt slik at vannets naturlige kretsløp 
opprettholdes, og naturens selvrensingsevne utnyttes. 
 
Truede og viktige områder for biologisk mangfold skal sikres gjennom regulering og om nødvendig 
erverv. Skjøtsel må iverksettes der det er nødvendig for å sikre kvaliteten på viktige områder for 
biologisk mangfold.  
 
Kulturminnevern: 
Store nasjonale kulturminneverdier er knyttet til Oslo som landets hovedstad. Det er derfor viktig å ta 
vare på byens overordnede trekk, kulturmiljøer og enkeltobjekter. Dette gjelder store deler av sentrum 
og indre by. Kulturminner og kulturmiljø av nasjonal betydning i indre by er Gamlebyen med 
Ekebergskråningen, områdene langs Akerselva samt den homogene murgårdsbebyggelsen fra 1800-
tallet. Videre utvikling av disse områdene må baseres på en nøye avveining mellom endringsbehov og 
bevaringshensyn. 
 
De overordnede prioriteringene for kulturminnevern skal knyttes til viktige historiske deler av det 
fysiske miljøet, slik at Oslo oppleves med en tidsdybde – et historisk uttrykk – som er den 1000 år 
gamle byen og dens historie verdig. 

• For at tidsdybden skal ivaretas, må et bredt, representativt utvalg av historiske spor vernes for 
å kunne erfares i omgivelsene. Det må derfor vises varsomhet med å fjerne historiske spor. 

• Et bredt utvalg av kulturminnene kan bare opprettholdes og aktiviseres ved samhandling og 
felles mål med andre sektorer i et forpliktende samarbeid. 
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Kulturminneverdier som knytter seg til byens hovedområder og andre særlig viktige områder for 
kulturminnevern skal gis betydelig vekt ved all planlegging og forvaltning. 

• Kulturminneverdiene skal være et utgangspunkt i reguleringsplanleggingen. 
• I saker der det råder uenighet mellom PBE og Byantikvaren, skal Byantikvaren formulere 

alternativt forslag/uttalelse som følger saken fram til politisk behandling. 
 
Kulturminnevern skal vise alles historie. Kulturminner skal så langt det er mulig, uten å påføre 
objektet vesentlig skade, gjøres tilgjengelig for alle, også for orienterings- og bevegelseshemmede. 

• Det utarbeides informasjon og oppslag om kulturminner, slik at de blir lett gjenkjennelige og 
forståelige for publikum. 

 
Spesielle føringer for Ekebergområdet: 
 

Friluftsliv: 
Prioritert handlingsprogram – forslag utenfor økonomirammen: 

• Ekeberg kultursti. Skilting av fornminner for å unngå (uvitende) ødeleggelse. 
• Ekeberg – rydding av stier i ”byskogen” 
• Ekeberg/Brannfjell – toaletter med universell tilgjengelighet 
• Ekeberg – brosjyre om området, sammenlignbar med brosjyrer om for eksempel Akerselva 

 
Grøntplan: 
Ekebergsletta framheves som en karaktergivende overordnet landskapsform – platålandskapet. 
 
Ekebergskråningen/Ekebergsletta/Brannfjell er definert som en del av det overordnede parksystemet 
hvor den regulerte arealavgreningen bør opprettholdes. Det er en kulturhistorisk særlig verdifull park 
hvor det stilles høye krav til skjøtsel og tilpassing ved utbyggingstiltak inntil parken. 
 
Selve platået/sletta er avsatt som kombinert bypark og idrettspark. Ekebergskråningen og Brannfjell er 
avsatt som naturpark. 
 
Bypark = parkmessig opparbeidet, ukentlig skjøtsel 
Idrettspark = med parkmessig opparbeidet del som er offentlig tilgjengelig 
Naturpark = opparbeidelsen begrenser seg til stinett, evt benker og andre innretninger for å gjøre 

parken tilgjengelig, skjøtsel 1-2 ganger pr vekstsesong. 
 
Fra øst inn mot Brannfjell kommer to parseller i det overordnede turveisystemet. Videre diagonalt 
over platået mot nordvest er det markert en viktig gangforbindelse. 
 
Kulturminnevern: 
Ekebergskråningen som en del av middelalderbyen Gamle Oslo er et kulturmiljø av nasjonal verdi, jf 
Kongelig resolusjon av 31.08.01.  
 
8.2 Plan- og bygningsetatens foreløpige vurderinger 
 

PBE har i behandling av planinitiativ gjort følgende foreløpige vurderinger for området:  
 
Visjon for området 

- Sikre områdets enestående natur, kulturhistoriske verdier og karakteristiske landskap som del 
av byens identitet.  

- Legge til rette for at allmennhetens muligheter for rekreasjon og friluftsaktiviteter ivaretas og 
videreutvikles. 

- Skape en skulpturpark til glede og berikelse for byens befolkning og en attraksjon for 
tilreisende. 
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Planavgrensning 
Planområdet opprettholdes i henhold til forslag fra Christian Ringnes, jfr. skravert areal på figur 1. 
Avgrensningen av reguleringsplanen for Skulpturparken vil ikke nødvendigvis være identisk med det 
området som opparbeides til skulpturpark. Arealer av stor betydning for sikring av kulturmiljø og 
biologisk mangfold skal vurderes avsatt til spesialområde - bevaring/naturvern. 
 
Utforming 
Grønn profil – Skulpturparken skal bidra til å styrke og berike Ekebergskråningen som et attraktivt 
rekreasjonsområde i hovedstaden. Samtidig skal skråningens betydning som et markant, grønt og 
skogkledd landskapselement ikke svekkes. Eksisterende natur og kulturminner skal være 
dimensjonerende for utplasseringen av nye skulpturer, slik at fokus rettes mot skjøtsel og foredling av 
det bestående med utplasserte skulpturer som et supplement som underordner seg det eksisterende 
landskapet. 
 
På lag med kulturminnene – Viktige historiske spor/kulturminner skal inngå og framheves som en 
viktig del av parken, jf krav om landskaps- og kulturmiljøanalyse. 
 
En ny dimensjon – Skulpturparken skal også tilføre naturlandskapet en ny kunstnerisk/kulturell 
dimensjon som skal virke berikende gjennom sin kontrastvirkning uten å dominere det store 
landskapsrommet. En tilpasning til det eksisterende skal ikke være til hinder for at et fåtall elementer i 
skulpturparken kan framstå som tydelige kontraster i landskapet som på linje med Sjømannskolen og 
Ekebergrestauranten bidrar til å gi Ekebergskråningen og byen særpreg. Utformingen av området ved 
gondolbanens toppstasjon, som vil bli lett synlig fra byen, bør vies spesiell oppmerksomhet i denne 
sammenheng. 
 
Et nytt bekkeløp med vannspeil kan vurderes etablert i tilknytning til eksisterende bekkeleie. 
Overvann fra turveier og andre opparbeidede arealer kan ledes til det nye bekkeløpet. Det bør også 
vurderes å fange opp vann fra eksisterende overvannsledninger og dreneringer på Ekebergsletta. 
 
Fri publikumstilgjengelighet og rekreasjonsbruk skal sikres reguleringsmessig.  
 
Skjøtsel 
Med grunnlag i den biologiske registreringen som foretas av Friluftsetaten skal det utarbeides en 
skjøtselsplan for å ivareta de biologiske kvalitetene.  
 
Atkomst til gondolbanen 
Det skal sikres gang- og sykkelatkomst til endestasjonen for gondolbanen fra Bjørvika. Atkomsten 
skal ha universell utforming samtidig som negative terreng- og landskapsvirkninger søkes 
minimalisert. 
 
8.3 Utdypende om føringer for planarbeidet 
 

Kulturminnevern 
Ekeberg er et av områdene i Oslo som har størst konsentrasjon av registrerte automatisk fredete 
kulturminner, og store deler av planområdet regnes som sammenhengende kulturminnefelt. I tillegg er 
det noen kulturminner fra nyere tid i og i umiddelbar nærhet til planområdet: rester av militær aktivitet 
under Syvårskrigen, 1. verdens krig og 2. verdenskrig, den tyske kirkegården i hellinga vest for 
Ekebergsletta, Ekebergrestauranten, eiendommene Kongsveien 21 og 23, og rester etter den gamle 
bygrensa mellom Oslo og Aker sogn.  
 
Kulturminnene er en ressurs med tanke på videreutvikling av området til rekreasjonsformål. 
Tilrettelegging og aktiv formidling av kulturminnene skal være en viktig del av konseptet for parken. 
Ettersom området er meget rikt på kulturminner med stor tidsdybde vil det være en hovedutfordring å 
få kartlagt arealene med tanke på hvor tiltak vil være minst konfliktfylt. Særlig verdifulle arealer skal 
vurderes sikret som spesialområde – bevaring (hensynssone i ny plan- og bygningslov).  
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Friluftsliv 
Utøvelse av friluftsliv krever tilrettelegging og aktuelle tiltak er utbedring og differensiering av stier 
og turveinett. Turdraget diagonalt over sletta fra Brannfjell til Ekebergrestauranten er definert som en 
viktig gangforbindelse som bør sikres og videreutvikles reguleringsmessig. Det samme gjelder 
Kjærlighetsstien langs Kongsveien og videre sørover ved Sjømannsskolen. Med utbyggingen i 
Bjørvika vil Ekebergområdet få økt betydning som nærrekreasjonsområde. Planen må ta høyde for 
utfordringer knyttet til vesentlig økt bruk. En viktig premiss for utvikling av området er at det skal 
oppleves tilgjengelig for alle, og ikke virke ekskluderende for enkelte brukergrupper. 
Ved omdisponering av friområder skal det skaffes erstatningsareal med minst samme størrelse og 
kvalitet. Det må avklares om kravet om erstatningsareal også gjelder dersom eksisterende anlegg til 
for eksempel parkering, idrett, camping mm innenfor det regulerte friområdet gis et reguleringsformål 
som samsvarer med faktisk arealbruk. 
 
Biologisk mangfold 
Ekebergskråningen naturreservat ble vedtatt av Kongen i statsråd 27.06.08. Planområdet grenser inntil 
naturreservatet, og tiltakene i planen vil bli avklart i dialog med fylkesmannen. Selv om de viktigste 
områdene for biologisk mangfold er sikret gjennom fredningen etter naturvernloven, skal planen 
utformes slik at lokalisering og utforming av anlegg/tiltak ikke fører til en unødvendig forringelse av 
leveområdene til planter og dyr. 
 
Trafikkforhold 
Det er viktig å få avklart behovet for parkeringsdekning for besøkende til parken. Videre er det behov 
for å stramme opp og avgrense parkeringsarealene i området. 
 
Samferdselsetaten har i samarbeid med Kollektivtransportproduksjon AS igangsatt en reguleringsplan 
for høystandard gang-/sykkelvei og ny trikketrasé langs Kongsveien. Det er foreslått anleggelse av 
nytt trikkestopp ved Sjømannsskolen som innebærer skjæringer i terrenget. Det skal i planarbeidet 
vurderes om utformingen av holdeplassen kan knyttes opp mot skulptur- og kulturminneparken. 
Planavgrensningen mot planen for Ekebergsletta må tilpasses ift dette. 
 
Reguleringsplan for Ekebergsletta med omkringliggende skogsområder 
Parallelt med dette planarbeidet utarbeider Plan- og bygningsetaten reguleringsplan for Ekebergsletta 
med omkringliggende skogsområder. Det legges opp til tett samarbeid mellom de to planprosessene. 
Det vil være behov for samordning som bl.a. sikrer sammenheng i turveisystemet og atkomst til 
gondolbanen. 
 
Reguleringsplan for Konowsgate 1–3 
Planarbeidet skal koordineres mot pågående reguleringsplanarbeid for Konowsgate 1–3, samt planene 
for utvidelse av sykkel/trikketrasé langs Kongsveien for å sikre en best mulig løsning for tilknytning 
av stien mot bebyggelsen i Gamlebyen. Dette punktet framstår i dag som lite inviterende for bruk av 
området. 
 
 
9. Utredningsbehov 
 

9.1 Eksisterende kunnskap 
 

Vedtatte kommunedelplaner, bystyremeldinger og program (omtalt ovenfor) gir faglig 
bakgrunnskunnskap innen temaene friluftsliv, grønnstruktur og kulturminnevern.  
 
I tillegg foreligger følgende bakgrunnsmateriale: 

• Landskaps- og kulturmiljøanalyse for Ekebergsletta med omkringliggende skogsområder, 
Asplan Viak 2009. 

• Utkast til plan for bruk av Ekebergsletta, Friluftsetaten 27.06.03  
• Bruks- og skjøtselsplan for Ekeberg, Park- og idrettsvesenet desember 1982 
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• Kartlegging av naturverdier på Ekeberg, BioFokus 29.10.08 
• Ekeberg og Ekebergsletta – miljø og natur, geologi/landskap, Eikabergtinget 21.04.07  

 
9.2 Nye utredninger 
 

Utredningsbehov 
• Arkeologiske undersøkelser av kartfestede tiltak og inngrep som krever dispensasjon i forhold til 

kulturminneloven. 
 

• Som bilag til planskisse – alternative illustrasjonsplaner med ulike grad av eksponering av 
skulpturene, hvorav ett alternativ med ett kunstverk med landemerkefunksjon i et samspill med 
Sjømannskolen og Ekebergrestauranten, og evt. gondolbanens toppstasjon. 

 
Forhold som må belyses grundig i planbeskrivelsen 
• Standard på turveier/-stier og evt. egne ridestier. 
• Planlagt belysning, spesielt i forhold til fjernvirkning. 
• Behov for bygg til publikumsfunksjoner og tekniske installasjoner (toaletter med mer). 
• Trafikkløsninger, inkl. atkomst, parkering for bil og sykkel og tilrettelegging for turistbusser. 
• Kriminalitetsforebyggende tiltak (hærverk på skulpturer med mer). 
• Universell utforming. 
 
 
10. Alternativvurderinger 
 

10.1  0-alternativ 
 

Det vil ved vurdering av konsekvensene av tiltaket bli lagt til grunn et 0-alternativ definert som den 
mest sannsynlige utviklingen av området uten tiltaket. Dette defineres som at området blir værende 
som i dag uten store oppgraderinger av infrastruktur og med samme skjøtselsnivå. 
 
10.2 Alternativvurderinger ift automatisk fredete kulturminner og prioriterte områder for 
biologisk mangfold 
 

I planområdet vil det være en viktig oppgave å finne fram til lokaliseringer som både ivaretar hensynet 
til et konsept for parken (skulpturer, kulturminner, bekkeløp og vannspeil) uten at dette vil innvirke 
negativt på kulturminnene og biologisk mangfold. Det vil bli gjennomført forundersøkelser ift 
automatisk fredete kulturminner i regi av Byantikvaren i 3 faser, og resultatene av dette vil bla ligge til 
grunn for utarbeidelse av ulike alternativer for etablering av parken. 
 
10.3 Omfang og utforming av parkering 
 

Behovet for parkering og lokalisering av parkeringsplasser ifm med tiltaket vil bli vurdert i 
sammenheng med reguleringsplanarbeidet for Ekebergsletta og omkringliggende skogsområder. Det er 
behov for å vurdere både omfang, lokalisering og utforming av parkeringsplassene på Ekeberg som 
helhet, da det ikke er gitt at dagens ordninger vil ivareta nye behov. Det vil derfor kunne bli behov for 
å vurdere alternative lokaliseringer. Videre vil parkeringskapasiteten i område påvirke valg av 
transportmiddel. Ut fra hensynet til utvikling av miljøvennlige transportløsninger legges det opp til en 
vurdering av omfanget av parkeringsplasser i planområdet. 
 
10.4  Gondolbanens landingspunkt 
 

Gondolbanens landingspunkt er regulert inn i reguleringsplan for Bjørvika-Bispevika-Lohavn fra 
27.08. 2003. Innregulert trasé gir mulighet for alternative lokaliseringer av en endestasjon. 
Lokale faktorer i planområdet som påvirker lokaliseringen er: 

• Kulturminner (det ble ikke foretatt forundersøkelser ift automatisk fredete kulturminner ifm 
Bjørvika-reguleringen) 
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• Visuelt inntrykk fra byen mht vegetasjonsrydding i trasé og størrelse og plassering av bygning 
for endestasjonen 

• Best mulig tilgjengelighet ift universell tilgjengelighet  
 
Faktorer utenfor planområdet er: 

• Tekniske og byplanmessige løsninger ift mastelokalisering i Bispevika. 
• Lokalisering av endepunktet på Paulsenkaia.  
 

Hvis gondolbanen realiseres, vil dette innvirke på konseptene for utvikling av skulptur- og 
kulturminneparken. Dersom realiseringen ikke blir avklart i forprosjektfasen, må det i planarbeidet 
vurderes alternativer med og uten gondolbane. 
 
 


