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Uttalelse til planprogram for utarbeidelse av reguleringsplan for skulptur- og 
kulturminnepark Ekeberg – saksnummer 2009/01155 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Det vises til planprogram datert 28.04.09 med høringsfrist 05.06.09. Under følger 
min høringsuttalelse – oppsummert og utdypende, som bes tas til følge. 
 
Uttalelsen konsentrerer seg om selve planprogrammet, men det er også gitt 
kommentarer og konklusjoner til resultatene som har fremkommet av utredningene 
”Landskaps- og kulturmiljøanalyse for Ekebergsletta med omkringliggende 
Skogområder” og ”Kartlegging av naturverdier på Ekeberg”. I tillegg har jeg hentet ut 
data fra www.artsdatabanken.no og www.naturbase.no, da disse nettstedene gir 
supplerende informasjon om naturverdiene. 
 
 
OPPSUMERET KOMMENTARER/UTTALELSE TIL PLANPROGRAMMET 
 
Planprogrammet er mangelfullt. Under er høringsinnspillenes essens presentert:  
 
1) Hele Ekeberg-området må vurderes i sin helhet før det eventuelt lages en 

reguleringsplan for en skulpturpark. Området der en slik park er foreslått 
etablert, er helt uegnet ut fra både kulturminner og naturmiljø. Området tåler 
dårlig inngrep. 

 
2) Det er ikke gitt noen forklaring på hvorfor man anser det som viktig å omgjøre 

en mer enn 100 år gammel skog til park. Inngrep i skogen og Ekeberg-åsen er 
også i seg selv i konflikt med visjonene for området. Hvordan intensjonene og 
målene i Grøntplan for Oslo og Byøkologisk program kan oppfylles ved å 
omgjøre en skog til park gjennom omfattende fraksjonering, er heller ikke 
belyst. 

 
3) En oppsplitting i området/fraksjonering vil medføre endringer i naturmiljøene 

og de ulike naturtypene som finnes i skogområdene her. Problemstillingene 
rundt dette bør belyses og beskrives bedre.  

 



4) Intensjonene i planprogrammet anses å være dekkende for utfordringene med 
å eventuelt tillate inngrep i et sårbart område som både innehar viktige 
naturverdier/ naturtyper og kulturminner fra førhistorisk tid frem til i dag. Det 
bør likevel fremkomme tydeligere hvem man har tenkt skal stå for 
utarbeidelsen av det endelige planprogrammet. Det bør også fremkomme om 
arbeidet med planprogram og eventuell reguleringsplan skal utlyses offentlig. 

  
5) Naturvernorganisasjoner få mulighet til å komme med innspill etter 

høringsfristen. Dette fordi de ikke er tatt med i referansegruppen på like linje 
som organisasjoner som ivaretar kulturminner og –miljø per i dag. 
Sammensetningen av referansegruppen er således ikke representativ ut fra 
Miljøverndepartementets krav for ivaretakelse av fagområder/ fagutredninger. 
Gruppen har en ensidig fokusering på kulturminner og –miljøer. 

 
6) Anbefalinger gitt i underlagsdokumentene bør følges opp både med hensyn til 

videre arbeid og driftstiltak. Underlaget for planprogrammet er ellers svært 
mangelfullt. Det er foreslått en rekke tilleggsutredninger i denne uttalelsen. 
Disse bør foreligge før man eventuelt starter med utarbeidelse av en 
reguleringsplan.  

 
7) Arealbehovet for eventuelle skulpturer, skulpturgrupper og endestasjon for en 

gondolbane er ikke beskrevet. Det bør gjennomføres et arealregnskap for å 
synliggjøre inngrepenes størrelse – inklusive tilgangen til dette. Dette vil gi 
informasjon om skogen vil kunne bli delt opp/ fraksjonert. Miljøeffektene av en 
slik fraksjonering må da også vurderes. Drift av eventuelle skulpturer og 
infrastruktur knyttet til disse, samt driften av en eventuell gondolbane med 
infrastruktur må inngå. 

 
8) Etterlevelse av ulike lovverk for naturmiljøet er ikke berørt, og må tas inn. 

Dette gjelder også dagens drift av området. Kommunen har videre en 
selvstendig plikt til å skjøtte skogen blant annet for å fjerne fremme arter og 
hindre at disse spres. Når man legger frem et 0-alternativ, så bør det følge med 
en beskrivelse av hva dette innebærer av oppgaver i dag. 

 
 
Underlagsdokumentene gir klare anbefalinger til at man kun bør tillate mindre, 
avgrensede inngrep – og det gjenstår kun et mindre område nær Ekeberg-
restauranten som ikke bør reguleres som spesialområder med hensyn på enten 
landskap, kulturmiljø eller naturmiljø. Planprogrammet synes derfor ikke å bygge 
på konklusjonene og anbefalingene gitt i landskaps- og kulturmiljøanalysen og 
notatet om naturmiljø, men derimot å stille alt åpent. Dette gir inntrykk av at man 
setter utredningene til side/ ikke tilleggere disse utredningene vekt. 
 
 
Denne uttalelsen inneholder også en oppsummert vurdering etter sammenstilling 
av underlagsdokumentene, med egne konklusjoner.



UTDYPENDE KOMMENTARER/UTTALELSE TIL PLANPROGRAMMET 
 
1) Formålet 
I formålet beskrives at hensikten med planarbeidet er å utarbeide forslag til en skulptur- og 
kulturminnepark på Ekeberg. Videre skal planarbeidet videreføre sikringen av området som 
offentlig friområde, og sette rammer for utviklingen av området ut fra en avveining mellom 
friluftslivs-, naturvern- og kulturminneinteresser. 
 
Man har en visjon om både å lage en skulptur- og kulturminnepark, samtidig som man sikrer 
områdets enestående natur, kulturhistoriske verdier og karakteristiske landskap og legger til rette 
for at allmennhetens muligheter for rekreasjon og friluftsaktiviteter ivaretas og 
videreutvikles.  
 
Uttalelse 
Det som ikke fremgår av formålet er hvorfor man anser det som viktig å omgjøre en mer 
enn 100 år gammel skog til park. Skogen og Ekeberg-åsen er i seg selv en viktig 
identitet i byen. Inngrep som splitter opp dette bildet vil i seg selv være i konflikt med 
visjonene. En oppsplitting vil også medføre endringer i naturmiljøene og de ulike 
naturtypene som finnes i skogområdene her. Problemstillingene rundt dette bør belyses 
og beskrives bedre. 
 
2) Krav om KU 
Det opplyses at Plan- og bygningsetaten etter konferering med Miljøverndepartementet, 
har vurdert at tiltaket og å eventuelt regulere skogen til en skulpturpark, kommer inn 
under bestemmelsene vedrørende ”Temaparker” i forskrift om konsekvensvurderinger. 
Planprogammet er så ledes tenkt å forstås som en disposisjon for det videre 
planarbeidet.  
 
Planprogrammet 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. 
 
Uttalelse 
Intensjonene anses å være dekkende for utfordringene med å eventuelt tillate inngrep i 
et sårbart område som både innehar viktige naturverdier/ naturtyper og kulturminner 
fra førhistorisk tid frem til i dag. Det bør likevel fremkomme tydeligere hvem som skal 
stå for utarbeidelsen av det endelige planprogrammet og om arbeidet med planprogram 
og eventuell reguleringsplan skal utlyses som offentlig konkurranse.  
 
Uansett er det viktig at oppdragsforespørselen ivaretar alle momenter fra dagens 
allerede utlagte bakgrunnsdokumenter og innspillene som innkommer gjennom 
høringsrunden. Videre bør naturvernorganisasjoner få mulighet til å komme med 
innspill etter høringsfristen. Dette fordi de ikke er tatt med i referansegruppen på like 
linje som organisasjoner som ivaretar kulturminner og –miljø per i dag. 
 
Gjennom oppdragsforespørselen/ utlysingen må det også sikres at supplerende 
utredninger gjennomføres - både supplerende undersøkelser med hensyn på/ kartlegging 
av artsmangfold i hver av skogens ulike naturtyper, og oppfølginger anbefalt i 
underlagsdokumentene, samt forslag som fremkommer i denne høringsrunden og etter 
innspill fra naturvernorganisasjonene. 



  
3) Bakgrunn 
 
C. Ludens Ringnes Stiftelse har kommet med forslag om å finansiere etablering og drift 
av en skulpturpark på Ekeberg. I planprogrammet heter det at ”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.” 
 
Videre heter det at ”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.” 
 
Uttalelse 
Teksten, må etter min mening forstås slik at man først skal vurdere området som helhet, 
så vurdere hvor grensene mellom en eventuell skulpturpark og Ekeberg-områdets ulik 
bruk ellers bør settes, for så å lage reguleringsplaner. Dette må komme tydeligere frem 
og være premisser i utarbeidelsen av planprogrammet.  
 
Ved sammenstilling av underlagsdokumentene, kan det nevnes at skogområdet ønsket 
omgjort til skulpturpark, fremkommer som lite egnet både med hensyn på naturmiljø, 
landskap og kulturminner og –miljø. Når det gjelder naturmiljø, vil den nye loven om 
biomangfold (antas å bli vedtatt før sommeren 2009) også kreve at naturmiljø som 
verken har spesielt vern eller som har truete /rødlistete arter, blir bedre ivaretatt/ sikret 
enn gjennom dagens lovverk. Biomangfoldsloven vil bli gjeldende for hele Ekeberg-
området så fort den er vedtatt. Det må derfor tas høyde for føringene denne gir allerede 
nå. 
 
Når det gjelder drift av en eventuell skulpturpark, må en slik avtale forplikte over lang 
tid, og avtalen må gjøres offentlig. Vilkårene for driften bør legges av kommunen og 
være av en slik art at den sikrer områdets kulturminne og –miljø, naturverdier og 
landskap – herunder basert på anbefalingene gitt i underlagsdokumentene. Dette slik at 
kommunen ikke må overta noe som medfører økte driftsutgifter utover det som følger av 
dagens drift og kommunes selvstendige ansvar som følge av ulike lovverk, for noe andre 
har fått gjennomført. Dette må gjelde både eventuelle skulpturer og om gondolbanen 
etableres. 
 
4) Beskrivelse av tiltaket 
Uttalelse 
For en eventuell skulpturpark er beskrivelsen er svært mangelfull med hensyn på  
• Arealet av skogen som helhet som er ønsket avsatt til skulpturpark 
• Andelen av skogen som er ønsket avsatt til skulpturpark (hva blir igjen) 
• Hvilke områder av delområdene A og C oppgitt i landskaps- og kulturmiljøanalysen 

som berøres av en eventuell skulpturpark (ønsket område) 
• Hvor store areal som vil kunne trenges til skulpturene 
• Hvordan skulpturene er tenkt plassert – grad av oppdeling/ fragmentering – 

herunder eventuelle forslag til nye stier og veier 



• Hvor stor andel av områdene A og C som blir igjen av dagens skog 
 
100 skulpturer vil tilsvare, om de plasseres enkeltvis, at det plasseres en skulptur i 
annenhver hage i boligområdene på Ekeberg! Rundt disse skulpturene skal antakelig 
skogen ryddes/ holdes borte slik at skulpturene kommer til sin rett, og det skal være 
mulig å komme til disse for rengjøring og annet vedlikehold. Summen av slike småareal 
vil kunne gi en omfattende oppdeling i skogen med tilhørende stier. Dette er grunnlaget 
for at arealbeslaget bør beregnes. 
 
For en eventuell endestasjon for gondolbane er beskrivelsen er svært mangelfull med 
hensyn på  
• Arealet av skogen som må avsettes til selve stasjonen og øvrig infrastruktur – 

herunder tilkomstveier for drift og vedlikehold av gondolbanen, stasjonen og 
toaletter mv, samt eventuell persontransport 

• Andelen av skogen arealet over utgjør 
• Hvilke områder av delområdene A og C oppgitt i landskaps- og kulturmiljøanalysen 

som kan være aktuell/ ønsket brukt til endestasjonen 
• Hvor stor andel av områdene A og C som blir igjen av dagens skog 

 
I tillegg må en eventuell utplassering av skulpturer ses i sammenheng med en eventuell 
endestasjon for en gondolbane. 
 
I landskaps- og kulturmiljøanalysen vises det til Kristiania kommunes vedtak i 1889, der 
det vises til at det ble ansett som en viktig kommunal opp ave å skaffe tilveie offentlige 
anlegg hvor byen befolkning kan nyte frisk luft og finne adspredelse i vakker natur. Det 
som ikke er nevnt er at når kommunen kjøpte 800 daa av Ekeberg-skråningen, så var 
dette også ”for å hindre at skoven blir ganske uthugget og bedekket med uskjønn 
bebyggelse.” At kommunens politikere den gang la føringer på Ekeberg-skråningen, 
gjør at vi i dag har en flott skog med mange naturverdier, samt at kulturminnene ikke er 
ødelagt! 
 
5) Avgrensning av planarbeidet 
Planområdet omfatter regulerte friområder i kommunalt eie i Ekeberg-skråningen/-
skrenten. Planområdet ligger innenfor gnr/b.nr 151/5, 152/9 og 235/48. Videre er 
planene som berøres listet opp. 
 
Uttalelse 
Presentasjonen av planarbeidets avgrensning er stort sett i tråd med vanlig praksis, men 
lesbarheten bør bedres. Med dette mener jeg at kartet som presenteres bør påføres 
gårds- og bruksnumrene med avgrensninger, samt de ulike foreliggende reguleringer 
med avgrensninger. Videre bør det være en henvisning til hvor informasjonen som 
ligger i reguleringene kan hentes fra. 
 
6) Planprosess og fremdrift 
Uttalelse 
Figuren som presenteres for organiseringen har en klar vekt på kultur og kulturminner 
og –miljøer. Naturmiljøet som både er en viktig forutsetning fra Miljøverndepartementet 
å ivareta/ utrede i forhold til og som følge av registreringer i området ønsket brukt til 
skulpturpark, er ikke tatt med. Dette gjelder både organiseringen innad i kommunen og 
som en del av referansegruppen. Det er ikke nok at Fylkesmannen i Oslo og Akershus er 



representert, da de er myndighet og klageinstans (eventuelt også involvert ved 
fremsetting av innsigelser). Miljøorganisasjoner bør inviteres inn og inviteres til å 
komme med innspill.  
 
Som følge av at miljøfaglige interesseorganisasjoner mangler i referansegruppen, bør 
disse inviteres til å uttale seg i saken utover fristen satt for uttalelse til planprogrammet. 
Dette fordi kravene satt av Miljøverndepartementet ikke er oppfylt slik organiseringen 
er i dag, og nivået og omfanget av kartlegging og analyser av naturmiljøet er 
mangelfullt ivaretatt så langt. 
 
7) Opplegg for medvirkning 
Uttalelse 
Kommentarer er gitt over. 

 
8) Føringer i planarbeidet 
Plan- og bygningsetaten har gitt noen foreløpige vurderinger og føringer i dette 
kapittelet. Det vises ti ulike retningslinjer og planer vedtatt i kommunen, samt pågående 
reguleringsarbeid. 
 
Uttalelse 
Plan- og bygningsetatens foreløpige uttalelse er en enkelt opplisting som ikke tar frem 
konkrete mål og føringer fra Grøntplanen for Oslo og Byøkologisk program. Aktuelle 
punkter her bør hentes frem fra disse planene, og det bør gis en vurdering av hvordan 
og under hvilke vilkår målene som er satt vil bli ivaretatt og nådd, for de aktuelle 
skogområdene som er ønsket brukt til skulpturpark. Disse vurderingene kan også 
ivaretas gjennom nye utredninger under punkt 9 i planprogrammet. 
 
Nyere regelverk – herunder for eksempel kommende biomangfoldslov – er ikke omtalt. 
Utredninger og vurderinger for å etterkomme kravene i disse bør utføres. 
 
Det er heller ikke utført en faktisk vurdering av verdien av dagens skog – herunder å 
bevare denne som skog. Dette må også gjøres. 
 
I tillegg er det nye krav om tilrettelegginger for bevegelseshemmede – og oppfyllelse av 
forskrift om universell utforming. Dette punktet er heller ikke kommentert eller vurdert – 
ei heller er det gitt noen forslag til grad av tilgjengelig som er 1) ønsket og 2) påkrevd. 
Arealbehovet her må også fremkomme. 
 
9) Nye utredninger 
Liste over eksisterende kunnskap og behov for tilleggsutredninger er presentert.  
 
Uttalelse 
Listen er mangelfull – særlig med hensyn på naturmiljø om miljøpåvirkning av ønskede 
inngrep. Under er en liste over mangler jeg kommer på, men den er antakelig ikke 
utfyllende: 
• Nyere regelverk – herunder for eksempel kommende biomangfoldslov – er ikke 

omtalt. Utredninger og vurderinger for å etterkomme kravene i disse bør utføres. 
• Det er heller ikke utført en faktisk vurdering av verdien av dagens skog – herunder å 

bevare denne som skog. Dette må også gjøres. 



• Endring av lokalklima ved å hugge i skoge:. Hvordan vil dette endre og påvirke 
levevilkårene for planter og dyr?  

• Klimaendringene må berøres sammen med vannbalansen / hydrodynamikken – også 
påvirkningen av lokalklimaet. 

• Innføring av nye biotoper: Etablering av vannspeil – Bør konsekvensvurderes – 
herunder vanndynamikken i området – og særlig området som i dag mates med vann 
og hvor denne matingen har gitt en naturtype av lokal verdi som bør vernes/ 
opprettholdes. 

• Belysning av nye områder – inklusive eventuelle skulpturer og området til den 
eventuelle gondolbanen: Påvirkningen på planteliv og dyreliv må utredes. Lys er en 
uønsket forurensning – dvs. den kan medføre endret livsførsel som kan påvirke 
reproduksjonen, oppvekst- og fødeforholdene. 

• Driften av en eventuell skulpturpark: Hva skal inngå i henholdsvis sommerdriften og 
vinterdriften for skulpturparken og tilgjengeligheten må fremstilles og det bør gjøres 
en evaluering av betydningen av dette på biologien og kulturminnene – herunder 
brukens av maskiner og maskinenes forutsetninger. 

• Inngrep i dagens naturmiljøer: Hvordan vil disse inngrepene påvirkning områdene 
som er avsatt til naturreservatet? Hvordan vil forslag til drift kunne påvirke? Hva 
må etableres av ”beskyttelsestiltak”?  

• Utdypende kartlegging av fremmede arter og lokalt fremmede arter: En mer 
utdypende kartlegging bør synliggjøre hva som må til av driftstilpasninger/ inn i 
funksjonskontraktene for drift av området – enten det pålegges kommunen eller 
Ringnes’ stiftelse. 

• Behovsanalyse for en eventuell gondolbane: Det bør utføres en analyse som 
synliggjør transportbehov, hvor ofte banen vil bli benyttet og til hvilken kostnad. 
Gondolbanens supplement til dagens kollektivtransport bør belyses. Kommentar: I 
dag er det 2 trikkeruter + 2 busslinjer som fører en enten på nedsiden eller 
oversiden av Ekeberg-området som frakter folk til og fra jobb og fritidsaktiviteter i 
området. Disse tilbudene bør heller forsterkes enn forringes. En eventuell 
gondolbane må kun være et tillegg. 

 
10) Alternativvurderinger 
Under punktet er det listet noen hovedpunkter: 0-alternativet, Alternativvurderinger ift 
automatisk fredete kulturminner og prioriterte områder for biologisk mangfold, Omfang og 
utforming av parkering og Gondolbanens landingspunkt. 
 
Uttalelse 
Punktene er enkelt presentert og beskriver i liten grad hva som inngår eller skal legges 
til grunn ut fra føringer gitt av Oslo kommune. 
 
0-alternativet 
”Alternativet” bør beskrives nærmere – herunder hva som inngår i dagens skjøtsel/ 
drift. Uansett kan ikke kommunen fraskrive seg ansvar for å skjøtte skogen, og ikke 
foreta seg noe. Kommunen har i henhold til norsk lov, et selvstendig ansvar for å skjøtte 
skogen slik at introduksjon og spredning av fremmede arter unngås. Fremmede arter må 
fjernes. I tillegg har kommunen også et selvstendig ansvar når det gjelder å følge nytt 
regelverk innen miljøområdet, å ta føringene inn i egne skjøtselplaner. 
 
Kommunen anbefales å innarbeide forlagene til drift som har fremkommet gjennom 
utredningene ”Landskaps- og kulturmiljøanalyse for Ekeberg-sletta med 



omkringliggende Skogområder” og ”Kartlegging av naturverdier på Ekeberg”, i sine 
drift- og vedlikeholdsrutiner for Ekeberg-området. 
 
Å la skogen selv ”gå sin gang” er i seg selv ingen negativ holdning, så lenge punktene 
over ivaretas. Skogen er relativt ung – ca 100 år. Den vil over tid kunne bli mer 
sammensatt, og enda rikere enn i dag.  
 
Kulturminner + prioriterte områder for biologisk mangfold 
Det er en ensidig fokus på kulturminner- og –miljø i fremstillingen. Naturmiljøet og 
nye føringer for ivaretakelse av dette, er ikke beskrevet! 
 
Parkering 
Kommunens parkeringsrestriksjoner og ønsker om redusert bilbruk bør legges til grunn. 
Det er viktig å fremme og forbedre tilbudet i dagens kollektivtransport. Bruk av 
parkeringsavgift bør vurderes som tiltak – og til kostnader som gjør kollektivtilbudet 
mer attraktivt.  
 
Punktet som det er beskrevet i dag, bør være en av utredningene under punkt 9. 
 
Gondolbanens endepunkt 
Det vises til byutviklingsplanen for Bjørvika fra 2003, som grunnlaget for å vurdere 
dette. Alternative områder bør vurderes, men er i dag foreslått ca 100 meter bak 
Ekerberg-restauranten. Dette er et svært uegnet område både ut fra kulturminnene og 
naturmiljøet i området. Innspill ellers vedrørende dette, er gitt under punkt 9. 
 



 
KORT OPPSUMMERING AV RESULTATENE SOM HAR FREMKOMMET AV UTREDNINGENE  
”LANDSKAPS- OG KULTURMILJØANALYSE FOR EKEBERGSLETTA MED 
OMKRINGLIGGENDE SKOGOMRÅDER” OG ”KARTLEGGING AV NATURVERDIER PÅ 
EKEBERG” 
 
Innledende kommentar 
Landskaps- og kulturmiljøanalysen er godt gjennomarbeidet og gir klare anbefalinger. 
Den har en god, oppsummert presentasjon av kulturminnene i området gjennom tidene, 
og hvordan landskapet kan leses og oppfattet både inne området i seg selv og på 
avstand. Notatet som omfatter kartleggingen av naturverdier er derimot et enkelt notat 
med hovedoppsummering av registreringer. Naturverdiene har så ledes fått en svært 
enkel vurdering i forhold til landskaps- og kulturmiljøvurderingene. Dette er svært 
uheldig, og bør bedres. 
 
Resultater fra utredningene 
Under har jeg hentet ut informasjon som gjelder området som er til vurdering for 
etablering av en skulpturpark. 
 
 
Ekeberg-skrenten og Ekeberg-skråningen 
 
I landskaps- og kulturmiljøanalysens kapittel om Ekeberg-skråningens fjernvirkning 
(fra side 28), synliggjør både hvor markant Ekeberg-skråningen fremstår i bybildet og 
hvor viktig dette skogkledte element er. Bildene og ortofotoene som viser plasseringen 
av den planlagte endestasjonen for gondolbanen synliggjør godt hvordan ulike større 
inngrep blir svært tydelige og forstyrrende i Ekeberg-skråningens egenart/ uttrykk. 
 
I landskaps- og kulturmiljøanalysens kapittel med vurdering av landskapets verdi og 
sårbarhet (fra side 103), heter det at Ekeberg-skrenten og Ekeberg-skråningen har stor 
verdi og er svært sårbar (stor sårbarhet).  
 
Den store verdien er knyttet til at området forsterker byformen og utgjør et spesielt godt 
totalinntrykk. Området har også spesielt gode visuelle karakterer eller utgjøre et spesielt 
godt totalinntrykk.  
 
Stor sårbarhet betyr at området har liten tåleevne for endringer. Områder med stor 
sårbarhet, er områder som eksponerer seg mot store områder, der en terrengform har 
fremtredende formasjoner og silhuetter som vil endres /ødelegges av et stort anlegg ved 
for eksempel store terrenginngrep eller visuell barrierevirkning, og bratte skråninger og 
overgangssoner mellom flatt og bratt terreng og høy og lav vegetasjon. Alle med unntak 
av ett av punktene over, er gjeldende for Ekeberg-skrenten og –skråningen. 
 
I landskaps- og kulturmiljøanalysens kapittel med vurdering av kulturmiljøets verdi og 
sårbarhet (fra side 130 – Ekeberg-skråningen nord), heter det at kulturmiljøet i området 
har middels til stor verdi og stor sårbarhet. 
 
Verdien er begrunnet i sporene og fragmentene fra forhistorisk og historisk tid. Det er 
også spor etter lange tradisjoner for uttak av steinressurser, og flere av bygningene er 
vedtaksfredet eller på ”gul liste”.  



 
Sårbarheten er begrunnet med det store potensialet for nye funn av automatisk fredede 
kulturminner og det er svært sårbart med hensyn på alle typer nye tiltak – inklusive 
arealbeslag. Endringer og terrenginngrep i Ekeberg-skråningen virker i tillegg til den 
lokale virkningen, også inn på opplevelsen av kulturminnene lenger opp, og forstyrrer 
det frie/ vide utsynet mot nord og vest fra dette kulturmiljøet (områdene omtalt under). 
 
I naturverdinotatet tilsvarer lokalitet 389 med kjerneområdene 6,7 og 8, Ekeberg-
skrenten, og lokalitet 597 med kjerneområde 5, Ekeberg-skråningen. (Se Vedlegg 1 for 
å identifisere lokalitets- og kjerneområdenumrene.) 
 
Av notatet fremgår det at Ekeberg-skrenten har en rik, verneverdig bestand av 
edelløvskog, og den relativt homogene utformingen med lønn og ask i tresjiktet er også 
sjeldent i Oslo kommune. I følge Artsdatabanken finnes også bakkemaure, som er en 
nær truet art. Videre fremgår det av Naturbase (se Vedlegg 2) at området er definert å 
ha nasjonal stor verdi.  
 
Ekeberg-skråningen er i mindre grad omtalt i naturmiljønotatet, med unntak av 
kjerneområde 5 innen lokalitet 597. 
 
Ser man de to utredningene samlet og supplerer med informasjonen fra 
Artsdatabanken og Naturbase kan kun litt tynning tillates i skogen, og nye stier og 
veier, og verken større eller mindre installasjoner bør tillates. 
 
Det er i naturmiljønotatet videre presisert at løvskogen ikke må fragmenteres videre 
eller at man lager installasjoner som fører til at man må pleie skogen unødvendig mye. I 
landskaps- og kulturmiljøanalysen, heter det at enkel skjøtsel vil fremheve og forsterke 
gamle veifar, sikre og forsterke utsiktpunkt, og legge til rette for en bedre oppfattelse av 
de kvalitetene som finnes. Mindre tiltak bør tilpasses terreng og eksisterende fredete og 
verneverdige bygningsmiljø. Skilting og merking av kulturminnene anbefales slik at 
publikum kan ta hensyn til kulturminnene, slik at de blir mer synlige og man samtidig 
blir oppmerksomme på disse. 
 
 
Skogsområdene nord og vest for Ekeberg-sletta 
 
I landskaps- og kulturmiljøanalysens kapittel med vurdering av landskapets verdi og 
sårbarhet (fra side 110), heter det at Skogsområdene nord og vest for Ekeberg-sletta har 
stor verdi og middels sårbarhet.  
 
Når det gjelder verdivurderingen så gjelder den ovenstående teksten. Middels sårbarhet 
betyr at området har middels tåleevne for endringer. Områder der terrengform, 
fremtredende formasjoner og silhuetter vil bli negativt påvirket, men ikke totalt endret, 
områder som grenser mot overgangssoner mellom flatt og bratt, og områder der struktur 
og skala til en viss grad kan integrere et tiltak uten at verdien i området endres. 
 
5) Kapittelet med vurdering av kulturmiljøets verdi og sårbarhet (fra side 128 – 
Ekebergsletta nord og Ekebergskråningen vest), heter det at området har stor verdi og 
stor sårbarhet.  
 



Verdien er begrunnet i de historiske hendelsene i området. Sårbarheten er begrunnet i at 
alle typer nye tiltak anses kan bidra til å bryte den historiske sammenhengen. 
 
I notatet om naturverdier, er lokalitet 1253 definert som gammel furuskog, med forhold 
med stort potensial for en interessant innsektsfauna med mulighet for å finne sjeldne 
insekter. Det er også potensial for å finne sjeldne sopper. 
 
Kjerneområde 4 som ligger innenfor lokalitet 1253, er den frodigste delen av lokaliteten. 
Vegetasjonstypen her er sjelden, og det er funnet en sjelden – og truet soppart.  
 
I Naturbase anses hele område 1253 sammen med sydlige del av lokalitet 2220 og 
lokalitet 1251 som lokalt viktig. Dette blant annet fordi det finnes få slike rike gran- og 
furuskoger med meget høy bonitet igjen i Oslo. Lokalitet 1253 utgjør bare en liten del 
av det totalt 170 daa store området som utgjøres av denne skogtypen.  
 
 Det vil være svært uheldig med inngrep her og i området ovenfor som bidrar til at 
kvaliteten opprettholdes. Dette er området/svært nær området som er inntegnet som 
arealet aktuelt for plassering av endestasjonen for en gondolbane. 
 
 
I landskaps- og kulturmiljøanalysen, anbefales det at man kun bør åpne for  
• Oppgradering og vedlikehold av eksisterende veinett.  
• Mulig omlegging av noen av veiene. 
• Tilrettelegging for friluftsbruk for å sikre helleristninger og gravfelt mv. 
• Skjøtsel i form av vegetasjonsrydding for å hindre skader på de automatisk 

fredede kulturminnene. 
• Skjøtsel i form av vegetasjonsrydding for å få frem igjen viktige landskapstrekk 

og for å åpne de visuelle siktlinjene. 
• Fjerning/ flytting av gjerder som har skadet/ skader kulturminner dirkete. 
• Fjerning/ flytting av gjerder som forstyrrer kulturminner visuelt. 
 
Se også Vedlegg 3 hvor aktuelle utdrag fra utredningen er limt inn. 
 
Legger man inn hensynene anbefalt i notat vedrørende naturmiljøet, bør inngrep unngås, 
men fremmede arter bør fjernes. Kjerneområdet 4 og 2 bør søkes bevart.  
 
 
Oppsummert 
 
Begge utredningene viser tydelig hvor viktig Ekeberg-området som er foreslått omgjort 
til skulpturpark, er både som kulturmiljø og landskapsform og hvilke naturverdier 
området rommer. Utredningene viser både alene – og sammen, at inngrep her vil få en 
svært uheldig virkning. Inngrep i skogen bør derfor ikke tillates. 
 
Resultatene i de to utredningene er svært viktige som grunnlag for den videre analyse av 
området. En sammenstilling av resultatene i disse to utredningene, supplert med kart 
fra www.artsdatabanken.no  og www.naturbase.no , bør gjennomføres som en egen 
utredning. Dette bør videre gjøres i forkant av utarbeidelsen av en eventuell 
reguleringsplan.  
 



Så langt synes det som at området som anbefales regulert til spesialområde bevaring 
ivaretar både kulturmiljøet og naturverdiene (område A i landskaps- og 
kulturmiljøvurderingen - se vedlegg 4). Område C (C1 og C2) har ikke fått noe forslag til 
regulering med bevaringsformål. Ut fra naturverdiene, bør område C1 helt klart også 
reguleres til spesialområde bevaring – basert på naturtype.  
 
Ut fra dette vil det kun være område C2 som vil gjenstå med muligheter for å sette opp 
skulpturer – dvs. i Ekeberg-restaurantens nærmeste område. Alternativt kan man 
vurdere å plassere skulpturer over en større del av Ekeberg-området, ut fra 
anbefalingene gitt i landskaps- og kulturmiljøanalysen, og basert på hensynene til 
områdene angitt som både lokalt og nasjonalt viktige med hensyn på naturverdier og 
sårbare arter. 
 
 
KONKLUSJONER  
 
• Skogområdet på ca 230 daa som er foreslått opparbeidet til en skulpturpark, er 

som følge av de to utredningene og annen naturfaglig informasjon, ikke egnet 
til det ønskede formålet, om området verdi med hensyn både på landskap, 
kuløturmiljø og naturmiljø skal forringes/ ødelegges. 

• Reguleringsplanprosessen bør derfor stanses nå, da det ikke har noen hensikt å 
bruke tid og penger på et slikt arbeid, om en ikke ønsker å tvinge gjennom at 
skogen brukes til skulpturpark. 

• Det kan likevel vurderes om det kan være enkeltplasser langs de større stiene/ 
gangveiene at man kan tillate noen skulpturer satt opp. 

• Ved oppsetting av skulpturer må det stilles som krav at det ikke tillates 
beplantning annet enn med stedegne blomster, busker og trær. Dette for å 
unngå spredning av lokalt fremmede arter, slik at naturen i området 
opprettholdes. 

• Belysning av skulpturene bør ikke tillates andre steder enn langs de stiene som 
allerede har lys. 

• Nye stier må ikke tillates. Dagens større, stier (gangveiene) bør utbedres for å 
lette fremkommeligheten. 

• Drift om vinteren må ikke tillate bruk av salt eller saltblandet sand. Dette vil 
skade naturen og kulturminnene. 

• Gondolbanens endepunkt må ikke tillates etablert inne i skogen. Inngrepene vil 
bli store – større enn ved oppsetting av skulpturer. Arealene som må avsettes til 
infrastruktur blant annet for drift og vedlikehold, vil sette et tydelig spor både i 
naturen selv og visuelt. 
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