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Offentlig ettersyn 
Ved utleggelse til offentlig ettersyn fra 24.06.2013 til 26.08.2013 kom det inn 12 bemerkninger. Det er 
kommet innsigelse til planforslaget. Innsigelse er fremmet av Riksantikvaren på bakgrunn av at 
Riksantikvaren mener hensynene til Kongsbakkeallmenningen som åpent rom foran kulturminnene i 
Middelalderparken, ikke er ivaretatt i tilstrekkelig grad.  
 
Bydel Gamle Oslo har fattet følgende vedtak i Bydelsutvalget: 
 
1. Bydelsutvalget støtter forslagsstiller når de legger til rette for planting av trær over 1.5 
meter, da disse er vesentlige for å skape gode byrom, overganger, variasjon og mer 
intime plasser. Trær vil hjelpe på luftforurensing og vindforholdene, samt at de vil gi 
byrommet en mer menneskelig skala med lunere forhold. 
2. Situasjonen for pollinerende insekter er alvorlig og dramatisk. Derfor ber bydelsutvalget 
at forslagsstiller har dette i mente ved utarbeidelsen av landskapsplanene og ved 
utvelgelse av buskvekster og planter i allmenningen. Det bes om at det satses på planter 
og vekster som gir gode forhold for pollinerende insekter. 
3. Bydelsutvalget etterlyses større fokus på programmering av Kongsbakken vinterstid i 
form av temporære installasjoner og anlegg slik at parken inviterer til bruk også 
vintertid. 
4. Bydelsutvalget er opptatt av å sikre sammenhengende gang- og sykkelarealer fra 
Middelalderparken til Kongsbakken og ber om at dette forholdet også vies 
oppmerksomhet i dette planarbeidet. 
5. I ”Kongsbakken” har det nylig blitt gravet frem store bryggeanlegg i laftekonstruksjoner 
fra Middelalderen. Denne historien må kunne leses i utforming av parken. Det har 
kommet frem at navnet ”Kongsbakken” er misvisende. 
6. Da Lambda ble fremmet første gang, fremmet Riksantikvaren innsigelser fordi 
gjeldende reguleringsplan ble brutt. Etter forhandlingene ble partene enige om et 
kompromiss, som innebar at siktlinjen gjennom ”Kongsbakken” skulle bli vesentlig 
bredere. Bydelsutvalget anser at dette kompromisset ikke har vært førende for forslaget 
som nå legges fram. Kongbakkeallmenningen skal fungere som et åpent rom foran 
kulturminnene i middelalderparken og sikre historisk sammenheng i området. Den 
kompakte bebyggelsen på siden av allmenningen vil fungere som en mur mellom 
middelalderparken og fjorden. Det er derfor viktig at allmenningen bidrar til mest mulig 
åpenhet og kontakt mellom Middelalderparken og sjøen, og samtidig fungere som en 
stor allmenning for folk. Skissert volum for allmenningen er ikke stort – i betydning stort 
byrom - i lys av bygningshøydene omkring. Plassen må derfor utvides vesentlig mer i 
bredden en det som er skissert. 
7. Bydelsutvalget beklager at ikke hele Kongsbakken inkludert felt D23 og D24 fremmes 
samtidig med tilstøtende planområder. Det er viktig at høyder og utnyttelse av 
bebyggelse i området vurderes i en helhet. Vi finner en begrunnelse om at «planarbeidet 
andre steder har ikke kommet igang» som rent byråkratisk og uakseptabel – sett fra en 
fornuftig byutvikling- planprosess 
8. Bydelsutvalget viser til skolebehovsplanens forventninger om en skole som skal romme 
1170 elever. I saken har det kommet opp at felt D2 ikke er stor nok for dette, og trolig 
må berøre felt D5. Det må sikres plass til skolen og en flerbrukshall. Funksjoner og 
planer for dette må vurderes helhetlig også i tilknytning til Kongsbakkeallmenningen 
9. Samlet sett vil utbygging i Bispevika, Sørenga og Bjørvika medføre mye utfylling i 
havnebassenget. Det er viktig at målene for «vannregnskapet» jf. Bjørvikaplanen 
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innfris. Bydelsutvalget ønsker mer vanninnsig og at fjord og havnebasseng trekkes 
lenger inn i allmenningen. En fjordbukt inn i allmenningen kan bidra til å bedre 
«vannregnskapet» og bedre ivareta den historisk sammenheng mellom 
Middelalderparken og fjorden 
10. Realisering av gjenåpning av Alnaelva med vannføring ut i vannspeilet og videre ut i 
Bispevika kan få betydning for vurdering av alternativ vannføring i 
Kongsbakkeallmenningen, og må tas hensyn til i videre planer 
11. Bydelsutvalget støtter at det vurderes bro over vannspeilet, men understreker at dette må 
ses i sammenheng med hvordan Middelalderbeltet opparbeides etter anleggsarbeidet 
knyttet til utbygging av Follobanen 
12. Bydelsutvalget viser til ”Barkodevedtaket”/Fjordbyen med mål om å etablere større 
friarealer i fjordkanten inkludert strand. Siden dette målet ikke er innfridd i andre 
planområder, mener bydelsutvalget at dette må ivaretas bedre i Kongsbakkeområdet. 
Dette er ikke tilstrekkelig ivaretatt med skissert trappeanlegg, steinskråning og en 
utstikker. Det er fullt mulig å lage en mer tradisjonell strand innenfor dagens 
eksisterende sjøkant – f.eks ved å trekke bassenget lenger inn i allmenningen. En slik 
innbuktning kan bli en spennende del av denne parken, og vil gjøre det lettere å holde 
siktlinjer åpne. Dersom man sørger for sirkulasjon, må også en slik bukt kunne få 
badevannskvalitet, og med historisk inspirerte bryggekonstruksjoner på sandbunn, må 
dette kunne bli en spennende kombinasjon av levende park, badeplass og 
historieformidling. 
13. Området må ha universell utforming og tilkomst også til vannkanten. Både trappeanlegg 
og en havnepromenade som bro over stranden vil komplisere universell tilgang til 
stranden. En bro vil også skape en visuell barriere og ødelegge strandens 
oppholdskvaliteter 
14. Det må vurderes om det kan tilrettelegge for kajakkutslipp i strandkanten 
15. Bydelsutvalget ønsker variert beplanting i området. En bredere/utvidet allmenning vil 
også kunne legge til rette for mer variasjon og ulike høyder - uten at det foringer 
siktlinjer 
16. Bydelsutvalget er kritiske til skisse med høy terrengvoll. En voll med skisserte koter vil 
lett kunne isolere allmenningen fra Middelalderparken 
17. Bydelsutvalget har tidligere kritisk kommentert trafikk, støy, gatemønster og luftforhold. 
Trafikk/støy må tilpasses mennesker og natur og ikke omvendt 
18. Bydelsutvalget støtter at det tilrettelegges for barneaktiviteter. Men programmet og 
planer for kongsbakkeallmenningen må også legge til rette med aktivitetsplasser for flere 
aldersgrupper, og for aktiviteter gjennom hele året (årtidsvariasjoner) 
19. Tiltak i planområdet kan ikke iverksettes før grunnen er grundig undersøkt for 
kulturminner, og det må foretas grunnundersøkelser for å kartlegge ev forurensninger i 
grunnen 
20. Byutviklingskomiteen ber administrasjonen avklare om OSU AS er part i forhold til 
utbyggingsavtalen byrådet inngikk i 2003 og om OSU på det grunnlaget har rett til å 
reise erstatningskrav mot kommunen på grunnlag av utbyggingsavtalen. 
 
Byantikvaren påpeker at planområdet berører kulturminneområder av stor nasjonal betydning. En stor del 
av det automatisk fredete Middelalderbyen ligger innenfor planområdet. Kongsbakkeallmenningen skal 
ivareta åpenhet og sammenheng mellom fjorden og Middelalderparken, og opprettholde lesbarhet av det 
historiske landskapet. Åpenhet i siktkorridoren er i prinsippet Kongsbakkens overordnede og primære 
formål og både allmenningens bredde, høyder på bebyggelsen rundt og tiltak på selve allmenningen vil ha 
betydning for opplevelse og forståelse av det historiske byrommet.  
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Selv om det foreligger en viss økning av allmenningens størrelse, mener Byantikvaren dette ikke er 
tilstrekkelig for å forbedre sammenheng, forståelse av og opplevelse av det historiske byrommet. 
Byantikvaren råder sterkt til en betydelig breddeutvidelse av Kongsbakken.  
 
Byantikvaren mener det er helt vesentlig at høyder på bebyggelsen inn mot Kongsbakken trappes ned og 
reduseres i høyde, slik det er kommentert i planforslag for Bispevika syd.  
 
Det såkalte ”vannregnskapet” med formål om å sikre de historiske fjordarmene som historiske 
landskapsfrom og den bakenforliggende byens kontakt med vannet, har vært sentral gjennom hele 
planprosessen. I Bispevika fylles nær halvparten av den innerste vika, og den vestre kaifronten langs hele 
Sørenga flyttes utover. Utbygging med Munch-museum langs Akerselvas utløp vil ytterligere innsnevre 
Bispevika som fjordrom. Byantikvaren har derfor ved hver oppfølgende detaljplan påpekt skepsis til at 
vannregnskapet jf Bjørvikaplanen ikke innfris.  
 
Kontakt og samspill gjennom Kongsbakkeallmenningen mellom Middelalderparken og Akershus 
festning er av helt essensiell verdi for formidlingen av Oslos første 600 år som by og en sikring av 
dette bør etter Byantikvarens mening også være foreliggende reguleringsplans primære formål. 
Byantikvaren vil derfor sterkt anbefale at fjord og havnebasseng trekkes mye lengre inn i allmenningen 
enn hva som er foreslått. Allmenningen kan for eksempel utformes som en bred poll innover mot 
Rostockgata, med en 10 meter bred havnepromenade langs kaikanter på nord- og sørsiden, men hvor 
kaifrontene avløses av strand i det østligste partiet fra ca. utløpet av Sørenggata til Rostockgata.  

Byantikvaren er positiv til at Kongsbakken østover fra Rostockgata utvikles som et åpent og grønt 
parkareal. Samtidig skal siktkorridoren ivaretas, og det bør derfor være klare reguleringsbestemmelser som 
hindrer uønskede barrierer, høydetiltak osv. i byrommet. Byantikvaren er sterkt kritisk til forslag om et 
kupert rekreasjonsareal med høy terrengvoll mot øst. En slik voll mener Byantikvaren vil opptre som en 
rygg mot øst som sperrer kontakten mellom havnebassenget / allmenningen og Middelalderparken fra 
bakkeplan. Byantikvaren mener det er essensielt at parken ikke ”snur ryggen til” Middelalderparken da en 
nettopp fra dette stedet vil kunne oppleve og formidle den historiske havnebyen med ulike aktiviteter som 
«eventer» / festivaler og formidlingsopplegg. Byantikvaren mener arealet bør være flatt og ha en generell 
karakter som åpner for variert bruk med henvendelse både mot fjorden og Middelalderparken. 
Kongsbakken med sin horisontale flate synes langt bedre tilrettelagt for sport og aktivitetsbasert lek enn 
Middelalderparken. Denne typen opphold er også mindre sårbar for trafikkstøy.  
 
Byantikvaren tilråder sterkt at en løsning med poll og kai vest for Rostockgata, og aktivitetspark med maks 
kote 4,5 mellom Rostockgata og Kong Håkon 5s gate blir fremmet som alternativ plan.  
 
Bestemmelse om høyder på terreng og vegetasjon bør endres slik at ingen høyder overstiger kote 4,5.  
 
Byantikvaren fraråder innslag av trær som vil gripe inn i siktkorridoren og råder derfor til at bestemmelse 
om at trær kan etableres i felt BG1 og BG2 utgår. 
 
Byantikvaren har konkrete innspill til reguleringsbestemmelser for å sikre tilstrekkelig ivaretakelse av 
arkeologiske forhold (gjengis ikke her).  
 
Byantikvarens konklusjon: 

• Kongsbakkeallmenningen som siktkorridor mellom Akershus slott, fjorden og Middelalderparken 
må ivaretas, og bes utvides betydelig. 
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• Fjordbukt inn i allmenningen bør etableres for å sikre vannregnskap og historisk sammenheng 
mellom Middelalderparken og fjorden. Byantikvaren vil derfor sterkt tilråde at en løsning med poll 
med kai og strand vest for Rostockgata, og aktivitetspark med maks kote + 4,5 mellom 
Rostockgata og Kong Håkon 5.s gate blir fremmet som alternativ plan. 

• Voll, trær og høy vegetasjon frarådes sterkt i parkrommet. 
• Hensynet til Middelalderbyen og automatisk fredete kulturminner må sikres gjennom justering av 

bestemmelser som angitt ovenfor. 
 

Byantikvaren anser at forhold knyttet til bredde og utforming av allmenningen, vannregnskap og 
bestemmelser for arkeologiske forhold bevarer nasjonale verneinteresser og ber Riksantikvaren vurdere 
innsigelse til disse. 
 
Kulturetaten fraråder etablering av bro over vannspeilet fra Kong Håkon 5s gate til Middelalderparken. 
Hovedgrepet med etablering av Middelalderparken med vannspeil var å gjenskape Ruinodden i parken 
som det historiske sentrum i Middelalderen og vannspeilet ble etablert for å illudere sjøkanten på 1300-
tallet. Ved å etablere bro over vannspeilet ødelegges det overordnede historiske grepet og hensikten bak 
etablering av et vannspeil i Middelalderparken.  
Kulturetaten har forståelse for vannregnskapets betydning i byutviklingen, men samtidig vurdere vannspeil 
som svært viktig for utnyttelsen av og funksjonen til Nye Deichmann. Dersom en prioritering er nødvendig 
ber Kulturetaten om at vannspeil i tilknytning til biblioteket prioriteres i vannregnskapet.  
 
Oslo Havn KF bemerker at det i reguleringsplan for Bjørvika er avsatt kai til passasjerbåter utenfor felt 
D1a. I detaljreguleringsplanen for Kongsbakken er det lagt opp til sjøbad tett opp mot anløpsstedet. Oslo 
Havn presiserer at det er viktig at det sikres farled inn til anløpsstedet uten at det kommer i konflikt med 
badeaktiviteter. 
 
Det gjøres oppmerksom på at det etter den nye Plan- og bygningsloven har trådt i kraft, er uklart hvordan 
de nye reguleringsformålene samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur; havn (underformål kai) og bruk 
og vern av sjø og vassdrag; farleder (underformål havneområde i sjø) og ansvarsområdene mellom disse 
skal forstås. På oppdrag fra Byrådsavdeling fra Miljø- og samferdsel, har HAV i samarbeid med 
Bymiljøetaten og Ruter, fått i oppdrag å utrede ansvarsfordeling for bl.a. kaier i Fjordbyen. Sjøområdet 
ligger foreløpig innenfor HAVs myndighet- og interesseområde, men alle tiltak ut i sjø krever likevel 
godkjenning etter Havne- og farvannsloven, noe som bør anføres i § 7 Bruk og vern av sjø og vassdrag.  
 
Renovasjonsetaten bemerker at det må tas hensyn til at renovasjonsbiler må ha tilgang til 
boligeiendommene i nærområdet. 
 
Vann- og avløpsetaten har ingen merknader til planforslaget utover at infrastruktur i området skal legges i 
samsvar med ”Hovedplan for infrastruktur i Bjørvika”. 
 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus har ingen merknader til planforslaget. 
 
Jernbaneverket har ingen merknader til planforslaget. 
 
Riksantikvaren fremmer innsigelse til planen fordi Kongsbakken, slik den nå foreslås ikke ivaretar 
åpenheten mellom middelalderparken og Akershus festning og fjorden i tilstrekkelig grad. Det nye Munch-
museet vil innebære en fortetting og konsentrasjon av byggevolumet i Bjørvikas sentrale fjordrom, noe 
som fordrer større åpenhet i andre deler av Bjørvika. Riksantikvaren mener at volumøkningen som Munch-
museet innebærer skal kompenserer med en større åpning i Kongsbakken. Dette er i tråd med 
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forliksavtalen med Byrådet i Oslo, datert 11.05.11. Å sikre kulturminnene i middelalderparken og deres 
historiske sammenheng i byrommet er av nasjonal interesse.  
 
Det er mangler i bestemmelsene som skal sikre oppfyllelse av undersøkelsesplikten i kulturminneloven. 
Riksantikvaren reiser innsigelse til disse, da de ikke sikrer oppfyllelse av undersøkelsesplikten i 
kulturminneloven på en tilstrekkelig måte. 
 
Riksantikvaren påpeker at Middelalderbyen i Oslo er et enestående kulturminneområde, hvor det blant 
annet er bevart synlige levninger etter borger, klostre, kirker og en katedral. Oslo kommune har selv gått i 
bresjen for å gjennomføre tiltak som gir lesbare rom omkring kulturminnene jf. Middelalderparken med 
vannspeil etablert i år 2000 i forbindelse med byens tusenårsjubileum. Riksantikvaren mener dette tiltaket 
ikke må reduseres i effekt og verd i ved en innelukking og en økt avstand til fjorden gjennom utfylling.  
 
Riksantikvaren har tidligere krevd en utvidelse av Kongsbakken da dette er en svært viktig åpning for å 
sikre kontakt mellom Middelalderparken og Akershus festning. Foreliggende reguleringsplan må sikre en 
betydelig utvidelse av Kongsbakken for å skape tilstrekkelig åpenhet mellom parken og Akershusfestning 
og fjorden. Allmenningen vil også være en fortsettelse av parken og en avlastning for uheldig slitasje som 
kan true kulturminnene der. 
  
Det henvises til Miljøverndepartementets avgjørelse i brev av 15.06.2004 (stadfestelsesbrevet for 
Bjørvikaplanen) der departementet forutsatte at de detaljerte spørsmålene om omfang, utforming og 
opparbeiding av de forskjellige tiltakene i Bjørvikaplanen blir avklart i forbindelse med 
detaljreguleringene. 
 
Slik planen nå foreligger er ikke hensynene til Kongsbakken som et åpent rom foran kulturminnene i 
Middelalderparken ivaretatt i tilstrekkelig grad. Det er også svært viktig at alle tiltak og all vegetasjon som 
planlegges i Kongsbakken tar hensyn til at det skal være mulig å se gjennom Kongsbakken uhindret fra et 
så betydelig område som mulig i Middelalderparken. 
  
Riksantikvaren henviser til forliksavtalen mellom Byrådet i Oslo og Riksantikvaren datert 11.05.11 hvor 
Riksantikvaren ble gitt gjennomslag for en utvidelse av Kongsbakken til 88 meter innerst og 100 meter 
ytterst. Dette forliket innebar at Riksantikvaren godtok et vannspeil i Operaallmenningen mot et 
tilsvarende fjordbasseng på ca 4000m2 i Kongsbakken. Riksantikvaren registrerer at planforslaget tilfører 
212 m3 vann i området og understreker dermed at de fremdeles har innsigelse til vedtatt reguleringsplan 
for Operaallmenningen som nå ligger til behandling i Miljøverndepartementet. 
 
Riksantikvarens konklusjon: 
Riksantikvaren fremmer innsigelse til planen fordi hensynene til Kongsbakkeallmenningen som åpent rom 
foran kulturminnene i middelalderparken ikke er ivaretatt i tilstrekkelig grad. Å sikre kulturminnene i 
middelalderparken og deres historiske sammenheng i byrommet er av nasjonal interesse. 
Statens Vegvesen Region Øst registrerer at restriksjonsgrense for tunnelanlegget i S-4099 er videreført i 
detaljplanen og anser dermed hensynet til denne som tilstrekkelig ivaretatt. 
 
Oslo Elveforum gir en grundig redegjørelse for sin oppfatning av historikk knyttet til forliksavtalen 
mellom Byrådet og Riksantikvaren i forbindelse med forrige behandling av Munch-museum (Lambda) på 
felt B5. Når det gjelder Kongsbakkens bredde er det etter Oslo Elveforums syn nødvendig å utvide 
allmenningens bredde både mot syd og mot nord, det henvises til handlingsrommet etter Barcode-vedtaket 
av 2008. Det framholdes at handlingsrommet er større nå som Lambda er aktuelt igjen og peker også på 
sannsynligheten for at det vil bygges en del kostnadsbærende areal i C-området (felt C6 og C2). Etter Oslo 
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Elveforums syn bør mesteparten av handlingsrommet på ca 74,000 m2 benyttes til volumreduksjoner i 
Bispevika, herunder en kraftig økning av Kongsbakkeallmenningen.  
 
Oslo Elveforum uttrykker overraskelse over at det i plankart og bestemmelser åpnes for å etablere trær og 
voller, som etter deres oppfatning vil sperre sikten. Oslo Elveforum mener det ikke bør tillates 
terrengvoller høyere enn kote 4,5 mot planforslagets kote 6,25. 
  
Oslo Elveforum gjentar sitt ønske om at vannet trekkes betydelig lengre inn i allmenningen enn hva som er 
foreslått. (Dette er også foreslått i forhåndsuttalelse). 
 
Oslo Elveforum bemerker at selv om det ikke lar seg gjøre å etablere strand utenfor eksisterende sjøkant, 
vil dette kunne realiseres innenfor sjøkanten hvor tunnelen er forsterket for å tåle dagens fyllmasser. 
 
Forslagsstillers kommentarer til bemerkninger ved offentlig ettersyn 
 
Til Bydel Gamle Oslo: 
Bydelens uttalelse er inndelt i 20 punkter, og kommenteres i den rekkefølge. 
1. Ingen kommentar 
2. Bestemmelse om å tilrettelegge for pollinerende innsekter tas inn 
3. Det planlegges tilrettelagt for vinteraktiviteter i eksisterende planforslag, og dette vil ytterligere 
forsterkes. 
4. Det er besluttet i Bjørvikaplanen hvordan gang- og sykkelforbindelsen mellom Middelalderparken og 
Kongsbakken skal være. Dette vil bli fulgt opp og videreutviklet. 
5. Bryggene det vises til ble gravet frem i krysset Bispegata/Kong Håkon den 5.s gate. Det vil ikke bli 
etablert tilsvarende brygger, men BI vil være positiv til andre historierelaterte forslag til utforming. 
6. Det vises til kommentarer til Riks – og Byantikvarens uttalelser. 
7. Kongsbakken fremmes parallelt alle omkringliggende byggefelt, med unntak av skoletomten D2 og 
felt D5 som Oslo kommune vurderer som en mulig utvidelse av skoletomten. 
8. Det vises til ovenstående punkt. Det er for øvrig ikke aktuelt å vente på at Oslo kommune bestemmer 
seg for hvor stort areal som trengs til skoleformål. Det vil være alt for tidkrevende, og medføre at 
bystyret ikke kan behandle planforslaget i juni 2014, slik byrådet har bestemt. 
9. Kongsbakken tilfører areal fra land til sjø. For øvrig henvises til planforslagene for Bispevika. 
10. En evt. vannføring fra Alnaelva ut i Middelaldervannspeilet er planlagt videreført ut til sjøen via 
Bispekilen. Å føre vannet ut via Kongsbakken medfører at vannspeilet får en stor bakevje med dårlig 
vannkvalitet. 
11. Ingen kommentar. 
12. Det er mulig å lage en stor bukt. Det ble drøftet i de workshops, der Bydelen også var representert, 
uten at representanten ga uttrykk for noen preferanse av dette alternativet. Ulempene er føring av 
Havnepromenaden i en stor bue rundt bukten, og dårligere vannkvalitet, som ikke kan avhjelpes med 
«sirkulasjon» uten at det medfører en uakseptabel driftskostnad for kommunen. 
13. Det er uaktuelt med universell utforming av rampe ned til vannkanten, siden det ikke tilrettelegges 
noe oppholdsareal for rullestolsbrukere eller barnevogntrillere ved vannkanten. I parken på 
Sørengutstikkeren blir det imidlertid særlig tilrettelagt med ramper og basseng for rullestolsbrukere. 
14. Det blir mulig å sette ut kajakk i Kongsbakken, men det blir enda bedre tilrettelagt langs 
havnepromenaden i Bispevika, siden det blir tilrettelagt oppbevaringsmuligheter for kajakk og kano i 
tilknytning til boligbebyggelsen der. 
15. Variert beplantning tilstrebes. 
16. Terrengvollen er 1,8m høy og vil skjerme allmenningen mot støy og støv fra Håkon den 5.s gate, 
uten at utsikten fra Mariakirken i Middelalderparken hindres. 
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17. Trafikkmønster og -mengde er fastlagt i Bjørvikaplanen S4099. Rostockgata får i hovedsak 
busstrafikk med 10 min. frekvens gjennom allmenningen. 
18. Det planlegges en viss rollefordeling mellom Kongsbakken og Loallmenningen, der Kongsbakken 
planlegges med hovedvekt på de små og mellomstore barnas behov, og Loallmenningen med 
hovedvekt på de større barnas og ungdommers behov. Å tilfredsstille alles behov alle steder vil i sum 
gi et dårligere tilbud. 
19. Det skal ikke graves, peles eller foretas andre inngrep i eksisterende grunn, fordi hele terrenget må 
løftes for at allmenningen skal kunne møte Håkon den 5.s gate. Det vil derfor være et beskjedent 
behov for å fjerne forurensede masser, og meningsløst å skulle grave ut dyptliggende kulturminner. 
20. OSU er en av to eiere av Bjørvika Infrastruktur (BI). BI har inngått utbyggingsavtalen med Oslo 
Kommune på vegne av de to eierne. OSU er dermed part i forhold til utbyggingsavtalen. Dette er 
definert i avtalens punkt 1. 
 
Til Byantikvaren 
Gjeldende reguleringsplan for Bjørvika: S-4099 er fastsatt av Miljøverndepartementet 15.06.2004. 
Planen ble endret som følge av innsigelse fra Riksantikvaren, bl.a. ved at Kongsbakken fikk økt bredde 
og Bispekilen ble introdusert. Formuleringen om at omfang, utforming og opparbeiding av de ulike tiltak 
skal avklares i bebyggelsesplan må naturligvis forstås som utforming innenfor de feltgrenser og høyder 
som ble fastsatt. Dette følger også av plan- og bygningsloven slik den var utformet på vedtakstidspunkt 
av Bjørvikaplanen. 
 
Bebyggelsen utenfor allmenningen og foreliggende plans avgrensning er ikke plantema, og kommenteres 
ikke i denne saken. Når det gjelder utvidelsen av byrommets bredde, er det avklart med Byrådsavdeling 
for Byutvikling at Bjørvika Infrastruktur fremmer planforslag for det området som utgjør allmenningen i 
henhold til S-4099 (hvor BIs ansvar er fastslått gjennom utbyggingsavtalen) og at eventuelle utvidelser 
tas i byggeområdene og avklares med grunneiere for disse områdene. Bemerkning om utvidelser og 
høyder på bebyggelse er dermed ikke relevant for utformingen av foreliggende planforslag. 
Byantikvarens bemerkning om vannarealer og henvisning til det faktum at deler av bebyggelsen i 
Bispevika etableres ut i vannet samt avgrensningen av Sørengutstikkeren betraktes som forsøk på 
omkamp på en diskusjon som ble tatt og hvor det ble fattet gyldig planvedtak for ni år siden. Det 
henvises til kommentar til Riksantikvarens bemerkning under. Det må bemerkes at vannarealet innenfor 
planområdet for foreliggende planforslag er større enn det som er fastlagt i gjeldende regulering. Å kreve 
mer vannareal, med henvisning til detaljplaner som ennå ikke er avgjort andre steder i Bjørvika, er en 
hypotetisk og dermed uaktuell problemstilling. Å trekke mer vannareal inn som en poll uten naturlig 
vanngjennomstrømming, vil dessuten medføre dårlig badevannskvaliteten og samle flyteavfall. 
Terrengutforming i et parklandskap kan naturligvis gjøres på mange måter, men store åpne flater uten 
trær og terrengbevegelser vil ha begrenset bruksverdi sammenliknet med planforslaget. Å begrense 
terrenghøyder til kote + 4,5 innebærer at hele allmenningen må ligge lavere enn Kong Håkon 5s gate, og 
at støyskjerming blir umulig. 
 
Tiltaket innebærer ingen inngrep i grunnen, og dermed heller ingen risiko for å skade kulturminner. Det 
skal kun tilføres beskjedne massevolumer. Uavhengig av bestemmelsesformuleringer forventer vi derfor 
et godt samarbeid med Byantikvaren om prosedyrer for anleggsgjennomføringen, slik vi har hatt andre 
steder i Bjørvika. 
 
Forslagsstiller registrerer Byantikvarens ønske om å få utarbeidet alternativt planforslag, med en større 
poll innarbeidet, men stiller seg undrende til at dette ikke har blitt spilt inn i forbindelse med 
planinitiativ, forhåndsvarsling eller møteserie om allmenningens innhold hvor Byantikvaren har vært 
delaktig. 
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Se forøvrig kommentarer til Riksantikvarens uttalelse. 
 
Til Kulturetaten 
Bemerkningen vedrører forhold som ligger utenfor denne planens avgrensning. Som det fremgår av 
planforslaget har eierne av de tilgrensende boligfeltene bidratt til en betydelig visuell utvidelse av 
siktaksen. Bjørvika Infrastruktur som forslagsstiller har imidlertid ingen mulighet for å påvirke dette, og 
innvendingen må rettes til Kongsbakkens naboer. 
Bro over Middelaldervannspeilet ligger utenfor Kongsbakkens planavgrensning, og er dermed ikke et 
aktuelt tema nå. Imidlertid setter BI pris på at vi nå har fått en skriftlig beskjed om at Kulturetaten ikke 
ønsker en slik bro. BI vil sette pris på om Kulturetaten avklarer dette med Byrådet slik at BI kan få en 
klar beskjed om hvorvidt Oslo kommune ønsker broforbindelsen eller ikke, siden dette har vært uklart i 
flere år. 
 
BI har ingen kommentar til Kulturetatens synspunkt vedr. vannregnskap. 
 
Til Oslo Havn KF 
BI har tilrettelagt for at anløpssted for passasjerbåter kan etableres lengst nord langs Havnepromenade 
vest på Sørengutstikkeren, i stedet for der Kongsbakken møter sjøen, slik Bjørvikaplanen forutsetter. At 
bading ikke må komme i konflikt med båttrafikk er en selvfølge som i tillegg til lenser må merkes med 
sjømerker (gule bøyer). 
 
BI har ingen innvendinger til supplering av teksten i §7, slik Oslo Havn foreslår. 
 
Til Renovasjonsetaten 
Etablering av park vil ikke påvirke renovasjonsbilers tilgang til eksisterende boligbebyggelse. 
Vegforbindelse vi bli opprettholdt for all trafikk til boligene. 
Til Vann- og avløpsetaten, Fylkesmannen, Jernbaneverket og Statens Vegvesen 
Bemerkningene tas til orientering. 
 
Til Riksantikvaren 
Det henvises til retningslinje for innsigelse i plansaker, T- 2/13. Her fastslås det at en innsigelse skal 
være forankret i og begrunnet ut fra vedtatte nasjonale eller regionale mål, rammer og retningslinjer. 
Dersom det ikke kan dokumenteres at det foreligger slike føringer, vil det ikke være grunnlag for 
innsigelse. Videre heter det at innsigelsesmyndigheten tydelig må vise til hvilken nasjonal eller regional 
interesse innsigelsen er begrunnet i. Det er ikke tilstrekkelig som begrunnelse for en innsigelse bare å 
vise til generelle nasjonale eller regionale føringer som er nedfelt i dokumenter som nevnt foran. I tillegg 
må det gjøres en konkret vurdering av den aktuelle planen og det må fremgå og utdypes i begrunnelsen 
hvilke konkrete forhold i denne saken som gjør det nødvendig å fremme innsigelse. 
Bjørvika Infrastruktur mener foreliggende innsigelse mot Kongsbakkens bredde ikke skulle ha vært 
fremmet. Dette fordi det i realiteten handler om Munch-museet /Lambda og fordi det gjelder et forhold 
som allerede er avgjort av Miljøverndepartementet. Forslagsstiller kan ikke se at Riksantikvarens 
innsigelse er begrunnet i noen konkrete føringer knyttet til ”Middelalderbyen Oslo”. Bispevika er 
allerede vedtatt utbygget gjennom reguleringsplan for Bjørvika – Bispevika – Lohavn og denne planen 
var gjenstand for omfattende forhandlinger og diskusjoner om høyder og volumer, men hvor planen til 
slutt ble stadfestet av Miljøverndepartementet. Idet Bjørvika-planen ble stadfestet av 
Miljøverndepartementet 15.06.2004, ble det bekreftet at nasjonale kulturminneinteresser vurderes ivaretatt 
selv om det tilrettelegges for bygging av by mellom Middelalderparken, vannspeilet, fjorden og 
Akershus festning. En konsekvens av forhandlingene i forkant av stadfestelse av planen, var at 
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Kongsbakken fikk økt bredde og Bispekilen ble introdusert. Dette ble vurdert tilstrekkelig for å sikre 
åpenhet og sikt fra Middelalderbyen mot fjorden og Akershus festning i 2004. Foreliggende innsigelse 
reiser de samme diskusjonene på nytt og må betraktes som en omkamp på tema som allerede er grundig 
vurdert, behandlet og tilslutt vedtatt gjennom stadfestelse av Bjørvikaplanen. Riksantikvaren har derfor 
ikke adgang til å reise dette spørsmålet på nytt innen 10-årsfristen for stadfestelse av reguleringsplanen, 
dette følger av plan- og bygningslovens § 5.4. 
 
Formuleringen i stadfestelsesbrevet av 15.06.2004 om at omfang, utforming og opparbeiding av de ulike 
tiltak skal avklares i bebyggelsesplan, må naturligvis forstås som utforming innenfor de feltgrenser som 
ble fastsatt. Dette følger av plan- og bygningsloven slik loven var utformet på det angjeldende tidspunkt, 
nemlig at bebyggelsesplaner skulle utformes innenfor rammene av overordnet reguleringsplan. På denne 
bakgrunn avvises innsigelsen til dette planforslaget. 
 
Kongsbakkens overordnede og primære formål er ikke å være en åpning som sikrer kontakt mellom 
Middelalderparken og Akershus festning. Det er kun ett av flere formål. Brukere flest vil anse 
allmenningens rekreasjonstilbud til små og store som langt viktigere formål. Dette følger også av 
Byromsprogram for Kongsbakken som kommunen har behandlet i forbindelse med planinitiativ for 
allmenningen. Byromsprogrammet er, sammen med bærekraftsprogrammene og temaheftene, førende for 
videre detaljplanlegging og prosjektering av allmenningen. Byromsprogrammet fastslås at Kongsbakken 
med sin beliggenhet mellom boligene i Bispevika og på Sørenga og med sin umiddelbare nærhet til 
skoletomten, er ideelt for tilrettelegging for de mindre barna, dette gjentas også i PBEs referat fra 
oppstartsmøte. I en avveining mellom behovet for sikt og åpenhet og ønske om mer vannareal på den ene 
siden og hensynet til barn og unges interesser med en tilrettelegging som foreslått i planforslaget, mener 
Bjørvika Infrastruktur at det er hensynet til barn og unge som må veie tyngst. Dette følger også av plan- og 
bygningslovens § 1.1 (formålsparagrafen) som synliggjør at hensynet til barna skal vektlegges tungt: 
” Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak. 
Det samme gjelder hensynet til barn og unges oppvekstsvilkår og estetisk utforming av omgivelsene. ” 
Planforslaget vil sikre at vegetasjon og terreng holdes lavere enn siktsektoren fra Mariakirken til 
Akershus festning, mens store åpne flater uten trær og terrengbevegelser vil ha begrenset bruksverdi 
sammenliknet med de, tross alt beskjedne, terrengtiltak som ligger inne i planforslaget. 
Vannarealet innenfor planområdet er større enn det som er fastlagt i gjeldende regulering. Å kreve mer 
vannareal, med henvisning til detaljplaner som ennå ikke er avgjort andre steder i Bjørvika, er en 
hypotetisk og dermed uaktuell problemstilling. Å trekke mer vannareal inn som en poll uten naturlig 
vanngjennomstrømming, vil dessuten medføre dårlig badevannskvaliteten og samle flyteavfall. 
BI vil avvise at Riksantikvarens såkalte «vannregnskap» har noe som helst med kulturminnevern i 
Bjørvika å gjøre. Hele Bjørvikas historie handler om en kontinuerlig utfylling i sjøen, og erobring av nytt 
landareal. Å skulle fastlegge et bestemt vannareal begrunnet med hensynet til kulturminnevernet er 
historieforfalskning. 
 
Tiltaket innebærer ingen inngrep i grunnen, og dermed heller ingen risiko for å skade kulturminner. Det 
skal kun tilføres beskjedne massevolumer. En skjerping av bestemmelsen i §3.2 som krever utgraving og 
registrering av kulturminner også når det ikke skal gjøres inngrep i grunnen vil BI motsette seg. 
Riksantikvaren krever de samme omfattende tiltak knyttet til arkeologiske utgravninger som innenfor 
Bispevika. Å kreve samme formulering innenfor Kongsbakken hvor det ikke tillates oppført bebyggelse 
eller anlegg som griper inn i kulturlag virker lite hensiktsmessig. Vårt samarbeid med 
kulturminnemyndighetene har til nå vært godt, og vi forventer derfor et godt samarbeid om prosedyrer 
for anleggsgjennomføringen også i Kongsbakken, slik vi har hatt andre steder i Bjørvika. 
Med bakgrunn i retningslinjer for behandling av innsigelser i plansaker T - 2/13, er Riksantikvarens 
innsigelse ugyldig. Innsigelser skal ikke brukes for å få forslagsstiller til forhandlingsbordet for å komme 
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til enighet om utforming av reguleringsbestemmelser. Det er heller ikke nedfelt i noen overordnete 
nasjonale dokumenter at et parkareal skal fremmes som én samlet plan i ett samlet planforslag. Å kreve 
at Kongsbakken skal utvides i dobbel bredde kan ikke fremmes som innsigelse mot Kongsbakken. Det 
kan kun fremmes som innsigelse til planforslag for Bispevika syd, siden det jo er i dette planforslaget en 
evt. må fjerne byggevolumer for å utvide parken. Også på denne bakgrunn avvises innsigelsen til dette 
planforslaget. Se kommentarer til Byantikvarens uttalelse. 
 
Det vises for øvrig til Oslo S Utviklings brev til Plan- og bygningsetaten av 30.08.13 sendt inn i 
forbindelse med planforslag for Bispevika syd. 
 
Til Oslo Elveforum 
For kommentarer til Oslo Elveforums uttalelse vises til kommentarer til Riks- og Byantikvar. 
Spekulasjonene om et fremtidig tillegg i kostnadsbærende areal på 74 000m2 er nok dessverre fri fantasi. 
Realiteten er at det til nå er en reduksjon i prognosen på ca 20.000m2 fra Utbyggingsavtalens 
utgangspunkt. En eventuell bygging av Munch museum vil dermed kun kompensere for dette bortfallet. 
Dessverre er det flere byggefelt der sannsynligheten er vesentlig større for at det til syvende og sist blir 
arealreduksjon enn arealtilskudd. Hva og hvor mye som evt. kan komme til å bli bygget i felt C2 og C6 
er noe som ikke kan legges til grunn for en arealreduksjon i Bispevika. Kostnader til infrastruktur i C -
området er ikke en del av Utbyggingsavtalen. Evt. kostnadsbærende areal i felt C2 og C6 må i så fall 
finansiere infrastrukturanlegg i C-områdene. 

PLAN- OG BYGNINGSETATENS KOMMENTARER TIL 
BEMERKNINGER 
 
Etaten ønsker å presisere at etaten kun kommenterer de kommentarene/innspillene som omhandler 
planområdet direkte. Andre kommentarer/forslag drøftes ikke nærmere. 
 
Kommentarer til bemerkninger ved offentlig ettersyn 
PBEs kommentarer til Bydel Gamle Oslo 
2) Det sikres i bestemmelsen at det ved utvelgelse av beplantning må vektlegges arter som gir gode forhold 
for pollinerende insekter. 
3) PBE sikrer at parken inviterer til bruk også på vinterstid, ved å angi i bestemmelsene at valg av 
installasjoner og anlegg skal være egnet til helårsbruk. 
4) Gang- og sykkelforbindelse mellom Middelalderparken og Kongsbakkeallmenningen opparbeides 
gjennom broforbindelsen som sikres i rekkefølgebestemmelsen i planforslaget. 
5) PBE viser her til BIs kommentar.  
6) En utvidelse av allmenningen omtales i kommentar til Riksantikvaren. 
7) Høyder i tilstøtende område er ikke et tema for Kongsbakkeallmenningen. Problemstillingen er 
imidlertid vurdert i sammenheng med det pågående planarbeidet for de 3 delområdene og kommenteres i 
planforslag for Bispevika Sør. 
8)Det skal ikke sikres plass til den omtalte skolen i Kongsbakkeallmenningen. Utdanningsetaten og Hav 
eiendom i samarbeid er på nåværende tidspunkt i startfasen av å planlegge en skole som vil berøre feltene 
D2 og D5. Innspill til skolen som planlegges i området må henvendes til Utdanningsetaten eller evt. Hav 
eiendom. 
9) Inntrukket fjorbukt behandles i kommentar til Byantikvaren. Vannregnskap omtales i kommentar til 
Riksantikvaren. 
10) PBE viser her til BIs kommentar. 
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11) Rekkefølgebestemmelsen sikrer kun at broforbindelsen skal opparbeides. Hvor og hvordan 
broforbindelsen opparbeides må behandles i egen søknad om tillatelse til tiltak. 
12) Inntrukket fjorbukt og strand behandles i kommentar til Byantikvaren 
13) Det er ikke tilrettelagt for rullestol ned til vannkanten ved trappeanlegget. Dette er imidlertid 
kompensert ved at man på Sørengutstikkeren etablerer sjøbad særskilt tilrettelagt for rullestolbrukere, med 
rampe ut i vannet. 
14) Kajakkutsett ivaretas i planforslag for Bispevika Sør. Det vil ikke tilrettelegges for kajakkutsett i 
planområdet da det er mulig å anvende kajakutsett nevnt ovenfor, som ligger helt inntil 
Kongsbakkeallmenningens planavgrensning.  
15) Det angis i bestemmelsene at beplantningen i området skal være variert. 
16) Det vises til kommentar til Byantikvaren. 
17) Kongsbakkeallmenningen vil forårsake svært lite støy for området. 
18) PBE mener at Kongsbakkeallmenningen vil egne seg til bruk for alle aldersgrupper. 
19) PBE vil sikre at bestemmelsene ivaretar at det ikke kan iverksettes tiltak i området før grunnen er 
undersøkt av kulturminner og før grunnundersøkelser er foretatt, og det er kartlagt eventuell forurensning i 
grunnen. 
20) PBE viser her til BIs kommentar. 
 
PBEs kommentarer til Byantikvaren 
Utvidelse av allmenningen:  

• Det vises til PBEs kommentarer til Riksantikvaren.  
 
Bebyggelsesstruktur og høyder i tilstøtende planområde:  

• er ikke et tema for Kongsbakkeallmenningen. Problemstillingen er imidlertid vurdert i 
sammenheng med det pågående planarbeidet for de 3 delområdene og kommenteres i planforslag 
til offentlig ettersyn for Bispevika Sør. 

Vannregnskap og fjordrom:  
• Etaten påpeker at den samlede endringen / nedbyggingen av vannareal innenfor 

Bjørvikaplanområdet utgjør 3-4 % som neppe kan sies å være en dramatisk endring. Samtidig 
trekkes fjorden inn flere steder i den eksisterende bystrukturen, bl.a. i Bispekilen. Sammen med 
den åpne og porøse bebyggelsesstrukturen i kvartalene langs fjorden vil derfor byens kontakt med 
fjorden være både mangfoldig og forsterket. 

• BYA's innspill vedrørende planalternativ med inntrukket strand og bred poll med kai hvor mindre 
båter kan dras opp, har etter PBEs oppfatning ikke fremkommet tydelig tidlig i planprosessen. Å 
trekke en poll innover mot Rostockgata vil frata Kongsbakken og Bjørvika verdifullt 
rekreasjonsareal på land. Samtidig påpekes at vannarealet faktisk er utvidet med mer enn 200 kvm 
ved at strandlinjen er trukket østover med en buet vannlinje. Et mindre badeanlegg for mindre barn 
inntil havnepromenadens østside trekker også vannopplevelsen lenger inn i allmenningen. 

 
• Vannarealet i reguleringsforslaget er større enn det som er fastlagt i gjeldende regulering. 

 
Park og voll:  

• Planforslaget er bearbeidet noe når det gjelder de kuperte arealene. Det tilrettelegges for mer 
sammenhengende og flate arealer, og gangarealene reduseres. Planforslaget sikrer at gangbro fra 
Middelalderparken i øst videreføres som en gangforbindelse i øst-vest retning gjennom 
allmenningen til fjorden (for eksempel delvis som et bredt gangareal langs Sørengakaias nordre 
side). I alternativ 2 er det i tillegg til støyvoll et mulig løsningsalternativ med en støyskjermende 
glassvegg på 1,5 meter og med maks kotehøyde 6,2. På dette punktet tar PBE Byantikvarens 
innspill delvis til følge. 
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• Planforslaget inneholder bestemmelser for sambruk av de indre arealene mot Middelalderparken  

 
Vegetasjon og trær:  

• Vegetasjon er viktig for å kunne sikre lune og støyskjermede plasser. Oppstammede trær er 
innarbeidet langs allmenningens ytterkant, utenfor den vedtatte siktsektoren, og for øvrig er 
vegetasjonen under synshøyde fra Mariakirkeruiner. 

 
• Riksantikvarens bestemmelsestekst er innarbeidet i bestemmelsenes §3.2 Forholdet til automatiske 

fredete kulturminner (utenfor Middelaldergrunn), med unntak av "Planen må endres med hensyn 
til formål/ og eller bestemmelser i tråd med kulturmyndighetenes avgjørelse, jf. Kulturminneloven 
§§ 8 og 14". Plan- og bygningsetaten vil presisere at kulturmyndigheten ikke har myndighet til å 
endre planens formål eller bestemmelser etter at planen er vedtatt da det er bystyret som er 
reguleringsmyndighet. 

 
• Riksantikvarens bestemmelsestekst som siteres i Byantikvarens uttalelse er innarbeidet i begge 

alternativer under § 7.2 Båndlegging etter lov om kulturminner (Middelaldergrunn). 
 
PBEs kommentarer til Kulturetaten 

• Broforbindelsen ligger utenfor planområdet og skal sikres opparbeidet i rekkefølgekrav til 
reguleringsplanene for Kongsbakken og Bispevika sør. 

 
• Vannarealet i reguleringsforslaget er større enn det som er fastlagt i gjeldende regulering, S-4099 

(Bjørvikaplanen). 
 
PBEs kommentarer til Oslo Havn KF 

• Det er avsatt kai til passasjerbåter og farled til denne i felt D1a, vedtatt bebyggelsesplan 18709 for 
Sørengautstikkeren (reguleringsbestemmelsenes §6, plassering er angitt på kart). For øvrig vises 
det til kommentar fra Bjørvika Infrastruktur.  

 

• Oslo Havn må som høringsinstans påpeke dersom tiltak hindrer ferdsel i havneområdet, båtanløp 
til kai og havn. Tiltak som er i tråd med vedtatt reguleringsplan skal ikke høres eller godkjennes av 
Oslo Havn. Dersom et tiltak krever dispensasjon fra vedtatt plan vil etaten måtte kreve uttalelse fra 
Oslo Havn. 

PBEs kommentarer til Renovasjonsetaten 
• Adgang for renovasjonsbiler til boligeiendommene sikres i planforslag for Bispevika Sør. 

 
PBEs kommentarer til Vann- og avløpsetaten 

• PBE angir i bestemmelsene at teknisk infrastruktur legges i samsvar med "Hovedplan for 
infrastruktur i Bjørvika". 

 
PBEs kommentarer til Riksantikvaren 

• Nasjonale verneverdier ivaretas i gjeldende reguleringsplan for Bjørvika – Bispevika – Lohavn (S-
4099) ved at siktkorridoren fra Mariakirkens ruiner i Middelalderparken til Akershus festning i 
gjeldende regulering videreføres. 

 
• Allmenningen foreslås ytterligere utvidet ved at bebyggelsen i naboområdet Bispevika Sør trekkes 

tilbake i tilliggende byggefelt med 6 meter i nord i felt B8b, og noe mindre i syd i felt D1a, D2 og 
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D5 langs allmenningens hele lengde slik at det oppnås bedre utsyn fra Middelalderparken til 
Kvadraturen og Akershus festning. I tillegg kommer ubebygd areal over senketunnelen i felt B9 
som videre utvider Kongsbakkeallmenningen. 

 
• Det vises til "Planforslag til offentlig ettersyn" side 15 og 16 hvor det er vist til 

Miljøverndepartementets vurdering av 15.06.2004. Her sies det at reguleringsforslaget for 
Kongsbakken imøtekommer Riksantikvarens krav i større omfang enn Riksantikvaren har juridisk 
grunnlag for å kreve ut fra Miljøverndepartementes vedtak av 15.06.2004.  

 
• Planforslaget vil trolig ikke medføre konsekvenser for fornminner i grunnen, ettersom det 

planlegges kun å grave langs gatetraseer, og kun 0,5 m ned i eksisterende grunn, fordi hele 
terrenget heves med ca 1,5 -2,0m. Det foreslås heller ikke harde flater som vanskeliggjør senere 
arkeologiske utgravinger. 

 
• Vannarealet i reguleringsforslaget er større enn det som er fastlagt i gjeldende regulering. For 

øvrig vises det her til kommentar til Byantikvaren. 
 

• Riksantikvarens bestemmelsestekst er innarbeidet i bestemmelsenes §3.2 Forholdet til automatiske 
fredete kulturminner (utenfor Middelaldergrunn), med unntak av "Planen må endres med hensyn 
til formål/ og eller bestemmelser i tråd med kulturmyndighetenes avgjørelse, jf. Kulturminneloven 
§§ 8 og 14". Plan- og bygningsetaten kan ikke akseptere at kulturmyndighetene skal ha myndighet 
til å endre planens formål eller bestemmelser etter at planen er vedtatt. 

 
• Riksantikvarens bestemmelsestekst som siteres i Byantikvarens uttalelse er innarbeidet i begge 

alternativer under § 7.2 Båndlegging etter lov om kulturminner (Middelaldergrunn). 
PBEs kommentarer til Oslo Elveforum 

• Det vises til kommentarer over gitt til Byantikvaren og Riksantikvaren, og i tillegg kommentarer 
gitt til Planforslag til offentlig ettersyn for Bispevika Sør. 

 
• Innspill vedrørende inntrukket strand og poll/kil har ikke fremkommet tydelig tidlig i 

planprosessen. PBE vil derfor ikke utarbeide planalternativ med inntrukket strand og poll/kil. Å 
trekke en poll/kil innover mot Rostockgata vil frata Kongsbakken og Bjørvika verdifullt 
rekreasjonsareal på land. 

 
• Arealene i C-feltene nord for Bispegata er ikke endelig frigitte, disse vil ta lang tid å utvikle og er 

derfor reelt sett ikke egnet som kostnadsbærende areal. Kongsbakken er i praksis utvidet opp til 28 
m i felt B9, i planforslaget for Bispevika sør. Plan- og bygningsetaten mener at dette følger opp 
bystyrets vedtak fra 2008 om å tilpasse ”minst ett større friareal tilrettelagt for barn i fjordkanten”.  

 
• Etter at Follobanen ble vedtatt er det meget usikkert hvilket potensial C-feltene har for 

kostnadsbærende. På det nåværende tidspunktet mener Plan- og bygningsetaten at disse arealene 
ikke kan tallfestes i noen prognose for forventet fremtidig utbyggingspotensial, og følgelig heller 
ikke forskutteres slik Oslo Elveforum gjør i sin beregning av kostnadsbærende arealer.  Plan- og 
bygningsetaten mener at forslagene til detaljreguleringer for Kongsbakken, Bispevika nord og 
Bispevika syd har god rommelighet og åpenhet, med utnyttelse og høyder som vil danne 
sentrumsnære, gode og varierte bomiljøer, uteområder og arbeidsplasser. Plan- og bygningsetaten 
ser ikke behov for å redusere det kostnadsbærende arealet i disse planforslagene med 25000 m2 
eller mer. Isolert sett er det riktig at forslag til detaljregulering for Munch-området vil øke det 
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kostnadsbærende arealet på felt B5, dersom detaljreguleringen blir vedtatt. Plan- og 
bygningsetaten mener at handlingsrommet som eventuelt da oppstår har mer hensiktsmessig 
anvendelse i andre byggefelt, for eksempel i felt D6 eller andre felt på Grønlia, enn å redusere et 
sentrumsnært byggeområde med gode kvaliteter og nær tilgang til både sjøen, Middelalderparken, 
Kongsbakken, Loallmenningen og Bispekilen. 

 
PBEs kommentarer til Oslofjordens friluftsråd 

• Kajakkutsett ivaretas i planforslag for Bispevika Sør. Det vil ikke tilrettelegges for kajakkutsett i 
planområdet da det er mulig å anvende kajakkutsett nevnt ovenfor som ligger helt inntil 
Kongsbakkeallmenningens planavgrensning.  

 
For øvrig vises det til etatens  vurdering. 


