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Innledning

”Naboskapet Bislet” organiserer og representerer 
rundt 90 % av naboene til det nye stadionanlegget. 
For vurdering av alternativene som er fremlagt, vises 
det til våre allerede innsendte forslag og kommentarer.  
Materialet er lagt ved reguleringsforslagene  og 
kommentert av Plan- og bygningsetaten (PBE) ved 
utleggingen. På grunnlag av PBEs vurderinger og 
hva som videre har skjedd, har vi samlet oss om vårt 
alternativ �B� som det foretrukne av våre tre varianter.  
�B� er en bearbeiding av PBEs alternativ �B.

Generelt og overordnet er det vår klare oppfatning at alternativ �B� 
peker seg ut som klart best.  Denne konklusjonen er basert på en 
samlet vurdering, der følgende hovedhensyn er særlig vektlagt:
-	 Trafikkløsninger	som	medfører	minst	mulig	støy	og	forurensning	

for strøkets beboere.
- Lille Bislet – arealet for lek, ballspill og annen utfoldelse – størst 

mulig	og	best	mulig	skjermet	fra	trafikken.
- Trygge skoleveier for elevene på skolene i nærområdet.
- Arkitektonisk og byromsmessig forsvarlig utforming.

Det er vår klare overbevisning at alternativ � i utformningen �B� er 
det som best imøtekommer disse kravene, og at det er alene om å 
imøtekomme alle kravene på en tilfredsstillende måte.  

Det er en særlig styrke ved alternativ 2B2  at det 
ivaretar maksimalt både hensynet til friområdet og 
hensynet til trafikal avlastning av boligområdene.

Prosessen hittil
Saken er blitt unødig komplisert gjennom antallet forslag som er lagt ut 
til offentlig ettersyn.  Naboskapet Bislet har underveis søkt å medvirke 
til en nedskjæring i forslagsmengden. Ved PBEs fremstilling er det 
synliggjort at alternativene 3 og 4 ikke ivaretar ovennevnte hensyn. Ut 
fra	hensynet	til	trafikkavvikling	øst–vest	i	Oslo	og	de	omkringliggende	
boligområder er de dessuten urealistiske. Det er betimelig å legge til 
at når de i det hele tatt har fått leve så lenge, skyldes det langt på vei 
initiativ og utspill fra en marginal pressgruppe.  Denne gruppen har ikke 
dokumentert støtte i nærmiljøet. Den betrakter området ensidig som et 
grøntområde	av	parklignende	karakter	og	skyver	trafikkproblematikken	
til side på det øvrige nabolags bekostning. 

Nabolaget har to gode parker i nærområdet – St.Hanshaugen og 
Stensparken, men ikke områder for ballspill og annen lek og idrettslige 
aktiviteter; de nærmeste ligger på Fagerborg og Marienlyst.
 

Til

Plan- og bygningsetaten
postmottak@pbe.oslo.kom-
mune.no

Bislettgata, Lille Bislett
Planforslag til offentlig et-
tersyn
Reguleringsplan

Saksnummer �00409308

Uttalelsen er skrevet av Geir 
Hervold og Astri Lund, sup-
plert og illustrert av PlanArk 
- på vegne av Bislet Na-
boskapet.
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Basert på ovenstående vil vi i denne høringsuttalelsen konsentrere oss 
om de andre hovedalternativ, 1 og �.

Friområder, arealbruk og funksjonalitet

Området	har	et	grønt	og	parkmessig	preg,	først	og	
fremst på grunn av de mange og store trærne.  Som 
friområde er det lekeområdet Lille Bislet som har den 
langt største betydningen.  Helt fra lanseringen av det 
nye Bislett stadion er det størrelsen og kvaliteten på 
dette området som har vært truet, og som naboskapet 
har kjempet for å bevare mest mulig intakt.

Forplassen til stadion – “Maratonplassen” – vil ha begrenset verdi som 
park- og lekeareal, særlig etter etablering av en evt. hall.  Trappehus og 
sykkelparkering vil ta mye plass.  Forøvrig må området være åpent og 
kjørbart for TV-busser.  Trær kan ikke plasseres pga. hallen.

Lille Bislet før rivingen begynte
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Alternativ 1

Ny Bisletgate langs Langaardskvartalet tar en stor del av det 
opprinnelige arealet. Det gjenstår ca 63% egnet for lek. Bisletgata ligger 
i nivå med Lille Bislet, og det vil derfor bli behov for skjerming og høye 
gjerder	for	å	hindre	farlige	konflikter	mellom	trafikk	og	ballspill.

I den gamle Bisletgatas trasé er det foreslått en gang-/sykkelvei.  
(Den skulle ha vært skilt ut og foreslått regulert som eget formål).  
Sammenheng mellom Lille Bislet og forplassen har arealmessig 
begrenset verdi, da skråningen, trærne og gang/-sykkelveien 
representerer et naturlig skille, og forplassen i seg selv er av begrenset 
verdi som bruksområde for almenheten.

Sofies	plass	skilles	fra	området	forøvrig	med	sterkt	trafikkerte	gater,	men	
vil	ha	verdi	som	nærområde	og	buffer	mot	trafikken	for	bebyggelsen	på	
nordsiden av plassen.

Trafikkløsningen	har	som	konsekvens	at	gateparkeringen	i	Sofies	gate	
og Dalsbergstien – ca 75 plasser – må opphøre.  Dette er en dramatisk 
reduksjon av tilbudet for beboere og besøkende i området.  Dermed 
er	det	helt	nødvendig	å	opprettholde	parkeringsplassen	syd	for	Sofies	
plass.

Eksisterende tre som 
må hugges/flyttes

Eksisterende tre som 
bevares

Flyttet eller nyplantet 
tre

Tørre tall:

Lille Bislett �700 m� - op-
prinnelig ca 4.300 m�
 
(det	gjelder	selve	den	flate	
lekeplassen, egnet for 
ballek, skøyteløp, sykling 
mm.)

Forplass 1630 m�

Sofies	plass	700	m2

Parkering	på	Sofies	plass	
ca �� biler - 850 m�

5 trær må hugges eller 
flyttes.		12	nye	trær	er	skis-
sert.
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Tørre tall:

Lille Bislett 4700 m� - op-
prinnelig ca 4.300 m�
 
(det	gjelder	selve	den	flate	
lekeplassen, egnet for 
ballek, skøyteløp, sykling 
mm.)

Forplass 1600 m�

Sofies	plass	700	m2

Park eller parkeringsplass 
på	Sofies	plass	ca	1100	m2	
øst for Lille Bislett.

6 trær må hugges eller 
flyttes.		7	nye	trær	er	skis-
sert

Eksisterende tre som 
må hugges/flyttes

Eksisterende tre som 
bevares

Flyttet eller nyplantet 
tre

Alternativ 2B2

Deler av gaten langs Langaardskvartalet (Lille Bislet) kan tillegges 
lekeområdet. Dermed utvides Lille Bislet til ca 109% av opprinnelig 
areal.  Bisletgata ligger tilnærmet som før, og skråningen ned mot Lille 
Bislet	skjermer	lekeområdet	og	hindrer	farlige	konflikter	mellom	trafikk	og	
ballspill.

Det	kan	etableres	et	sammenhengende	område	for	myke	trafikanter	
fra	Langaardskvartalet	til	og	med	Sofies	plass.	Vi	foreslår	å	innlemme	
parkeringsplassen	syd	for	Sofies	plass	i	dette	området	–	dette	
kompenseres ved å beholde de 75 plassene i Dalsbergstien og en 
enveiskjørt	Sofies	gate.		Dermed	kan	hele	dette	området	opparbeides	
parkmessig.  Det har vært gjort et poeng av at solforholdene er best 
lengst øst i området. Det er vanskelig å se at dette favoriserer alt.1 
fremfor alt. �B�. 

Konklusjon:

Alternativ 2B2 gir overlegent størst plass og best forhold for lek på 
Lille Bislet.  Alternativet gir størst plass og best mulig sammenheng 
for parkarealer forøvrig.  Alternativ 2B2 gir også langt flest 
parkeringsplasser.  I så måte betyr alternativ  1 en katastrofal forverring.
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Idretten og byen 

Gjennomgående har Naboskapet Bislet opplevet 
det slik at det mot våre foretrukne løsninger og  for 
alternativ 1 er argumentert med hensyn som ensidig 
har vektlagt toppidrettens krav og interesser. 

Det er særlig to forhold som er trukket frem: 
Hensynet til en fremtidig underjordisk idrettshall under Maratonplassen 
og
best mulig skjermet plass for oppstilling av TV-busser og  føring av 
kabler ved fjernsynsoverføring fra de større stevnene på stadion. 

Til det første av disse hensyn og KIEs innvendinger mot alt �B� skal 
bemerkes: 

Hele plassen og taket over idrettshallen skal tåle belastning av tyngre 
kjøretøyer (bl.a oppstilling av TV-busser).  Det betyr at Bisletgata 
ikke representerer noe konstruksjonsmessig eller økonomisk 
tilleggsproblem av betydning.

Hensynet til oppstilling av TV-busser og kabelføring kan ivaretas på 
en tilfredsstillende måte innenfor rammen av alt. �B�, og med mindre 
inngripende tiltak. 

En interesseavveining mellom disse sporadiske behov og de forhold 
som nærmiljøet skal leve med i det daglige, tilsier åpenbart at det som 
for stevnearrangørene må fremstå som en optimal løsning, må vike.

Detaljstudie gjort på grunn av 
uttalt usikkerhet (PBE) knyttet 
til plass- og romopplevelse 
ved løsning basert på op-
prinnelig føring av Bislettgata 
over Maratonplassen, med 
nød-vendig avbøying rundt 
Nye Bisletts fasade. Etter vår 
oppfatning gir dette en intim 
og spennende føring fra det 
åpne, øvre byrommet ned 
mot den trangere og lavere 
situasjonen langs stadions 
syd-vestfasade.  I motsatt 
retning en fin opplevelse 
hvor man fra det lave, trange 
gateløpet møter det åpne 
byrommet på Lille Bislett, og 
skifter retning, stiger opp mot 
den åpne Maratonplassen.
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Vi vil be om at setningen i reguleringsbestemmelsenes §6 strykes:  
”Det tillates unntaksvis oppstilling av TV- og arrangementsbusser 
innenfor området”.  Vi mener at ved store, sjeldne arrangementer kan  
trafikken	reguleres	i	gatene	rundt	for	å	gi	plass	til	disse.	Vi	ønsker	ikke	
at opparbeidelsen av lekeområdet skal dikteres av hensyn til parkering 
av busser.

Konsekvenser for trafikkbildet

Reguleringsplanen	legger	rammer	for	hvor	trafikken	
skal gå, og konsekvensene blir store.

Alternativ 1 får store negative følger.  Naboskapet Bislet mener 
at disse sidene ved alt. 1 ikke er tilstrekkelig utredet og belyst i 
prosessen hittil.

Dalsbergstien	får	større	gjennomgangstrafikk	–	med	økt	støy-	og	
forurensningsplage	for	beboerne.		Trafikkflyten	ved	en	løsning	som	
innebærer en tilnærmet 90 graders knekk der Bisletgata møter 
Dalsbergstien vil være klart dårligere enn i alt. �, og særlig utsatt i 
rushtiden.

Dalsbergstien	får	fire	kryss	i	alt.	1,	mot	to	kryss	i	alt.	2.	Det	
vanskeligste punktet ligger i krysset med Pilestredet, som utgjør en 
alvorlig	flaskehals,	og	skaper	problemer	for	en	sentral	kollektivgate.		
Situasjonen i krysset med Pilestredet er direkte kaotisk idag 
–	det	er	ganske	enkelt	ikke	plass	i	dette	definerte	krysset	for	
gjennomgangstrafikk	i	Dalsbergstien.

Enda mer kaotisk vil situasjonen måtte bli i fremtiden etter at 
Langaardskvartatet  er fullført. En allerede overbelastet gatestrekning 
vil da på toppen være tilført nye avkjørsler, med enda større 
uoversiktlighet	og	trafikkfare	som	følge.		Alt.	2	minimerer	disse	
problemene.

Høydeforskjellene foreslås 
tatt opp med stentrapper, 
i likhet med illustrerende 
skisser knyttet til reguler-
ingsplanen for Nye Bislett 
Stadion.Opprinnelig trerekke 
bevares ned til avbøyningen, 
og nye trær plantes for å 
følge det nye løpet.
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Alternativ 1 - 
prinsipper

Bislettgata føres langs Lan-
gaards-kvartalet og i knekk opp 
Dalsberg-stien.  Toveis buss i 
Sofi	es	gate	-	Louises	gate.

Det vil neppe være aktuelt med 
gateparkering i Dalsbergstien og 
Sofi	es	gate.		Parkeringsplassen	
ved	Sofi	es	plass	foreslås	opprett-
holdt.  

Dalsbergstien bør enveiskjøres 
mot øst i nedre del.  Forøvrig vil 
gatene bli toveiskjørt.

Parkering - tørre tall:

22	p-plasser	på	Sofi	es	plass

Reduksjon av ca 75 plasser

De	negative	konsekvenser	i	form	av	økt	støy	og	trafi	kkbelastning	
vil naturlig utløse krav om støydempende tiltak i den tilstøtende 
bebyggelse. Dette er allerede omtalt i høringsutkastet fra PBE, 
men det tåler understrekning at dette blir en uunngåelig følge ved 
et	valg	av	alternativ	1.	Omkostningene	må	trygt	kunne	antas	å	bli	
betydelige.

Sofi es gt. og Louises gt.

Situasjonen for disse gatenes del er på mange måter 
sammenlignbar	med	Dalsbergstiens.	Også	for	disse	gatenes	
del vil alt. 1 automatisk utløse krav om støydempende tiltak. 
Merbelastningen er allerede langt over den aktuelle grensen for 
dette.  

Strøkets beboere har måttet leve med ”midlertidige” 
trafi	kkreguleringer	siden	begynnelsen	av	november	i	fjor.		Dette	
har medført en drastisk endring til det verre. 
I tillegg til den markante økningen av den totale 
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Alternativ 2B2 - 
prinsipper

Bislettgata føres i prinsippet som 
før, og anbefales av naboskapet 
også å være toveis bussgate.  
Offentlig	gangforbindelse	gjen-
nom Langaardskvartalet må 
sikres (reguleres) for overgang 
mellom buss og trikk.

Dalsbergstien	og	Sofi	es	gate	kan	
være helt eller delvis enveiskjørt 
som før.  Det bør legges bedre 
tilrette	for	gang/sykkeltrafi	kken	i	
Sofi	es	gate.

Det vil dermed som før være 
gateparkering i Dalsbergstien og 
Sofi	es	gate.		Parkeringsplassen	
ved	Sofi	es	plass	kan	vurderes	
fjernet.

Parkering - tørre tall:

Parkering	ca	75	plasser	i	Sofi	es	
gate og Dalsbergstien opprett-
holdes.

Parkering	på	Sofi	es	plass	-	inn-
til ca 30 plasser - vurderes mot 
hensyn til park og lek

gjennomgangstrafi	kken,	med	de	støy-	og	forurensningsproblemer	
den har medført, er det to-veiskjøringen av buss som utgjør 
det største problemet.  I seg selv innebærer dette en så stor 
belastning at strøkets beboere ikke kan leve med den.

Problemet kan knyttes direkte til negative konsekvenser ved et 
valg av alt. 1:

Bisletgata, slik den er utformet i alt.1, utgjør ingen  naturlig trasé 
for sporveisbussene. De trafi kale problemer knyttet til trafi kkfl yt  i 
Dalsbergstien – allerede påpekt ovenfor – får med overveiende 
sannsynlighet til følge at bussen får permanent trasé i Sofi es. gt./
Louises gt.  Det er bare en Bisletgate mest mulig tilbakeført til den 
opprinnelige trasé som utgjør et reelt og fullt forsvarlig alternativ.  
Ved dette føres trafi kken over den korteste strekningen og i en 
trasé som gjennom sin plassering i åpent lende og i et nivå høyere 
enn lekearealet, gir minst støy og forurensning for så vel boliger 
som lekeareal. Bisletgata i denne utforming vil også innfri alle krav 
til trasé for bussen.
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Etter en samlet og helhetlig vurdering, er det 
Naboskapets klare overbevisning at alt. 2B2 
representerer den overlegent beste løsning 
på de problemer og utfordringer denne 
reguleringssaken reiser.

Oslo, 25. mars 2006

For Bislet Naboskapet

Geir Hervold Astri Lund  PlanArk
sign   sign 

Bislettgata slik den gikk før 
riving og utbygging av Bislett 
stadion.


