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FORORD

Denne rapporten oppsummerer 
arbeidet med å søke etter mulige 
traséer for en gondolbane mellom 
Bjørvika og Ekeberg. Rapporten skal 
danne et beslutningsgrunnlag for 
hvorvidt idèen om en gondolbane skal 
videreføres. Studien skal belyse de fysiske 
mulighetene og vurdere konskvenser og 
konfliktpotensialet knyttet til alternative 
traséer. 

Rapporten er utarbeidet av Asplan Viak på 
oppdrag fra Plan- og bygningsetaten og 
Eiendoms- og byfornyelsesetaten. Carina 
Holm Thorvaldsen har vært kontaktperson 
for Plan- og bygningsetaten. Stein 
Kolstø og Hans Petter Hvile har deltatt i 
prosjektgruppen. 

Rapporten er presentert i en 
referansegruppe bestående av relevante 
kommunale etater, organisasjoner og 
berørte grunneiere/utbyggere, og utkast 
til rapport er sendt på høring til gruppens 
deltakere. Sammendrag av høringsinnspill 
er gjengitt i rapportens siste kapittel.  

Åsmund Stendahl har vært oppdragsleder 
for Asplan Viak og har sammen med 
Gislunn Halfdanardottir og Stian Heid 
utarbeidet rapporten. Faste Lynum har 
kvalitetssikret rapporten. 

Taubaneteknikk AS v/ Lars Stenmoe og 
Leitner Ropeways v/ Florian Oberleiter 
har bistått med vurderinger av tekniske 
løsninger. 
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Idéen om en gondolbane til Ekeberg svever fortsatt. 
Gondolbanen er stadfestet i reguleringsplaner, men 
har ikke blitt realisert.  
I reguleringsplan for Bjørvika - Bispevika - Lohavn                        
(S-4099), vedtatt i 2004, ligger gondolbanen i en trasé 
over regulerte boligområder i Bispevika syd, og videre 
over Kongsbakkeallmenningen og Loallmenningen. 
Endestasjonene er lokalisert ved Munch-museets 
nordside og på Ekeberg øst for Ekebergrestauranten 
(se figur 1).
Detaljreguleringsplaner i Bispevika og på Ekeberg har 
skjøvet på den planlagte traséen slik at regulert trasé 
for taubane i dag ikke er sammenhengende. 

I detaljreguleringsplan for Ekeberg skulptur- og 
kulturminnepark, vedtatt 24.8.2011, ble traséen for 
gondolbanen forskjøvet nordøstover med 6 meter av 
hensyn til biologisk mangfold. I detaljreguleringsplanene 
for Bispevika Syd og Kongsbakkeallmenningen, vedtatt 
12.11.2014, ble traséen for gondolbanen justert 
tilsvarende for å flukte med vedtatt regulering på 
Ekeberg.
I planarbeidet for Munch-museet ble gondolens 
endestasjon i Bispevika besluttet flyttet nord for 
reguleringsplanens avgrensning, til felt B1 og B4. Ved  
detaljregulering av B1 og B4 ble dette ikke fulgt opp. 
Endestasjon for gondolbanen i Bjørvika er derfor per 
dags dato uavklart. 

INNLEDNING 

Bakgrunn for mulighetsstudien Formålet med utredningen 

Søksområde for endestasjon 

Oslo kommune  ønsker  gjennom  denne 
mulighetsstudien å få vurdert om det nå er fysisk og 
teknisk mulig å etablere en gondolbane mellom Bjørvika 
og Ekeberg. Som en del av mulighetsstudien skal det i 
tillegg til de praktiske og tekniske sidene ved prosjektet, 
også belyses hvilke positive muligheter etablering av 
en gondolbane kan gi, og hvilket konfliktpotensial som 
er knyttet til mulige traséalternativer. 

Økonomiske vurderinger er ikke en del av studien, 
heller ikke utforming av banens elementer som master 
og endestasjon. 

Figur 3 viser arealet hvor det er søkt etter mulige 
endestasjoner for gondolbanen. Nærhet til målpunkt 
som kulturinstitusjoner, eksisterende og fremtidige 
boliger, samt god kobling til sentrum og det øvrige 
kollektivsystemet, har ligget til grunn for avgrensningen 
av søksområdet. 
Mulighetsstudien er ikke en uttømmende vurdering  
av alle potensielle alternativer mellom Ekeberg og 
Bjørvika/Bispevika. Alternativer som er ansett som 
mest sannsynlige innenfor de forutsetninger som er 
lagt til grunn for dette arbeidet, inngår i rapporten. 
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Figur 1 Reguleringsplan for Bjørvika-Bispevika-Lohavn (S-4099). Trasé for gondolbane i 
rødt. 

Figur 2  Gjeldende regulering. Trasé for 
gondolbane er ikke sammenhengende. 



Bjørvika 

Søksområde endestasjon 

Lohavn
Vippetangen

Cruisebåtkaia

Regulert stasjon 
på Ekeberg

Bispevika
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Figur 3 Søksområde for endestasjon i Bjørvika 



Figur 4 Fra 3D-modell for Bjørvika. Ekeberg til høyre i bildet. Modell: www.bjorvikautvikling.no/3d-modell (juli 2018).

Figur 5 Fra 3D-modell for Bjørvika. Middelalderparken i forgrunnen. Modell: www.bjorvikautvikling.no/3d-modell (juli 2018).

3D-MODELL AV OMRÅDET 

6



Gondolbanen som inngår i reguleringsplan for Bjørvika-
Bispevika-Lohavn (S-4099) var opprinnelig tenkt som en 
pendelbane - en løsning med to vogner som går i pendel 
mellom endestasjonene. Dette er en gammel teknologi 
som gir lav kapasitet og redusert reiseopplevelse 
sammenlignet med mer moderne baner. 

I 2009 ble det derfor utarbeidet en mulighetsstudie 
for en oppgradert gondolbane i regulert trasé, med 
endestasjon på Ekeberg. Stasjonen på bysiden var 
plassert på Paulsenkaia nord for dagens Munch-
museum på en utfylling i Bispevika. Banen hadde 
to master i vannet i Bispevika på henholdsvis 6,5 og 
31,5 m, en mast på 68 m i Kongsbakkeallmenningen, 
og en mast før stasjonen på Ekeberg. Snitt av planlagt 
prosjekt og plassering i reguleringsplan for Bjørvika-
Bispevika-Lohavn fremgår av figur 6. 

Nøkkeltall fra planlagt prosjekt (2009): 

• Lengde: 840 m
• Kabeldiameter: 46 mm 
• Antall vogner: 25 
• Personkapasitet: 1800 pers/time 
• Fart: 6 m/s
• Reisetid: 2 min 21 sek. 
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Figur 6 Plan- og profil av trasé fra mulighetsstudie i 2009. 

MULIGHETSSTUDIE FRA 2009 
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Som et ledd i arbeidet med mulighetsstudien har 
Plan- og bygningsetaten ved Carina Holm Thorvaldsen 
og Stein Kolstø vært på studietur til gondolprosjektet 
i Gøteborg for å innhente erfaringer fra pågående 
planprosess av gondolanlegget der. 

Gondolbanen i Gøteborg er planlagt i forbindelse med 
byens 400-års jubileum, og skal være en integrert del 
av byens kollektivtilbud. Dette innebærer tilsvarende 
billettsystem og priser som øvrige driftsformer i byens 
kollektivsystem, som også muliggjør overgang mellom 
ulike driftsformer. 
 
I 2014 ble det utarbeidet en forstudie der 14 ulike 
traséer ble utredet. Valgt strekning fra Jerntorget til 
Hissingen er et resultat av denne studien. Gondolbanen 
planlegges med to omstigningsstasjoner underveis og 
6 master med høyder mellom 40 og 115 m. Hensikten 
med prosjektet er å bryte ned barrierer som Gøtaälven 
og trafikkområder, og knytte byens steder tettere 
sammen.
 
Prosjektet er nå i planfasen hvor det arbeides med 
gjennomføringsstudier og detaljplaner mot en 

Fakta om gondolbanen i Gøteborg:

• Lengde:  ca. 3000  m 
• Reisetid:  12 minutter mellom endestasjoner 
• Fart:  20 km/t (5 m per sekund) 
• Kapasitet:  2000 reisende i timen i hver retning  

  (tilsvarende trikk med 5-min frekvens) 
• Vogner:  25 personer per gondol (plass for  

  sykkel, barnevogn og rullestol)
• Frekvens:  45 sek. mellom hver gondol  
• Stasjoner:  Järntorget–Lindholmen–Västra   

  Ramberget-Wieselgrensplatsen
• Høyde:  Tårnene vil være ca. 40-115 meter  

  høye, gondolene vil på det høyeste gå  
  ca. 110 meter over bakkenivå 

Gondolprosjektet i Gøteborg 

REFERANSE: GONDOLPROSJEKTET I GØTEBORG  

beslutning om investering i 2020. Banen planlegges 
som en 3S-bane. Systemet har i alt 3 kabler og er en 
moderne teknologi som gir økt vindstabilitet og kan 
håndtere store spenn mellom mastepunkt. 

Figur 8 Stasjonsområde (Illustrasjon: UNStudio/The gondola 
project).

Figur 7 Mastehøyder opptil 110 m over bakkenivå.
(Illustrasjon: UNStudio/The gondola project). 

Figur 9 Kart over planlagt trasé og stasjoner. 
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Gondolbaner er vanligvis brukt til å frakte turister til 
fjelltopper eller andre utsiktspunkt, men flere steder 
i verden etableres gondolbaner som en integrert del 
av det øvrige transportsystemet. Løsningen benyttes 
spesielt i byer med tett bebyggelse og manglende 
infrastruktur. Topografi og vanskelige forhold for 
utbygging av veinett gjør gondolbanen til et fleksibelt og 
interessant alternativ, som i La Paz i Bolivia, Medellin i 
Colombia og Caracas i Venezuela. Disse byene er veldig 
forskjellige fra Oslo, men også byer som Amsterdam og 
Gøteborg, som tidligere nevnt, ser på mulighetene for 
å etablere gondolbane. Ambisjonen i disse prosjektene  
er at gondolen skal være et bidrag til mobiliteten i byen 
og som kan utfordre andre transportmidler på tidsbruk.

Gondolens rolle i kollektivsystemet 

GONDOL SOM URBANT TRANSPORTSYSTEM  

Figur 11 For å sammenligne: Avstanden mellom Ekeberg og Langkaia ved Børsen er omlag 1 250m, ca samme avstand som mel-
lom stasjonene Järntorget og Lindholmen i Gøteborg. Tall i parentes er spenn mellom mastene.

Figur 10 Linjekart over gondolsystemet i La Paz i Bolivia. 
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Ljabrutrikken trafikkerer i dag strekningen mellom 
Jernbanetorget og Ekebergparken. Trikken har 12 
avganger i timen mellom kl. 7 og 19, og 8 eller 6 
avganger i timen resten av døgnet, avhengig av 
tidsrom. Ljabrutrikken har en reisetid på 7 minutter 
fra Jernbanetorget til holdeplassen ”Ekebergparken” 
(10 minutter andre veien). Når Bispegata ferdigstilles 
som kollektivgate vil Ljabrutrikken gå i Dronning 
Eufemias gate via Bispegata til Ekebergparken. Traséen 
vil være kortere og raskere enn i dag. Planforslag med 
trikketunnel antas å redusere reisetiden ytterligere.

I fastsatt planprogram for Fjordtrikken er strekningen 
Revierhavna-Jernbanetorget definert som en av fem 
delstrekninger i en ny øst-vestgående trikkelinje 
gjennom fjordbyen. Det er krav til reguleringsplan for 
stekningen, men denne delen av fjordtrikken er ennå 
ikke regulert. Det foreligger flere alternativer på  den 
aktuelle strekningen og endelig trasé er ikke avklart. 

I Ekebergveien går bussrutene 34 og 74. Rute 34 
trafikkerer strekningen mellom Tåsen og Ekeberg 
Hageby, og linje 74 trafikkerer strekningen 

Eksisterende og fremtidig kollektivtilbud 

Jernbanetorget-Mortensrud T. Holdeplassen Ekeberg 
Camping ligger om lag 6-700 m fra planlagt endestasjon 
for gondolen. Reisetiden med buss fra Ekeberg Camping 
til Jernbanetorget er 11 min.  

Tatt i betraktning at det er en gangavstand på ca. 450 m 
mellom gondolens endestasjon og trikkeholdeplassen 
ved Ekebergparken, er det lite tid å spare på å ta 
gondol fremfor trikk på strekningen. Ettersom trikken 
på strekningen er rask og har høy frekvens, vil en 
gondol ikke være et alternativ som konkurrerer med 
eksisterende eller fremtidig kollektivtilbud i form av 
redusert reisetid.  

Gangtid mellom endestasjonen for gondol og 
bussholdeplassen i Ekebergveien er ca. 10 min og 5 min 
til trikkeholdeplassen i Kongsveien. Gondolstasjonen 
ender på et punkt i parken der gangstier er relativt 
smale og stedvis bratte. Stiene er ikke universelt 
utformet. Muligheten for omstigning mellom gondol 
og trikk/buss vurderes derfor som mindre gode, og 
er ikke i henhold til krav som stilles til omstigning i 
kollektivsystemet for øvrig. 

fre
m

tid
ig

 fj
or

dt
rik

k
fremtidig trikkelinje

5 min
10 min

BRUKERGRUPPER OG MOBILITET 

K
ongsveien 

Ekebergveien

Figur 12 Eksisterende og fremtidig kollektivlinjer mellom Bjørvika og Ekeberg.  
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Kongsveien og Ekebergveien ligger begge inne i Plan 
for sykkelveinettet i Oslo med tilrettelegging for sykkel 
i eget anlegg. Forbindelsene vil betjene reiser mellom 
Nordstrandsplatået og Oslo sentrum. Begge rutene er 
relativt bratte og må håndtere en stigning mellom nivået 
i Gamlebyen på ca. kote +12 og Nordstrandsplatået/
Ekebergparken rundt kote +140.

Bymiljøetaten arbeider med et forslag til 
reguleringsplan for nye sykkelfelt i Kongsveien. 
Planforslaget forutsetter at Ljabrutrikken legges i tunnel 
mellom krysset Oslogate/Kongsveien og holdeplassen 
«Ekebergparken». Holdeplass for trikk vil ligge rett øst 
for dagens holdeplass, se figur 13. 

Det er om lag 450 m fra Kongsveien til planlagt 
gondolbane på Ekeberg. Fra planlagt stasjon for 
gondolbanen til Ekebergveien/Vallhallveien er 
avstanden rundt 450 m.  

Sykkel 

Av sikkerhetshensyn kan ikke sykler henges på utsiden 
av gondolvognene, men vognene kan tilpasses 
innvendig slik at de reisende kan ta med sykkel 
på turen. Høydeforskjellen mellom Gamlebyen og 
Ekeberg gjør banen aktuell som et supplement til 
sykkelinfrastrukturen og kan, dersom en kan reise 
med Ruter-billett, bidra til at kombinerte reiser sykkel/
gondol mellom byen og Ekeberg blir et attraktivt 
alternativ. 

Figur 13 Planlagt trikkeholdeplass ved Ekebergparken (illustrasjon: Norconsult). 
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Figur 14: Endepunkt på Ekeberg i skulpturparken. Stjernene 
angir skulpturenes plassering.

Ekeberg skulptur- og naturpark er det åpenbare 
målpunktet for gondolbanen. Parken, som er et 
rekreasjonsområde med kultur- og naturkvaliteter 
og en vid utsikt over byen, er et mål for turister, men 
parken er også mye brukt av byens egen befolkning. 
Ekebergrestauranten er også en del av parken og er et 
sannsynlig mål for de reisende. 

Ekeberg er et viktig idretts- og rekreasjonsområde for 
byens befolkning. Det er en rekke tilbud i området som 
er rettet mot barn og familier, eksempelvis rideskole 
og husdyrpark, i tillegg til et stort mangfold av idretts- 
og friluftsaktiviteter. Et nytt svømmeanlegg er under 
planlegging. 

Innenfor en radius på 500 m fra den regulerte stasjonen 
for gondolbanen ligger Ekebergrestauranten, Ekeberg 
Camping og Kongshavn videregående skole, se figur 15. 

Innenfor 1 km fra stasjonen ligger Ekeberg idrettspark 
der blant annet Norway cup arrangeres årlig. 1 km sør 
for stasjonen ligger EKT rideskole og husdyrpark som 
er en besøksgård og tennisbanene til Bekkelagshøgda 
tennisklubb.  

Målpunkt Brukergrupper og behov 

Lokalisering av endestasjonen i Bjørvika, 
avgangsfrekvens, hvorvidt man kan ta sykkel med eller 
ikke, og ikke minst om tilbudet inngår i Ruters tilbud 
eller krever egen billett, vil påvirke hvem som bruker 
en fremtidig gondolbane. Dersom gondolen krever 
egen billett med høyere pris enn øvrig kollektivtilbud, 
rendyrkes tilbudet som en attraksjon som kan tilby en 
særegen reiseopplevelse for turister og besøkende til 
byen. Endestasjonene som vurderes i Bjørvika vil alle 
ha nærhet til turistattraksjoner som Munch-museet og 
Operaen, og samtidig ligge nær cruisebåtkaia eller Oslo 
S, der turister gjerne ankommer byen. 

Utover rollen som en rendyrket turistattraksjon 
kan gondolbanen også ha betydning for byens 
egen befolkning, og generere nye reiser til tur- og 
rekreasjonsområdene på Ekeberg gjennom et bedret 
tilbud. Disse effektene vil kanskje først og fremst 
oppstå dersom banen inngår i kollektivsystemet med 
tilvarende billett og pris som øvrige kollektivreiser. Dette 
forutsetter imidlertid at drifts- og vedlikeholdskostnader 
for gondolbanen ikke belaster offentlige budsjetter på 
en måte som svekker det øvrige kollektivtilbudet. Slike 
samfunnsøkonomiske effekter er ikke utredet i denne 
mulighetsstudien.

Kongshavn vgs

Ekebergrestauranten
Endepunkt gondol
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Ekebergrestauranten

Endepunkt gondol

Kongshavn videregående skole 

EKT rideskole og husdyrspark

Ekeberg idrettspark

Ekeberghallen

Ekeberg camping

500 meter

1000 meter

Figur 15 Regulert stasjonsområde på Ekeberg og målpunkt innen en radius på henholdsvis 500- og 1000 m. 
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Personkapasiteten til en gondolbane avhenger av antall 
vogner og taubanens fart. Avhengig av lokalisering av 
endestasjon i Bjørvika, vil traséen ha en lengde mellom 
600 og 1 200 m. Med en fart på 5 m i sekundet vil 
reisetiden ligge mellom 2 og 4 minutter. Farten kan økes 
til 7 m i sekundet for å øke personkapasiteten i enkelte 
timer av døgnet, eksempelvis i rush, men dette må 
vurderes opp mot andre forhold som reiseopplevelse. 
Erfaring tilsier at de reisende ikke ønsker for stor fart 
fordi dette kan redusere reiseopplevelsen. 

En vogn kan ha kapasitet på inntil 10 personer, men 
vognens størrelse må vurderes opp mot behovet og 
tilgjengelig areal på endestasjoner. Sammenlignbare 
gondolbaner kan ha en kapasitet mellom 750 personer/
time og opptil 2000 personer/time.    

Det finnes ulike teknologiske løsninger som vil legge 
noe ulike premisser for en fremtidig gondolbane og 
hvordan denne planlegges. 

Monobane 
En monobane består av en enkelt kabel som både 
bærer og driver vognene. Akseptable spenn og dermed 
avstand mellom master må vurderes i hvert enkelt 
tilfelle, men masteavstand ligger som regel rundt 300 
- 400 m. En monobane kan ha kapasitet opptil 1 800 
personer per time og kan holde en fart på inntil 6 m/s. 

2S- og 3S bane
2S- eller 3S baner er moderne løsninger med noe 
andre egenskaper enn en monobane. En 2S bane 
har ett bærende tau og ett tau som driver, mens en 
3S bane har ett bærende tau, ett tau som driver og 
ett tau som vognene ruller på. Disse systemene har 
høyere investeringskostnad og endestasjonene er mer 
arealkrevende, men systemene har også flere fordeler 
sammenlignet med en monobane, eksempelvis: 

• Lavere energiforbruk
• Større personkapasitet 
• Økt vindstabilitet 
• Større spenn mellom master (> 1000 m) 
• Større hastighet (om ønskelig) 

Knekkpunkt på en taubanetrasé er en lite driftssikker 
løsning som medfører økt vedlikeholdsbehov over 
tid. Retningsforandring kan imidlertid etableres i 
forbindelse med en stasjon, men en slik mellomstasjon 
krever dobbelt så stort areal som endestasjonene. 
Grunnet arealbehovet og den korte avstand mellom 
Bjørvika og Ekeberg, er det vurdert som lite aktuelt å 
etablere et slikt omstigningspunkt mellom Bjørvika og 
Ekeberg. Det har derfor vært en forutsetning for dette 
arbeidet at gondolbanen kan etableres som en rett 
linje mellom endepunktene.  

Personkapasitet Systemløsninger 

Rettlinjet trasé 

FORUTSETNINGER 

Figur 16 Monobane med ett drivende- og bærende tau (Foto: 
Gürkan Sengün, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.
org/w/index.php?curid=5927046)

Figur 17 3S-bane med tre tau. (Foto: Holger Weinandt - Own 
work, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/
index.php?curid=10399307)
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Flere traséer som er vurdert går over sjøarealer i 
Bispevika og Bjørvika. I reguleringsplan for Bjørvika- 
Bispevika- Lohavn stilles krav til at frihøyden under 
kabel skal være 18 meter i E0 området i Bispevika. 

Det er ikke stilt minimumskrav til vertikal klaring over 
sjø i Bjørvika.  Ettersom seilingshøyden vil være en 
viktig premiss for valg av løsninger, må dette temaet 
vurderes særskilt. 

Bjørvika er definert som farled i farledforskriften. 
Farleder definerer grensen mellom kommunens og 
statens forvaltningsansvar. Fastsetting av krav til 
vertikal klaring over sjøarealer vil være en naturlig 
del av en planprosess der Kystverket gjennom 
sin planmedvirkning bidrar til å definere minste 
seilingshøyde i samråd med kommunen. 

I henhold til farlednormalene vil følgende høyder 
være utgangspunkt for Kystverkets vurderinger ved 
planmedvirkning og behandling av søknader om 
farvannskrysninger: 

• 75 m tilstrekkelig for de største av dagens  
  cruiseskip 

• 65 m tilstrekkelig for de fleste av dagens  
  store cruiseskip

• 55 m  tilstrekkelig for alle forventede   
   containerfartøy, (...) kranfartøy, og  
  en god del cruiseskip 

• 40 m  tilstrekkelig for norske militære  
  fartøy inkludert fregattene og de fleste  
  containerfartøy som går i farleden

• 30 m  tilstrekkelig for havgående fiskefartøy
• 25 m  tilstrekkelig for seilbåter på inntil 15  

  meters lengde og brønnbåter

I denne mulighetsstudien er det ikke endelig avklart 
krav til vertikal klaring over sjøarealer, men nærhet 
til cruisebåtkaia har betydning for fastsetting av 
dimensjonerende fartøy i Bjørvika. Mulighetsstudien 
legger følgende seilingshøyder til grunn: 

• Bjørvika 75 meter 
• Bispevika 18 meter 

Ved etablering av en gondolbane legges reglene i Lov 
om taubaner (taubaneloven) til grunn. I § 26 fastsettes 
følgende krav til naboeiendommer: 

”Det er forbudt å oppføre en bygning eller annen 
installasjon, plante, grave ut eller fylle opp innenfor 20 
meter regnet fra taubanens midtlinje. Dette gjelder ikke 
om det foreligger en avtale med taubanevirksomheten 
eller annet følger av reguleringsplanen.

Taubanevirksomheten kan pålegge eieren av eller 
rettighetshaveren til en naboeiendom å fjerne trær 
og annen vegetasjon innenfor 20-metersgrensen 
etter første ledd dersom hensynet til taubanens eller 
omgivelsenes sikkerhet krever det. Hvis pålegget 
ikke følges, kan taubanevirksomheten selv fjerne 
vegetasjonen.

Eieren eller rettighetshaveren har krav på vederlag etter 
skjønn for skader og ulemper som følger av tiltakene i 
andre ledd, og for eventuelle utgifter knyttet til dette.”

Loven gir ingen føringer for sikkerhetsavstander utover 
grensen på 20 m til naboeiendom. Vertikal klaring over 
boliger, annen bebyggelse, skog eller lignende må 
vurderes særskilt gjennom en brannteknisk vurdering 
som utarbeides i planprosessen. Dersom 20 meters 
grensen til naboeiendom utfordres må dette også 
vurderes særskilt. 

Denne mulighetsstudien søker etter flere alternative 
traséer i et område med komplekse byplanfaglige 
problemstillinger. Traséene er derfor tegnet forenklet, 
noe som har betydning for beregning av avstander ved 
vurdering av konsekvenser. Følgende forutsetninger er 
lagt til grunn: 

• Traséer er tegnet som rette linjer i vertikalplanet. 
Svai i luftspennet er ikke beregnet på dette stadiet. 
Dette gir en usikkerhet ved alle målte høyder

• Gondolvogner har en høyde på 6 m 

Arkitektonisk utforming av master og endestasjoner 
vil ha betydning for tiltakets virkning på omgivelsene. 
I denne mulighetsstudien er disse elementene kun 
vist som volumer som grunnlag for en vurdering av 
arealets egnethet og konsekvenser for omgivelsene. 
Arkitektonisk utforming av master og endestasjoner 
kommer i en senere fase. 

Vertikal klaring over sjøarealer Sikkerhetsavstander 

Forutsetninger for traséer 

Utforming av master og endestasjoner 
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Tema som vurderes 

KONSEKVENSVURDERINGER

Ingen konflikt

Noe konflikt

Betydelig konflikt

Stor konflikt

Ikke gjennomførbart

Positiv effekt

Virkninger for følgende tema omtales i rapporten: 
• Regulert situasjon 
• Støy
• Naboer og innsyn  
• Naturmangfold
• Kulturminner
• Viktige kulturinstitusjoner 
• Visuelle og romlige forhold 
• Senketunnelen og andre tekniske anlegg 

Konsekvenser av de ulike alternativene er vurdert 
overordnet og basert på kjent kunnskap om 
tiltaket. Tiltaket løfter flere tunge planfaglige 
problemstillinger som krever detaljerte utredninger, 
supplerende kunnskapsinnhenting og involvering av 
sektormyndigheter før endelig avklaring. Omtalen av 
konsekvenser på dette stadiet av planleggingen vil 
derfor for enkelte fagtema begrenses til å påpeke et 
konfliktpotensial og definere et utredningsbehov for 
videre planlegging. 

En slik konfliktkartlegging er mye brukt i tidlig fase ved 
vurdering av ulike traséer, og er en definert metodikk i 
Statens vegvesens håndbok V712 Konsekvensanalyser. 
For å kunne si noe sikkert om de endelige konsekvensene 
av tiltaket kreves mer detaljerte utredninger. 

Konfliktpotensialet er synligjort i en konfliktmatrise. 
Størrelsen på sirkelen angir graden av konflikt. Rød 
sirkel indikerer at alternativet ikke er gjennomførbart 
eller utfordrer et fagtema på en måte som anses som 
uakseptabel, se figur 18. 

Figur 18 Skala for vurdering av konfliktpotensial. 
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Innholdet i fagtemaene og avgrensningen mellom dem 
er beskrevet her: 

Regulert situasjon 
Temaet omhandler hvordan alternativet forholder 
seg til regulert situasjon og i hvilken grad gjeldende 
regulering utfordres. Endestasjonene vurderes spesielt. 

Utbyggingsavtalen for Bjørvika er knyttet opp mot 
regulert utnyttelse. Ny bruk av arealer regulert 
til bebyggelse kan derfor få store økonomiske 
konsekvenser for kommunen ved gjennomføring. Dette 
temaet inngår her. 

Støy
Det er ikke utført støyberegninger for alternativene. 
Vurderingen baserer seg på kunnskap om hvordan 
tiltaket genererer støy og erfaringer fra tilsvarende 
prosjekter. 

Gondolbaner genererer støy hovedsakelig ved 
endestasjonen der motoren er plassert, og når 
føringshjulene på gondolvognene passerer mastene. 
Det er gode muligheter for å begrense støy fra motor 
og drivverk. Støy fra mastene er mer utfordrende å 
skjerme.

I forbindelse med reguleringsplanen for taubane på 
Voss, som nå er under etablering, er det utarbeidet en 
støyrapport for å vurdere generert støy fra gondolbanen 
(Sweco 2014). Det foreligger begrenset med støydata 
for gondolbaner, men i nevnte støyrapport er det tatt 
utgangspunkt i enkle måledata fra en driftsstasjon 
i Bolzano. Det finnes ikke et norsk regelverk for 
støy fra gondolbaner, men tiltaket er vurdert opp 
mot grenseverdier i T-1442 for støy fra industri og 
vindkraftverk. I rapporten konkluderes det med at 
støy fra gondolbanen vil være betydelig lavere enn 
grenseverdier for industri og likt med grenseverdier for 
vindkraft (som har de strengeste grenseverdiene for 
støy i Norge).

Avgrensning av tema 

Naboer og innsyn
Temaet omfatter eventuelle konflikter med 
nabobebyggelse, herunder innsyn til eksisterende og 
fremtidige boliger. 

Erfaringer fra Gøteborg viser et potensial for konflikter 
mot naboer som får innsyn fra gondolvogner. 
Erfaringer fra pågående byggeprosjekt på Voss viser 
det samme. 
I Gøteborg har dette vært så avgjørende at 
mastehøyder har blitt økt for å redusere innsyn til 
boliger. En avstand fra gondolens vindu til boligens 
vindu på 40-50 m har blitt vurdert som akseptabelt. 
Der avstanden er mindre enn 40-50 m har det vært 
en føring at en reisende i gondolen ikke skal kunne 
se en person som befinner seg lengre enn 0,5 m fra 
vinduet i boligen. 

Naturmangfold
Temaet omhandler forholdet til registrert 
naturmangfold og hvorvidt det er potensiale for at 
eksisterende naturmangfold går tapt som følge av at 
tiltaket gjennomføres. Det er ikke utført supplerende 
kartlegging eller befaring i felt som grunnlag for 
vurderingene. 
Vedtatt regulering legges til grunn. Dette innebærer 
at eksisterende naturmangfold som påvirkes innenfor 
regulert stasjonsområde på Ekeberg ikke vurderes 
som en konflikt. På den annen side vil tiltaket vurderes 
som konfliktfylt dersom tiltaket går ut over gjeldende 
formålsgrenser for stasjonsområdet og påvirker 
arealer regulert til naturformål. 

Kulturminner
Temaet omfatter hvordan tiltaket påvirker siktlinjer 
mot Akershus definert i reguleringsplan for Bjørvika-
Bispevika-Lohavn, se figur 19. Siktlinjenes hensikt er å 
sikre visuell kontakt mellom de viktigste elementene i 
middelalderbyens kulturlandskap, dvs. Akershus slott 
og festning, vannspeilet og båtlivet i Bjørvika/Bispevika, 
Middelalderbyens to tyngdepunkter i Bispeborgen/
Torget/Domkirken og Kongsgården/Maria-kirken, 
samt Hovedøya med Cistercienserklosteret. Den 
visuelle kontakten forutsettes opprettholdt mellom 
alle disse elementene, og begge veier. 

Vannregnskapet, som innebærer at utfyllinger i 
vannspeilet i Bjørvika/Bispevika må kompenseres et 
annet sted, inngår i temaet. 
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Figur 19 Illustrasjonen viser regulerte siktlinjer i Bjørvika.

Figur 20 Illustrasjonen viser restriksjonsgrense for senketun-
nelen under Bjørvika. 

Temaet omfatter også hensynet til automatisk fredete 
kulturminner. 

Det er ikke utført kulturminneregistreringer i denne 
mulighetsstudien. Temaet er derfor begrenset til å 
påpeke eventuelle konflikter og definere et videre 
utredningsbehov dersom det skulle være aktuelt å 
videreføre planarbeid for ett av alternativene. 

Viktige kulturinstitusjoner
I Bjørvika ligger kulturinstitusjoner som kan bli 
påvirket av en gondolbane. Operaen er fredet 
av Riksantikvaren 15. november 2012. Formålet 
med fredningen er å sikre det helhetlige anleggets 
arkitektur med materialbruk og detaljer, og hindre 
svekkelse av det arkitektoniske uttrykket i eksteriør og 
fredete deler av interiøret. Munch-museet bygges på 
Paulsenkaia i disse dager. Den visuelle påvirkningen av 
Operaen og Munch-museet inngår i dette temaet.

Visuelle og romlige forhold
Temaet omfatter hvordan tiltaket påvirker by- og 
landskapsrom og byformen som helhet. Viktige 
retninger definert av bebyggelse, allmenninger og 
byrom tillegges vekt. 

Senketunnelen og andre tekniske anlegg
Potensiell konflikt med tekniske anlegg synliggjøres, 
herunder senketunnelen under Bjørvika med 
tilhørende restriksjonsgrense, se figur 20. Alle tiltak 
innenfor sikringssonen skal fundamenteres uavhengig 
av tunnelkonstruksjonen og godkjennes av Statens 
vegvesen. Der alternativene krever fundamentering 
innenfor sikringssonen påpekes dette, men tiltakene 
er på dette stadiet ikke detaljert utredet eller avklart 
med Statens vegvesen. 
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Gjeldende regulering 

ENDESTASJON PÅ EKEBERG

Endestasjonen på Ekeberg inngår i reguleringsplan 
for Ekeberg skulptur- og kulturminnepark (S-4601). 
Geometrien for det regulerte området er basert å en 
monobaneløsning fra mulighetsstudien i 2009 som er 
omtalt tidligere i rapporten. 

Reguleringsplanen åpner for et stasjons- og terminalbygg 
på totalt 350 m2, og et tilliggende servicebygg på totalt 
100 m2. Byggehøyde skal ikke overstige kote +112. 

Terrenget i området ligger mellom kote +102 og +105. 
Bygg skal plasseres innenfor byggegrenser som vist 
på plankartet (se figur 24). Det stilles også krav til å 
etablere sykkelparkering for minimum 30 sykler.  

Endestasjonen på en 2S-bane krever et større areal 
og vil således gå utover de begrensninger som ligger i 
gjeldende regulering av endestasjonen på Ekeberg. 

Figur 22 De lyserøde feltene viser størrelsene av et terminal-
bygg på 350 m2 og servicebygg på 100 m2. 

Figur 23 Det lyserøde feltet viser arealet av en endestasjon på 
40x20 m som er en aktuell størrelse for en 2S-bane. 

Figur 24 Gjeldende regulering på Ekeberg.
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Arealet som er avsatt til stasjons- og terminalbygg i 
reguleringsplan for Ekeberg skulptur- og kulturminnepark 
grenser til arealer regulert til naturområde (Nb1 og N2 
Skog med prioritert biologisk mangfold). Både arealet 
som er avsatt til gondolens endestasjon og tiltak i 
de omkringliggende naturformålene var gjenstand 
for diskusjoner i planprosessen for Ekebergparken. 
Dersom stasjonsområdet går utover formålsgrensen i 
gjeldende regulering, antas dette å være konfliktfylt.  

I reguleringsplan for Ekeberg skulptur- og 
kulturminnepark er traséen under luftspennet for 
gondolbanen angitt som linjer i plankartet med 
tilhørende bestemmelser. I følge bestemmelsene må 
ikke master, kabler eller gondoler blokkere frisiktsone 
for forsvarets virksomhet. Dersom det skal plasseres 
master i traséen må dette avveies mot bevaring av 
store trær og landskapsvirkning. Bestemmelsene 
stiller krav om at traséen under taubanen ikke skal 
ryddes for trær utover det som er påkrevd for å ivareta 
taubanens sikkerhet. Dette må vurderes gjennom en 
egen brannteknisk vurdering. 

Lov om taubaner (taubaneloven) stiller ikke krav til maks 
frihøyde, hverken over bebyggelse eller skogsområder. 
Avstand mellom taubanen og underliggende 
konstruksjoner eller skogsområder må vurderes særskilt 
i en brannteknisk risikovurdering. Reguleringsplan 
for gondolbanen på Voss kan benyttes som et 
sammenlikningsgrunnlag inntil en slik risikovurdering 
er utarbeidet. Der stilles krav om minsteavstand på 15 
meter til høyeste punkt på underliggende bebyggelse 
eller toppen av underliggende løvskog. 

Trasé for luftspennet i gjeldende regulering og 
utformingen av byggegrensen på Ekeberg, gir 
gondolbanen en gitt retning mot byen. Når nå andre 
mulige stasjonsplasseringer er vurdert vil dette påvirke 
den geometriske utformingen av stasjonsområdet på 
Ekeberg på en måte som vil være i konflikt med gjeldende 
regulering. En omregulering av endestasjonen på 
Ekeberg vil derfor være svært sannsynlig for flere 
alternativer som vurderes i denne mulighetsstudien. 

Figur 25: Med nytt endepunkt i Bjørvika vil stasjonen på Ekeberg dreies slik at bygget går utenfor formålsgrensen.
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Endestasjonen for gondolbanen var opprinnelig 
regulert ved Munch-museet, men stasjonen har blitt 
flyttet på gjennom detaljreguleringer. Plasseringen er 
nå uavklart. Denne mulighetsstudien vurderer aktuelle 
tomter for endestasjoner i Bjørvika. Figur 21 viser 
avgrensningen av søksområdet for aktuelle tomter.  
Ettersom plasseringen av endestasjonen er uavklart, må 
alle lokaliteter som vurderes i denne mulighetsstudien 
gjennom full reguleringsprosess.  

Søksområde i Bjørvika

ENDESTASJON I BJØRVIKA 

Figur 21 Søksområdet for aktuelle tomter for endestasjon i Bjørvika. 
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De teoretiske linjene er i samråd med Pbe og Eby vurdert 
opp mot andre hensyn, eksempelvis reguleringsmessige 
forhold, utviklingsplaner, verneverdier etc. Det er videre 
gjennomført en teknisk vurdering av personell med 
kompetanse innen taubaner for de traséalternativene 
som er ansett som aktuelle. 

Som grunnlag for å finne mulige traséer er potensielle 
rette linjer mellom endestasjonen på Ekeberg og 
søksområdet i Bjørvika og Bispevika analysert i et Gis-
verktøy. Analysen er utført i en 3D-modell basert på 
FKB-data (felles kartdatabase), 3D-modell for Bjørvika 
og laserdata innhentet i 2017. 

FREMGANGSMÅTE 

Figur 26: Figuren viser resultatet fra innledende GIS-analyse: mulige rette linjer fra stasjonen på Ekeberg til søksområdet i Bjørvika.
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SØKSOMRÅDE FOR TOMTER FOR ENDESTASJON 

Groschparken

Festningsallmenningen

Sukkerbiten

Oslo S

Munch-

området
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Sukkerbiten

Oslo S

Bispegata
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Beskrivelse 

• Gondolbanen kan etableres som en monobane, 
dvs. ett tau som både driver og bærer banen. 

• Personkapasitet inntil 1800 personer per time. 
Endestasjon plasseres i vannet i Bispevika. 

• Lengde mellom endestasjonene = 800 m. 
• Mast plassert i Kongsbakkeallmenningen 

(mastehøyde 78 m). Gjeldende regulering 
for Kongsbakkeallmenningen åpner for 
masteplassering her. Mast ved Mosseveien er 67 
m. 

• Nesten tilsvarende trasé som i mulighetsstudie fra 
2009. 

• Ikke nødvendig med omregulering på Ekeberg. 

Stasjonen i Bispevika ligger omlag 300 m fra buss- og 
trikkeholdeplassen i Dronning Eufemiasgate. Det vil 
også gå buss i Operagata i fremtiden. 

Endestasjonen vil ligge i kort avstand fra boliger i 
Bispevika. Tilgjengelighet til stasjonen fra Sørenga 
endres dersom eksisterende midlertidige bru mellom 
Sørenga og Sukkerbiten erstattes av en permanent bru. 
Bymiljøetaten utarbeider en behovsvurdering for denne 
bruforbindelsen, men dette arbeidet har per i dag ikke 
konkludert. Brua ligger ikke inne i utbyggingsavtalen 
for Bjørvika, og det vil være store usikkerheter knyttet 
til gjennomføring.

Mobilitet 

ALTERNATIV 1A MUNCH-MUSEET

Figur 27: Kollage som viser linjen til endestasjon ved Munch-museet. Modell: www.bjorvikautvikling.no/3d-modell (juli 2018)
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Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

0 100 20050 M

Figur 28: Snitt og snittlinje monobane mellom Munchmuseet og Ekeberg.

Figur 31: Endestasjonen ved Munch-museet på gjeldende 
reguleringskart. 

Figur 29: Utklipp fra modellen som viser stasjonslokalisering 
ved Munchmuseet. Endestasjonen er kun vist skjematisk. 

Figur 32: Endestasjon på Ekeberg vist opp mot byggegrense 
og formålsgrensen i gjeldende regulering. 

Figur 30: Alternativet sett fra Operaen. Endestasjonen er kun 
vist skjematisk. 
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Regulert situasjon 
Stasjonen ligger i arealer regulert til ferdsel i sjø og 
friområde i sjø, men innenfor sektoren som er avsatt til 
taubane i reguleringsplan for Bjørvika-Bispevika-Lohavn 
(S-4099). Reguleringsplan for Kongsbakkeallmenningen 
åpner for plassering av mast til gondolbane. 

Støy 
Endestasjonen i Bispevika kan etableres som en 
passiv stasjon, dvs. at motor og drivverk plasseres 
på Ekeberg. Hvis ikke dette er aktuelt er det gode  
muligheter for støyskjerming av stasjonen. Mast i 
Kongsbakkeallmenningen vil avgi noe støy når vogner 
passerer. Dette punktet vil ligge omlag 30 m fra 
nærmeste bolig.

Naboer og innsyn 
Gondolvognene vil passere omlag 25 m over boliger 
i Bispevika syd. Boligene er utformet med felles 
takterrasser og disse vil få innsyn. Selv om trasé for 
gondol fremgår av gjeldende regulering anses forholdet 
til boligene i Bispevika syd å være konfliktfylt. 

Endestasjonen i Bispevika vil ligge nær nybygde boliger 
nord for Munch-museet (felt B4). Utsikten fra disse mot 
fjorden vil bli påvirket og aktiviteten utenfor boligene 
vil øke. 

Naturmangfold 
Stasjonen på en monobane er arealeffektiv og 
kan etableres innenfor regulert areal på Ekeberg. 
Eksisterende skogsområder kan likevel bli berørt.  
Anleggsfasen vil være kritisk fordi atkomsten til det 
regulerte stasjonsområdet er begrenset. Det må 
påregnes noe hogst i traséen under luftspennet. 
Selv om stasjonen på Ekeberg er regulert vurderes 
det likevel å være et potensial for konflikt, ettersom 
verdiene i området er store og fordi verdifulle områder 
kan påvirkes i anleggsfasen. 

Kulturminner 
Forholdet til kulturminner ble avklart i reguleringsplan 
for Bjørvika - Bispevika - Lohavn (S-4099). Ny plassering 
av stasjonen vil kreve omregulering og ny avklaring av 
arkeologiske forhold. 
Stasjonen i Bjørvika ligger innenfor siktlinje mot 
Akershus. 
Endestasjon i sjø påvirker vannregnskapet. Et areal 
på omlag 450 m2 må eventuelt kompenseres andre 
steder. Det er vanskelig å se hvor dette arealet skal 
kompenseres. 

Innenfor Bjørvikaplanen er undersøkelsesplikten jf. kml. 
§ 9 utsatt til anleggsperioden, og videre prosess knyttet 
til arkeologiske kulturminner følger av planens §§ 3.4 
og 10e. Dette gjelder tiltak i samsvar med planen. For 
tiltak som medfører reguleringsendring, f.eks. utfylling 
og nedbygging av regulerte vannarealer, vil slike 
tiltak vurderes fritt på grunnlag av kulturminnelovens 
bestemmelser.

Viktige kulturinstitusjoner 
Alternativet vil ligge tett på Munch-museet, men 
museumsbygningen henvender seg i hovedsak mot 
Akerselva og inngangspartier påvirkes i mindre grad. 
Operaen vil ikke bli berørt. 

Visuelle og romlige forhold 
Stasjonen vil ligge midt i Stasjonsallmenningen og vil 
påvirke utsynet mot fjorden fra Dronning Eufemiasgate. 
Utsynet fra byrommet nord for Munchmuseet mot 
Bispevika vil også påvirkes. Stasjonsplasseringen vil bli 
eksponert mot sentrale byrom i Bispevika. Arkitektonisk 
utforming av stasjonen vil ha betydning for graden av 
påvirkning mot omgivelsene. 

Senketunnelen og andre tekniske anlegg 
Stasjonen ligger utenfor restriksjonsgrensen for 
Operatunnelen.

Vurdering av konfliktpotensiale 

Oppfølgingspunkter ved eventuell videre utredning av 
alternativet: 
• Generell optimalisering av linja og plassering av 

master og endestasjon 
• Detaljert vurdering av mastenes plassering og 

høyder for å optimalisere fri høyde mellom 
gondolvognene og boliger i Bispevika 

• Risikoanalyse der blant annet økt publikumstetthet 
på Edvard Munchs plass og framkommelighet for 
utrykningskjøretøy inngår i vurderingen

• Det må utarbeides en brannteknisk vurdering 
ettersom luftstrekket går over boliger, annen 
bebyggelse og skogsområder

Oppfølgingspunkter 

28



Regulert situasjon 

Støy 

Naboer og innsyn 

Naturmangfold

Kulturminner

Viktige kulturinstitusjoner 

Visuelle og romlige forhold 

Senketunnelen og andre tekniske anlegg 

Alternativet skiller seg minst fra taubanen som er regulert. Gondolbanen er derfor et 
kjent element i boligområdene som blir berørt, men endestasjonen plassert i sjøarealet 
i Bispevika er et nytt element i området som vurderes som konfliktfylt for flere tema. 
Konfliktpotensialet knyttet til kulturminner, naboer/innsyn, og visuelle/romlige forhold 
vurderes som høyt. Reguleringsrisikoen vurderes derfor som høy. 

Konklusjon alternativ 1A Munch-museet 
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• Gondolbanen kan etableres som en monobane, 
dvs. ett tau som både driver og bærer banen. 

• Personkapasitet inntil 1800 personer per time. 
• Endestasjonen plasseres i regulert byggeområde 

på Sukkerbiten. Stasjonen vil beslaglegge et areal 
på nærmere 450 m2 av regulert bebyggelse. 

• Lengde mellom endestasjonene = 850 m 
• Master plassert ytterst ved Akerselvas utløp og 

innerst i Lohavna er henholdsvis 24 m og 83 m 
høye. 

• Grunnet noe endret retning på luftspennet ut 
fra Ekeberg er det sannsynlig at det er behov 
for mindre endringer av reguleringsplanen på 
Ekeberg. 

Stasjonen på Sukkerbiten ligger noe isolert ytterst 
i Akerselvaallmenningen og er i mindre grad 
koblet til byen forøvrig. Gangavstanden til buss- og 
trikkeholdeplass i Dronning Eufemiasgate er omlag 
450 m. Det vil også gå buss i Operagata i fremtiden. 
Stasjonen er lokalisert nær regulert kai både nord og 
sør for Akerselva. Økt båt- og fergetilbud i Bjørvika 
og Bispevika vil øke tilgjengeligheten til stasjonen fra 
sjøsiden. 

Endestasjonen vil være tilgjengelig fra boliger i 
Bispevika, men tilgjengelighet fra Sørenga bedres 
dersom eksisterende midlertidige bru mellom 
Sørenga og Sukkerbiten erstattes av en permanent 
bru. Bymiljøetaten utarbeider en behovsvurdering for 
bruforbindelsen, men dette arbeidet har per i dag ikke 
konkludert. Brua ligger ikke inne i utbyggingsavtalen 
for Bjørvika, og det vil være store usikkerheter knyttet 
til gjennomføring.

Manglende tilgjengelighet og tilkobling til byen fra 
endestasjonen, medfører at dette alternativet  i 
større grad kan betraktes som en attraksjon egnet 
for turistrettet virksomhet.  Stasjonsplasseringen er 
mindre egnet for en bane som skal integreres i byens 
kollektivsystem. 

Beskrivelse Mobilitet 

ALTERNATIV 1B SUKKERBITEN

Figur 33: Kollage som viser linjen til endestasjon på Sukkerbiten. Modell: www.bjorvikautvikling.no/3d-modell (juli 2018)
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Figur 34: Snitt og snittlinje monobane mellom Sukkerbiten og Ekeberg.

Figur 37: Endestasjonen plassert i utbyggingsformålet på 
Sukkerbiten. 

Figur 35: Utklipp fra modellen som viser endestasjonen som 
inngår i regulert bebyggelse på Sukkerbiten.

Figur 38: Endestasjon på Ekeberg vist opp mot formåls-
grensen og byggegrensen i gjeldende regulering. 

Figur 36: Utklipp fra modellen som viser endestasjonen på 
Sukkerbiten og linja mot Ekeberg.

Kl
ar

in
g 

til
 k

ab
el

 u
te

n 
sv

ai
 c

a.
 3

2 
m

et
er

Hø
yd

e 
m

as
t c

a.
 2

4 
m

et
er

Hø
yd

e 
m

as
t c

a.
 8

3 
m

et
er

Byggegrense Formålsgrense 

31



Regulert situasjon 
Gjeldende regulering på Sukkerbiten tillater et bygg med 
totalt BRA 3 700 m2. Maks kotehøyde for bebyggelse er 
kote 10. Bebyggelsen er regulert til offentlig eller privat 
tjenesteyting (kultur, serviceanlegg for småbåthavn, 
bevertning og torg). Endestasjonen for gondolen vil 
integreres i bygget og vil beslaglegge en grunnflate 
på minimum 450 m2. Atkomstarealer ol. vil komme i 
tillegg til dette. 

Regulert bebyggelse på Sukkerbiten vurderes som 
mulig lokalisering av et fotografihus. Plasseringen 
av endestasjonen vil redusere tilgjengelig regulert 
areal, og redusere potensialet for en slik utvikling. En 
samlokalisering av gondolstasjon og fotografihus krever 
en koordinering mellom tiltakene i alle prosjektets 
faser, som vurderes som utfordrende. 

Regulert utbyggingsareal på Sukkerbiten inngår i 
utbyggingsavtalen for Bjørvika. Ved omdisponering av 
regulert utbyggingsvolum kan dette potensielt påføre 
kommunen store kostnader ved gjennomføring. 

Støy 
Det er ikke boliger eller annen støyfølsom bebyggelse i 
tilknytning til endestasjonene. Masten innerst i Lohavna 
vil avgi noe støy når gondolvogner passerer, men dette 
punktet vil ligge omlag 75 m fra nærmeste bolig.

Naboer og innsyn 
Gondolvognene vil passere omlag 25 m over boliger på 
Sørenga. Boligene er utformet med felles takterrasser.  
Gondoltraséen fremgår ikke av reguleringsplankartet 
slik tilfellet er i Bispevika syd, og er derfor et helt nytt 
element for beboerne i området. 
Traséen vil passere over fremtidig skole på felt D2 i 
reguleringsplan S-4099, og ligger omlag 75 m sørvest 
for D5 i samme plan. Dette feltet vil også inneholde 
boliger. 

Naturmangfold 
Stasjonen på en monobane er arealeffektiv og 
kan etableres innenfor regulert areal på Ekeberg. 
Eksisterende skogsområder kan bli berørt. Særlig 
anleggsfasen vil være kritisk fordi atkomsten til det 
regulerte stasjonsområdet er begrenset. Det må 
påregnes noe hogst i traséen under luftspennet. 
Ettersom naturverdiene i området er store vurderes 
det å være et potensial for konflikt, særlig dersom 
mulig påvirkning i anleggsfasen tas med i vurderingen. 

Oppfølgingspunkter ved eventuell videre utredning av 
alternativet:
• Vurdering av mulig koordinering av pågående 

planer for fotografihus og gondolstasjon 
• Generell optimalisering av linja og plassering av 

master og endestasjon 
• Detaljert vurdering av mastenes plassering og 

høyder for å optimalisere fri høyde mellom 
gondolvognene og boliger i Bispevika 

• Det må utarbeides en brannteknisk vurdering 
ettersom luftstrekket går over boliger, annen 
bebyggelse og skogsområder

Kulturminner 
Det er kun luftspennet som ligger innenfor siktlinje mot 
Akershus. Masten ytterst i Akerselvaallmenningen vil 
ligge helt i kanten av siktsektoren. Alternativet omfatter 
ikke utfylling i sjø og vannregnskapet påvirkes ikke. 

Undersøkelsesplikten jf. kulturminneloven § 9 er 
utsatt til anleggsperioden, og videre prosess knyttet 
til arkeologiske kulturminner følger av vedtatt 
detaljregulering S-4807, § 3.10.7.

Viktige kulturinstitusjoner 
Traséen ligger på sjøsiden av Munch-museet, og 
masten ved Akerselvaallmenningen vil være et synlig 
element mellom Munch-museet og fjorden. Ettersom 
det er forutsatt at stasjonen integreres i et fremtidig 
bygg er det i første rekke masten og luftspennet som 
gir en visuell påvirkning. Operaen vil ikke bli berørt. 

Visuelle og romlige forhold 
Akerselvaallmenningen er et åpent byrom som 
følger Akerselvas løp fra krysset ved Nylandsveien og 
Dronnings Eufemiasgate og helt ut til fjorden. Masten 
vil bli et synlig element i dette byrommet og være 
eksponert fra store deler av det indre fjordbassenget. 

Senketunnelen og andre tekniske anlegg 
Endestasjonen og mast ved Akerselvaallmenningen 
vil ligge utenfor senketunnelen, men innenfor 
restriksjonsgrensen for Operatunnelen. Det forutsettes 
at grunnforholdene er sjekket i forbindelse med 
regulering av bebyggelsen og at fundamentering derfor 
er mulig i området. 

Vurdering av konfliktpotensiale 

Oppfølgingspunkter 
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I forbindelse med utbygging av Sukkerbiten er det utarbeidet en risikoanalyse hvor risiko 
for skipspåstøt inngår i vurderingen. Analysen konkluderer med at sannsynligheten 
for skipspåstøt er under grenseverdien for å iverksette tiltak. Lav sannsynlighet for 
skipspåstøt kan åpne muligheten for å plassere gondolbanens endestasjon i sjøarealet 
utenfor Sukkerbiten. Denne lokaliseringen er imidlertid ikke vurdert inngående i denne 
mulighetsstudien. 
Alternativet vurderes å ha tilnærmet likt konfliktpotensial som hovedalternativet, men 
med følgende presiseringer: 
• Konflikten med regulert bebyggelse på Sukkerbiten reduseres 
• Alternativet løfter nye problemstillinger knyttet til utfylling i sjø tett på Akerselvas 

utløp
• Masteplassering i Lohavna. 

Mulig variant av alternativet

Regulert situasjon 

Støy 

Naboer og innsyn 

Naturmangfold

Kulturminner

Viktige kulturinstitusjoner 

Visuelle og romlige forhold 

Senketunnelen og andre tekniske anlegg 

Begrenset tilgjengelighet til endestasjonen på Sukkerbiten rendyrker gondolbanen som 
en attraksjon rettet mot turister. Stasjonsplasseringen er i mindre grad egnet dersom 
ønsket er å integrere gondolbanen i kollektivsystemet. 
Taubanetraséen fremgår ikke av gjeldende regulering og for naboer som berøres er 
dette et nytt element i området. Masten ytterst i Akerselvas utløp vil være eksponert og 
de visuelle konsekvensene for omgivelsene er betydelige. 
Endestasjonen må integreres i regulert bebyggelse og må koordineres mot pågående 
planer for bruk. En slik koordinering vil være utfordrende. Byggeformålet inngår i 
utbyggingsavtalen for Bjørvika og potensielt store kostnader kan påløpe ved endret 
bruk av regulert byggeformål. 
Reguleringsrisikoen vurderes derfor som høy. 

Konklusjon alternativ 1B Sukkerbiten 
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• Gondolbanen etableres som en 2S-bane. 
• Seilingshøyde på 75 m er lagt til grunn over 

Bjørvika for å hindre potensielle sammenstøt med 
cruiseskip.

• Alternativet kan etableres uten master 
mellom endestasjonene (kun ett spenn), 
men seilingshøyden krever mast for å oppnå 
tilstrekkelig frihøyde over Bjørvika.

• Mast plasseres i regulert grøntområde ytterst i 
Festningsallmenningen og må være omlag 83 m 
høy. 

• Endestasjonen plasseres i regulert grøntområde 
i Festningsallmenningen. Grunnet høy mast må 
endestasjonen integreres i et 33 meter høyt bygg/
tårn. Endestasjon i felt A2 er vurdert som uaktuelt 
grunnet konflikt med pågående planer for tomten. 

• Lengde mellom endestasjonene = 1 280 m. 
• En endestasjon på en 2S-bane krever større 

areal. Retningen på luftspennet er ikke i 
henhold til regulert trasé ut fra stasjonen på 
Ekeberg. Alternativet krever omregulering av 
stasjonsområdet på Ekeberg. 

• Gondolvogene passerer fjordrommet i stor høyde 
og reiseopplevelsen vil bli spektakulær med godt 
utsyn over Bjørvika og Bispevika. 

Endestasjonen i Festningsallmenningen vil ligge i 
umiddelbar nærhet til cruisebåtkai, som også benyttes 
som kai for turistbåter som tilbyr guidede turer og 
sightseeing på fjorden. Stasjonen vil dermed ha god 
kobling til andre turistrettede tilbud.  

Stasjonen vil ha en god kobling til en fremtidig trasé 
for fjordtrikken og med gode gangforbindelser 
til Kvadraturen via Myntgata, Skippergata og 
Dronningensgate. Gondolbanen vil være en 
attraksjon som kan bidra til å aktivisere de sørøstre 
delene av Kvadraturen og øke tilgjengeligheten til 
rekreasjonsområdene på Ekeberg fra denne delen av 
byen. 

En stasjon som integreres i et bygg løftes opp fra 
det offentlige rom på gateplan. For at tilbudet skal 
oppfattes som en integrert del av kollektivsystemet  er 
det avgjørende av inngangspartiet  på bakkeplan får en 
offentlig karakter og er godt synlig fra gaten. Dette vil 
kreve arealer også fra de nederste etasjene i bygget. 

Beskrivelse Mobilitet 

ALTERNATIV 2A FESTNINGSALLMENNINGEN 

Figur 39: Kollage som viser linjen til endestasjon på Festningsallmenningen. Modell: www.bjorvikautvikling.no/3d-modell (juli 
2018)
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Figur 43: Endestasjonen i Festningsallmenningen vist på    
gjeldende reguleringskart. 

Figur 41: Utklipp fra modellen som viser endestasjonen i 
Festningsallmenningen og linja mot Ekeberg. 

Figur 44: Endestasjon på Ekeberg vist opp mot formåls-
grensen og byggegrensen i gjeldende reguleringsplan. 

Figur 42: Utklipp fra modellen som viser endestasjonen i 
Festningsallmenningen.

Figur 40: Snitt og snittlinje monobane mellom Festningsallmenningen og Ekeberg.
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Regulert situasjon
Festningsallmenningen er en av flere allmenninger 
i reguleringsplan for Bjørvika-Bispevika-Lohavn. 
Intensjonen bak allmenningene er at disse skal være 
åpne offentlige byrom som er tilgjengelige for alle. 
Endestasjonen for gondolbanen vil beslaglegge nær 
hele arealet og er ikke i henhold til intensjonen bak 
gjeldende regulering. 
Eksisterende situasjon avviker fra regulert situasjon 
og er opparbeidet som en dispensasjon fra gjeldende 
regulering. Eksisterende situasjon er i konflikt med vist 
plassering av endestasjon i grøntområdet.
Regulert bebyggelse nord for Festningsallmenningen 
(felt A1-3 i S-4099) er under utredning til andre 
bruksformål og er derfor vurdert som uaktuelle som 
tomter for en endestasjon. Stasjonsplasseringen 
vurderes å være i stor konflikt med gjeldende regulering 
og intensjonen bak Festningsallmenningen. 

Støy 
Det er ikke boliger eller annen støyfølsom bebyggelse i 
tilknytning til endestasjonene. Ingen master underveis 
vil avgi støy i nærhet av boliger. 

Naboer og innsyn 
Gondolvognene vil passere høyt over boliger på Sørenga, 
i en avstand på omlag 70 m.  Avstanden vurderes 
som tilstrekkelig til å redusere konfliktpotensialet 
noe. Boligene er utformet med felles takterrasser.  
Gondoltraséen fremgår ikke av reguleringsplankartet 
slik tilfellet er i Bispevika syd, og er derfor et helt nytt 
element for beboerne i området. 

Naturmangfold 
Stasjonen på en 2S-bane krever mer areal enn det som 
er avsatt i gjeldende reguleringsplan på Ekeberg. Det vil 
være nødvendig å utvide stasjonsområdet på en måte 
som sannsynlig krever ny reguleringsplanprosess. 
Luftspennet forlater stasjonen i en mer sørvestlig 
retning enn det som er vist i gjeldende regulering. 
Det kan derfor bli nødvendig å hugge deler av skogen, 
eventuelt skjøtte skog som i dag er regulert til 
naturområde. Verdifullt naturmangfold vil bli påvirket 
ved omregulering av stasjonsområdet på Ekeberg, noe 
som vurderes som negativt for dette alternativet. 

Kulturminner 
Traséen ligger innenfor siktlinjer mot Hovedøya, men 
luftspennet passerer siktsektorene høyt over vannflaten  
og langt fra aktuelle standpunkt. Påvirkningen 
vurderes å være begrenset. Stasjonsbygget og 

Vurdering av konfliktpotensiale 

masten i Festningsallmenningen ligger imidlertid 
innenfor siktsektoren mellom Akershus festning og 
Ladegården/Oslo Torg og påvirker sikt og opplevelsen 
av sammenheng mellom endepunktene. 
Endestasjonen i Festningsallmenningen ligger nært 
Akershus festning og Havnelageret, som begge er 
regulert til spesialområde bevaring. Akershus festning 
og Militærhospitalet, som ligger tett på stasjonen, er 
fredet etter kulturminneloven. I tillegg er kvadraturen 
et kulturmiljø av nasjonal kulturminneinteresse. 
Havnelageret er en bastant bygning som vil kunne tåle 
høye bygg, men Militærhospitalet og spesielt utsynet 
fra uteområdene i tilknytning til bygget vil påvirkes. 
Innenfor Bjørvikaplanen er undersøkelsesplikten jf. 
kml. § 9 utsatt til anleggsperioden, og videre prosess 
knyttet til arkeologiske kulturminner følger av planens 
§§ 3.4 og 10e. Dette gjelder tiltak i samsvar med 
planen. For tiltak som medfører reguleringsendring, 
f.eks. nedbygging av regulerte grøntområder, vil 
dette vurderes fritt på grunnlag av kulturminnelovens 
bestemmelser.
Hensynet til automatisk fredete kulturminner ble 
avklart i reguleringsplan for Ekeberg. Stasjonen 
ligger i en større arkeologisk lokalitet,  båndlagt etter 
kulturminneloven. Gjennom reguleringsvedtaket ble 
det gitt dispensasjon fra kulturminneloven på vilkår av 
arkeologisk overvåking (jf. reguleringsplanen §§ 5.1, 3 
og 9.2). 
En endestasjon for en 2S bane vil kreve ny 
reguleringsprosess som innebærer ny vurdering av 
inngrep og utilbørlig skjemming av lokaliteten. I følge 
innspill fra Byantikvarens kan det ikke uten videre 
påregnes at det blir gitt dispensasjon.

Viktige kulturinstitusjoner 
Operaen og Munch-museet blir i liten grad berørt. 

Visuelle og romlige forhold 
Traséen vil krysse fjordrommet langt mot sør og 
gondolbanen vil oppleves løsrevet fra byen og 
bebyggelsen i området. 

Senketunnelen og andre tekniske anlegg 
Operatunnelen ligger grunt under Festnings-
allmenningen med kun 2-3 m overdekning. Omlag 
hele arealet som er avsatt til grøntformål ligger over 
tunnelen og det er svært begrensede muligheter for å 
fundamentere en endestasjon uavhengig av tunnelen 
og uten å påvirke konstruksjonen. Det ligger også en 
nedgang til et teknisk rom i grøntarealet som vil være 
i konflikt med stasjonen. Arealet vurderes derfor som 
uegnet som tomt for en endestasjon. 
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Regulert situasjon 

Støy 

Naboer og innsyn 

Naturmangfold

Kulturminner

Viktige kulturinstitusjoner 

Visuelle og romlige forhold 

Senketunnelen og andre tekniske anlegg 

Alternativet slik det fremgår av mulighetsstudien vurderes ikke som gjennomførbart. 
Stasjonsplasseringen er i konflikt med Festningsallmenningen som et åpent grøntområde 
og det er begrensede muligheter for fundamentering av en stasjon over Operatunnelen. 
Nærheten til cruisebåtkaia og kravet til seilingshøyde over Bjørvika medfører behov for 
master over 80 m som vurderes som konfliktfylt. 
I mulighetsstudien er det søkt etter alternative endestasjoner som ligger nær bakken 
eller som kan inngå i regulert bebyggelse. I eksempelet fra Barcelona, se figur 45, er 
hele gondolstasjonen hevet opp i et tårn. Løsningen åpner muligheter som kan være 
forenlig med krav til vertikal klaring over Bjørvika, men det er ingen åpenbare tomter for 
et slikt tårn i nærheten av Festningsallmenningen. Tårnet kan eventuelt inngå i arealet 
regulert til trafikkområde/havn, men dette er ikke sjekket ut i denne mulighetsstudien. 
Reguleringsrisikoen for et tårn på over 80 m vurderes som høy. 

Konklusjon alternativ 2A Festningsallmenningen  

Figur 45: Gondolbanen i Barcelona
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• Gondolbanen etableres som en 2S-bane. 
• Seilingshøyde på 75 m er lagt til grunn over 

Bjørvika for å hindre sammenstøt med cruiseskip.
• Alternativet kan etableres uten master 

mellom endestasjonene (kun ett spenn), 
men seilingshøyden krever mast for å oppnå 
tilstrekkelig frihøyde over Bjørvika.

• Mast plasseres ytterst på Langkaia langs 
Havnepromenaden. Mastehøyde = 83 m.

• Endestasjonen må heves høyt over bakken og 
integreres i regulert bebyggelse. Bygget må 
minimum være 44 m høyt ved 83 m høy mast.   

• Lengde mellom endestasjonene = 1 280 m. 
• En endestasjon på en 2S-bane krever større 

areal. Alternativet krever omregulering av 
stasjonsområdet på Ekeberg. 

• Gondolvognene passerer fjordrommet i stor 
høyde og reiseopplevelsen vil bli spektakulær med 
godt utsyn over Bjørvika og Bispevika. 

• Byggbart areal i gjeldende regulering er i minste 
laget for en gondolstasjon til en 2S-bane. Det vil 
være nødvendig med tilpasninger av stasjonen, 
eventuelt utvidelse av byggeformålet. 

Endestasjonen vil ha god kobling til 
kollektivknutepunktene på Oslo S og Jernbanetorget  
med en gangavstand i underkant av 350 m. 
Stasjonsplasseringen vil også ligge i tilknytning til 
fremtidig trasé for fjordtrikken og trikk/buss i Dronning 
Eufemiasgate. 

Stasjonen vil også ligge nær cruisebåtkaia, men 
med noe lenger gangavstand enn alternativet i 
Festningsallmenningen. 

Alternativet vil i likhet med alternativ 2A 
Festningsallmenningen bidra til å aktivere Kvadraturen, 
men vil samtidig ha en bedre kobling til sentrale byrom 
rundt sentralbanestasjonen. 

En stasjon som integreres i et bygg løftes opp fra 
det offentlige rom på gateplan. For at tilbudet skal 
oppfattes som en integrert del av kollektivsystemet  er 
det avgjørende av inngangspartiet  på bakkeplan får en 
offentlig karakter og er godt synlig fra gaten. Dette vil 
kreve arealer også fra de nederste etasjene i bygget. 

Beskrivelse Mobilitet 

ALTERNATIV 2B GROSCH-PARKEN  

Figur 46: Kollage som viser linjen til endestasjon ved Grosch-parken. Modell: www.bjorvikautvikling.no/3d-modell (juli 2018)
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Figur 47: Snitt og snittlinje monobane mellom Grosch-parken og Ekeberg.

Figur 50: Endestasjonen plasser i utbyggingsformålet i gjeldende 
regulering. 

Figur 48: Utklipp fra modellen som viser endestasjonen ved 
Grosch-parken.

Figur 51: Endestasjon på Ekeberg vist opp mot formåls-
grensen og byggegrensen i gjeldende reguleringsplan. 

Figur 49: Utklipp fra modellen som viser endestasjonen ved 
Grosch-parken og linja mot Ekeberg. 
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Regulert situasjon
Endestasjonen må integreres i byggeområde i 
reguleringsplan for Bjørvika-Bispevika-Lohavn, regulert 
til boliger, forretning, kontor, hotell, bevertning 
og allmennyttig formål.  Reguleringsplanen har en 
maksimal byggehøyde på kote 21 og total BRA på 4 700 
m2. 
Ettersom seilingshøyden i Bjørvika er forutsatt til 75 
m i denne mulighetsstudien, legger dette føringer for 
byggehøyden for bygget der stasjonen skal integreres.  
Bygget ender opp med en høyde på omlag 44 m, hvilket 
sprenger grensene i gjeldende reguleringsplan. Det 
høyeste tårnet på Havnelageret på nabotomta er til 
sammenligning 40 m. Oslo Børs er omlag 10 m høyt. 
Konfliktpotensialet vurderes som svært høyt. 
Alternativet vil også beslaglegge utbyggingsarealer som 
inngår i utbyggingsavtalen for Bjørvika, som innebærer 
et potensiale for store kostnader for kommunen 
dersom alternativet gjennomføres.
 
Støy 
Støy fra endestasjonen som er integrert i bebyggelsen 
må avklares opp mot fremtidig bruk, herunder 
eventuelle boliger. Ingen master underveis vil avgi støy 
i nærhet av boliger. 

Naboer og innsyn 
Gondolvognene vil passere omlag 70 m over boliger 
på Sørenga. Avstanden vurderes som tilstrekkelig til å 
redusere konfliktpotensialet noe. Boligene er utformet 
med felles takterrasser.  Gondoltraséen fremgår ikke 
av reguleringsplankartet slik tilfellet er i Bispevika 
syd, og er derfor et helt nytt element for beboerne i 
området. Konfliktpotensialet vurderes som høyt, selv 
om avstanden mellom boliger og gondolvogner vil 
være betydelig. 

Naturmangfold 
Stasjonen på en 2S-bane krever mer areal enn det som 
er avsatt i gjeldende reguleringsplan på Ekeberg. Det vil 
være nødvendig å utvide stasjonsområdet på en måte 
som sannsynlig krever ny reguleringsplanprosess. 
Luftspennet forlater stasjonen i en mer sørvestlig 
retning enn det som er vist i gjeldende regulering. Det 
kan derfor bli nødvendig å hugge, eventuelt skjøtte 
skog som i dag er regulert til naturområde. 
Verdifullt naturmangfold vil bli påvirket ved 
omregulering av stasjonsområdet på Ekeberg, noe som 

vurderes som negativt for dette alternativet. 

Kulturminner 
Traséen ligger innenfor siktlinjer mot Akershus, men 
det er kun luftspennet og vognene som berører 
siktsektorene. Påvirkningen vurderes å være 
begrenset. Alternativet omfatter ikke utfylling i sjø og 
vannregnskapet påvirkes ikke. 
Bygget som endestasjonen skal integreres i ligger 
tett på bebyggelse som er regulert til spesialområde 
bevaring, herunder Havnelageret, Oslo Børs, Tollboden, 
Tollpakkhuset og Fred Olsens gate 2. Børsen, Tollboden, 
Tollpakkhuset og Fred Olsens gate 2 er også fredet etter 
kulturminneloven. Kvadraturen er et kulturmiljø av 
nasjonal kulturminneinteresse. Byggehøyder opp mot 
44 m vil i stor grad påvirke de lave fredete bygningene 
og miljøet bak stasjonen, og konflikten vurderes som 
betydelig.

Hensynet til automatisk fredete kulturminner ble 
avklart i reguleringsplan for Ekeberg. Stasjonen 
ligger i en større arkeologisk lokalitet, båndlagt etter 
kulturminneloven. Gjennom reguleringsvedtaket ble 
det gitt dispensasjon fra kulturminneloven på vilkår av 
arkeologisk overvåking (jf. reguleringsplanen §§ 5.1, 3 
og 9.2). 
En endestasjon for en 2S bane vil kreve ny 
reguleringsprosess som innebærer ny vurdering av 
inngrep og utilbørlig skjemming av lokaliteten. I følge 
innspill fra Byantikvarens kan det ikke uten videre 
påregnes at det blir gitt dispensasjon.

Viktige kulturinstitusjoner 
Traséen ligger omlag 25m fra det nordvestre hjørnet 
av Operaen og 130 m fra det sørvestere hjørnet målt 
i horisontalplanet. Avstanden til Munch-museet vil 
være omlag 50. Med krav til seilingshøyde på 75 m vil 
banen ligge høyt og påvirkningen reduseres noe fra 
standpunkt nær bakken. En mast på omlag 80 m nær 
Operaen vurderes imidlertid som konfliktfylt. 

Visuelle og romlige forhold 
Havnepromenaden, plassen foran Deichman og 
byrommet på Operataket vil påvirkes av gondoltraséen 
og masten på Langkaia.  

Senketunnelen og andre tekniske anlegg 
Alternativet berører arealer avsatt til bebyggelse i 
reguleringsplan for Bjørvika-Bispevika-Lohavn. Det 
forutsettes at grunnforholdene er vurdert i dette 
planarbeidet. Arealet for endestasjonen ligger utenfor 
restriksjonsgrensen for Operatunnelen. 

Vurdering av konfliktpotensiale 
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Seilingshøyde 75 m 

Byggehøyde 43 m 

Byggehøyde 23 m 

Seilingshøyde 55 m 

Regulert situasjon 

Støy 

Naboer og innsyn 

Naturmangfold

Kulturminner

Viktige kulturinstitusjoner 

Visuelle og romlige forhold 

Senketunnelen og andre tekniske anlegg 

I alternativet er stasjonen lokalisert sentralt med gode koblinger til det øvrige 
kollektivsystemet. Seilingshøyden på 75 m over Bjørvika legger premisser for 
byggehøyden. For at alternativet skal være gjennomførbart må regulerte byggehøyder 
på 21 m økes til 44 m. Dette gir en svært høy reguleringsrisiko og konflikten mot 
kulturminner, Operaen og Munch.museet, samt sentrale byrom langs havnefronten og 
rundt Oslo S, vurderes som betydelig. 
Dersom det er ønskelig å redusere konflikten mot gjeldende regulering bør det 
utarbeides en risikovurdering knyttet til båttrafikk i den innerste delen av Bjørvika, for 
å vurdere om seilingshøyden i denne delen av fjorden kan reduseres. Byggehøyden på 
A5b vil dermed kunne reduseres tilsvarende. Eksempelvis vil en seilingshøyde på 55 m 
redusere byggehøyden på A5b til omlag 23 m. En slik risikovurdering vil dermed kunne 
åpne et mulighetsrom som kan redusere de negative konskevensene ved alternativet. 
Konfliktpotensialet knyttet til naturmangfold på Ekeberg, naboer og innsyn ved Sørenga 
og forholdet til Operaen og Munch-museet vil imidlertid fortsatt medføre at alternativet 
har høy reguleringsrisiko. 

Konklusjon alternativ 2B Grosch-parken 

Figur 52: Sammenhengen mellom seilingshøyder og byggehøyde. 

> 45°

> 45°

41



• Gondolbanen etableres som en monobane. 
• Alternativet er vist med 3 master mellom 

endestasjonene: 
1. En 25 m høy mast i tilknytning til planlagt scene/

amfi i Middelalderparken
2. En 35 m høy mast ved Mosseveien. Arealet er 

regulert til jernbaneformål, men ligger ved siden 
av sporområdet

3. En 16 m høy mast i skråningen opp mot Ekeberg i 
arealer regulert til naturområde i reguleringsplan 
for Ekeberg skulptur- og kulturpark  

• Lengde mellom endestasjonene = 670 m
• Ettersom luftspennet har en annen retning ut 

fra Ekeberg dreies stasjonen sammenlignet med 
gjeldende regulering på Ekeberg 

• Gondolvognene passerer over boliger i 
Mosseveien og Kongsveien i omlag 30 meters 
høyde 

• Luftstrekket går ikke over Lokomotivverkstedet 
i Middelalderparken, men avstanden i 
horisontalplanet er mindre enn taubanelovens 
krav til nabobygning. Avstand til nabobygg må 
vurderes særkilt i en brannteknisk vurdering.  

Endestasjonen vil ha god kobling til fremtidig 
kollektivholdeplass i Bispegata. Ettersom trikken 
trafikkerer tilsvarende strekning, i hovedsak i egen 
trasé, vil ikke gondolbanen mellom Bispegata og 
Ekebergparken tilby en ny reiserute i kollektivsystemet. 

Alternativet vil derfor i første rekke være egnet som 
en attraksjon med mulighet for å oppleve Bispevika 
og Gamlebyen fra lufta, og kan bidra til å aktivisere de 
østlige delene av utviklingsområdene i Bjørvika. Turen 
vil imidlertid gi noe redusert utsikt over Bjørvika og 
Bispevika. 

Beskrivelse 

Mobilitet 

ALTERNATIV 3 BISPEGATA  

Figur 53: Kollage som viser linjen til endestasjon i Middelalderparken/Bispegata. Modell: www.bjorvikautvikling.no/3d-modell 
(juli 2018)

• Endestasjonen er plassert i Middelalderparken 
omlag 40 m fra Bispegata for å unngå å bryte 
regulert siktlinje mot Akershus

• Stasjonsplassering nærmere Bispegata er vurdert, 
men er valgt bort for ikke å bryte regulert siktlinje 
mot Akershus 
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Figur 54: Snitt og snittlinje monobane mellom Bispegata og Ekeberg.

Figur 57: Endestasjonens plassering vist på landskapsplan for 
Middelalderparken. 

Figur 55: Endestasjonens plassering sør for siktlinje mot       
Akershus. Endestasjonen er kun vist skjematisk. 
 

Figur 56: Luftstrekket sett fa Bispegata. Endestasjonen er 
kun vist skjematisk.  

Figur 58: Endestasjon på Ekeberg med monobane og linje 
mot Middelalderparken.

M
as

t c
a.

 2
5 

m
et

er

Spenn: ca. 340 m

Spenn: ca. 210 m

M
as

t c
a.

 3
5 

m
et

er

M
as

t c
a.

 1
6 

m
et

er

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

±

0 80 16040 M

Byggegrense 
Formålsgrense 

43



Regulert situasjon
Endestasjonen ligger i arealet regulert til park 
i reguleringsplan for nytt dobbeltspor Oslo-Ski 
(Follobanen). I følge bestemmelsenes pkt. 4.3.3 skal 
arealet opparbeides i henhold til landskapsplan for 
området, utarbeidet av BaneNor i samarbeid med Oslo 
kommune og Riksantikvaren.     

Reguleringsplanen gir føringer for hvordan terrenget 
skal opparbiedes: ”Fra betongkulvert og frem til 
reguleringsplanens avgrensning i vest skal etableres et 
skrånende terreng. Området skal formidle opplevelse av 
hvordan landskap og bybebyggelse har vært i middelalderen. 
De historisk rekonstruerbare veifarene Clemensallmenningen 
og Vestre Strete skal være lesbare og gangbare”. 

Etablering av en endestasjon i Middelalderparken 
bryter med prinsippene i gjeldende regulering. Disse 
prinsippene er innarbeidet i landskapsplanen som viser 
hvordan området skal tilbakeføres etter at anlegget for 
Follobanen avsluttes. 

Masteplassering ved Mosseveien i arealer regulert til 
jernbaneformål må avklares med BaneNor. 

Tilsvarende må etablering av mast på Ekeberg, i arealer 
regulert til naturområde, avklares.  Retningen på 
luftspennet ut fra Ekeberg gir en stasjon som bryter med 
avsatte byggegrenser og formålsgrenser i gjeldende 
regulering. Det er derfor sannsynlig at endringene i 
henhold til gjeldende reguelring er så betydelige at det 
kreves ny reguleringsprosess for stasjonsområdet på 
Ekeberg.  

Støy 
Det er ikke boliger eller annen støyfølsom bebyggelse i 
tilknytning til endestasjonene. Masten ved Mosseveien 
ligger på det minste omlag 40 meter fra eksisterende 
boliger i Mosseveien.  

Naboer og innsyn 
Gondolvognene vil passere omlag 25 m over 
eksisterende boliger i Kongsveien og Mosseveien. 
Boligene er ikke berørt av det regulerte luftspennet 
for taubane, og gondolen vil derfor være et helt nytt 
element for beboerne i området. Dette vurderes å ha 
betydning for konfliktpotensialet. 

Naturmangfold 
Retningen på luftspennet ut fra Ekeberg medfører at 
stasjonarealet og plassering av master berører arealer 

regulert til naturområde. Ettersom stasjonsbygget 
ikke er større enn forutsatt i gjeldende regulering vil 
endringen i første rekke kreve omdisponering av areal.

Anleggsfasen vil være kritisk fordi atkomsten til det 
regulerte stasjonsområdet er begrenset. Det må 
påregnes noe hogst i traséen under luftspennet. 
Ettersom naturverdiene i området er store vurderes 
det å være et potensial for konflikt, særlig dersom 
mulig påvirkning i anleggsfasen tas med i vurderingen. 

Kulturminner 
Alternativet er i strid med hensynet til middelalderbyen 
som automatisk fredet kulturminne, bryter med 
gjeldende regulering på vesentlige bærende elementer, 
og vil kreve dispensasjon fra kulturminneloven.  
Byantikvaren vil sterkt fraråde alternativet. 

Viktige kulturinstitusjoner 
Traséen berører ikke Operaen eller Munch-museet. 

Visuelle og romlige forhold 
Traséen ligger godt i terrenget og berører i liten grad 
byrom eller allmenninger i Bjørvika/Bispevika. Det 
presiseres at forholdet til Middelalderparken vurderes 
under temaet kulturminner og regulert situasjon.  

Senketunnelen og andre tekniske anlegg 
Endestasjon og mast i Middelalderparken ligger 
utenfor hensynssonen over Follobanen. Masten ved 
Mosseveien ligger utenfor sporområet, men i arealer 
regulert til jernbaneformål, og må avklares opp mot 
de tekniske anleggene langs jernbanen. 

Vurdering av konfliktpotensiale 
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Regulert situasjon 

Støy 

Naboer og innsyn 

Naturmangfold

Kulturminner

Viktige kulturinstitusjoner 

Visuelle og romlige forhold 

Senketunnelen og andre tekniske anlegg 

Alternativet er i strid med hensynet til middelalderbyen som automatisk fredet 
kulturminne, bryter med gjeldende regulering på vesentlige bærende elementer, og vil 
kreve dispensasjon fra kulturminneloven. Byantikvaren vil sterkt fraråde alternativet. 

Alternativet har imidlertid det minste konfliktpotensialet overfor andre tema som er 
vurdert og er klart best tilpasset øvrig bebyggelse.

Reisen fra Ekeberg til Middelalderparken vil i utsyn til Gamlebyen, Bjørvika og de historiske 
delene av byen, men reiseopplevelsen vurderes som noe redusert sammenlignet med 
øvrige alternativer. Som tilskudd til kollektivsystemet har alternativet et begrenset 
potensial, ettersom trikken har kort reisteid mellom Bispegata og Ekebergparken og går 
nærmest parallelt med gondolbanen. 

Konklusjon alternativ 3 Bispegata 
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SAMMENSTILLING 

Matrisen på neste side viser en sammenstilling av 
konfliktpotensialet for alternativer som er vurdert. 
Oppsummert viser matrisen at alternativ 2A, 2B og 3, ut fra 
forutsetnignene som er lagt til grunn, er vurdert som ikke 
teknisk gjennomførbare, eller at de har et konfliktpotensiale 
som gir en svært høy reguleringsrisiko. 

Alternativ 1A og 1B vurderes som teknisk gjennomførbare, 
men vurderingene i denne rapporten og høringsinnspill 
fra referansegruppa, viser at det er konfliktfylt å etablere 
en gondolbane på et tidspunkt hvor både planlegging og 
gjennomføring av annen utvikling har kommet langt. 

Gondolbanen vil ha en begrenset rolle i kollektivsystemet, 
men har åpenbare kvaliteter som en attraksjon og en 
investering som bygger opp under Oslo som turist- og 
reiselivsdestinasjon. Reiseopplevelsen og attraksjonsverdien 
er vurdert likt for alle alternativer, med unntak av alternativet 
til Bispegata som gir noe redusert utsyn over Bispevika og 
Bjørvika. 

Den sentrale plasseringen av endestasjonen i Grosch-parken 
i alternativ 2B gjør alternativet best egnet som en integrert 
løsning i byens kollektivsystem. 

Konfliktpotensial Positive effekter 

Figur 59: Røde alternativer vurderes som ikke gjennomførbare basert på forutsetninger som er lagt til grunn i denne studien. Grønne 
alternativer vurderes som aktuelle for videre utredning. 
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Regulert situasjon
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OPPSUMMERING  

En gondolbane mellom Ekeberg og Bjørvika vil være 
en åpenbar attraksjon for turister og besøkende til 
Oslo. Utover rollen som en rendyrket turistattraksjon 
kan gondolbanen også ha betydning for byens 
egen befolkning, og generere nye reiser til tur- 
og rekreasjonsområdene på Ekeberg gjennom et 
bedret tilbud og en attraksjonseffekt for de som bor 
i Osloregionen. Disse effektene vil kanskje først og 
fremst oppstå dersom banen inngår i kollektivsystemet 
med tilvarende billett og pris som øvrige kollektivreiser. 

Mellom Bjørvika og Ekeberg er det allerede et godt 
utviklet kollektivtilbud med hyppig frekvens og god 
kapasitet. Selv om gondolbaner i økende grad etableres 
som helintegrerte deler av byers kollektivsystem, 
er det også eksempler på baner der attraksjonen 
og opplevelsen er selve målet. Da den aktuelle 
endestasjonen for gondolbanen på Ekeberg ligger i et 
grøntområde langt fra boligområder, vil en gondolbane 
mellom Bjørvika og Ekeberg i første rekke være et slikt 
tilbud. 

Planlegging- og utbyggingsprosessen i Bjørvika har 
kommet langt, og som ventet er derfor ingen av de 
vurderte traséene fri for konflikt. I denne rapporten 
er konfliktpotensialet for hvert alternativ beskrevet, 
slik at dette kan vurderes opp mot hvorvidt det er 
ønskelig å gå videre med utredninger og eventuell 
reguleringsprosess. 

• Alternativ Oslo S og D5 er forkastet.  

• Alternativ 2A Festningsallmenningen vurderes som 
ikke gjennomførbar grunnet for store konflikter 
knyttet til endestasjonen i Festningsallmenningen. 

• Alternativ 3 Bispegata er forkastet grunnet 
konflikt med kulturminner av nasjonal verdi i 
Middelalderparken 

• Alternativ 2B Grosch-parken vil kun være aktuelt 
for videre vurdering dersom seilingshøyden 
kan reduseres betydelig sammenlignet med 
de forutsetninger som er lagt til grunn i denne 
mulighetsstudien. Alternativet vil ha god kobling til 
kollektivknutepunktet på Oslo S og Jernbanetorget 
og alternativet har derfor størst potensial for 
å bli en integrert del av kollektivsystemet. 
Dersom alternativet vurderes som aktuelt for 
videre utredning, anbefales det å utarbeide en 
risikovurdering for å fastsette endelige krav til 
seilingshøyde 

• Alternativ 1A Munch-museet vil påvirke 
eksisterende og fremtidige boliger i Bispevika som 
ligger nær endestasjonen og under luftspennet i 
Bispevika syd. Kulturminneinteresser som siktlinjer 
mot Akershus og vannregnskapet er i konflikt 
med plassering av endestasjonen og må avklares. 
Stasjonen som ligger i sjøen vil være eksponert 
og bryte etablerte siktlinjer i byrommene nord for 
Munch-museet og Stasjonsallmenningen. Negativ 
påvirkning vil imidlertid kunne reduseres ved god 
detaljutforming av endestasjonen. 

• Alternativ 1B Sukkerbiten har mindre god kobling 
til resten av byen og er derfor mindre egnet som 
et tilbud integrert i det øvrige kollektivsystemet. 
Alternativet vil påvirke pågående planer om 
bruk av regulert bebyggelse på Sukkerbiten, og 
masteplassering ytterst i Akerselvaallmenningen 
vil påvirke byrommet langs Akerselva og Munch-
museet på en negativ måte. Luftspennet vil gå over 
boligbebyggelse på Sørenga. Ettersom traséen ikke 
fremgår av gjeldende regulering vil gondolbanen 
være et nytt og ukjent element for beboere i 
området, noe som kan øke potensialet for konflikt.

Alternativer som er forkastet:

Alternativer som kan vurderes videre 
gitt endrede forutsetninger

Følgende alternativer vurderes som 
aktuelle for videre utredninger:
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FORKASTEDE ALTERNATIV  

Oslo S D5 

• Endestasjon plasseres i tilknytning til planlagt 
bussterminal over sporområdet på Oslo S. 

• Planforslag for ny bussterminal over sporområdet 
har vært til offentlig ettersyn. Maks høyde i 
planforslaget er hhv kote + 19 og kote +26. 

• Lengde mellom endestasjoner er 1 300 m

• Endestasjon plasseres øverst i planlagt bebyggelse 
på D5 med inngang fra Kongsbakkeallmenningen 

• Planarbeid for D5 pågår
• Lengde mellom endestasjoner er 500 m

Følgende alternativer er vurdert underveis i prosessen,  eller spilt inn til arbeidet i forbindelse med høringen, men 
er i samråd med oppdragsgiver forkastet. Beskrivelse og begrunnelse for beslutningen beskrives her: 

• Lokalisering av endestasjonen på Oslo S forutsetter 
avklart plansituasjon for bussterminal over 
sporområdet på Oslo S. Dette er en komplisert 
plansak som medfører et stort usikkerhetsmoment 
for et eventuelt gondolprosjekt. 

• Traséen går over et stort antall boliger i Barcode, 
Bispevika og Sørenga og konfliktpotensialet 
vurderes som høyt. 

• Lokaliseringen har mindre god tilknytning til de 
større kulturinstitusjonene i Bjørvika/Bispevika 
som er viktige målpunkt for besøkende til Oslo. 

• Det pågår planarbeid for D5, som ifølge innspillet 
fra HAV eiendom skal oversendes Oslo kommune 
til 1. gangs behandling rundt kommende årsskifte. 
En eventuell gondolstasjon på D5 vil være en 
ny premiss i dette planarbeidet og påvirke både 
planens innhold og planprosessens fremdrift i så 
vesentlig grad, at denne lokaliseringen ble ansett 
som uaktuell.

Begrunnelse Begrunnelse 

Figur 60: Linje til Oslo S og D5 påtegnet. Modell: www.bjorvikautvikling.no/3d-modell (juli 2018)
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HØRINGSINNSPILL FRA REFERANSEGRUPPE

Mulighetsstudien for gondolbane mellom Bjørvika-
Ekeberg ble sendt på høring til en referansegruppe. 
Innspill til dokumentets innhold er innarbeidet i 
rapporten. Sammendrag av innspill til valg av alternativ 
gjengis her: 

Følgende merknader er mottatt: 

1. Oslo Elveforum (27.11.2018)
2. Paulsenkaia Invest AS (02.12.2018)
3. Ekebergparken/C. Ludens Ringnes stiftelse 

(30.11.2018)
4. Oslo S Utvikling AS (OSU) (04.12.2018) 
5. Kulturetaten (03.12.2018)
6. Munchmuseet (04.12.2018)
7. HAV eiendom (04.12.2018)
8. Munch Brygge (10.12.2018)
9. Bydel Gamle Oslo (10.12.2018)
10. Byantikvarens (11.01.2019) 

Innspill som ikke er kommentert er tatt til orientering.  
  
1. Oslo Elveforum - 27.11.2018
Sammendrag 
Oslo Elveforum mener D5 og den nordvestre delen av 
Loallmenningen burde innlemmes i søksområdet. Oslo 
Elveforum er svært usikre på om det bør etableres 
en gondolbane, men dersom den skal etableres bør 
endestasjonen i Bispevika/Bjørvika plasseres på D5 
med inngangsparti Kongsbakken. 

Endestasjon bør plasseres på D5
Endestasjonen bør legges i bygningens øverste etasje. 
Luftstrekket bør kunne bygges uten mast. 

I tråd med HAV Eiendoms ønske bør Bjørvikaplanens 
krav om minst 20 prosent boliger i felt D5 (§ 15.2 b) 
kunne fravikes mot at boligandelen økes i feltene D6/
D7. Ingen beboere vil dermed bli berørt av støy eller 
vibrasjoner fra gondolbanen. Flerbrukshallen bør 
lokaliseres enten i felt D5 eller felt D2.

Lokalisering av endestasjon til D5 gir følgende fordeler: 
• god tilknytning til trikkeholdeplassen 

Ekebergparken i Kongsveien og bussholdeplassen 
Ekeberg camping i Ekebergveien

• god tilgjengelighet fra øst (gangavstanden er 
mindre enn 150 m fra Mariakirken og til regulert 
kai for passasjerbåter rett sørvest for Kongsbakken)

• en effektiv måte å forsere den barrieren som 
Mosseveien og jernbanesporene på Loenga i dag 
representerer

• en trygg skolevei for mange og vil gjøre det enkelt 
for elever ved Kongshavn videregående skole 

å ta seg ned til skolen på Sørenga for å benytte 
flerbrukshallen i felt D2 eller felt D5

2A Festningsallmenningen og 2B Grosch-parken: 
Hverken alternativ 2A Festningsallmenningen eller 
alternativ 2B Grosch-parken bør realiseres. 
• Studien burde vurdert å legge stasjonen i felt A2, 

som har en tilstrekkelig stor grunnflate til å romme 
en stasjon innenfor regulert byggefelt.  

• Det er uforståelig at en seilingshøyde på 75 m 
legges til grunn for alternativet i Grosch-parken. 
30-40 m burde være tilstrekkelig. 

Vurdering av alternativ 1A Munch-museet: 
Endestasjon i vannarealet i Bispevika er uakseptabelt 
grunnet: 
• konsekvenser for vannregnskapet
• negativ påvirkning av utsynet fra Akrobaten og 

Stasjonsallmenningen
• negativ påvirkning av siktsektorer
 
Masten i Kongsbakkeallmenningen er svært uheldig 
ettersom den ligger midt i den regulerte siktsektoren 
fra Mariakirken til Akershus festning. 

Alternativet bør forkastes. 

Vurdering av alternativ 1B Sukkerbiten: 
Masteplasseringen ytterst ved Akerselvas utløp er 
totalt uakseptabel. Oslo Elveforum viser til Plan- og 
bygningsetatens vurdering i byrådssak 120/14 Munch-
området der regulert byggegrense mot Akerselva 
«anses å være viktig for å beholde et videst mulig 
utsyn mot Akerselva, og at byrommet ved elvas utløp 
er rommelig sammenhengende». Det vises også til 
kommuneplan for Oslo § 13.3 Vassdrag, som sier at 
innenfor en sone på 20 m fra Akerselvas vannkant «bør 
det ikke oppføres ny bebyggelse, nye anlegg eller gjøres 
vesentlige terrenginngrep».

Alternativet bør forkastes. 

Kommentar 
Søksområde for endestasjonen i Bjørvika ble 
innledningsvis avgrenset ut fra hvilke områder som ble 
ansett som aktuelle for en gondolstasjon i Bjørvika/
Bispevika. Nærhet til målpunkt som kulturinstitusjoner, 
eksisterende og fremtidige boliger, samt god kobling til 
sentrum og det øvrige kollektivsystemet, har ligget til 
grunn for avgrensningen av søksområdet. Begrunnelsen 
er innarbeidet i rapporten. 
D5 ikke vurdert som aktuell endestasjon ut fra følgende 
momenter: 
• Lokaliseringen har mindre god tilknytning til de 

Høringsinnspill 
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større kulturinstitusjonene i Bjørvika/Bispevika 
som er viktige målpunkt for besøkende til Oslo. 

• Det pågår planarbeid for D5, som ifølge innspillet 
fra HAV eiendom skal oversendes Oslo kommune 
til 1. gangs behandling rundt kommende årsskifte. 
En eventuell gondolstasjon på D5 vil være en 
ny premiss i dette planarbeidet og påvirke både 
planens innhold og planprosessens fremdrift i så 
vesentlig grad, at denne lokaliseringen ble ansett 
som uaktuell. 

2. Paulsenkaia Invest AS - 02.12.2018
Sammendrag 
I prosessen med utviklingen av Munch Brygge var vi 
oppmerksomme på at det muligens kunne bli etablert 
en gondolbaneterminal i det sør-østre hjørne av 
eiendommen i tråd med reguleringen, og vi var beredt 
på å gjøre tiltak for å tilpasse boligene og næringsareal 
for å begrense ulempene ved dette. Vi ble dog orientert 
av Bjørvika Infrastruktur (BI) underveis i prosessen 
om at de ikke hadde mottatt bestilling på fundament 
for gondolbaneterminal på Edvard Munch plass og BI 
antok derfor at gondolbane ikke lenger var aktuelt i 
denne delen av Bjørvika. 

Etter vårt syn er det nå ikke tilrettelagt for etablering 
av gondolbane tett på Munch Brygge, hvilket vil kunne 
medføre store ulemper for de nærliggende boligene. 
Vi ber etaten spesielt ta hensyn til at Munch Brygge blir 
et hjem for 156 familier og en barnehage. Bokvalitet 
for disse familiene må veie tungt i etatens vurdering av 
ulike alternativer for gondolbaneterminal.

Edvard Munch plass nord for Munchmuseet er et lite 
intimt byrom med begrenset visuell kontakt mot sjøen. 
En stasjon i Bispevika som i alternativ 1A vil sperre for 
et vesentlig utsyn fra plassen og fra restaurantene på 
Munch Brygge mot Bispevika. 

I samarbeid med Brann- og redningsetaten, BI og PBE 
er kjøreveier og oppstillingsplasser for redningsbiler til 
Munch Brygge plassert langs kaikanten mot Bispevika. 
I tillegg har Munchmuseet behov for rask og effektiv 
redning i en krisesituasjon. Å plassere en gondolstasjon 
i en så trang situasjon, virker uansvarlig. 

Gondolbaneterminalen vil ligge vesentlig bedre og 
mer forsvarlig plassert ved eller i det fremtidige 
Fotografihuset på Sukkerbiten (alternativ 1B). Der vil 
terminalen kunne planlegges slik at den integreres i 
bygningsmassen og ikke blir stående som et estetisk 
fremmed og støyende infrastrukturanlegg. Med en 
slik løsning vil terminalen heller ikke komme i konflikt 

med viktige byrom og bebyggelse. Sukkerbiten 
fremstår for øvrig etter vår oppfatning uansett som 
en bedre strategisk plassering der den ligger ytterst 
på Bjørvikautstikkeren, dersom etaten ønsker en 
spredning av publikumsflyten i Bjørvika. 
Avslutningsvis vil vi oppfordre PBE til å sikre at de 
nødvendige mastene for gondolbanen ikke blir opplevd 
som fremmede grå monstermaster uten kvalitativ form 
og design.

3. Ekebergparken / C. Ludens Ringnes 
stiftelse - 30.11.2018
Sammendrag 
Idéen om å anlegge en gondolbane er ikke ny. 
Gondolbanen er allerede vedtatt av Oslo bystyre 
ved flere anledninger. Første gang allerede i 
reguleringsplanen for Bjørvika (S-4099) som ble vedtatt 
i 2004 og det er siden truffet flere vedtak knyttet til 
gondolbanen. Banen vil tilby et spektakulært utsyn 
over byen og bli en attraksjon både for tilreisende til 
Oslo og for byens egne borgere. Banen vil tilføre byen 
en ny dimensjon hva gjelder mulighet til opplevelse, 
forståelse og lesbarhet for byens utvikling med 
Akershus festning, middelalderbyen og de moderne 
kvartalene i Barcode og Bjørvika. Etter vårt syn må 
disse forhold tillegges betydelig vekt i avveiningen mot 
andre hensyn i det videre arbeidet. 

Siktlinjer
Innvirkningen på eksisterende siktlinjer i Bjørvika må 
ansees som beskjeden og må uansett vurderes opp 
mot utsikten som vil kunne oppleves i en etablert 
gondolbane over Bjørvika. Hensynet til siktlinjer 
var dessuten gjenstand for vurdering allerede da 
Bjørvikaplanen ble vedtatt i 2004 med en inntegnet og 
regulert gondolbane. 

Vannregnskapet
Gondolbanen vil gå over fjorden og bidra til å skape en 
nærhet og en direkte opplevelse av Oslos identitet som 
fjordby på en ny og unik måte for byen. Muligheten 
til å synliggjøre fjordens posisjon i byen tydelig og 
umiddelbart innebærer etter vårt syn at hensynet til 
vannregnskapet i dette tilfellet ikke kan stå som en 
sperre for etablering av banen eller for å gi stasjonen i 
Bjørvika den totalt sett beste og mest hensiktsmessige 
plasseringen. Uansett må det kunne vurderes 
kompenserende tiltak, dersom dette skulle ansees helt 
nødvendig.
Vurdering av alternativer
Vi mener at alternativ 2A og 2B, som rapporten også 
langt på vei konkluderer med, må ansees urealistiske 
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og ugjennomførbare. Så langt vi kan se av de vurderte 
alternativene, må det i realiteten foretas et valg mellom 
alternativene 1A Munchmuseet og 1B Sukkerbiten. I 
avveiningen mellom disse vil vi foretrekke alternativ 
1A. 

Alternativ 1B Sukkerbiten gir lenger gangavstand fra 
Dronning Eufemias gate og kollektivtilbudene der, og vil 
kunne representere en viss svekkelse av attraktiviteten 
for banen og tilgjengeligheten fra Bjørvikas mange 
kulturtilbud. 1B vil derfor være mindre egnet som en 
del av byens kollektivtilbud.
Begge alternativer har et konfliktpotensial knyttet til 
boligbebyggelse. Dette forholdet vil i mindre grad vil 
gjøre seg gjeldende for alternativ 1A enn for 1B fordi 
en endestasjon ved Munchmuseet reelt sett ble lagt 
til grunn allerede for 14 år siden da Bjørvikaplanen ble 
vedtatt. Uansett valg av alternativer, må det legges et 
betydelig arbeid i å minimere eventuelle ulemper for 
naboer av gondolbanen.

Ved å legge gondolstasjonen på Sukkerbiten vil 
dette legge begrensinger for tomtens potensial 
og kunne fremstå uheldig for utsmykkingen av 
Museumsutstikkeren. Dette er forhold som også taler 
for å gå videre med alternativ 1A.

Ekebergparkens klare anbefaling er at kommunen 
arbeider videre med alternativ 1A Munchmuseet som 
plassering av stasjon for gondolbanen i Bjørvika. Dette 
alternativet ivaretar best hensynet til banen, naboer, 
kulturinstitusjonene og byen som helhet. Forholdet til 
kulturminner og vannregnskap vil måtte bli sentrale 
temaer i det videre planarbeidet og vi er overbevist om 
at det kan arbeides frem gode løsninger som ivaretar 
disse hensyn på en god måte. 

4. Oslo S Utvikling AS (OSU) – 
04.12.2018
Sammendrag 
OSU er positive til en gondolbane og mener denne kan 
bli en viktig attraksjon. Gondolbanen vil først og fremst 
være en attraksjon for besøkende til Bjørvika, og nytte 
som kollektivtransport bør ikke tillegges særlig vekt. 
OSU mener imidlertid det er lite realistisk å realisere 
en gondolbane i tilknytning til Bispevika så sent i 
utviklingen, og vurderer de negative konsekvensene av 
dette å være for høye. 

OSU har i denne fasen kun valgt å kommentere 
alternativet Munch-museet særskilt: 
• OSU presiserer viktigheten av å opprettholde en 

seilingshøyde på minimum 25 m i Bispevika

• OSU er skeptisk til utfylling i sjøen ved Munch-
museet ettersom Bispevika blir trangere enn den 
allerede er

• Påvirkning av Stasjonsallmenningen må visualiseres 
og vurderes nøye 

• Avstanden til boliger vil føre til en vesentlig 
forringelse av boligene. Dersom mastehøyden økes 
for å oppnå større avstand til boliger vil mastene 
bli svært høye og et forstyrrende element i Bjørvika

OSU vurderer alternativ 1A Munch-museet som ikke 
gjennomførbart.  

Forkastet alternativ med plassering ved Bispegata
OSU mener alternativet i Bispegata har blitt forkastet 
for tidlig i prosessen, og at dette alternativet bør bli 
grundigere vurdert. OSU mener alternativet vil bidra 
til en positiv aktivisering av Middelalderparken, og 
ha minst påvirkning på omgivelsene. Dersom det er 
politisk vilje til å realisere en gondolbane er det dette 
alternativet som bør bli vurdert.
 
Kommentar 
Basert på innspill i høringen vil Bispegata utredes til 
tilsvarende nivå og inngå i rapporten på lik linje med de 
fire øvrige alternativene. 

5. Kulturetaten – 03.12.2018
Sammendrag 
Stasjon i Bjørvika
• Alternativ 1A Munch-museet: Kulturetaten 

støtter ette alternativet som fremstår som godt 
integrert i bybildet, sentralt plassert mellom 
to viktige kunstseverdigheter. Det er positivt at 
landingsstasjonen for gondolbanen vil ligge tett 
ved Munch-museet, og at foreslått plassering 
innebærer at inngangspartier i mindre grad 
påvirkes. Det er også positivt at Operaen ikke vil bli 
berørt, slik det fremgår i rapporten

• Alternativ 2B Grosch-parken: Kulturetaten 
støtter også alternativ 2B dersom dette anses 
som gjennomførbart ved at seilingshøyden kan 
reduseres. 

• Alternativ 1B Sukkerbiten: Kulturetaten ønsker 
ikke at gondolbanen plasseres ved 1B Sukkerbiten. 
Dette sentrale område ved utgangen av Akerselvas 
utløp er regulert til friområde. Kulturetaten 
arbeider med å realisere et mellom 7 og 9 meter 
høyt kunstverk plassert ytterst på den planlagte 
Museumsutstikkeren. En gondolbane rett over 
kunstverket, og foran panoramautsikten til det nye 
Munch-museet vil virke svært visuelt ødeleggende. 
Videre tror vi det vil påvirke friområdet på 
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Sukkerbiten negativt, da det trolig vil bli dominert 
av trafikk knyttet til reisende med gondolbanen.

Stasjon i Ekebergparken 
Generelt ser vi meget positivt på mulighetene for at 
Ekebergparken kan bli tilført ytterligere en attraksjon 
i form av anløp for gondolbane. Med hensyn til valg 
av trasé, er vi av den oppfatning at fysisk og visuelt 
inngrep i Ekebergparken bør være minst mulig. Det 
innebærer at alternativ 1A Munch-museet er vårt 
foretrukne alternativ. 

6. Munchmuseet – 04.12.2018
Sammendrag 
Munchmuseet er positive til å realisere en 
gondolbane som knytter skulpturparken på Ekeberg 
til kulturinstitusjonene i Bjørvika. Imidlertid er det 
viktig at gondolbanen ikke kommer i konflikt med 
Munchmuseets ønske om å skape gode kunstopplevelser 
for de besøkende og at den tar hensyn til museets 
behov for sikkerhet, kommunikasjon og transport. 

En eventuell stasjon må ikke komme i konflikt med 
museets sikkerhetsbehov, sikkerhetssone og transport 
inn og ut av museet, herunder kunsttransport. 

Det foreligger planer for bruken av Museumsutstikkeren, 
hvor det legges opp til båtanløp, servering og en 8-9 m 
høy bronseskulptur. En eventuell gondolbane bør ikke 
komme i konflikt med disse planene. 

Munchmuseets vurdering er at alternativ 1A Munch-
museet er eneste realistiske alternativ, under 
forutsetning at gondolbanen ikke er til hinder for en 
god museumsopplevelse og kunsttransport til og fra 
museet. En stasjon bør derfor ikke legges til Edvard 
Munchs plass.  

Under alternativ 1A Munch-museet står det i rapporten 
at «tilgjengelighet til stasjonen fra Sørenga er avhengig 
av at eksisterende midlertidige brua mellom Sørenga 
og Sukkerbiten erstattes av en permanent bru». Vi er 
ikke enig i denne vurderingen.
Museumsopplevelsen starter lenge for man kommer 
inn i museet, og det er viktig at områdene rundt 
Munchmuseet blir attraktive arealer for de besøkende 
mht. skjemmende støy og utsikt. Alternativ 1B, 
2A og 2B vil etter var oppfatning stå i veien for 
museumsopplevelsen, og opplevelsen av den nye 
skulpturen på Museumsutstikkeren og Munch-museets 
arkitektur.

Kommentar fra Jens Richter v/ estudia Herreros 

(arkitektkontoret bak Munch-museet):
De offentlige rommene rundt Munch-museet har 
et begrenset areal, og kvaliteten på de offentlige 
områdene sør og vest for museet, samt logistikken inn 
og ut av museet på Edvard Munch plass må vurderes 
nøye. Viktigst er det at siktlinjene rundt museet 
ikke endres eller reduseres ettersom den offentlige 
bygningen har en viktig posisjon i bybildet. 

Havnepromenaden er planlagt som en kontinuerlig 
forbindelse langs vannkanten for fotgjengere, 
og er etablert etter å ha vært utilgjengelig pga. 
industrihavnen. Å ta bort denne kontakten med fjorden 
vil oppfattes som negativt for publikum. Arealbehovet 
for en gondolstasjon er for stort sammenlignet med 
området som fortsatt er tilgjengelig, og den vakre ideen 
om å vandre langs vannet vil reduseres, og i verste fall 
forsvinne. 

Inngangspartiet fra Edvard Munchs plass på Munch 
museets nordlige fasade er museets hovedinngang, 
og må få tilstrekkelig plass i henhold til ulike 
plandokumenter. Dette er tilsynelatende ikke vurdert 
av Asplan Viak. Plassen nord for bygget er også museets 
hovedinngang for varebiler og større leveranser. 
Eventuelle hindringer fra gondolstasjonen eller dens 
besøkende bør unngås. 

Som en generell kommentar til alle alternativer 
som passerer sør for Munch-museet (Sukkerbiten, 
Festningsallmenningen, Grosch-parken) vil vi uttrykke 
vår bekymring for hvordan en mulig gondol i en slik 
skala påvirke den unike posisjonen og utseendet til 
det nye Munch-museet i Bjørvika. Bygningen vil være 
et landemerke med viktige siktlinjer fra fjorden og 
bysiden som må behandles med stort omhu. Visuelle 
forstyrrelser fra stasjon- eller gondoltraséen bør 
unngås i disse siktlinjene. 

Museumsutstikkeren vil bli en kontemplativ plass mot 
fjorden med en imponerende skulptur av Tracey Emin. 
Skulpturen er 7 m høy kunstnerens visjon er et enkelt 
landskap som synes å være i sterk konflikt med en 
gondolstasjon plassert på Sukkerbiten.  

Dersom Oslo by bestemmer seg for å fortsette med 
planleggingen av en gondol opp til Ekeberg, bør Munch-
museet understreke sin ambisjon som et av de viktigste 
kulturelle knutepunkt i Bjørvika og museets romlige og 
logistiske krav i Bjørvika.

Vi anbefaler derfor å plassere en gondolbasestasjon 
med tilstrekkelig avstand til Munch-museet og dets 
tilstøtende offentlige rom. Alternativet som plasserer 
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endestasjonen i middelalderparken ved Bispegata vil fra 
et urbanistisk synspunkt være det mest gjennomførbare 
på grunn av en plassering utenfor tyngdepunktet til de 
levende områdene av Bispevika og Sørenga. Denne 
plasseringen vil ha god tilkobling til trikken i Dronning 
Eufemias Gate og Middelalderparken kan styrkes 
som turistattraksjon. Gondolstasjonen vil ikke hindre 
utsikten til kulturbyggene og spesielt Munch-museet, 
kun en kort spasertur fra alle kulturbyggene i Bjørvika.

Kommentar 
Basert på innspill i høringen vil Bispegata utredes til 
tilsvarende nivå og inngå i rapporten på lik linje med de 
fire øvrige alternativene. 

7. HAV eiendom – 04.12.2018
Sammendrag 
HAV eiendom viser til hvordan idéen om en gondolbane 
fikk politisk støtte og ble innarbeidet i reguleringsplanen 
for Bjørvika, og viser samtidig til mangelfull oppfølging 
av gondolbanen ved senere planlegging. 

Da planarbeidet for skolen, D5, Loallmenningen mm. 
i Lohavnområdet ble satt i gang, var PBEs føring til 
forslagsstillerne følgende (oppstartsmøtet):
«Landingspunktet forstyrrer sikten og forbindelsen 
fra både Stasjonsallmenningen, Havnepromenaden 
og siktsektoren fra Bispekilen. Landingspunktet vil 
begrense romligheten i vannrommet i Bispevika. 
Mastene og traseen vil innvirke på opplevelsen av 
romlighet i Kongsbakken og Loallmenningen, samt at 
de vil innvirke på bokvaliteten i B9- og B8-feltene. Vi 
vurderer at landingspunktet og traseen bør flyttes til et 
område innen Bjørvikaplanen som i større grad trenger 
en ny attraksjon, og hvor konsekvensen av plasseringen 
ikke forstyrrer viktige visuelle og romlige forbindelser i 
like stor grad».
Forslagsstillerne har tatt disse føringene til orientering 
i planforslagene for Lohavnområdet som planlegges 
sendt inn omkring kommende årsskifte.

Et interessant og relevant spørsmål er derfor om det er 
mulig å gjenopplive gondolprosjektet i lys av utviklingen 
som er planlagt og/eller realisert i mellomtiden. Selv 
om HAV Eiendom gjerne skulle sett en attraksjon som 
gondolbanen i Bjørvika, ser vi med støtte i foreliggende 
rapport, ingen realistiske alternativer som oppfyller 
PBEs kriterier i sitatet ovenfor. Dog muligens med 
unntak av det forkastede alternativet i Bispegata, ref. 
PBEs formulering om at landingspunktet bør flyttes 
til et område innen Bjørvikaplanen som i større grad 
trenger en ny attraksjon.

Alternativ 1A Munch-museet 
Sett ut fra en nyttevurdering i forhold til tilgjengelighet 
framstår dette som den minst dårlige plasseringen 
av de vurderte alternativene. HAV eiendom 
deler ikke bekymringen for visuell påvirkning av 
Stasjonsallmenningen og siktsektoren fra Oslo 
Torg /Ladegården, men deler bekymringen vedr. 
bokvalitetene på B9-feltet og er kjent med at takflater 
skal benyttes som oppholdsarealer. Samtidig spilles 
stasjon på museumsutstikkeren inn som en mulig 
variant av dette alternativet. 

Alternativ 1B Sukkerbiten
HAV Eiendom har inngått et samarbeid med 
Fotografihuset AS for realisering av et bygg for fotografi 
på Sukkerbiten. Fotografihusets arealbehov krever 
hele det regulerte byggevolumet på A11/Sukkerbiten. 
En samlokalisering av gondolbane og fotografihus ville 
kreve en full koordinering av finansiering, bygging 
og drift som ligger langt utenfor det som anses for 
realistisk. I tillegg vil tillatt bruksareal og byggehøyder 
økes til nivåer som neppe rimer med forutsetningene 
om en moderat utbygging av øya.

Alternativ 2B Grosch-parken
A5/A40-feltene er en av Bjørvikas og HAV Eiendoms 
mest attraktive næringstomter. Regulert volum kan gi 
500-700 arbeidsplasser nært på Oslo S. HAV Eiendom 
har foreløpig stilt planarbeidet for dette området i 
bero, men planlegger oppstart i 2019.

Så langt har planarbeidet for tomten stoppet opp 
grunnet uklarheter rundt Fjordtrikktraseen. Ruters 
prioriterte alternativ etter konsekvensutredningen 
skjærer over denne tomten, og etter HAV Eiendoms 
syn er arronderingen av bebyggelsen i området 
avhengig av fastsetting av denne traseen. Det lar 
seg derfor ikke gjøre å lokalisere Grosch-parken og 
dermed gondolbanestasjonen før dette planarbeidet 
har kommet et godt skritt videre. I tillegg kommer de 
innvendingene som framkommer av rapporten selv.
Forkastede alternativer

HAV Eiendom støtter at alternativet på Oslo S ble silt ut 
i utredningen.

Alternativet Bispegata
Alternativet ved Bispegata vil kunne gi den østlige 
delen av Bjørvika en attraksjon, og trekke folk til 
Middelalderparken og Gamlebyen. Vi kan ikke se 
at begrunnelsen om at alternativet forkastes pga 
konflikt med kulturminneinteresser, kan veie tyngre 
enn konfliktene i andre traseforslag: med beboere i 
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underliggende boliger, ødelegge muligheten for en 
verdensarena for fotografi i Norge, eller redusere 
muligheten for å etablere 500-700 arbeidsplasser 
tett på kollektivknutepunktet Oslo S. Stasjonen vil da 
best kunne legges umiddelbart sør for den planlagte 
trikkeholdeplassen.

Kommentar 
Basert på innspill i høringen vil Bispegata utredes til 
tilsvarende nivå og inngå i rapporten på lik linje med de 
fire øvrige alternativene. 

HAV eiendom nevner stasjonsplassering på 
museumsutstikkeren som en mulig variant av alternativ 
1A Munch-museet. Dette er vurdert i arbeidet, men 
lokaliseringen er valgt bort grunnet konflikt med planer 
for området, herunder Munch-museets skulptur og 
intensjonen om en forsiktig utvikling av arealet. 

HAV-eiendom kommenterer mastenes plassering 
og høyde, og anser løsningene som fremkommer av 
rapporten som en viktig forbedring sammenlignet med 
tidligere alternativer som er utredet. Mastenes høyde 
og nøyaktige plassering vil være et resultat av hvilke 
forutsetninger som legges til grunn, eksempelvis ønsket 
avstand til boliger. Avklaring av slike forutsetninger 
krever bredere involvering og mer detaljerte tekniske 
vurderinger enn det det er lagt opp til i dette 
oppdraget. Senere detaljering og eventuelle endringer 
i prosjekteringsforutsetninger vil derfor kunne endre 
både mastenes eksakte plassering og høyde. 

8. Munch Brygge – 10.12.2018
Sammendrag 
På vegne av fremtidige beboere ved felt B4 Munch 
Brygge har sameiets interimstyre følgende uttalelse:
Vi ønsker først og fremst å kommentere alternativ 
1A Munch-museet, da det er dette alternativet som i 
størst grad vil påvirke våre beboere. Vi ønsker ikke en 
gondolstasjon plassert ved Munch-museet og Edvard 
Munch plass. En slik plassering vil etter vår oppfatning 
være i sterk konflikt med beboerne på Munch Brygge 
og være til ulempe for de 156 familiene som snart 
flytter inn.

Etter vårt syn vil det være umulig å etablere en 
gondolstasjon på Munch plass uten at det blir til 
betydelig sjenanse for beboerne. Alternativets 
foreslåtte plassering vil gi innsyn i boligene og begrense 
utsikten fra både boliger, takterrasser, næringslokaler 
og gatetun.

I tillegg ser vi det som uheldig at forslaget baserer seg 

på at stasjonen skal plasseres i vannet i Bispevika. Det 
er allerede regulert boliger og brygger som reduserer 
vannarealet i Bispevika slik vi kjenner den i dag, og vi 
opplever det som uheldig å etablere en gondolstasjon 
som vil redusere vannarealet ytterligere.

Beboere ved Munch Brygge har gjennom 
kjøpsprosessen fått forståelse for at en gondolstasjon 
ved Edvard Munch plass ikke vil bli en realitet. Vi stiller 
oss undrende til at saken nå blir gjenopptatt etter at 
store deler av området er ferdig regulert og utbygd, 
og særlig at forslaget om plassering ved Edvard Munch 
plass er beskrevet som et alternativ. Beboerne ved 
Munch Brygge vil få en bolig med opplevd lavere 
kvalitet enn antatt dersom gondolstasjonen etableres 
ved Edvard Munch plass.

Selv om vi i utgangspunktet ønsker et yrende folkeliv 
i gatene og på plassene rundt Munch Brygge tror vi 
at opphopning av mennesker/kødannelser utenfor 
inngangsdøren til våre beboere vil forringe bokvaliteten. 
Edvard Munch plass er i utgangspunktet et lite område, 
som bør være forbeholdt rekreasjon og fri ferdsel. 
I tillegg er vi bekymret for fremkommeligheten til 
utrykningskjøretøy dersom gondolstasjonen og 
tilhørende besøkende opptar deler av friarealet.

Vårt syn er at dersom gondolbanen blir en realitet 
må den planlegges på alternativt sted og sammen 
med øvrig bygningsmasse for å hindre konflikter med 
naboer.

For øvrig ønsker vi at en eventuell videre utredning 
av gondolbanen gjøres offentlig slik at de mange 
boligeierne og næringsdrivende som blir påvirket får 
mulighet til å delta i debatten. Vi ber om at styret ved 
Munch Brygge blir løpende orientert i saken.

9. Bydel Gamle Oslo – 10.12.2018
Sammendrag 
Bydel Gamle Oslo er positive til et en gondolbane, men 
vil ikke forplikte seg til et løsningskonsept. Bydelen 
ønsker at gondolbanen skal knytte seg til det generelle 
kollektivtilbudet. 

Kommentar 
Innspillet tas til orientering. 
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Byantikvaren – 11.01.2019
Sammendrag 

Alternativ 1A Munch-museet 
Stasjonen i Bispevika vil uheldig snevre inn det åpne 
vannspeilet, og ytterligere forvanske opplevelsen av 
fjorden som ga opphav til byen Oslo. Den utfordrer 
i tillegg vannregnskapet. Byantikvaren fraråder en 
etablering i havnebassenget og anbefaler en løsning 
der en kjøper ut og bygger om sørøstre hjørne på 
boligkvartalet i B4b. Hvis en likevel går videre med en 
stasjon ute i havnebassenget, må det utredes hvordan 
størrelse og fotavtrykk kan begrenses, og eventuelt 
vurdere kompenserende tiltak, eksempelvis reduksjon 
av havnekonstruksjoner i nordøstre del av vika. 

Mast innenfor siktaksen i Kongsbakkeallmenningen er 
akseptert i gjeldende reguleringsplan, selv om dette ut 
fra kulturminnehensyn ønskes unngått. Ved eventuell 
videre utredning, bør plassering og masteutforming 
belyses med formål å beskjære åpenheten i siktaksen 
minst mulig. 

I beskrivelsen nevnes at god tilgjengelighet til stasjonen 
fra Sørenga er avhengig av at eksisterende midlertidige 
bru fra Sukkerbiten erstattes av permanent bru. Vi minner 
om at Bjørvikareguleringen legger til grunn at Bispevika 
skal være en aktiv fjordarm med båtferdsel og god 
seilingshøyde. Siktaksene i Kongsbakke¬allmenningen 
og Bispekilen forutsetter også et samspill mellom 
middelalderbyen og Bispevika hvor Oslo i ca. 600 år 
hadde sin kommersielle havn. Det må derfor kunne gå 
båter fritt inn og ut av denne bukta. Vi kan ikke se at 
disse premissene er forenlige med en permanent bro 
mellom Sørenga og Sukkerbiten, og forutsetter derfor 
at en slik bro ikke tas inn i vurderingene om valg av 
lokalisering for nedre stasjon.

Alternativ 1B Sukkerbiten
Kulturminnehensynene er i det alt vesentlige avklart og 
uproblematiske når det gjelder selve stasjonen. Masten 
ved Akerselva synes å bli stående innen siktaksen, mens 
vi forutsetter at masta i Lohavn vil være mulig å etablere 
utenfor siktaksen i Lohavnallmenningen. Vedrørende 
plassering og utforming av mast i siktaksene viser vi til 
våre kommentarer til alt. 1A. Ved en justert plassering 
av stasjonen innen felt A11 synes det mulig å også 
etablere masta innen dette feltet, utenfor siktsektoren. 
Ved videre utredning av alternativet vil vi sterkt 
anbefale at dette tas inn som avbøtende tiltak.

Alternativ 2A Festningsallmenningen
Stasjon og mast er lagt i regulert grøntareal innen 

Festningsallmenningen, og bryter vesentlig med 
intensjonene i Bjørvikareguleringen. Hvis plasseringen 
justeres mot nord, til felt A2, evt. A1-A3, vil 
allmenningen kunne beholdes slik at kun de betydelige 
høydene vil være i strid med planens intensjoner. Vi 
anser vist plassering i allmenningens grøntområde som 
sterkt konfliktfylt, og fraråder alternativet. 

Alternativ 2B Grosch-parken 
Som for alt. 2A er gondolbanen forutsatt anlagt som 
2S-bane, med stasjonsbygg som et høyt bygg/tårn og 
med første mast på ca. 83 meter for å sikre seilingshøyde 
for cruiseskip. Det er beskrevet at stasjonsbygget må 
være min. 44 meter høyt. Det framgår ikke hvorfor det 
må være min. 11 meter høyere enn i alt. 2A, når den 
tilliggende masten er like høy. 

Ved en eventuell senket seilingshøyde, som beskrevet 
som justeringsalternativ i konklusjonen, vil alternativet 
være mer interessant. Virkningen av masta må 
imidlertid utredes nærmere før vi kan ta stilling til et 
slikt justert alternativ.

Alternativ 3 - Bispegata
Alternativet er i strid med hensynet til middelalderbyen 
som automatisk fredet kulturminne, bryter med 
gjeldende regulering på vesentlige, bærende elementer 
og vil kreve dispensasjon fra kulturminneloven. Vi vil 
sterkt fraråde alternativet, og mener det burde vært 
forkastet i en tidlig runde. 

Oppsummering 
Byantikvaren er enig i at alt. 1B synes som det minst 
konfliktfylte alternativet ut fra kulturminnehensyn, 
med alt. 1A som en god nummer 2. Begge må imidlertid 
utredes nærmere, og bør justeres for å dempe negative 
effekter av etableringen. Det gjelder særlig alt. 1A.

Endestasjon innpasset i annen bebyggelse  
Byantikvaren savner en vurdering av hvorvidt nedre 
endestasjon kunne vært innpasset i en bygning med 
flere funksjoner, og hvor brukskombinasjonen kunne 
gitt positive synergi-virkninger. Det synes å ligge til rette 
for dette ved en eventuell plassering på Sukkerbiten 
(1B), og muligens også med andre funksjoner i nedre 
etasjer i alt. 2A og 2B om disse tas med videre i en 
bearbeidet form. Vi har anbefalt at en evt. utbygging 
av 1A bør løses med integrering av stasjonen i felt B4b, 
men også andre bygg kunne vært vurdert ombygd for å 
etablere en integrert stasjon. 
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Kommentar 
Utforming og eksakt plassering av master må 
vurderes nærmere i eventuelle påfølgende 
utredninger og ved optimalisering av det enkelte 
alternativ. Optimalisering i henhold til siktsektorer 
vil være en naturlig del av dette arbeidet. Dette 
gjelder også eksakt plassering og utforming av 
endestasjonen. Alle alternativer må reguleres og 
kulturminner er et åpenbart utredningstema i en 
eventuell påfølgende reguleringsprosess.   

Ved søk etter endestasjon i Bjørvika/Bispevika har 
innløsning av nylig bygde- eller regulerte boliger 
ikke blitt vurdert som aktuelle tiltak. Innpassing 
av endestasjon i felt B4b er derfor ikke vurdert. 
Eventuelle synergieffekter med annen bruk må 
vurderes i det påfølgende arbeidet for de alternativer 
kommunen eventuelt ønsker å vurdere videre.   

Vedrørende alternativ 2A Festningsallmenningen, er 
endestasjon på A1-3 vurdert i arbeidet. Det er kun 
A2 som er stor nok til å kunne romme en stasjon, 
men løsningen ble forkastet grunnet pågående 
planer for bruk av A2. 

57



MULIGHETSSTUDIE

58


