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04_SAMFERDSEL & INFRASTRUKTUR

Åkebergveien sykkelbane
Detaljplan og reguleringsplan

Oppdraget for Multiconsult har vært utarbeidelse av detaljplan og reguleringsplan
for Åkebergveien på strekningen mellom Kjølberggata og Grønlandsleiret.
Planstrekningen ligger i Bydel Gamle Oslo og er ca. 800 m lang. Reguleringsforslaget
er utarbeidet basert på anbefalt løsning, med tosidig sykkelfelt, i henhold til
Bymiljøetatens interne konseptvalgutredning. Hovedformålet med prosjektet er å
fremme sikkerheten og fremkommeligheten for syklister og gående i Åkebergveien.

Opparbeidelsen vil knytte området sammen med eksisterende sykkelfelt i det
tilliggende området på øst- og vestsiden. Ny regulert løsning omfatter også en
estetisk opprustning av gaten hvor det har vært viktig å beholde den grønne
kvaliteten langs strekningen. I tillegg har prinsippene om universell utforming blitt
lagt til grunn for utformingen av anlegget.

NØKKELTALL
Tosidig sykkelbaner | 
Ca. 800 meter lang
strekning

PERIODE
2014 - 2016

BYGGHERRE
Oslo kommune,
Bymiljøetaten

PROSJEKT
Bedre fremkomme-
lighet for syklister

STED
Åkebergveien,
bydel Gamle Oslo

PROSJEKTTYPE
Detaljplan og regule-
ringsplan
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PLANEN ER UTARBEIDET AV: TEGNNR. DATO SIGN.

SAKS-
 NR.

DATO SIGN.
SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

Dato Revisjon

Dato

Arealplan-ID:

Forslagstiller:Med tilhørende reguleringsbestemmelser

Dato Revisjon
Dato Revisjon

Detaljregulering
For Åkebergveien

Oslo Kommune

Forslag

Oslo
kommune

Ny 2. gangs behandling
Offentlig ettersyn fra ...............................til ...........................................
2. gangs behandling
Offentlig ettersyn fra................................til ...........................................
1. gangs behandling
Kunngjøring av oppstart av planarbeid

PlansjefDet bekreftes at planen er i samsvar med kommunestyrets vedtak av

Kommunestyret sitt vedtak

Oppstartsmøte.............

Kartopplysninger

Kilde for basiskart:

Dato for basiskart:

Koordinatsystem:

Høydegrunnlag:

Kartmålestokk:

Ekvidistanse
N

1 m

Custom

NN1954

UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84

Kartblad 1Tegnforklaring

Reguleringsplan PBL 2008
§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og
teknisk infrastruktur

Kjøreveg

Fortau

Gatetun/gågate

Sykkelveg/-felt

Annen veggrunn - grøntareal

Parkeringsplasser

§12-5. Nr. 3 - Grønnstruktur

Friområde

§12-6 - Hensynssoner

Frisikt

Hensyn grønnstruktur

Linjesymbol
RpGrense
RpFormålGrense
RpSikringGrense
RpAngittHensynGrense
Regulert senterlinje
Frisiktlinje

Punktsymboler

Avkjørsel

Regulert tre som skal bevares
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VÅRE TJENESTER
• Forslag til detaljregulering;
planbeskrivelse, kart og
reguleringsbestemmelser, ROSana-
lyse
• Vegprosjektering
• Illustrasjonsplan, detaljplan. Her
inngår gateutforming, prinsipp
for beplantning, forslag til
materialbruk mm.
• Byggetekniske detaljer
landskapsarbeider
• Plan for overvannshåndtering
• Belysningsplan
• Mengde og kostnadsberegning
• Tilstands- og risikovurdering av
gatetrær (Cowi)

FAGDISIPLINER
• Arealplan
• Veg
• Landskap
• VA
• EL

LØSNING AV OPPDRAG
Oppdraget gikk ut på å sikre realisering av tosidig
sykkelfelt i Åkebergveien. Gjennom en 
minianalyse tidlig i prosessen kom en frem til at 
denne veistrekningen kunne være egnet for å 
prøve ut en løsning med opphevede sykkelfelt, 
slik danske sykkelfelt er utformet. En slik løsning 
vil tydeliggjøre syklistenes posisjon i gatebildet og 
sannsynligvis minske konfliktnivået mellom biler 
og syklister.
Sykkelbanen er prosjektert med en økt bredde på 
2,2 meter i forhold til de tradisjonelle sykkel-
feltene som er anbefalt 1,8 meter bred. Løsningen 
medførte smalere fortausbredder på deler av 
strekningen, men som likevel er akseptable.

Det har blitt innhentet fagkompetanse fra Cowi til
utarbeidelse av en tilstands- og risikovurdering 
av eksisterende trær langs Åkebergveien, samt 
forslag til avbøtende tiltak for å bevare verdifulle 
trær. Flere av gatetrærne ble vurdert til å være 
i dårlig forfatning og anbefales felt av hensyn 
til sikkerhet. I detaljplanen inngår prinsipp for 
nyplanting av gatetrær.
Det er underveis i prosessen avholdt jevnlige 
møter med Bymiljøetaten. I tillegg er det avholdt 
møter med Politiet, Statsbygg, Byantikvaren og 
VAV.

www.multiconsult.no


