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Planprogram
Planprogrammet skal avklare overordnede
prinsipper for utarbeidelse av en reguleringsplan.
Planprogrammet viser hovedgrep og viktige
forbindelser og sammenhenger i området.
Disse prinsippene skal legges til grunn for
etterfølgende reguleringsplan.
Planprogrammet redegjør videre for formålet
med planarbeidet, planprosessen, samt
tematiske utredninger som er nødvendig for å
beskrive virkninger av planlagt utbygging.

Kontekst; bydelen før og nå

En bydel i endring
Planområdet ligger sentralt i en utviklingsakse
som på sikt vil gi en sammenhengende bymessig
bebyggelsesstruktur fra Sentrum, over Nyhavna og
til Ladesletta.
Igangsatte og kommende utviklingsprosjekter
i bydelen er vist på illustrasjonen til venstre.
Jarlheimsletta (/Stiklestadkvartalet) er kun én
av ﬂere brikker i den pågående omformingen av
Østbyen. Transformasjonen av planområdet må
bidra til en god og helhetlig løsning for bydelen i
framtida.
Grunneier (og kommunen) ønsker boligfortetting
her. Et godt og variert bomiljø skal suppleres med
andre sentrumsfunksjoner.
Prosjektet er i samsvar med samfunnsmålene om
fortetting og redusert transportbehov.

Igangsatte og kommende utviklingsprosjekter i bydelen

Kommuneplanens arealdel
I kommuneplanens arealdel for 2012-24 er hele planområdet
for Jarlheimsletta avsatt til sentrumsformål.
Det heter i planbeskrivelsen:
«I områder avsatt til framtidig sentrumsformål er det ønskelig
med byomforming, en endring av arealbruk og bebyggelsens
karakter. Det forutsettes utvikling med høy tetthet, og blanding
av kontor, oﬀentlig og privat service, kultur og bolig. Ved
utvikling av så tett bystruktur er det svært viktig å opprettholde
og videreutvikle en god og sammenhengende grønnstruktur
med naturområder og parker.»

En bydel i endring
Kartet til venstre viser hvordan nærings- og boligstrukturene i
bydelen har liten innbyrdes sammenheng. Næringsområdene
framstår som lukkede enklaver og utgjør i dagens situasjon
barrierer i bydelen.

Eksisterende bebyggelsesstruktur

Nærområdets historiske rolle som næringsarealer, har ført til
at miljøkvalitetene og de estetiske kvalitetene er lave i store
deler av bebyggelsen og utearealene. Det er lite tilrettelagt
for alminnelig ferdsel utenom hovedveiene. Det gjelder derfor
å lage planer og legge strategier som kan frambringe gode
byrom og uteoppholdsarealer, god distribusjon av funksjoner og
servicetilbud, bebyggelse med åpne og aktive fasader der folk
går og oppholder seg samt arkitektonisk kvalitet i de enkelte
bygg.

Jarlheimsletta er her lagt inn i en illustrasjon av planlagte
områder i bydelen (utarbeidet av Asplan Viak AS for
Reinaplanen).
Illustrasjonen viser bl.a. hvordan et ﬁnmasket bygatenett kan
utvikles innimellom dagens hovedgater.

Hovedgrep for tomta
Forbindelser til omgivelsene
Det åpnes nye forbindelser for myke traﬁkanter gjennom
planområdet. Disse holdes fri for motorisert gjennomgangstraﬁkk.
Forbindelsene kobles mot eksisterende og planlagte
bevegelseslinjer i den omkringliggende byveven.

Hovedgrep for tomta
Seks kvartaler - Park og torg Gårdshager
Det etableres en park og et torg som omkranses av seks
bebygde kvartaler. Parken og torget skal være åpne for både
beboerne i området og for allmennheten.
Inne i kvartalene etableres skjermete fellesarenaer for
beboerne, dvs. hager, møteplasser, småbarnslekeplasser mv.
Hvert kvartal gis sitt «tema» og uttrykk.
Kvartalsbebyggelse er en tradisjonell og velprøvd organisering
som gir god utnyttelse og tillater en etappevis utbygging.
Den gir også beskyttelse mot omgivelsene (traﬁkk, støy,
inntrengere).
Kvartalsinndelingen gir mulighet for graderte overganger
mellom privat og oﬀentlig sfære og gir tilknytning på ﬂere nivåer
(oppgangen, bygget, kvartalet, området, bydelen...).

Hovedgrep for tomta
Aktivitet på gateplan
«City in the eye perspective»:
Det legges til rette for utadrettet virksomhet på gateplan i
bebyggelsen langs Strandveien, Stiklestadveien og Jarleveien.
Aktuelle funksjoner kan være servering, dagligvare og andre
forretninger, barnehage og annen tjenesteyting (frisør,
helse, trening mv), kontorvirksomhet, kultur, bydels- og
beboeraktiviteter mv.
Med metrobusstasjon, E.C.Dahls, framtidig gangbro til Nyhavna
og aktiviteter i bygg langs Strandveikaia kan dette bli et vitalt
strøk i bydelen.

Hovedgrep for tomta
Verneverdier og identitet
Verneverdig bebyggelse (dvs. Stiklestadveien 1
(ut mot krysset med Strandveien) og Jarleveien
8) utvikles til identitetsmarkører for området med
funksjoner som beskrevet over. For Stiklestadveien
1 vil graden av bevaring bli vurdert i det videre
planarbeidet.

Jarleveien 8

Stiklestadveien 1, administrasjonsﬂøyen mot gata

Hovedgrep for tomta
Varierte boligtyper - “Townhouses”
Området gis varierte boligtyper og -størrelser.
Ulike mennesker skal ﬁnne et hjem som passer
for nettopp dem.
Et sentralt grep er å konsentrere «townhouses»
rundt parken, dvs. boliger over to eller ﬂere plan
med direkte tilgang til henholdsvis egen uteplass
på bakken eller egen takterrasse. Ønsket er å
legge til rette for gode familieboliger i en tett
urban struktur.

Hovedgrep for tomta
Variert arkitektur
Det skal skapes
variasjon det
arkitektoniske
uttrykket, materialog fargebruk,
fasadekomposisjoner
osv. for å skape gode
sanseopplevelser.
Byggehøydene
varieres i samme
hensikt og for å slippe
sola inn i kvartalene.

Situasjonsplan

Stiklestadveien Eiendom AS

-

OBOS Nye Hjem

Perspektiv fra parken

Perspektiv fra parken

Premisser for det videre arbeidet
Følgende foreslås som faste premisser for det videre
planarbeidet:
- Universell utforming skal ligge til grunn for organisering og
hovedløsning. Det vil si at det skal være lett å bevege seg fra
oﬀentlig gate til privat areal.
- Kvartalsstruktur skal være et hovedgrep for området
- Det skal etableres en park som skal være tilgjengelig for
allmennheten sentralt i planområdet. Det skal ikke etableres
parkering under parken.
- Det skal etableres ﬂere og bedre gangforbindelser som skal
koble seg på, og forsterke den omkringliggende bystrukturen.
- Det skal planlegges for gater, ikke veier.
- Det skal legges til rette for metrobusstrase og stasjoner i
samråd med plan for metrobuss.
- Første etasje i bygg langs Strandveien og Stiklestadveien skal
i hovedsak ha utadrettet virksomhet.
- Jarleveien 8 skal bevares og innarbeides i planen

Mål for Jarlheimsletta
Forslagsstiller ønsker å etablere et område:
- som er attraktivt, levende og godt integrert i bydelen
- med velfungerende og varige bygninger og byrom, vakker
arkitektur og beplantning
- med park, torg og gårdshager som stimulerer til lek, samvær
og ulike aktiviteter f.eks. mosjon og urban dyrking.
- med positiv sosial kontroll, der også mennesker utenfra føler
seg velkomne
- med urbant preg, dvs et område som er tett utbygd og har
funksjonsblanding, dvs både boliger, forretninger, barnehage,
serveringssteder og andre tjenestetilbud
- som er godt tilrettelagt for barn, unge og deres familier
- med ulike boligtyper og størrelser
- der Stiklestadveien 1 (ut mot krysset med Strandveien) og
Jarleveien 8 (mot Lilleby) er identitetsmarkører og ressurser for
området
- med miljøvennlige og klimasmarte løsninger, blant annet
grønne tak, åpne overvannsløsninger, bruk av tre som
byggemateriale, fokus på sykkel og bildeling

Utredningsprogram
Å utvikle en god plan krever innhenting av informasjon, analyser og omsetting av kunnskap
til spesiﬁkke løsninger som kan nedfelles i plankart og planbestemmelser. Dette vil gjelde
innenfor en rekke temaer.
Det er dessuten et krav at når planen skal på høring, skal det redegjøres for formål,
hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for
området. Fordi ikke alle detaljer kan omtales i planbeskrivelsen (da ville den bli alt for lang!)
setter man opp et utredningsprogram med krav til metode og dokumentasjon for de enkelte
temaer.
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Trenger du mer informasjon
eller har innspill?

Forslag til planprogram er lagt ut på: www.pir2.no/news/
Frist for innspill til planprogrammet og oppstart av planarbeid er 1.oktober 2018.
Innspill sendes til ﬁrmapost@pir2.no

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til:
Pir II AS v/ Petter Paus - petter.paus@pir2.no

