MARIENLYST

WORKSHOP U30 & ÅPENT MØTE

Initiert av OBOS sammen med medbudgiverne Balder og OPF, avholdt 25. november 2019,
Medvirkningsopplegg og oppsummering utarbeidet av LÈVA Urban Design, 29.11.2019
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Bakgrunn & opplegg
OBOS, Balder og OPF har lagt inn bud på NRK/Marienlyst-tomten, og ønsket i den forbindelse å
få noen innspill fra lokalmiljøet. Det ble gjennomført to opplegg den 25. november 2019. Det første
rettet mot barn, unge og studenter, og det andre et åpent møte for alle interesserte i utviklingen av
området.
Målet var å involvere dagens beboere i- og brukere av nærområdet helt fra starten, for å så tidlig
som mulig forsøke å imøtekomme deres fremtidige behov. Målet er å skape et attraktivt område som
både styrker nabolaget, og samtidig oppleves attraktivt å besøke for resten av byens befolkning.
Opplegg 1: Workshop U30
Tid: 15.00-17.00, 25. sept
Lokasjon: Frigg klubbhus
Inviterte: Inviterte: Gruppe med barn fra skolene som ligger nær området, idrettsklubben Frigg og
representanter fra Studentorganisasjonene som holder til i området.
Målet var å samle en mindre gruppe med barn, unge og studenter i ulike aldre som kunne være
representanter for disse aldersgruppene i en kreativ workshop. Opplegget var lagt opp slik at alle
aldersgruppene kunne gjøre samme aktivitet. Medvirkningsøvelsen gikk ut på å planlegge og lage
et visjonsbilde som inneholdt det de ulike gruppene ønsket at området burde inneholde av tilbud
og kvaliteter i fremtiden. Det var i alt to grupper, hvor den ene gruppen bestod av studenter og den
andre bestod av elever fra Marienlyst skole i ulike aldre fra 9-15 år.
Opplegg 2: Åpent møte
Tid: 17.30-19.00, 25. sept
Lokasjon: Frigg klubbhus
Inviterte: Alle. Arrangementet ble bredt promotert både i aviser, sosiale medier og på Obos sine
egne nettsider. Det var rundt 60 deltakere som deltok i møtet. Av de var det en stor andel som
representerte nabolaget på Marienlyst med ulike interesser.
Opplegget for møtet var delt inn i to deler; første del med korte innlegg, og andre del i en løsere
ramme med mulighet til å gi innspill gjennom ulike innspillskort. Målet med det åpne møtet var først
og fremst å skape et møtepunkt mellom budgivere og lokalmiljøet for å kunne få mer innsikt i deres
behov og fremtidsønsker.
Korte innlegg ble avholdt av:
-Daniel Siraj, konserndirektør Obos & Erik Selin, Balder, budgivere NRK tomten
-Gunn Helen Øye, styreleder Marienlyst Park
-Geir Hustad, styreleder, Frigg fotballklubb
-Marianne Pfieff, FAU-leder, Marienlyst Skole
Etter de korte innleggene var det mulighet for å gi innspill via innspillskort innenfor tre ulike temaer:
1) Destinasjon Marienlyst, 2) Nabolaget Marienlyst, 3) Programmering av Kringkastingshuset, Store
studio.
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Workshop U30
4

FARGER, LYS, KREATIVE
OMGIVELSER

TO JENTER 9 ÅR

Forslag til å lage ramme/scene for bruk
av appen Tik-Tok- filmproduksjon for
barn og unge koblet til sosiale medier.
Ellers opptatt av at omgivelsene blir lekne, fargerike og spennende å oppholde
seg i.

MANGE ULIKE FYSISKE
AKTIVITETSOMRÅDER

VANN

TO GUTTER 10 og 13 ÅR

Veldig opptatt av mer mangfold i
sportsaktiviteter. Ellers ønsker om flere
kommersielle rimelige mattilbud. Klimabeskyttede uterom. Også forslag om
dyrepark.

GUTT 15 ÅR

Barne- & ungdomsgruppe
Plakaten viser resultatet fra visjonsarbeidet til gruppen med barn i alder 9-15 år. Barna i de ulike
aldersgruppene hadde veldig ulikt fokus og interesser. Plakaten med visjonsbildet ble derfor
delt i tre hvor hver aldersgruppe og kjønn fikk sin egen del av plakaten til å formidle hva som var
viktig.

GRØNT

Gutten på rundt 15 år
har tydelig litt andre
preferanser enn de
litt yngre barna. For
han var det viktigste
at det ble atttraktive
og grønne omgivelser å bo i, med god
tilrettelegging for
gå- sykkel og mer
fleksible steder for
fysisk aktivitet og
egenorganisert idrett.
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PLANLEGG FOR NESTE
GENERASJON!

RIMELIGE BOLIGER FOR ALLE

Studentgruppe
Plakaten viser resultatet fra visjonsarbeidet til studentgruppen. Her ble det laget et samlet bilde som representerer alle i gruppa sine meninger og tanker om hva
som er viktig å ta hensyn til i den videre utviklingen av
Marienlyst.

PARKER OG GODE MØTEPLASSER

Det viktigste for studentene er å kunne tilby rimelige
boliger og løsninger som gjør at man kommer seg inn på
boligmarkedet. Løsningen deres handler i høy grad om å
tenke nytt i forhold til hvordan boligene planlegges. Mer
fokus på effektiv arealbruk, flerbruk, sambruk. Ellers var
det ellers også svært viktig å sikre gode uterom, parker
og ulike møteplasser. Attraktive områder å gå- og sykle i.
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Åpent møte
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Innlegg fra representanter i nabolaget:
Hver aktør fikk rundt 3 min. hver til å dele hva som er viktigst å ta hensyn til i den videre
utviklingen av Marienlyst. Under viser et kort sammendrag av deres budskap.

Styreleder, Marienlyst Park
Viktig å ha fokus på både fortid, nåtid og fremtid i
utviklingen.
Å skape et godt område å bo i som fungerer godt
i hverdagen er avgjørende. Mer fokus på ”livet
mellom husene”. Friluftsliv, løperuter, badeplasser
og uteliv er blitt et viktig behov som også ønskes
dekket i den tette by (ikke bare i marka etc.). Viktig
å skape møteplasser hvor man både kan være
alene og sammen med andre.

Styreleder, Frigg Fotballklubb:
Frigg har en lang historie i området og ønsker
videre å satse enda mer på videre utvikling av
klubben. Klubben er i dag det ”sosiale limet” i
nærmiljøet. Diskuteres utvidelse til et all-idrettslag
for å kunne gi bredere tilbud i området. Ønsker
å være en viktig samfunnsaktør også i den
fremtidige utviklingen av Marienlyst.

FAU leder, Marienlyst skole
Oslos største skole, alle arealer som er tilgjengelige er
tatt i bruk. Bekymret for fremtidig skolekapasitet. Per i
dag har skolen for lite utearealer ift. hva som er kravet
for gode utemiljøer for skoler. Frykter at dette arealet blir
enda mindre med bygging av flere studentboliger etc. i
området. Svært opptatt av trygge skoleveier både under
og etter byggeperiode.
Kvaliteten og størrelsen på utearealene både for skolen
og nærmiljøet må sikres. Det er i dag mange midlertidige
løsninger i området knyttet til skole- og barnehage. Med
så mange nye boliger og allerede sprengt kapasitet må
dette tas på alvor.
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DESTINASJON
MARIENLYST
I denne aktiviteten var det mulig å komme
med innspill til hvilken rolle Marienlyst kan ta
i Osloregionen. Innspillskortene var delt inn i
fire temaer som igjen var basert på grunnlag
fra overordnede planer som kommuneplan,
Campus strategi etc.
På de neste sidene viser grunnlaget for
innspillene og alle innspillene som kom inn.
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Hvordan kan Marienlyst bli en ny attraktiv destinasjon i Oslo?
DESTINASJON
MARIENLYST

Hvordan kan utviklingen av Marienlyst være med å bidra til at Oslo som by
blir mer bærekraftig?

Hvordan kan Marienlyst gå i front for å oppfylle kommuneplanens mål mot 2040
om å bli grønnere, varmere og mer skapende for alle?
Nydalen
stasjon

Marienlyst endel av Oslo Science City!

Dette er trolig det området i Norge med høyest tetthet av forskere.
Området preges av de tre store institusjonene Universitetet i Oslo, Oslo
universitetssykehus og SINTEF, som driver forskning, utdanning og
innovasjon på høyt internasjonalt nivå. Forskningsparken i Oslo, som er
lokalisert i Gaustadbekkdalen, er et senter for forskning, verdiskaping og
kommersialisering, og eksisterende næringsvirksomhet i området er
i stor grad knyttet til forskningsaktiviteten. Det er imidler-tid et stort
uutnyttet potensial for ytterligere verdiskaping og arbeidsplasser i
området. Utdrag Campus Oslo, 2019

Grønt tyngdepunkt
Grefsen

OPPLEVELSESRIKE
MARIENLYST

Storo
stasjon

KULTURELLE
MARIENLYST

Innovasjonsdistrikt
Oslo Science City!
Blindern
Hoffselva

DESTINASJON
MARIENLYST!

Kulturelt tyngdepunkt
Majorstuen
Frognerparken

Skøyen
stasjon

Økern
stasjon
Innovasjonsdistrikt
Hovinbyen
Økern

Majorstuen
stasjon
Kulturelt
tyngdepunkt
Grunerløkka
Vulkan
Brenneriveien

Grønt tyngdepunkt
Frognerparken

Frognerelva

Innovasjonsdistrikt
Sentrum
Bislett- sentrum

INNOVATIVE
MARIENLYST

Sinsen
stasjon

Akerselva

Grønt tyngdepunkt

Kulturelt tyngdepunkt
Økern
kabelgata

Kulturelt
tyngdepunkt
Tøyen

Utdrag fra ny kommuneplan 2018:
OSLO MOT 2040
En grønnere, varmere og mer skapende
by for alle!

Helsfyr
stasjon

Oslo S.

Kulturelt tyngdepunkt
Tjuvholmen

Velg deg et kort!
Del dine idèer og
innspill med oss!

Hovinbekken

Nasjonalteateret

Grønt tyngdepunkt
Bygdøy

GRØNNE
MARIENLYST

Visste du at Oslo er kommunen i Norge med flest
registrerte dyre- og plantearter, både totalt og arter som
står i fare for å dø ut?

Kulturelt tyngdepunkt
Sentrum- Bjørvika

Visste du at Oslo er med i et globalt nettverk av byer
som jobber for å bli mer aldersvennlige?

Alnaelva
Bryn
stasjon

Grønt tyngdepunkt
Ekeberg

Visste du at 2 av 3 nye arbeidsplasser i Norge skapes
av nyetablerte bedrifter og de aller fleste nybedriftene
som vokser til over 50 ansatte er i Osloregionen?
Visste du at 20% av Oslos innbyggere er på flyttefot og
bytter bolig i løpet av ett år?

Illustrasjonen viser en forenklet oppsummering av de ulike tyngdepunkter som finnes eller planlegges økt satsing rundt i
overordnede planer. Kommuneplan for Oslo 2018, Campus Oslo 2019, planer for åpning av bekker, og ellers andre relevante
offentlige dokumenter er brukt som underlag i oppsummeringen.
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Innspill:

OPPLEVELSESRIKE
MARIENLYST

-Konsertlokale, utleie, øvingslokale for
musikk og teater opplæring i alle genre.
Svømmehall!
-Inkluderende for alle byens borgere=
tilgjengelig for funksjonshemmede- bevegelses-syns og utviklingshemmede.
-Lek fremfor prestasjon og produksjon.
Kreative og inspirende offentlige rom for
utforskende bevegelse, oppdagelser og
utfoldelse.

KULTURELLE
MARIENLYST

INNOVATIVE
MARIENLYST

-Rimelige konserter for ulike aldersgrupper, sitteplasser. Musikk, teater øvingsrom.
Keramikk, sløyd, sy-aktivitetsrom. ”Handycraft”.

-Interaktivt teknologisk galleri/museum.
Teknisk museum møter fredssenteret (på
ulike vitenskapelige områder).

-Park, trær, sollys.

-Åpne opp for en blanding av lek, ro, stillhet og organisert idrett/musikk og kanskje
små forskerbedrifter? Grunderkontorer for
kortidsutleie?

-Med de klimautfordringer vi står overfor
med blant annet håndtering av overvann
ved kraftig regnskyll og nedbør, kan dette
bli et område som ihensyntar og på en
positiv måte integrerer dette i utviklingen.
Åpne bekker igjen? Vakre rekreasjonsområder turstier m. mer.

- Kulturhus med scene og mulighet for å
leie øvingslokaler for utøvende kunstnere
(gjelder også billedkunstnere).

GRØNNE
MARIENLYST

-BLÅ/GRØNN destinasjon

-En lekende park der favorittstedene til
barn, unge og voksne som allerede er der
opprettholdes. Bekken åpnes?
-Liten lysløype for ski på vinteren? Akebakke?

11

NABOLAGET

MARIENLYST

I denne aktiviteten var det mulig å gi innspill knyttet til nabolagsverdier og idèer koblet til lokale
forhold. Det var mulig å dele hvilke verdier man opplever finnes i nærmiljøet i dag som er viktig å
ivareta, samt komme med nye idèer til hvordan nabolaget på Marienlyst kan styrkes.
På de neste sidene viser grunnlaget for innspillene og alle innspillene som kom inn.
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NABOLAGET

Har du noen gode idèer og innspill til hvordan Marienlyst kan bli et
attraktivt nabolag i fremtiden?
Hvilke lokale verdier i området synes du det er viktig å ivareta i den
fremtidige utviklingen av Marienlyst?

MARIENLYST
Verdikort
NABOLAGET

Idèkort
NABOLAGET

Velg deg et kort!
Del dine idèer og
innspill med oss!

Utdrag fra planprogram Bjørnstjerne
Bjørnsons plass 1, NRK Marienlyst, 2019
Utarbeidet av: Civitas for NRK.
NRK har vedtatt å flytte fra lokalene på Marienlyst.
Eiendommen på Marienlyst frigjøres for byutvikling, og
det skal utarbeides en ny reguleringsplan for området.
Kringkastingshuset med Store studio og parkarealer skal
bevares i henhold til fredningsvedtak, mens Fjernsynshuset og
øvrig bebyggelse foreslås revet.

Følgende mål for reguleringen:
- Flerfunksjonell byutvikling med bolig, lokal handel og service,
næring og andre funksjoner relatert til universitetet, kultur og
idrett.
-Ivaretakelse av de kulturelle verdier som er skapt på
eiendommen gjennom NRKs virksomhet.
-Gater, forbindelser og grøntstruktur som viderefører
omkringliggende nettverk og bidrar til en mer
sammenhengende bystruktur i området.
-Gode byrom som kan bli sterke funksjonelle tyngdepunkt.
-Gode by- og bokvaliteter
-Ivaretakelse av viktige naturområder med vegetasjon innenfor
planområdet, og kulturminner/kulturmiljøer både inne i og
utenfor planområdet.
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Innspill:
Den lokale verdi:
Grøntarealer og bygninger- spesielt
store studio.
Hvordan kan dette bli ivaretatt i
fremtidig utvikling:
Må brukes aktivit til lokale arrangementer og konserter/show til glede for
nærmiljø.

Den lokale verdi:
Byggehøyde
Hvordan kan dette bli ivaretatt i
fremtidig utvikling:
Ikke for mange etasjer på det som skal
bygges.
-beboer i området

Den lokale verdi:
En av de mest positive egenskapene
med området er at det er et stort sosialt mangfold, bredde og spenn i type
familier, i alder, i inntektskategorier.

Hvordan kan dette bli ivaretatt i
fremtidig utvikling:
Ta hensyn til dette ved utbyggingen og
hvordan den skal være når området er
ferdig utbygget.

Den lokale verdi:
Bytte og låne tjenester og ting.
Hvordan kan dette bli ivaretatt i
fremtidig utvikling:
Nabolagstreff, fast tid og sted for
nabohjelp.
-beboer i området

-beboer i området

-beboer i området

Verdikort
NABOLAGET

Den lokale verdi:
Marienlyst er et stille område med
tanke på trafikken.

Den lokale verdi:
Åpenhet
-grunneier/investor

Hvordan kan dette bli ivaretatt i
fremtidig utvikling:
Viktig å tilrettelegge for dette videre
også, ved ulike tilbud i størrelse, pris
og muligheter.

Den lokale verdi:
Ta vare på det gamle bomiljøet på
Blindern.
Hvordan kan dette bli ivaretatt i
fremtidig utvikling:
Bygg lavt, lyst og vennlig mot nord.
Unngå mur som stenger.

Den lokale verdi:
Møteplassene med grønt rundt.
Hvordan kan dette bli ivaretatt i
fremtidig utvikling:
Lag plassene så husene.
-beboer i området, arbeider i området, byentusiast.

-beboer i området og grunneier/investor

-beboer i området

Den lokale verdi:
Friggfeltet bhg, Sunnsgate bhg.
Behovet for barnehageplasser på
Marienlyst er allerede sprengt. Per i
dag er det to midlertidige barnehager i
området som huser 170 barn.
Hvordan kan dette bli ivaretatt i
fremtidig utvikling:
Disse barnehagene bør flyttes og bygges som permanente bygg. Og områdene rundt de ligger på bør tilbakeføres til grøntområder. Utbyggingen på
NRK tomten kan løse dette ved at den
også får barnehageplasser til barna
som allerede bor i området.

Den lokale verdi:
Plass, bygningsmasse og uteområde
for skolen.

Den lokale verdi:
Nyte utelivet i sol! Sol i alle offentlige
rom.

Hvordan kan dette bli ivaretatt i
fremtidig utvikling:
Prioriter skole og barnehage + uteareal.

Hvordan kan dette bli ivaretatt i
fremtidig utvikling:
Solstudier.
-beboer i området

-beboer i området, går på skole i området.

Den lokale verdi:
Velforeningene, inkluderer folk som
har funksjonshemning-rulator-rullestol. Aktiviteter for alle aldersgrupper. Lys, luft i uterommene som
tilgjengeliggjøres for alle. Sosiale
møteplasser.
Hvordan kan dette bli ivaretatt i
fremtidig utvikling:
Parkaktig, musikkorientert uteliv
med innendørs sitteplasser, kafe, vin
musikk.
-beboer i området, byentusiast

-beboer i området
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Innspill:
Din idè/innspill:
Åpne plasser med mulighet for ro og
lek.

Din idé/innspill:
Bygg et grønt uterom som vil styrke
fellesskap og sosialt liv.

Din idè/innspill:
Åpne plasser med mulighet for ro og
lek.

Hva tror du idèen din vil kunne bidra
med postivit i den fremtidig utvikling:
Vi trenger å få beboere ut i nabolagetikke inni bakgården der vil føre til relasjonstilknytning mellom generasjonene.

Hva tror du idèen din vil kunne bidra
med postivit i den fremtidig utvikling:
Felles hage, parseller, spillområde vil
styrke samhold og lokal identitet og
bidra til bedre mental helse for mange.

Hva tror du idèen din vil kunne bidra
med postivit i den fremtidig utvikling:
Vi trenger å få beboere ut i nabolagetikke inni bakgården der vil føre til relasjonstilknytning mellom generasjonene.

-beboer i området, arbeider i området,
byentusiast.

-beboer i området, byentusiast

-beboer i området, arbeider i området,
byentusiast.

Din idé/innspill:
Bygg et boligområde hvor man kan bo
hele livet.

Din idè/innspill:
Regelmessig matmarked m/smaksprøver, dyrking- Bylandbruk.

Din idé/innspill:
Bilfritt område etter modell av Rykkinn!

Hva tror du idèen din vil kunne bidra
med postivit i den fremtidig utvikling:
Folk kan bli boende, skape kjente miljøer hvor folk trives.

Hva tror du idèen din vil kunne bidra
med postivit i den fremtidig utvikling:
Fellesskap- dyrking, helse.

Hva tror du idèen din vil kunne bidra
med postivit i den fremtidig utvikling:
Bedre uteområder og tryggere forhold
for barn og unge.

Din idè/innspill:
Regelmessig matmarked m/smaksprøver, dyrking- Bylandbruk.

-beboer i området

-beboer i området

-beboer i området

Din idè/innspill:
Området må være åpent og inviterende.
Ikke ødelegge for eksisterende nabolag.
Som en konsekvens bør høyhus mot
Blindern være uaktuelt.

Din idé/innspill:
Nabolagsfest

Din idè/innspill:
Kontakt velforeningen, Lille Frøens vel.

Hva tror du idèen din vil kunne bidra
med postivit i den fremtidig utvikling:
Etablere en slags ”bygdefølelse” tilhørighet.

Hva tror du idèen din vil kunne bidra
med postivit i den fremtidig utvikling:
Tilhørighet.

Din idé/innspill:
Viktig å skape liv på gateplan- la 1.
etasje tilhøre bydelen- skape liv og
aktivitet. Ikke leiligheter med alt for
liten hageflekk og gardiner som alltid er
trukket for.
Hva tror du idèen din vil kunne bidra
med postivit i den fremtidig utvikling:
Skape tilhørighet, treffpunkter og hygge
ved å ferdes + trygghet.

Idèkort
NABOLAGET

-beboer i området

Hva tror du idèen din vil kunne bidra
med postivit i den fremtidig utvikling:
Fellesskap- dyrking, helse.

-beboer i området

Din idé/innspill:
Svømmehall, stor!
Hva tror du idèen din vil kunne bidra
med postivit i den fremtidig utvikling:
Bedre folkehelse og inkludering!

-beboer i området
-beboer i området

Din idé/innspill:
Gode, trygge utearealer.
Hva tror du idèen din vil kunne bidra
med postivit i den fremtidig utvikling:
Styrke barnemiljøene i området.

-beboer i området
-beboer i området

Din idé/innspill:
Grønne områder, blomster, bær, frukt
etc.
-beboer i området

-beboer i området, går på skole i området.
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Kringkastingshuset & Store studio
I denne aktiviteten var det mulig å gi innspill knyttet spesifikt til hva man i fremtiden kan fylle de to
byggene som forventes bevart i fremtidig utvikling; Krinkastingshuset og Store studio med.
På de neste sidene viser grunnlaget for innspillene og alle innspillene som kom inn.
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Innspill:

Hva kan Kringkastingshuset og Store studio fylles med i fremtiden?

Kringkastingshuset

Her kan du tegne eller skrive dine forslag og innspill!

Aktivitetssenter
for musikk,
teater, håndverk
,
for barn, voksne
gamle.

Både hovedbygning og store
studio bør inngå
som endel av
UiO.
Mix av alder.
Unge + gamle=
Bibliotek, litteraturhus, lese/
skrive plasser.

Konsertsa
l

Historie
Store Studio var arena for
en rekke direktesendte
underholdningsprogrammer i radioens
gullalder i 1950-årene.
Siden åpningen i 1950 har studioet
vært Kringkastingsorkesterets
hjemmebane. I 1950-årene ble det
daglig sendt direktekonserter fra Store
Studio, Studioet er fortsatt orkesterets
daglige øvelokale og brukes jevnlig til
orkesterkonserter for publikum og til
musikkopptak. Studioet har imidlertid blitt
for lite, og NRK vurderer nå nye lokaler
for orkestret.[2]
Store Studio har også med jevne
mellomrom vært brukt til opptak av
fjernsynssendinger med publikum,
særlig i fjernsynets barndom i
1960-årene på grunn av den relativt
store publikumskapasiteten. I dag er
Store Studio blitt for lite for moderne
flerkamera-produksjoner.
Kilde: Wikipedia

Videreutvikle
Store studio til
unikt lokale,
bultertilbud og
aktiviteter.
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flere boli

Tilgjengelig for
rulatorer og
rullestoler.

Gamlehjem

Midlertidige
skolelokaler for
Majorstua/Marienlyst.
Barne/ungdomskole. Flere boliger i byen krever
større skoledekning. Skolene er
sprengt!

Store studio

Her kan du tegne eller skrive dine forslag og innspill!

Store Studio er en studiobygning i
funkisstil, knyttet til Kringkastingshuset
på NRK Marienlyst i Oslo. Arbeidet startet
i 1938, og siden ferdigstillingen i 1950
har bygget vært en institusjon i norsk
kringkastingshistorie.[1] Salen har plass
til rundt 250 publikummere.

Bygg med funksjoner i tilknytning til UiO.

Viktig at det blir
tilgjengelig for
allmennheten.
Ikke lukket og
privat.

,
Kunstgalleri
lydutstillinger,
studio.

Kulturhus
, konsertsal. Fre
mme
musikken
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