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25.09.2019 MIDLERTIDIG TRASÉ FOR SELVKJØRENDE BUSSER

Traseen
Ruter ønsker å gjennomføre et prøveprosjekt for selvkjørende kjøretøy på strekningen Nedre Bekkelaget over Ormøya til Malmøya. Prosjektet er et midlertidig tiltak, og skal ikke vare
lenger enn 12 måneder.
I perioden er det behov for innendørsparkering for kjøretøyene som skal benyttes i utprøvingen. Derfor skal det etableres et midlertidig garasjebygg ved Grønsundveien / Oslo Havns
p-plass ved Mosseveien. Det er sendt eget nabovarsel til de naboer som berøres av dette
anlegget. Interesserte kan lese mer om dette på Plan- og bygningsetaten i Oslo sine hjemmesider kalt «Saksinnsyn» og der søke med saksnummeret: 201910276

RUTER SELVKJØRENDE

INNHOLD

01

TRASEEN

02

STEDET

03

PROSJEKTET

For at de selvkjørende bussene skal kunne navigere i området er det behov for signalreflekterende flater langs hele ruten. Bussene bruker vanligvis husvegger, murer, plankegjerder og
liknende til dette, men der det ikke finnes annet enn slanke stålrekkverk må det etableres
egne flater. I tillegg til garasjen ved Grønsundveien, vil prosjektet derfor ha behov for å installere reflektorer på deler av rekkverket langs noe av strekningen. Uten slike refleksjonsflater vil
bussene stoppe opp på grunn av manglende informasjon.
I det vedlagte materialer presenteres skisser til design av lette seildukspaneler som skal reflektere bussenes signaler og gi nødvendig tilbakemelding og informasjon om veien de skal
kjøre. Reflektorene er tenkt å kunne utformes med ulike motiv eller kunsttrykk. Forslaget er
altså å sy paneler i seilduk med maljer som i nødvendig antall og avstand spennes opp på
rekkverkene med flagglinestrikk. Det skal vurderes å bruke brukte, gamle seil, gjerne også da
brukte seil av naturlige materialer som bomullslerret om det er mulig å oppdrive. Det finnes
flere stedlige produsenter som skal forespørres.
På seilduken kan det trykkes illustrasjoner, fotografier og/eller tekst. Hva slags trykk og med
hvilket budskap, må det lages et konsistent program for og aller helst da satt sammen som en
helhetlig kunst og kulturutstilling.

I presentasjonen har vi, ved å samle litt fakta om Ormøya og Malmøya, vist at det er mye å
ta av til inspirasjon for en slik utstilling av stedlig både gammel og nyere historie. Etter det vi
kjenner til finnes det på Ormøya og Malmøya flere kulturpersonligheter med betydelig lokalhistorisk og kunstnerisk kompetanse som det ville være naturlig å forespørre og om mulig
engasjere for å få gode råd i en slik sammenheng.
Utstillingen kan kanskje enda til være laget slik at den oppleves spesielt godt via selve
bussreisen. Kanskje kan man ha en liten brosjyre i bussen som fortalte om prosjektet? Eller
tilbud om en enkel app som kunne lastes ned før turen?
Plan- og bygningsetaten I Oslo har bedt Ruter foreta en utvidet nabovarsling, der alle naboer
langs traséen hvor seilene skal monteres varsles. Årsaken er at det er vedtatt et midlertidig
forbud mot tiltak i området, og fordi seilene potensielt vil berøre alle som benytter seg av
veien.
Materialvalg er ment å forstås som midlertidig, og som lite om enn ikke i det hele tatt belastende for miljøet. Det er et mål at ved bruk av enkle, miljøvennlige og resirkulerbare materialer, så setter prosjektet et minimalt CO2 -avtrykk i sin levetid. Hvem vet, kanskje kan en slik
utstilling bli så populær at seildukspanelene ønskes overtatt til annen bruk etter prøveperioden? Får vi til det, så blir livsløpsregnskapet enda bedre.
Vi håper prosjektet oppleves som stedsopplysende og givende, og at det vil berike området,
ettersom motivene som skal velges med både omhu og kløkt, vil inneholde stedegen historie,
kunst, arkitektur, fotografi og liknende.
Du kan lese mer om prosjektet på Ruters hjemmesider:
https://ruter.no/nyheter/selvkjorende-busser/ormoya/
På vegne av RUTER,
med vennlig hilsen
-Magne Magler Wiggen
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01. Traseen

Ormøya

Det første våningshuset på Ormøya var det
Høkeren Jørgeren Christian Juul som
bygget, etter at han kjøpte øya for 1800 spdr.
i 1841. Han var den som først begynte å selge
tomter på den ellers ubebodde øya. I løpet
av siste halvdel av 1800-tallet ble det bygget
stadig nye villaer, mange av dem i sveitserstil.
Villaene ble brukt både som landsteder for
borgerskapet i byen og som helårsboliger.

Fra 1860-årene gikk rutebåten D/S “Ceres”
mellom Oslo og Ormøya. Damskipets
skorstein måtte legge ned skorsteinen for å
komme seg under brua og videre ut til
Malmøya.

På 1980-tallet ble Ormsundkaia bygget mellom Mosseveien og Ormsund. Den var eid av
Oslo Havn og var i en periode Oslos største
containerhavn. I dag er selve containerhavna
lagt ned, men det er fremdeles havnedrift på
kaia.

Over:
Utbygging av Ormsunkaia 1980-1985

02. Stedet

Malmøya

Malmøya tilhørte Mariakirken i Oslo fram til
reformasjonen. Den var tynt bebodd da det
tidlig på 1800-tallet ble utparsellert tomter til
landsteder for borgerskapet.

Advokat Bernhard Dunker kjøpte i 1851 et
tomt i idylliske Skinnerbukten for 150 spesiedaler. Her oppførte han en sommervilla i
schweitserstil. Det beundringsverdige
sommerstedet var ofte besøkt av Christianafolk. Dunker skal også ha arrangert storstilte
sommerfester, der navn som Welhaven, Bull
og Asbjørnsen og Moe sto på gjestelisten.

Over:
Xylografi av Dunkers landsted i Skinnerbukta.

Malmøya består av en rekke ulike bergarter
og har lenge fungert som et slags
laboratorium for geologer.

En av villaene på øya ble i 1931 kjøpt opp av
Arbeidernes Opplysningsforbund. Stedet ble
sentralt for arbeiderbevegelsens
kursvirksomhet.

Kalkstein er blant bergartene øya er rik på.
I en periode på 1800-tallet ble drevet
utvinning og brenning av kalk på Malmøya,
startet av dansken Jens Conrad Seidelin.
Over:
Hans Gude malte i 1884 «Bunnefjorden fra
Malmøya»

02. Stedet

Bernhard Steckmest

Kunstnere og kulturpersonligheter, Harriet Backer

Ormøya og Malmøya har vært tilholdssted
for kunstnere og kulturpersonligheter, over
kortere sommeropphold eller som faste
øyboere.
Maleren Harriet Backet (1845-1932) bodde
i noen perioder på Ormøya, i søsterens hus
like ved den gamle jernbrua. Backer var i sin
tid en av få kvinnelige kunstnere og en viktig
kulturperson. Hun malte i 1921
“Ved oldemors spinett”, et interiør fra
Ormøya.

Heimlibakken 1, også kalt Odden, var
familien Grøndahls helårsbolig. Her bodde
Harriet i perioder hos sin søster, pianisten og
komponisten Agathe Backer Grøndahl.

Arkitekt Steckmest vei på Ormøya er oppkalt
etter tyskfødte Bernhard Christoph Steckmest
(1846-1936).

Øverst:
“Blått interiør”malt av Backer i 1883

Sammen med Arkitekt Paul Due tegnet en
rekke kjente bygninger i Oslo på slutten av
1800-tallet. Han var en viktig representant for
den nygotiske byggestilen, en retning innen
historicismen. Steckmest tegnet Ormøya
kirke, en trekirke i dragestil med detaljer i
sveitserstil. Kirken stod ferdig i 1893.

Øverst: Atheneum i Akersgata
Over: Uranienborgslottet
Over: Groschgården i Karl Johans gate

02. Stedet

Livet på sjøen

Ormsund leir

Båtlivet har vært viktig, både på Ormøya og
Malmøya. Ormsund Roklub har
eksistert siden 1883. Siden den gang har
både medlemstallet og ambisjonsnivået økt
jevnt. Roklubbens nye klubbhus ble satt stor
pris på da de stod ferdig i 1934.

Ormsund leir ble oppført av dem tyske
okkupasjonsmakten under 2.verdenskrig og
brukt av den tyske marinen.

Leiren har særlig kulturhistorisk verdi, da den
er den eneste bevarte av de 58 leirene oppført av tyskerne under krigen.

Dette var en såkalt «høystatusleir» med
vaktstue, paradeplass, kasernebygg,
messe, kontorer, verksteder, garasjer og
tilfluktsbunkere.

Leiren ble etter krigen gjort om til
Skibsfartens internat, og huset elever fra
Oslos maritime skoler, arbeidsløse eller
hjemvendte sjømenn.

I dag holder Ormsund Roklub til på Malmøya.
Øverst:
Arbeidernes våregatta utenfor Malmøya.
Under:
Det tidligere klubbhuset til Ormsund Roklub

02. Stedet

Landskapet under vann

Det er et rikt artsmangfold i havet utenfor
Ormøya og Malmøya. Det naturlige
økosystemet har likevel endret seg radikalt
de siste årene, og klimaendringene er en
viktig årsak. Fjorden myldret før av torsk, lyr,
hvitting, sild og brisling, i tillegg til sel, nise og
sjøfugl som levde godt på dette beitet.

Prosjektet Under/sjø

Temperaturøkning har ført til at fremmede
arter som ikke tidligere fantes, har funnet
veien til Oslofjorden. Ikke minst har
industri og annen menneskelig aktivitet
endret landskapet under vann.
I tillegg til klimaendringene, er utslipp fra
skipsfart, plast og overfiske, alvorlige trusler
for fjorden.

En av de som arbeider med å reetablere
naturmangfold i fjorden, er landskapsarkitekten og kunstneren Elin T. Sørensen.
Ett av hennes prosjekter er å vise muligheten
for fjorden og den urbane fjære som byrom
og landskap for opplevelse.
Venstre: illustrasjon: Elin T. Sørensen/Urban
Living Laboratory
Øverst til høyre: Elin T. Sørensen
Over: “Kaurene” Elin T. Sørensen og Erle
Stenberg

“I starten av dette året samlet en
lidenskapelig sjøinteressert gjeng seg i
indre Oslofjord. Målet var å gjøre fjorden
mer attraktiv. På intitiativ fra kunstner og
landskapsarkitekt Elin T. Sørensen startet
prosjektet Under/Sjø. Kort fortalt et prosjekt
der skulpturer, i form av tangrev og hengende
hager, settes ut under vann i Ormsundet for å
få inn mer liv der under vann. Kall det å bygge
hus for liv under vann om du vil.”

“De fleste vil si Oslofjorden har dårlig sikt, ser
tilsynelatende død ut og er veldig utsatt for
forurensning. Det virker kanskje litt håpløst,
men det er akkurat det som motiverer oss i
prosjektet. Vi tror det kan skapes liv under
vann når kunstnere møter de fremste forskerne, og sammen med dykkere og moderne
teknologi finner smarte løsninger.”
Spearos.no, 03.07.2019

Prosjektet er ett samarbeid mellom Elin T.
Sørensen og flere fra lokalmiljøet, blant annet
Spearos Fridykkerklubb.
Prosjektet har mottatt støtte fra KORO, og er i
dag i oppstart.
Øverst til høyre: Aleksander Nordahl
Undervannsbilder:
Aleksander Nordahl/Spearos fridykkerklubb
02. Stedet

Reflektorer
forslag type 1

eksisterende rekkverk

forslag type 2

rekkverk med duk

eksisterende rekkverk

rekkverk med duk

03. Prosjektet

forslag type 3

Panel på rekkverk over Malmøybrua.

eksisterende rekkverk

Panel på rekkverk over Ormsundbrua.

rekkverk med duk
03. Prosjektet

Eksempler på motiv

03. Prosjektet

arkitekter

a s s c h w e i g a a r d s g a t e 3 4 d 0 1 9 1 oslo

t : 2 2 1 7 3 4 4 0 www.mmw.no

