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∗ Forslag til kommunedelplan. Oslo byplankontor august 1989.
∗ Innkomne merknader ved offentlig ettersyn. Notat datert 14.12.90.
∗ Det er utarbeidet et omfattende grunnlagsmateriale fra Kulturminnevernprosjekt Akerselva. Dessuten foreligger
en rekke grunnlagsdokumenter vedr. naturverdier og vann. Fullstendig litteraturliste er gjengitt i planrapport av
aug. 1989.
∗ Det vises til handlingsplan for Akerselva Miljøpark, som lister opp de tiltak som forutsettes gjennomført de
nærmeste år.

.20081('(/3/$1(1)25$.(56(/9$0,/-3$5.
3/$10$7(5,$/(7

Denne rapporten gjengir de konkluderende delene for plan- og byggesaksbehandling av kommunedelplanen for
Akerselva. Rapporten med vedtakene om skjøtselsplaner for grøntområdene og forvaltning av vassdragene er ikke
tatt med. Det planforslaget som lå ute til offentlig ettersyn, og som er datert august 1989, gir grundigere innføring i
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de faglige utredningene og vurderingene planen bygger på. For nærmere fordypning vises til denne. Vedtakene om
skjøtselsplaner for grøntområdene og forvaltning av vassdragene er ikke tatt med i denne planen.
Plandokumentene består av
− mål for utviklingen i området
− arealkart i målestokk 1:5000. Arealkartet er gjengitt nedfotografert i dette heftet, presentert i delområder 1-7 med
bestemmelser og retningslinjer.
Bystyrets vedtak er tatt inn i heftet.

)2525'
Kommunedelplanen for Akerselva er utarbeidet og fremmet i henhold til plan- og bygningsloven paragraf 20-6.
Planen ble vedtatt av Oslo bystyre 28.11.90.
Det er ikke innkommet innvendinger mot planen fra Miljøverndepartementet. Bystyrets vedtak er dermed det
endelige.
Planforslaget ble utarbeidet av Oslo byplankontor etter byrådets vedtak av november 1988. Planforslaget dannet et
av sluttproduktene av arbeidet med Akerselva Miljøpark, som ble koordinert av en styringsgruppe med
representanter for Miljøverndepartementet og Oslo kommune.
Arbeidet med kommunedelplanen ble varslet i pressen ved oppstart i desember 1988. Det ble utformet i nært
samarbeid med byantikvaren, park- og idrettsvesenet, vann- og avløpsverket og miljøetaten.
Byrådet vedtok i november 88 planforslaget lagt ut til offentlig ettersyn.
Dette ble gjennomført 1.12.89 - 1.2.90.
Byrådet behandlet planforslaget 11.6.90 og bystyret fattet sitt vedtak 28.11.90.
Planen ble utarbeidet ved byplankontoret, avdeling for indre by, av overarkitekt Ann Elin Bratset. Planarbeidet ble
ledet av avdelingssjef Tore Langaard.
OSLO BYPLANKONTOR, NOVEMBER 1991.

s. 3

0c/

$.(56(/9$620%<3$5.

$NHUVHOYD0LOM¡SDUNVNDOXWYLNOHVVRPHWQDVMRQDOWRJORNDOWRPUnGHIRUUHNUHDVMRQRJ
O ULQJ'HQVNDOE\SnULNHRJYDULHUWHRSSOHYHOVHULHWOHWWWLOJMHQJHOLJVDPPHQKHQJHQGH
SDUNEHOWHIUD0DULGDOVYDQQHWWLO9DWHUODQG0LOM¡SDUNHQVNDOWLODOOHnUVWLGHUIXQJHUHVRP
E\SDUNRJXWIDUWVRPUnGHEnGHIRUE\GHOHQHUXQGWIRUE\HQVEHIRONQLQJJHQHUHOWRJIRU
EHV¡NHQGH
$NHUVHOYDVNDOPHGUHQWYDQQRJYHOKROGWHHOYHEUHGGHUXWJM¡UHHWVPLOLE\HQVDQVLNW)LVN
VNDOOHYHLKHOHHOYD1DWXUYHUGLHQHLYDQQODQGVNDSYHJHWDVMRQSODQWHRJG\UHOLYVNDO
VLNUHV
9LNWLJHNXOWXUWUHNNRJWUDGLVMRQHOWERRJDUEHLGVSODVVPLOM¡LI¡UVWHUHNNHUHSUHVHQWHUWYHG
GHI¡ULQGXVWULHOOHRJLQGXVWULKLVWRULVNHE\JQLQJVPLOM¡HQHNQ\WWHWWLOHOYDVNDOEHYDUHV
9LGHUHE\XWYLNOLQJVNDOE\JJHSnGLVVHWUDGLVMRQHQHRJWLOI¡UH0LOM¡SDUNHQQ\HNYDOLWHWHU
*DPPHORJQ\EHE\JJHOVHVNDOVDPPHQPHGODQGVNDSRJYHJHWDVMRQGDQQHHWYDULHUWRJ
KDUPRQLVNODQGVNDSVRJE\URPUXQGWHOYD
Akerselva er mer enn navnet på ei elv i Oslo. Det er et begrep knyttet til byens identitet, til
bykulturen i vid forstand.
Akerselva er nå i ferd med også å bli et begrep i forbindelse med den politiske satsningen for
bevaring og utnytting av natur- og kulturhistoriske verdier i en by. Innsatsen vekker internasjonal
interesse idet Akerselva inngår i Norges bidrag til Europas kulturlandskapskampanje. Akerselva
Miljøpark er et pilotprosjekt i arbeidet med å utvikle miljøvernforvaltningen i Norge.
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Akerselva med omgivelser danner en 10 km lang sammenhengende bypark mellom Marka og
Oslo sentrum. Dette inngår som et hovedelement i byens parkstruktur. Med størstedelen av
elveløpet tilgjengelig for allmennheten, med grønne parker, turveier, badeplasser og
fiskemuligheter utgjør Akerselva et viktig rekreasjons- og turområde for en betydelig del av
Oslos befolkning.
Vi står i dag overfor en utvikling av byen hvor fortetting blir en hovedingrediens, ikke minst for
å øke byens boligtall. Det er pekt på konkrete fortettings- og byutviklingsmuligheter også langs
Akerselva. Det ligger en viktig utfordring i å få denne utviklingen til å skje på en hensynsfull
måte i forhold til elva, slik at det tverrsnittet av Oslohistorien som dette vassdraget representerer,
blir ivaretatt.

%(67(00(/6(5
)¡OJHQGHJHQHUHOOHUHWWVOLJELQGHQGHEHVWHPPHOVHUJMHOGHUIRUKHOHSODQRPUnGHW

3URVMHNWHUVRPHULVWULGPHGNRPPXQHGHOSODQHQPnEHKDQGOHVVRPUHJXOHULQJVVDN
3URVMHNWHUVRPHULWUnGPHGNRPPXQHGHOSODQHQPHQLVWULGPHGJMHOGHQGHUHJXOHULQJPn
RJVnEHKDQGOHVVRPUHJXOHULQJVVDN1\HE\JJHWLOWDNLQQHQIRUIULRPUnGHQHVNDOEHKDQGOHV
VRPUHJXOHULQJVVDNPHGJUXQQODJLVWDGIHVWHWUHJXOHULQJVSODQ
'HUVRPUHJXOHULQJVSODQHQLNNHYLVHUEHE\JJHOVHQVSODVVHULQJIRUPRJYROXPPnGHWRJVn
IRUHOLJJHJRGNMHQWEHE\JJHOVHVSODQI¡UXWE\JJLQJNDQVNMH

8WRPKXVSODQPnIUHPOHJJHVYHGE\JJHPHOGLQJ

8WI\OOLQJLHOYDWLOODWHVLNNH

)RUI¡OJHQGHVW¡UUHRPUnGHUNUHYHVJRGNMHQWVDPOHWEHE\JJHOVHSODQI¡UYLGHUHXWE\JJLQJ
NDQVNMH

− 1\GDOHQ&RPSDJQLHVRPUnGHYHVWIRU$NHUVHOYD VHGHORPUnGH 
− 2PUnGHUL1\GDOHQ NRPPXQHGHOSODQIRU1\GDOHQ 

'HWWLOODWHVLNNHO\VUHNODPHHOOHUIORPEHO\VQLQJVRPYLOOHEOLV\QOLJPRWSDUNHQ

$UHDOUHJXOHUWWLOLVRODVMRQVEHOWHPHOORPQ ULQJVRJEROLJEHE\JJHOVHVNDOKDWUHYHJHWDVMRQ
IRUnVNDSHQ¡GYHQGLJDYVNMHUPLQJPRWRPJLYHOVHQH

,WLOOHJJWLOGLVVHJHQHUHOOHEHVWHPPHOVHQHJMHOGHUEHVWHPPHOVHUIRUGHWHQNHOWHGHORPUnGH
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)LJXU
Kommunedelplanen for
Akerselva miljøpark omfatter
deler av planområdet til
− Kommunedelplan for
Nydalen
− Kommunedelplan for
Oslo Indre by (forslag
under behandling)

5(71,1*6/,1-(5
)¡OJHQGHJHQHUHOOHYHLOHGHQGHUHWQLQJVOLQMHUJMHOGHUIRUKHOHSODQRPUnGHW
3ULYDWLVHULQJDYUHNUHDVMRQVRPUnGHQHPnXQQJnV
Virksomheter, boliger og uteområder for boligbebyggelse bør ikke lokaliseres slik i forhold til
elva og parken eller gis en slik utforming at det fører til "privatisering" av rekreasjons-arealene.
Offentlighetens ferdsel og trivsel har prioritet. Utearealer for nærliggende boliger må anlegges
slik at det blir et klart bruksmessig skille mellom disse og den offentlige parken.
3XEOLNXPVDNWLYLWHWHUE¡UYHQGHPRWSDUNHQ
Det er ønskelig å få etablert et forsterket kulturtilbud langs parken. Publikumsorienterte
funksjoner (kaféer, muséer, utstillingslokaler, informasjonssteder, aktivitetssentra etc.) bør
tilstrebes lokalisert i den del av byggeområdene som vender mot elva og parken.
Forsamlingslokaler etc. for omkringliggende bydeler kan med fordel legges her, f.eks. i eldre,
bevaringsverdige bygninger.
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0LOM¡IRUXUHQVHQGHDQOHJJPnLNNHORNDOLVHUHVLQQWLOSDUNHQ
Bilveier og åpne parkeringsanlegg tillates ikke lagt inn mot Miljøparkens rekreasjonsarealer.
Parkeringshus må, dersom ingen annen løsning finnes, legges under terreng eller gis en
dimensjon og en utforming som glir inn i park- og bygningsmiljøet forøvrig. Særlig
trafikkskapende funksjoner som ikke inngår naturlig i Miljøparken tillates ikke inn mot
rekreasjonsområdene. Eksempler på slike funksjoner er supermarkeder, større lagerutsalg,
bilforretninger, bensinstasjoner etc.
,GHEnQGODJWHRPUnGHUPHGRPJLYHOVHUVHWWHVYDULHUHQGHNUDYWLOEHYDULQJ
I større, sammenhengende og godt bevarte historiske miljøer stilles strenge krav til bevaring av
historiske trekk ved bygningsmessige endringer. Utforming og materialvalg må skje på det gamle
miljøets premisser.
Også omkringliggende byggeområder pålegges krav om tilpasning til det historiske miljøet.
Der hvor miljøets samlede karakter er endret, men hvor bygninger og gammel bebyggelsesstruktur fremdeles preger området, stilles krav om en balansert nybygging, der de historiske
trekkene ivaretas.
For enkeltstående kulturminner foreslås tilknytningen til Miljøparken sikret gjennom innlemming av bygningene i parkanlegget både fysisk og visuelt, ved kobling til turveinettet og ved
å bruke anleggene til publikumsrettede aktiviteter.
1\EHE\JJHOVHPnXQGHUE\JJHRPUnGHYLVHKRYHGSUHJ
Bebyggelsen skal medvirke til å videreutvikle de områdevise hovedpregene. I de øvre deler, hvor
naturpreget skal dominere, må bebyggelsen underordnes landskap og vegetasjon. I de midtre
delene, hvor hovedpreget skal være åpne sletter omkranset av bebyggelse, skal ny bebyggelse
bevare og forsterke veggen i elverommet. Viktige landskapstrekk skal bestå. I de nedre deler og i
Nydalen, hvor det urbane preget skal dominere, og hvor bebyggelsen har en mer direkte kontakt
med elva får den mer detaljerte utformingen av bebyggelsen økt betydning.
,QQHQIRUIULRPUnGHQHPnGHWY UHVWUHQJHUHVWULNVMRQHUPRWXWE\JJLQJ Slikt bør kun
aksepteres hvis prosjektet innebærer så positive kvaliteter for Miljøparken at disse fullt ut
oppveier ulempene. Slike kvaliteter kan være at de tapte arealene erstattes av andre arealer, at det
etableres viktige publikumsattraksjoner eller at det oppnås helt spesielle arkitektoniske kvaliteter.
2YHUJDQJHQHE¡UPDUNHUHVDUNLWHNWRQLVN
Overgangen mellom ulike historiske soner og mellom de ulike landskapsrommene foreslås
understreket gjennom parkmessig behandling eller gjennom bygningsmessige markeringer.
Spesielt publikumsorienterte funksjoner kan med fordel eksponere seg arkitektonisk mot parken.
9LNWLJHXWV\QRJVLNWOLQMHUPnVLNUHV
Offentlig atkomst til overordnede utsiktssteder i og ved parken må sikres. Utsynet over parken og
bylandskapet fra disse stedene må bevares, og ikke sperres av ny bebyggelse. Siktlinjer fra
parken til viktige landskapstrekk og bygninger i omgivelsene må bevares.
%HE\JJHOVHQE¡UY UHOHGHVQRU
På utvalgte steder langs elva bør det etableres bygninger som ved sitt særpreg gir området en
spesiell karakter. Sammen med eksisterende, markante bygninger og landskapstrekk danner disse
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en ledesnor gjennom parken, og medvirker til å styrke særpregene ved de enkelte partiene langs
elva.
%HE\JJHOVHQPnEHYDUHRJVW\UNHYHJJHQHLHOYHURPPHW
Ved utfyllende og supplerende bebyggelse må de gode, karakterfulle veggene i elverommet
bevares. Der veggen er svak eller utflytende, bør ny bebyggelse og/eller vegetasjon medvirke til å
stramme den opp. Nybygg må imidlertid ikke virke som barriere mellom elva og tilstøtende
bydel.
Nye bygninger og anlegg inntil fossene bør unngås.
8KHOGLJHPLOM¡PHVVLJHNRQVHNYHQVHUYHGXWE\JJLQJPnXQQJnV
Ved nyanlegg må en unngå virkninger på parkområdene i form av uheldig skyggelegging,
vindbelastninger og endringer i grunnvannstand som får konsekvenser for vegetasjonen etc.
%\JJHSURVMHNWHUPnGRNXPHQWHUHVLQLQQYLUNQLQJSnRPJLYHOVHQH
Ved utbyggingsforslag må de funksjonelle og formmessige konsekvensene for Miljøparken
dokumenteres.
I tillegg til disse generelle retningslinjene gjelder retningslinjene for det enkelte delområde 1-7.
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'(/205c'(1(

1. Maridalsvannet - Neptunveien

2. Neptunveien - Nydalsbrua

3. Nydalsbrua - Badebakken

4. Badebakken - Bentsebrua

5. Bentsebrua - Sannerbrua

6. Sannerbrua - Grünerbrua

7. Grünerbrua - Vaterland

3ODQRPUnGHWLQQGHOWLGHORPUnGHU
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'(/205c'(0DULGDOVYDQQHW1HSWXQYHLHQ

Parkering bør få bedre avgrensning mot
parken.

Åpen sikt mot parken, ingen bebyggelse.
Overgangen industriområde/park gjøres
klarere/strammere.

Utsiktsplass sikres.
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,E\JJHRPUnGHUVRPJUHQVHUWLOIULRPUnGHQHODQJVHOYDPn
EHE\JJHOVHQVK¡\GHKROGHVODYHWJVOLNDWGHQLNNH
GRPLQHUHUQDWXUSUHJHWODQJVHOYD
5(71,1*6/,1-(5
Det må sikres en offentlig atkomst til utsikt over elvelandskapet ved
Svensenga. Ved videre utbygging i Frysjaveien industriområde må
det sikres åpne siktlinjer til parken fra Frysjaveien. Eksisterende
parkeringsanlegg ved Ringbygget bør gis en bedre avgrensing mot
friområdene, f.eks. gjennom beplantning.


9LNWLJHXWV\QRJVLNWOLQMHU

%(9$5,1*
)¡OJHQGHRPUnGHURJDQOHJJHUYHGWDWWEnQGODJWIRUUHJXOHULQJWLOVSHVLDORPUnGHEHYDULQJ
− *U¡QYROG
− 6YHQVHQJD
− 'HPQLQJHQYHG0DULGDOVRVHWPHGEURRJVSLOOYHUN
− 0nOHKXVIRUE\JQLQJHURJPnOHWHUVNHOLHOYDQHGHQIRU2VHW
− %UHNNHNUDIWVWDVMRQ
− .MHOVnVVWDVMRQ
− $UEHLGHUEROLJL.MHOVnVYHLHQ
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3/$1%(6.5,9(/6(
Maridalsmorenen bevares. De naturgitte skråningene rundt elverommet beholdes grønne og
ubebygde. De store park- og naturområdene bevares som rekreasjonsområder. Det bør søkes
anlagt planfritt kryss mellom tverrgående gangvei og Frysjaveien ved Svensenga. Det anlegges
sti langs vestsiden av elva i kanten av industriområdet Frysjaveien.
Øst for elva preges områdene av boliger i småhusbebyggelse. I vest er det nyere industri- og
kontorbebyggelse. Dette området fremholdes i byutviklingssammenheng som et område med
betydelige fortettingsmuligheter, i første rekke for boliger. Landskapsmessig dominante
bygninger er Ringbygget, Tandberg radios bygning og Kjelsåsveien 160.
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'(/205c'(1HSWXQYHLHQ1\GDOVEUXD

Det beholdes ubebygde siktlinjer til
parken

Utsiktssted sikres
Grønne skråninger må ikke
bebygges. Grønn silhuett bevares.

Ny bebyggelse må tilpasses den
gamle.
Maksimum høyde 3 etasjer.

Krav om bebyggelsesplan før videre
utbygging.
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%(67(00(/6(5
)¡UYLGHUHXWE\JJLQJDY1\GDOHQ&RPSDJQLHVRPUnGHNDQVNMHPnGHWIRUHOLJJHJRGNMHQW
EHE\JJHOVHVSODQIRUKHOHGHQYHVWOLJHGHODYRPUnGHW
5(71,1*6/,1-(5
Ny bebyggelse må underordnes landskapet. Det må ikke gjøres inngrep i moreneformasjonene
langs elva. Eventuell bebyggelse oppe på Grefsenplatået må ikke lokaliseres så nær kanten at
den bryter silhuetten sett fra elva eller fra Nydalsbrua.
Gjennom bebyggelsen bør det også beholdes ubebygde siktlinjer til Miljøparken fra turveien
mellom Neptunveien og Kapellveien.
Utsyn over byen fra Maridalsveien over Grandalen, og fra platået over Kapellveien må bevares.
Offentlig tilgjengelighet til utsiktspunkt på platået øst for Nydalsdammen må sikres.
De grønne landskapsveggene rundt Nydalen Compagnie må ved utbygging i byggeområdene
fremstå som grønne vegger sett fra gangveien gjennom området og fra Nydalsbrua. Ny
bebyggelse øst for Maridalsveien må ikke få en dominerende silhuett-virkning i forhold til
elverommet. Trevegetasjonen i skråningen må bevares. Ny bebyggelse må i volum, høyde og
materialvalg avpasses i forhold til den eldre industribebyggelsen som foreslås båndlagt til
bevaring.
I skråningen gjennom Grandalen, vest for elva, anlegges gjennomgående sti. Denne fortsetter
sydover i planfritt kryss over Store Ringvei.
%(9$5,1*
)¡OJHQGHRPUnGHURJDQOHJJHUYHGWDWWEnQGODJWIRUUHJXOHULQJWLOVSHVLDORPUnGHEHYDULQJ
− 'HHOGUHGHOHQHDY1\GDOHQ&RPSDJQLH7HJOVWHQVE\JQLQJHQHVIDVDGHUE¡ULNNHHQGUHV
\WWHUOLJHUH
− 7YHUUYHLHQH6NROHEDNNHQ
− 7\VNHUEUDNNHQPHOORP7YHUUYHLHQHRJ*M¡YLNEDQHQ
− 5HVWHU VWHLQVHWWLQJ WUROLJHWWHUHOGUHYHLYHG1\GDOVEUXD
− 5HVWHUHWWHUHOGUHVWHLQNLVWHGDPRJNORSSL1\GDOVGDPPHQ
%$.*5811(1)259('7$.(7
Akerselva slynger seg i fine svinger gjennom området før den skjærer seg rett inn i den mektige
Grefsenmorenen og danner Grandalen, som så vider seg ut på nedsiden av morenen og glir over i
Nydalen. Grefsenmorenen ble avsatt ved foten av Maridalsbreen for omlag 10000 år siden.
Området øst for Miljøparken på høyden rundt Kapellveien og mellom Kapellveien og
Neptunveien er under vurdering som mulig byutviklingsområde. Nydalen Compagnie arbeider
også med utbyggingsforslag innenfor sitt område.
Fra skråningene over Nydalsdammen er det vidt utsyn over hele Oslo-dalen, byen og fjorden.
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'(/205c'(1\GDOVEUXD%DGHEDNNHQ

Elveløpet legges om og åpnes.
Ingen bebyggelse. Fri sikt mot
Gullhaug.
Torg utformes med bymessig preg.
Hovedgangvei i bymessig miljø.
Sti i grøntbelte
Elveløpet åpnes, bebyggelse fjernes.

Ny bru må ha god høyde og vakker
utforming.
Gesimshøyde mot parken 3 etasjer
(hovedregel).

Tunnel på Lille O gjenskapes.
Veggen mot elva bør tettes bedre.
Utfyllende bebyggelse ?
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%(67(00(/6(5

6HRJVnNRPPXQHGHOSODQIRU1\GDOHQ

.RPPXQHGHOSODQIRU$NHUVHOYDHUXQQWDWWIUDUHWWVYLUNQLQJLQQHQIRUSODQRPUnGHWIRU
NRPPXQHGHOSODQIRU1\GDOHQ

'HQUHWWVOLJHELQGLQJHQHUKHUNQ\WWHWWLO1\GDOHQSODQHQPHQV$NHUVHOYDSODQHQEOLU
YHLOHGHQGH
5(71,1*6/,1-(5
Gangveinettet og friområdene i Nydalen må ferdigstilles i takt med byggeområdene.
Alle overbygninger over elveløpet, med unntak av strekningen forbi Redskapsfabrikken, fjernes
som ledd i utviklingen av Nydalen-området. Åpning av elva bør knyttes til definerte
utbyggingsetapper.
I krysset mellom Ringveien og Maridalsveien ligger en kommunal tomt, tidligere vannbasseng.
Dette arealet bør gjøres tilgjengelig for allmennheten, f.eks. ved å fjerne gjerder og stengsler, idet
det utgjør et flott utsiktssted med utsyn både mot Nydalsdammen og ut over Nydalen.
Det legges stor vekt på å oppnå en utforming av Torget ved Gullhaug bru som en bymessig plass,
preget av elvas retning, orienteringen mot Gullhaug, de eldre fabrikkbygningene i nord og
høyblokka til Elkem i vest.
Parkdraget langs elva mellom Nydalen Bruksvei og ny tverrvei i syd utvikles med et bymessig
preg, i kontrast til områdene i nord og syd. Dette søkes oppnådd ved at bebyggelsen på østsiden,
hvor gangveien legges, plasseres relativt nært elva. På vestsiden av elva bevares flere eldre
industribygg i en mer åpen bebyggelsesstruktur. Veggen mot elva forutsettes gitt en variert form
slik at det dannes mindre rom og plasser langs parkdraget. Gesimshøyden mot elva er satt til 3
etasjer som en hovedregel. Tegl bør være det primære byggematerialet i miljøer som er dominert
av bevaringsverdige eldre industribygg.
I syd foreslås bebyggelsen trukket lenger fra elva, for å gi parken et sterkere naturpreg.
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%(9$5,1*
)¡OJHQGHRPUnGHURJDQOHJJHUYHGWDWWEnQGODJWIRUUHJXOHULQJWLOVSHVLDORPUnGHEHYDULQJ
− 5HGVNDSVIDEULNNHQPHGQ UPHVWHRPJLYHOVHULYHVWRJV\G
− 9DOVHYHUNHWVIDVDGHPRWHOYD
− (OOHQGDOHQ6SLQQHUL
− .UDIWVWDVMRQHQYHG%M¡UVKHLPPHGUHVWHUDYGDP
− *XOOKDXJDUEHLGHUEROLJ
− 2PUnGHWUXQGW.URQERUJ
− /LOORJnUG
%$.*5811)259('7$.(7
Gjennom Nydalen forutsettes opparbeidet gangvei langs elva fra Nydalen bruksvei i nord til
Badebakken i syd. Kontakt til denne hoved-gangveien forutsettes opprettet gjennom tverrgående
forbindelser fra Sandakerveien. Fra Lillo gård sikres gangveiforbindelse til elva i et bredt
grøntbelte. Det er vist atkomst til parken fra vest ved Voldslokka via planfritt kryss med
Maridalsveien.
Dessuten sikres gjennomgående stiforbindelse i grøntdraget vest for næringsbebyggelsen og i
skråningen mot Store Ringvei.
Elva åpnes på hele strekningen med unntak for strekningen forbi Redskapsfabrikken. For å oppnå
en mest mulig attraktiv miljøpark, hadde det vært ønskelig å åpne elva også langs
Redskapsfabrikken.
%<**(3526-(.7(5
Nydalen utgjør et av områdene langs Akerselva med stort byutviklingspotensiale. Etter reduksjon
og nedleggelse av store produksjonsbedrifter i dette gamle, tradisjonsrike industriområdet er
nyutvikling av området som et moderne nærings- og industriområde i gang.
I kommunedelplan for Nydalen er det forutsatt at området skal utvikles som et
arbeidsplass/næringsområde. Det er ialt skissert et fremtidig bygningsvolum på 450.000 m² mot
150.000 i dag, hvorav 72.000 m² ligger øst for Akerselva miljøparks planområde. Det forutsettes
en mindre boligutvikling ved Badebakken sydvest i området.
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'(/205c'(%DGHEDNNHQ%HQWVHEUXD

Overgangen mellom industriområde og
park markeres klarere med vegetasjon.
Riflegata 13 eksponeres mot parken og
atkomsten til parken.
Hageanlegg og foss gjøres offentlig
tilgjengelig.
Standpunkt for utsyn mot fjorden må
sikres.
Preget av robust, sterk byvegg bevares.
Treplanting i eller langs Treschows
gate.
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)UDVWDQGSXQNWV\GYHVWIRU7UHVFKRZVJDWHYLVWSnNDUWXWVQLWWVNDOXWV\QPRWIMRUGHQ
EHYDUHV%HE\JJHOVHQVK¡\GHVNDOLNNHRYHUVWLJHOLQMHYLVWSnIRWR)RURPUnGHWV\GRYHUWLO
%HQWVHEUXDEHVNULYHUGHQQHOLQMHQFRWHKR\GHFDPRK6WDQGSXQNWIRUIRWRKDUGHQQH
K¡\GHQ8QQWDNNDQEDUHDNVHSWHUHVGHUVRPSURVMHNWHWLQQHE UHUYHVHQWOLJH
DUNLWHNWRQLVNHNYDOLWHWHURJXWV\QHWLKRYHGVDNEOLUEHYDUW
5(71,1*6/,1-(5
Ved Treschows gate/Bjølsenfossen må hensynet til landskapstrekk, kulturminner og turveidrag
telle mye. Bebyggelsens høyder må tilpasses omgivelsene. Enkelte bygningselementer kan
vurderes eksponert mot miljøparken som en "veiviser" og markering av dette spesielle stedet.
Juvet og urskogpreget ved Bjølsenfossen og det gamle hageanlegget i skråningen på vestbredden
må bevares. Det bør gis muligheter for opplevelse av hageanlegget, damkonstruksjonen og
bebyggelsen rundt fossen.
På vestsiden av elva kan veggen strammes opp ved utfyllende bebyggelse i nordre del. Riflegata
13’s spesielle utforming må fortsatt eksponeres mot parken. Eventuell ny bebyggelse her må
medvirke til å skape en enda mer attraktiv hovedport til Miljøparken på dette stedet.

%(9$5,1*
)¡OJHQGHRPUnGHURJDQOHJJHUYHGWDWWEnQGODJWIRUUHJXOHULQJWLOVSHVLDORPUnGHEHYDULQJ
− 5LIOHJDWD
− %M¡OVHQ9DOVHP¡OOH
− %M¡OVHQGDPPHQPHGWHNQLVNHLQQUHWQLQJHURJU¡UJDWH
− 6DJHQHEUDQQVWDVMRQPHGPDQQVNDSVEROLJ
− 'H1R)DRJ/LOOHERUJIDEULNNHU
(QNHOWHHOGUHSURGXNVMRQVE\JQLQJHURJWHNQLVNHDQOHJJLHOYHO¡SHW
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Nåværende regulerte friområde må opprettholdes for å bevare det brede, naturlige turveidraget
langs elva og for å bevare offentlig tilgjengelighet til det viktige utsiktsområdet ved Treschows
gate.
Gangveitilknytninger er vist på tvers til parkområdene på Voldslokka og i Torshovdalen.
Dessuten vises fotgjengerundergang under Treschows gate. For å bedre kontakten fra
byområdene øst for elva anlegges 3 nye krysningssteder for fotgjengere over elva, - ved Idun, ved
kornsiloen på Bjølsen og ved De-No-Fa Lilleborg.
Ved Bjølsen-fossen anlegges gangvei fra syd langs vestre bredd, i bro nedenfor fossen og med
passasje gjennom Bjølsen Valsemølles område på østre side av elva.
%<**(3526-(.7(5
Øst for elva dominerer industriområder, i vest er det boligområder. Utbyggingsinteresser er i
første rekke knyttet til industriområdene. Særlig følsom for bygningsmessige endringer er
området Treschows gate 2-8 og Bjølsen Valsemølle. Elverommet preges av markerte
bygningsvegger i øst. Den veggen som industribebyggelsen i øst danner, har en mer oppløst
karakter. Et par enkeltbygninger dominerer landskapsbildet.
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'(/205c'(%HQWVHEUXD6DQQHUEUXD

Veggen i parkrommet strammes opp
med vegetasjon.
Standpunkt for utsyn mot fjorden må
sikres.
Bensinstasjon bør fjernes.
Hall fra 1949 bør bevares.
«Strykejernet» bør bevares.
Maks. høyde p.g.a. utsikt fra
Arendalsgata.
Maks. høyde som nåværende vegg.
Utsiktsplass sikres.

Høyden holdes nede p.g.a. utsyn fra
Sagveien.

Ny bygning er planlagt.
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9HGXWE\JJLQJDY0\UHQVYHUNVWHGVNDOQnY UHQGHE\JJHK¡\GHUPRWHOYDEHKROGHV

)UDVWDQGSXQNWYHVWIRU$UHQGDOVJDWDYLVWSnNDUWXWVQLWWVNDOXWV\QPRWIMRUGHQRJ
(NHEHUJnVHQEHYDUHV%HE\JJHOVHQVK¡\GHVNDOLNNHRYHUVWLJHOLQMHYLVWSnIRWR)RU
YHVWOLJHGHODY0\UHQRPUnGHWEHVNULYHUGHQQHOLQMHQFRWHK¡\GHFDPRK'HWWH
WLOVYDUHUE\JJHK¡\GHQSnQnY UHQGHYHUNVWHGKDOO6WDQGSXQNWIRUIRWRKDUFRWHK¡\GH
PRK8QQWDNNDQEDUHDNVHSWHUHVGHUVRPSURVMHNWHWLQQHE UHUYHVHQWOLJHDUNLWHNWRQLVNH
NYDOLWHWHURJXWV\QHWLKRYHGVDNEOLUEHYDUW
5(71,1*6/,1-(5
I tillegg til de bygninger på Myren som er foreslått båndlagt til spesialområde bevaring, bør
hallen fra 1949 og den trekantede bygningen kalt "Strykejernet" bevares.
Bakkeparkering på næringstomtene bør reduseres.

%(9$5,1*
)¡OJHQGHRPUnGHURJDQOHJJHUYHGWDWWEnQGODJWIRUUHJXOHULQJWLOVSHVLDORPUnGHEHYDULQJ

− 0\UHQVYHUNVWHG0RGHOOYHUNVWHGPRGHOOODJHUJDPOHNRQWRURJVWDOOGHQJDPOHPXUHQ
PRWHOYDGDPPHQRJGDPKXVHW
− .YDUWDOHW6DQGDNHUYQ%LHUPDQQVJW+ROVWVJWRJ9RJWVJWPHG6DJHQHVNROHRJ
6DJHQHIRONHEDG
− 6DJYHLHQ
− 6DQQHUEUXD
− $UEHLGHUEROLJHUY$UHQGDOVJW

s. 22

%$.*5811)259('7$.(7
Det er vist planfri kryssing for fotgjengere ved Vøyenbrua. Videre anlegges en ny hovedatkomst
til elva fra øst ved en offentlig gangvei gjennom Myren-området fra Oscar Braatens plass.
%<**(3526-(.7(5
Myrens verksted utgjør det ene, store utbyggingsområdet på strekningen. Det er fremmet privat
forslag til reguleringsplan for området. Ubebygde deler av tidligere Hjula veveri preges sterkt av
parkering.
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'(/205c'(6DQQHUEUXD*UQHUEUXD

Veggen mot parken strammes opp
med vegetasjon.
Landskapet bevares.
Høyden holdes nede.
Standpunkt ved Gamle Aker kirke.
Ingen bebyggelse, fri sikt langs
Bergverksgata. Eksisterende bygning fjernes.
Standpunkt for fri sikt til Telthusbakken og Gamle Aker kirke. Ingen
bebyggelse.
Kornsiloen bør bevares.
Standpunkt Egebergsgt. 8 / Kjærlighetsstien.
Fri sikt over parken fra Sofienberggata. Eksisterende bygning ved
Fossveien bør flyttes.
Høyden holdes nede.
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)UDVWDQGSXQNWLIULRPUnGHWQRUGIRU*DPOH$NHUNLUNHYLVWSnNDUWXWVQLWWVNDOXWV\QPRW
SDUNHQEHYDUHVVOLNDWWRSSHQDYWUHUHNNHQODQJV$NHUVHOYDEOLUNODUWV\QOLJ
%HVWHPPHOVHQJMHOGHUGHUIRUNXQYHVWIRU$NHUVHOYD%HE\JJHOVHQVK¡\GHVNDOLNNH
RYHUVWLJHOLQMHYLVWSnIRWR0DNVLPDOE\JJHK¡\GHPRWHOYDSn0DULGDOVYHLHQEOLUFRWH
PRK0DNVLPDOE\JJHK¡\GHPRW0DULGDOVYHLHQSnGHVDPPHHLHQGRPPHUEOLUFRWH
PRK6WDQGSXQNWIRUIRWRHUFRWHPRK8QQWDNNDQEDUHDNVHSWHUHVGHUVRPSURVMHNWHW
LQQHE UHUYHVHQWOLJHDUNLWHNWRQLVNHNYDOLWHWHURJXWV\QHWLKRYHGVDNEOLUEHYDUW

)UDVWDQGSXQNW¡VWIRU(JHEHUJVJDWHYLVWSnNDUWXWVQLWWVNDOXWV\QPRWSDUNHQEHYDUHV
VOLNDWWRSSHQDYWUHUHNNHQODQJV$NHUVHOYDEOLUNODUWV\QOLJ%HVWHPPHOVHQJMHOGHUGHUIRU
NXQYHVWIRU$NHUVHOYD%HE\JJHOVHQVK¡\GHVNDOLNNHRYHUVWLJHOLQMHYLVWSnIRWR0DNVLPDO
E\JJHK¡\GHPRW0DULGDOVYHLHQSnHLHQGRPPHQ0DULGDOVYHLHQEOLUFRWHPRK
6WDQGSXQNWIRUIRWRHUFRWHPRK8QQWDNNDQEDUHDNVHSWHUHVGHUVRPSURVMHNWHW
LQQHE UHUYHVHQWOLJHDUNLWHNWRQLVNHNYDOLWHWHURJXWV\QHWLKRYHGVDNEOLUEHYDUW
5(71,1*6/,1-(5
Som visuelt og kulturhistorisk element er siloen ved Nedre Foss viktig, og bør beholdes.
Dagens byggehøyder mot parken bør ikke økes, da dette lett gir uheldige skygge- og
romvirkninger.
Ny bebyggelse i nordlige del av Christiania Seildugsfabrikk bør trekkes lengst mulig vekk fra
skråningen mot Akerselva. Høydedraget og vegetasjonen må bevares. Et nybygg plassert inntil,
eventuelt som erstatning for eldre bygning på Seilduken tilpasset Seildugens arkitektur.
Eksisterende turvei syd for Foss skole utgjør en viktig atkomst til Miljøparken fra Grünerløkka.
Denne forutsettes opprettholdt, eventuelt med justert trasé.
Bestemmelser og retningslinjer for arealbruk og utforming på Nedre Foss blir gitt gjennom statlig
reguleringsplan for området.
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)¡OJHQGHRPUnGHURJDQOHJJHUYHGWDWWEnQGODJWIRUUHJXOHULQJWLOVSHVLDORPUnGHEHYDULQJ
− )RVVVNROH
− &KULVWLDQLD6HLOGXJVIDEULN
− $DPRWEUX
− 2VOR*DVVYHUN%DVVHQJHWRJI\UKXVHW
− 9XONDQ.RQWRUYHUNVWHGE\JJHWRJEURYHUNVWHGHW
%$.*5811)259('7$.(7
Hovedatkomsten til Akerselva ved Kuba sikres som en bred, grønn og attraktiv atkomst til
Miljøparken. Det foreslås planfri kryssing for fotgjengere ved enden av Telthusbakken.
Det er vist følgende turveiutvidelser:
− Gangvei langs elva gjennom/forbi Nedre Foss.
− Gangvei gjennom Seildugsfabrikken. For å gi turdraget ved Bergverksgata en viss bredde, bør
regulert barnehage vurderes flyttet noe mot øst og nord.
− Planfri fotgjengerpassasje ved Grüner bro.
− Gangbro i Grüners gates forlengelse. Høydedraget ved øvre Foss må bevares og understrekes
som landskapselement.
%<**(3526-(.7(5
Området preges av industri- og kontorbebyggelse og institusjoner på begge sider av elva.
Grünerløkkas boligbebyggelse møter elva ved Foss skole og Kuba. Det er store byggeprosjekter
under forberedelse flere steder, bl.a. ved Schultzehaugen, Vulkan og Seilduken. For Nedre Foss
arbeider Miljøverndepartementet med en statlig reguleringsplan.
Særlig attraktive bygningsmessige vegger i elverommet ovenfor Aamot bru er Sannerbrua og
Foss skole.
Særlig attraktive vegger nedenfor Amot bru er Seildugsfabrkken, Schultzehaugen og Marselis
gate. Kornsiloen ved Nedre Foss utgjør et dominerende trekk i landskapet.
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'(/205c'(*UQHUEUXD9DWHUODQG

Fri sikt til parken langs Korsgata.
Eksisterende bygningskarakter bevares.
Veggen i Elverommet strammes opp.
Den gamle gate- og bebyggelsstrukturen bevares.
Det formes en klar byvegg mot parken.
Parken støyskjermes.
Karakteren av «byvegg i elva» bevares.

Porten til miljøparken fra sentrum
understrekes.
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'HWHULNNHYHGWDWWVSHVLHOOHEHVWHPPHOVHUIRUGHWWHGHORPUnGHW
5(71,1*6/,1-(5
Eksisterende, tradisjonsrike mangfold i funksjonsinnhold beholdes ved videreutvikling av
området Brenneriveien/Elvebakkene. Den tradisjonsrike småbedriftsstrukturen med håndtverksog verkstedbedrifter bør bevares. Eksisterende bygningskarakter, med små, sammenbygde
enheter bevares. Hjørne-bygningen i krysset mellom Hausmanns gate og Brenneriveien bør
bevares. Dens fasade er særlig viktig som visuell avslutning av Møllergata mot nord.
Den gamle gatestrukturen og bebyggelsesstrukturen i Vaskegangene beholdes ved utbygging og
videre utnyttelse av området.
Mellom Hausmanns bru og Slåmotgangen på vestsiden av elva bør bebyggelsen danne en «ren»
vegg ned i vannet. Det bør ikke anlegges gangveikonstruksjon utvendig på veggen.
Byutviklingsprosjektet Rudolf Nilsens plass må utformes som en klar byvegg mot parken. En
offentlig gangveipassasje bør anlegges gjennom byggeområdet i fortsettelse av ny gangbru over
elva ved Slåmotgangen. Miljøparken må støyskjermes i forhold til veianlegget mellom parken og
bebyggelsen, en visuell avskjerming i form av beplantning vil også bli nødvendig. Anlegg i
forbindelse med Rudolf Nilsens plass-prosjektet eller veianlegget må holdes utenfor parkens
område.
Rundt Vaterlands bru bør bebyggelsen utformes slik at området understrekes som porten til
Akerselva Miljøpark fra Oslo sentrum.
Ved Nedre gate bør det søkes nye løsninger for plassering av barnehage som sikrer
tilfredsstillende gangatkomst og fri sikt til elva fra Korsgata. Eventuell stenging av deler av
Nedre gate for biltrafikk bør vurderes i denne sammenheng.
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)¡OJHQGHRPUnGHURJDQOHJJHUYHGWDWWEnQGODJWIRUUHJXOHULQJWLOVSHVLDORPUnGHEHYDULQJ
− (OYHEDNNHQHRJ%UHQQHULYHLHQ
− $QNHUEUXD
− 1\EUXD
− 6OnPRWJDQJHQ9DVNHJDQJHQH
− &KULVWLDQ.URKJVJDWH)DVDGHQHPRWHOYD
− +DXVPDQQVEUR
− 9DWHUODQGVEURPHGILVNHEUYJJHSn¡VWUHEUHGG
− -DFRENLUNH
3/$1%(6.5,9(/6(
Det er ønskelig å etablere en gangpassasje på vestre bredd mellom Hausmanns bru og Vaterlands
bru. Det bør etableres planfri kryssing ved Grünerbrua/Nordre gate.
Bebyggelsens fasader danner på de fleste strekninger en attraktiv, veldefinert, urban vegg mot
elva. Noen steder kan imidlertid elverommet virke noe utflytende.
Spesielt attraktive og bevaringsverdige bygninger/bygningsmiljøer er strekningen Korsgata Ankerbrua med Jacob kirke som viktig bymotiv for store deler av området.
Mellom Ankerbrua og Nybrua, danner Søndre gate en fin byvegg, mens avslutningen mot
Yrkesskolens hybelhus er noe svak. Det samme gjelder avslutningen av skråningen mot
Trondheimsveien 5.
Området syd for Vaterlands bru, der det åpne elveløpet slutter, utgjør det viktigste kontaktpunktet
mellom miljøparken og sentrum.
Utenfor planområdet er elva overdekket av vei- og jernbaneanlegg 600 m før den renner ut i
fjorden.
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2VORE\VW\UHEHKDQGOHWVDNIRUVODJWLONRPPXQHGHOSODQIRU$NHUVHOYD
PLOM¡SDUN

%\VW\UHWJMRUGHI¡OJHQGHYHGWDN

©

2VORE\VW\UHYHGWDUNRPPXQHGHOSODQIRU$NHUVHOYDPLOM¡SDUNVOLNGHQHUIUHPODJWL
UDSSRUWIUD2VORE\SODQNRQWRUGDWHUWDXJXVWGRJPHGGHMXVWHULQJHUVRP
IUHPJnUDYVDNVIUHPVWLOOLQJHQ


3ODQHQJLVI¡OJHQGHUHWWVYLUNQLQJLKHQKROGWLOSODQRJE\JQLQJVORYHQVSDUDJUDI


D
'HQYLVWHDUHDOEUXNHQJM¡UHVUHWWVOLJELQGHQGHIRUIULRPUnGHUEnQGODJWH
RPUnGHURJLQQUHWQLQJHUYHLRJWUDILNNDUHDOHU*MHOGHQGHUHJXOHULQJ
RSSKHYHVLNNHPHQNRPPXQHGHOSODQHQVNDOJnIRUDQGHUVRPGHWHUPRWVWULG
PHOORPSODQHQH

E
'H¡YULJHNDWHJRULHUDYE\JJHRPUnGHUHUYHLOHGHQGHRJXQQWDVIUD
UHWWVYLUNQLQJ+HUVNDOJMHOGHQGHUHJXOHULQJIRUWVDWWJMHOGH
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'HWJLVUHWWVOLJELQGHQGHEHVWHPPHOVHURPPDNVLPDOK¡\GHSnEHE\JJHOVHQL
WUHRPUnGHURPIRUEXGPRWRYHUE\JJLQJRJXWI\OOLQJLHOYDRJRPVNLOWLQJ
'HWIRUXWVHWWHVDWE\JJHWLOWDNVNDOVNMHSnJUXQQODJDYJMHOGHQGHHOOHUQ\
UHJXOHULQJVSODQ'HUVRPUHJXOHULQJVSODQHQLNNHYLVHUEHE\JJHOVHQV
SODVVHULQJIRUPRJYROXPPnGHWRJVnIRUHOLJJHJRGNMHQWEHE\JJHOVHVSODQ
I¡UXWE\JJLQJNDQVNMH
.RPPXQHGHOSODQIRU$NHUVHOYDXQQWDVIUDUHWWVYLUNQLQJLQQHQIRU
SODQRPUnGHWWLONRPPXQHGHOSODQIRU1\GDOHQ

3nDUHDONDUWHWJM¡UHVI¡OJHQGHHQGULQJHU
2PUnGHWVRPEnQGOHJJHVWLOVSHVLDORPUnGHEHYDULQJDYJUHQVHVIRU/LOORJnUGVGHODY
HLHQGRPVJUHQVHQPRWQRUG2PUnGHIRUE\JJHRPUnGHWUDILNNRPUnGHVRPLGHQWLO
KHYHUWLGJMHOGHQGHUHJXOHULQJEOLUWLOVYDUHQGHXWYLGHW*MHOGHQGHUHJXOHULQJWLO
.LUNHJnUGVIRUPnOIRURPUnGHWV¡UIRU1HSWXQYHLHQRSSUHWWKROGHV

%\UnGHWSnYHJQHDY2VORNRPPXQHDQPRGHU6WDWHQV)RUXUHQVQLQJVWLOV\QRPn
SnOHJJHDOOHEHGULIWHUPHGXWVOLSSWLO$NHUVHOYDHQWHQGLUHNWHHOOHUYLD
NRPPXQHQHWWHWRPnDQVNDIIHHNVWUDVLNULQJVWLOWDNVOLNDWGLUHNWHXWVOLSSXQQJnVª
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$9*5(16,1*$93/$1205c'(7
Planområdet danner et relativt smalt område langs Akerselva mellom Maridalsvannet og
Vaterland. Planområdet dekker ca 9,5 km av vassdraget. Planområdet omfatter bare de arealene
som har direkte betydning for miljøparken. Det vil si vassdraget, turveiene, natur- og
rekreasjonsområdene. Videre omfatter planområdet de bygningsmiljøene som forteller
Akerselvas industrihistorie.
Planen omfatter også de arealene og den bebyggelsen som danner veggene i rommet rundt elva. I
elvas øvre deler vil dette si de skogkledde skråningene på begge sider. I de nedre deler er det i
første rekke bebyggelsen som danner veggen. I tillegg til den nærmeste sonen rundt elva,
omfatter planområdet en 'buffersone" hvor bygningsmessige tiltak kan ha visuell innvirkning på
elverommet.
I nord er områdegrensen lagt i markagrensen, som også danner sydlige avgrensing av forslaget til
verneplan for Maridalen.
)25+2/'(77,/.20081('(/3/$1)251<'$/(1
For delområde 3, Nydalsbrua - Badebakken, er det utarbeidet en egen plan, vedtatt 12.9.90,
Kommunedelplan for Nydalen. Denne er utarbeidet parallelt og i samarbeid med
kommunedelplan for Akerselva Miljøpark. De to planene bygger på de samme prinsippene når
det gjelder hensynet til Miljøparken. Nydalen-planen er imidlertid mer detaljert og omfattende
enn planen for Miljøparken.
Miljøparkens interesser dekkes altså gjennom kommunedelplanen fot Nydalen. Av hensyn til
helheten i planen for Akerselva er likevel Nydalen inkludert i denne planen.
.RPPXQHGHOSODQIRU$NHUVHOYDHUXQQWDWWIUDUHWWVYLUNQLQJLQQHQIRUSODQRPUnGHWIRU
NRPPXQHGHOSODQIRU1\GDOHQ
Den rettslige bindingen er her knyttet til Nydalen-planen, mens Akerselva-planen blir veiledende.
)25+2/'(77,/.20081('(/3/$1)25,1'5(%<
Planområdet for kommunedelplanen for Akerselva inngår delvis i planområdet for
kommunedelplanen for indre by. Når det gjelder friområder, båndlagte områder, vann og
trafikkarealer er Akerselva-planen den mest detaljerte. Denne er bindende for den nevnte
arealbruken. Kommunedelplanen for indre by forutsettes å vurdere arealbruken for de resterende
arealene innenfor planområdet. Denne planen vil også trolig gi tilleggsbestemmelser for byggeområdene. Vedtak i kommunedelplanen for indre by kan derfor innebære endringer i Akerselvaplanen.
Gjennom behandling av temaene naturverdier, parkdrag, vann- og vannbruk, kulturminner og
byggeprosjekter gis intensjoner og rammer for utviklingen langs elva. Dette er grunnlaget for
vedtatt arealbruk, retningslinjer og bestemmelser, som er de elementene plan- og bygningsloven
gir for kommunedelplanen.

s. 32

'HQYLVWHDUHDOEUXNHQHUJMRUWELQGHQGHIRUIULRPUnGHUEnQGODJWHRPUnGHURJ
LQQUHWQLQJHUYDQQRJWUDILNNDUHDOHU
0nORJUHWQLQJVOLQMHUIRUE\JJHRPUnGHQHHUYHLOHGHQGHEHVWHPPHOVHQHHUELQGHQGH
'HWHUJLWWEHVWHPPHOVHURPPDNVLPDOK¡\GHSnEHE\JJHOVHQLYLVVHRPUnGHURPIRUEXG
PRWRYHUE\JJLQJDYRJXWI\OOLQJLHOYDRJRPVNLOWLQJ'HWIRUXWVHWWHVDWE\JJHWLOWDNVNDO
VNMHPHGJUXQQODJLJMHOGHQGHHOOHUQ\UHJXOHULQJVSODQ'HUVRPUHJXOHULQJVSODQHQLNNH
YLVHUEHE\JJHOVHQVSODVVHULQJPnGHWRJVnIRUHOLJJHJRGNMHQWEHE\JJHOVHVSODQI¡U
XWE\JJLQJNDQVNMH
I den grad kommunedelplanen er i strid med eldre regulering, vil kommunedelplanen gå foran.
Regulerings- eller bebyggelsesplaner som senere blir vedtatt, vil gå foran kommunedelplanen.
De viktigste endringene i forhold til gjeldende regulering, ligger i båndlegging for bevaring av
ca. 240 dekar fordelt på 31 områder/anlegg. I stor grad dreier dette seg om arealer som tidligere
er regulert til industriformål. Båndleggingen forhindrer ikke fortsatt bruk til industri, men den
kan hindre bygningsmessige endringer som er i strid med bevaringshensyn. Det forutsettes at
områdene blir regulert til spesialområde bevaring innen 4 år fra 28.11.90.
Viktige endringer representerer også nye gangveiforbindelser på langs og på tvers av parken, som
griper inn i regulerte byggeområder.
Når det gjelder de viste friområdene, er de aller fleste i samsvar med gjeldende regulering. Disse
områdene er også for det aller meste i offentlig eie.
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B - Bestemmelse, rettslig bindende
R - Retningslinje, veiledende


Spørsmål merket : B må besvares med JA
Spørsmål merket : R bør besvares med JA
%

3/$1.5$9
2SSI\OOHVNUDYHQHRPVWDGIHVWHWUHJXOHULQJVSODQL
WUnGPHGNRPPXQHGHOSODQHQHYWRJVnJRGNMHQW
EHE\JJHOVHVSODQVRPJUXQQODJIRUXWE\JJLQJ"
R )81.6-21(5
Er det forutsatt publikumsorienterte funksjoner mot
parken?
R Er det klargjort at miljøforurensende anlegg ikke vil
bli lokalisert inntil parken?
R Er det klargjort at prosjektet ikke vil føre til
privatisering av rekreasjonsområdene?
R 87)250,1*
Dersom prosjektet omfatter sted med viktige utsyn
over bylandskapet, er det sikret offentlig atkomst til
dette?
B Dersom prosjektet berøres av bestemmelser om
bevaring av bysilhuetter fra gitte utsiktsområder, er det
klargjort at prosjektet ikke vil bryte med
forutsetningene om maksimale høyder?
R Underbygger prosjektets utforming hovedpreget i
landskap og bebyggelse?
R Dersom prosjektet ligger i større, sammenhengende
historisk miljø, er utformingen i tråd med strenge
bevaringskrav?
R Dersom prosjektet ligger i historisk miljø med endret
karakter, er det gitt en tilpasset utforming?
R Dersom prosjektet omfatter bevaringsverdige
bygninger, er bygningenes opprinnelige egenart
bevart?
R Dersom prosjektet ligger i historisk eller landskapsmessig overgangssone, er denne overgangen markert
arkitektonisk?
R Er bebyggelsen utformet som ledd i en ledesnor for
vandring i parken?
R Medvirker prosjektet til å bevare og styrke veggene i
elverommet?
B Unngås utfylling i elva?
R Unngås nye bygninger og anlegg inntil fossene?
B Er skilting og belysning tilpasset parken?
B Dersom prosjektet omfatter isolasjonsbelte mellom
nærings- og boligbebyggelse, er det sikret høy
vegetasjon i beltet?
R Er det klargjort at uheldige miljømessige virkninger
unngås?
B/R '(/205c'(7
Er de spesielle bestemmelser og retningslinjer knyttet
til det enkelte delområde oppfylt?

s. 34

Ikke Ja Nei Merknad
aktuell
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