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MERKNADER TIL RAMMESØKNAD FOR STASJONSALLMENNINGEN SØR – FELT B21 OG E6
Vi takker for muligheten til å komme med innspill til Bjørvika Infrastrukturs (BIs) rammesøknad for
Stasjonsallmenningen Sør, felt B21 og felt E6. Vi vet hvor vanskelig det er for PBE å huske på oss i
byggesaker, i motsetning til i plansaker hvor varslingsrutinene er gode. Mange byggesaker, som
denne, er svært viktige for Oslo Elveforum.
I dag varsles vi «i saker som direkte eller indirekte berører vannforekomster (elver, bekker, vann,
dammer og våtmark» og «i saker der hele eller deler av planområdet er nærmere enn 50 m til en
lukket/rørlagt elve- eller bekkestrekning». Vi har i dialog med PBEs representant i Samarbeidsforum
for vassdrag (SaFoVa), der Oslo Elveforum jevnlig har møtt MOS, PBE, BYM, VAV og EBY, sett på
mulighetene for automatisk å bli varslet i byggesaker av interesse for oss, herunder «i byggesaker der
tiltak kan komme i konflikt med bestemmelser og retningslinjer i § 13.3 Vassdrag i Kommuneplan
2015», men har så langt ikke lyktes med å finne fram til egnede utvalgskriterier som gjør det praktisk
mulig for PBE å plukke ut akkurat de byggesakene som det kan være aktuelt for oss å uttale oss om.
Bjørvika Infrastruktur har i brev til PBE av 22. oktober 2018 (dok. 19, fil 2) reagert på at PBE nå har
sendt dokumentene i byggesaken for Stasjonsallmenningen Sør til Riksantikvaren og Oslo Elveforum
for uttalelse, og skriver blant annet (s. 3):
Hvorfor Oslo Elveforum skal uttale seg om Stasjonsallmenningen, er fortsatt litt uklart for oss.
Deres oppdrag er knyttet til gjenåpning av byens vassdrag i byggesonen, og i dette byrommet
har det aldri vært, eller vil være noen bekk eller elv.
Slik vi forstår saken, er PBEs ønske å innhente uttalelser knyttet til vannregnskapet, og dette
er jo ikke et tema som er nytt eller på noen måte har blitt gjort kjent først nå. Byantikvaren
har for eksempel, i sitt brev med uttalelse om søknaden, valgt å se helt bort fra det omtalte
vannregnskapet i forbindelse med Stasjonsallmenningen.
Behandlingen av Tøyenbekken i 2002–2003
Oslo Elveforum var sterkt opptatt av utformingen av Stasjonsallmenningen allerede forut for
Bjørvika-vedtaket i bystyret 27. august 2003, stadfestet av Miljøverndepartementet 15. juni 2004.
Vi ba om at Stasjonsallmenningen ble lagt i forlengelsen av gata Tøyenbekken, og at bekken
Tøyenbekken ble gjenåpnet i Stasjonsallmenningen. Oslo Elveforum utarbeidet til og med alternative
plankart for hele Bjørvika-området. Både på Oslo Elveforums plankart av 12. februar 2003 og vårt

2
reviderte plankart av 23. juni 2003, som vi gjengir et utsnitt av under, var Stasjonsallmenningen (og
de andre gatene ned mot Bispevika) dreid slik at den havnet i forlengelsen av gata Tøyenbekken, og
ble vist med Tøyenbekken gjenåpnet i Stasjonsallmenningen fra nåværende Trelastgata til Bispevika.
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De to sortstiplede, parallelle, loddrette linjene midt på øvre del av vårt forslag til reguleringskart viser
hvor Stasjonsallmenningen er lagt på vedtatt reguleringskart for Bjørvika – Bispevika – Lohavn.
Løsningen på våre alternative reguleringskart fulgte opp følgende merknad fra Miljøforeningen
Akerselvas Venner i brev av 8. november 2002 ved offentlig ettersyn av planforslaget for Bjørvika:
Skal Gamlebyen og Grønland kunne åpnes mot fjorden, må det som et minimum etableres
tre brede hovedårer for gående og syklister nordfra, i forlengelsen av Platous gate og
Tøyenbekken, og langs Akerselva. For å få til dette må Stasjonsallmenningen flyttes ca. 30 m
lenger øst […], samtidig som den gamle Nylandsveien under sporområdet langs Akerselva
gjenåpnes for gående og syklende. […] Bekken Tøyenbekken bør gjenåpnes midt i
Stasjonsallmenningen fra felt E6 og opp til felt B22 mellom felt B10 og B11. Bekken bør få sitt
utspring i en vegg midt i Stasjonsallmenningen, mens gående og syklister beveger seg på
rampene (opp mot brua over Sporgata og sporområdet) på begge sider av bekken.
Friluftsetaten skrev følgende i sin høringsmerknad ved offentlig ettersyn:
Byrådet har i sin tiltredelseserklæring pekt på betydningen av åpning av gamle elve- og
bekkeløp. Reguleringsplanen bør derfor redegjøre for hvilke muligheter det er for å få frem
disse i bybildet igjen.
Både Oslo Elveforum og Snøhetta understreket i sine merknadsbrev viktigheten av å gjenåpne Oslos
historiske elve- og bekkeløp. Snøhetta skrev blant annet dette i sitt brev av 7. november 2002:
De blågrønne dragene med de sammenhengende grønne områdene langs bekker og elver, er
viktige strukturer mellom fjorden og åsene. De er viktige i byens turveinett. De binder også
sammen de enkelte bydelene. Tøyenbekken binder sammen fjorden og Tøyen (Tøyen
kulturpark). Hovinbekken binder sammen fjorden, Grønlands park, Klosterenga, Jordal Amfi,
Valle Hovin, Økern og opp til Grefsenkollen. Alna binder sammen Gamlebyen, Lodalen,
Kværner, Bryn og hele Groruddalen. Disse tre vassdragene, i tillegg til Akerselva ender alle
sammen ut i Bjørvika.
Oslo Elveforum påpekte i dokumentet «AHA til Bjørvika» av 12. februar 2003, som ble høytidelig
overlevert byråden for næring og byutvikling sammen med vårt alternative reguleringskart av samme
dato, at «da det er urealistisk å åpne Tøyenbekken over sporområdet, bør den gjenskapes med
rennende kommunalt vann i Stasjonsallmenningen de siste 150 m ut mot fjorden, dvs. i gata
Tøyenbekkens forlengelse». I dokumentet drøftet vi hvordan Akerselva, Hovinbekken og Alna kunne
åpnes ut i Bjørvika/Bispevika.
I sine kommentarer til merknadene ved offentlig ettersyn skrev PBE, under temaet gjenåpning av
historiske elveløp, følgende om Hovinbekken og Tøyenbekken (planforslagets vedlegg 2, side 27–28):
Hovinbekken skal tydeliggjøres i Stasjonsallmenningen i henhold til den reviderte utgaven
av designhåndbokens retningslinjer. […] Tøyenbekken har i historisk tid og innenfor
planområdet ikke hatt et eget utløp i Bjørvika/Bispevika, og er derfor ikke tatt med som
element i planen.
Vi vet ikke om det er dette som har fått Bjørvika Infrastruktur til å skrive om Stasjonsallmenningen at
«i dette byrommet har det aldri vært, eller vil være noen bekk eller elv». Det første er riv, ruskende
galt. Det siste skal det nå tas stilling til. J.W.G. Næsers kart i målestokk 1 : 1 000 dokumenterer at
både Hovinbekken og Tøyenbekken i 1860 rant ut i fjorden nettopp i dette byrommet, i samme løp:

4

5
I vedlegg til brev av 7. mai 2003 til Byrådsavdeling for næring og byutvikling skrev vi, under
overskriften «Historieløst om Hovinbekken og Tøyenbekken», følgende om PBEs kommentarer:
En rekke kart over Christiania, bl.a. fra år 1700, 1797, 1816, 1821, 1830 og 1843 […],
dokumenterer at Tøyenbekken i historisk tid og gjennom århundrer har hatt et eget utløp i
Bjørvika/Bispevika. Hovinbekken har derimot aldri hatt noe eget utløp inn mot det som i dag
er Paulsenkaia, dvs. der Stasjonsallmenningen (og Hovinbekken) nå er foreslått lagt.
Hovinbekken hadde fram til Hovedbanen til Eidsvoll ble bygd (åpnet 1854) sitt utløp nordøst i
Bjørvika/Bispevika, og har ikke hatt noe eget utløp til fjorden på 150 år. Da Eidsvollbanen ble
bygd, ble Hovinbekkens trasé lagt om slik at bekken ble ført fram på nordsiden av
jernbanesporet og koblet på Tøyenbekken nord for sporet (jf. Næsers kart fra 1860 og Solems
kart fra 1875). Senere er både Hovinbekken og Tøyenbekken lagt i rør fram til Akerselva og
ført ut i fjorden via Akerselva under sporområdet.
Det er med andre ord Tøyenbekken som bør tydeliggjøres i Stasjonsallmenningen, slik Oslo
Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner har foreslått.
Hovinbekken og Tøyenbekken har i 135 år, fra 1879 til 2014, blitt ledet ut i Akerselva, under dagens
sporområde på Oslo S. Etter at Midgardsormen ble bygd, går tørrværvannføringen ikke lenger i
Akerselva, men blir ledet via Midgardsormen til Bekkelaget renseanlegg. Ved større vannføring og
høy sjøvannstand havner vannet fra kulverten for Hovinbekken og Tøyenbekken fortsatt i Akerselva.
I byrådssak 138/03 av 22. mai 2003 nøyde byrådet seg med indirekte å kommentere PBEs feilaktige
påstander om Hovinbekken og Tøyenbekken (s. 19–20):
I foreliggende planforslag er det som Oslo Elveforum helt riktig påpeker Tøyenbekken og ikke
Hovinbekken som er tydeliggjort i Stasjonsallmenningen i henhold til den reviderte utgaven
av designhåndbokens retningslinjer. Den endelige utformingen av Stasjonsallmenningen
avgjøres i arkitektkonkurranse/bebyggelsesplan på et senere tidspunkt.
I denne reviderte utgaven av 24. mars 2003 av designhåndboka «Bærekraft i Bjørvika», som var den
versjonen av designhåndboka som bystyret behandlet, sies følgende om Stasjonsallmenningen Sør:
Syd for Nyland allé forbeholdes Stasjonsallmenningen fotgjengere og utformes som et byrom
for varierte publikumsrettede funksjoner, kultur og rekreasjon. Mulighet for marked og
liknende skal vurderes. Vannet trekkes inn som et element i rommet. Utforming av vannet
som en billedgjøring av Hovinbekkens/Tøyenbekkens utløp skal vurderes.
Behandlingen av Tøyenbekken i 2006–2008
I forhåndsuttalelse av 3. april 2006 til planforslag for Stasjonsallmenningen (bebyggelsesplan), som
var basert på vinnerforslaget «Nyt Byliv» fra konkurransen Byrom i Bjørvika, skrev Byantikvaren:
Byantikvaren er positiv til intensjonen å skape illusjon om hvor Tøyenbekkens utløp gikk ut i
Bispevika. Vi anbefaler imidlertid at utløpet ikke gjenbygges, men at det åpnes ut mot fjorden
og får en utforming som illuderer et elveutløp og ikke et tilfeldig basseng som ligger inne i
planområdet.
Ved offentlig ettersyn viste Byantikvaren i sitt merknadsbrev av 15. desember 2006 også til uttalelse
mottatt fra Norsk Sjøfartsmuseum, der det blant annet heter:
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Norsk Sjøfartsmuseum har mottatt bebyggelsesplan for Stasjonsallmenningen, Bispevika.
Museet må understreke at området følger tidligere bekkeløp for Tøyenbekken, og krysser
Akerselvas gamle utløp øst for dagens elveløp. (Døderleins kart, ca. 1745)
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljøvernavdelingen, skrev følgende i sin høringsuttalelse av
6. desember 2006:
Når det gjelder Tøyenbekken som historisk har berørt planområdet, minner vi om
pkt. 3.2.2 i Byøkologisk program som bl.a. sier at rørlagte strekninger skal åpnes der
det er mulig. Vi hadde i den forbindelse sett at muligheter for åpning/visualisering av
Tøyenbekkens løp hadde blitt drøftet nærmere i planforslaget.
Oslo Elveforum understreket i merknadsbrev av 25. november 2006 at det er «viktig med ulike
former for fysisk symbolmarkering av kjente historiske elver og bekker der full gjenåpning ikke lar seg
realisere, i alle fall ikke på kort sikt», støttet Byantikvarens forhåndsuttalelse om å illudere
Tøyenbekkens utløp gjennom å åpne bekken ut mot fjorden, og skrev videre:
Oslo Elveforum viser her også til Designhåndboka hvor det heter at man skal vurdere å
utforme vannet som en billedgjøring av Tøyenbekkens utløp. I likhet med Byantikvaren går vi
sterkt imot det foreslåtte bassenget og anbefaler i stedet at det etableres et elveløp i 3–5 m
bredde på strekningen fra Nyland allé til (og med utløp i) Bispevika som en illudering av
Tøyenbekkens gamle trasé. Jf. Oslo Elveforums alternative reguleringskart for Bjørvika av
23. juni 2003 der vi la inn Tøyenbekken i Stasjonsallmenningen. […]
Bebyggelsesplanens forslag om å la vannspeilets overløp illudere et elveløp som renner ut
over kaikanten (side 7), er etter vår mening en langt dårligere løsning. Når det gjelder vannet
i elveløpet, er vi åpne for ulike løsninger: En enkel løsning vil være å legge elveløpet så dypt
at sjøvannet i Bispevika trekker inn, alternativt kan det brukes vann fra vannledningsnettet
(eventuelt kombinert med overvann) dersom elvebunnen legges høyere enn fjorden.
Operagata bør føres i bro over den gjenetablerte Tøyenbekken. Med bebyggelsesplanens
foreslåtte utforming av Stasjonsallmenningen i partiet fra Nyland allé til Sporgata vil vi ikke
foreslå en illudering av Tøyenbekken i dette skrånende partiet. Eventuelle vannelementer på
denne strekningen bør skille seg klart fra partiet sør for Nyland allé og ta utgangspunkt i en
mer kunstnerisk håndtering av vann.
Da planforslaget ble oversendt til politisk behandling, kommenterte forslagsstiller Byantikvarens
forhåndsuttalelse slik (planforslaget, s. 7): «Tøyenbekkens kulvert føres i dag inn på Akerselvas
kulvert nord for sporområdet. Oslo kommune har ingen planer om å føre denne bekken ut i sjøen via
Stasjonsallmenningen, men vannspeilets overløp vil kunne fremstå som et elveutløp som renner ut
over kaikanten.» PBE unnlot å kommentere forslaget i Byantikvarens forhåndsuttalelse om å illudere
Tøyenbekkens utløp (s. 12) og nevnte heller ikke dette forslaget i sine kommentarer til Byantikvarens
bemerkninger ved offentlig ettersyn (s. 13–14).
PBE kommenterte høringsbrevet fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus slik (s. 14):
Ønsket om åpning/visualisering av Tøyenbekken ønskes ikke fulgt opp av Plan- og
bygningsetaten som mener at dette ikke er mulig eller ønskelig. Tøyenbekken er lagt i kulvert
og ført ut i Akerselva nord for sporområdene for lang tid tilbake. Stasjonsallmenningen ville
heller ikke være Tøyenbekkens opprinnelige utløp, noe Riksantikvaren også har påpekt og
derfor hevder ikke er ønskelig.
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Vi tolker PBEs kommentar til Fylkesmannens miljøvernavdeling dit hen at PBE mener at gjenåpning
med Tøyenbekkens eget vann er umulig, mens PBE ikke ønsker å følge opp ønsket om å visualisere
Tøyenbekken fordi det ikke er ønskelig. Vårt merknadsbrev ble kommentert slik av PBE (s. 14):
Oslo Elveforum går sterkt imot foreslått basseng og vil ha elveløp med bredde 3–5 meter fra
Nyland alle og med utløp i Bispevika som en illudering av Tøyenbekkens gamle trase. Dette
synet deles ikke av Plan- og bygningsetaten som viser til etatens oppsummering av
bemerkning fra Fylkesmannens miljøvernavdeling som heller ikke vil støtte en slik løsning av
noe som historisk sett ikke er korrekt.
I byrådssak 160/07 Stasjonsallmenningen av 19. juli 2007 kondenseres dette til følgende under
avsnittet «Plan- og bygningsetatens anbefaling» (s. 4):
Plan- og bygningsetaten støtter ikke Oslo Elveforums synspunkt om å anlegge en illudering
av Tøyenbekken. Etaten begrunner dette med at Fylkesmannens miljøvernavdeling kan
dokumentere at dette ikke er den korrekte historiske traseen for Tøyenbekken.
Ifølge PBE har altså Riksantikvaren påpekt at Stasjonsallmenningen ikke er Tøyenbekkens
opprinnelige utløp, mens Fylkesmannen kan dokumentere at Stasjonsallmenningen ikke er den
korrekte historiske traseen for Tøyenbekken.
Det finnes ingen dokumentasjon på dette i byggesaken (PBE-sak 200605818), som kun inneholder ett
dokument fra Fylkesmannen, der Miljøvernavdelingen ønsker at det ses på «muligheter for åpning/
visualisering av Tøyenbekkens løp», og ingen dokumenter fra Riksantikvaren.
På J.W.G. Næsers kart fra 1860 (et utsnitt av kartblad 13 av i alt 50 kartblad) har vi under lagt inn
plankartet for Stasjonsallmenningen, vedtatt av byutviklingskomiteen 12. mars 2008.
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Under gjengis det samme utsnittet av Næsers kart, men uten plankartet for Stasjonsallmenningen.
Her ses Tøyenbekken og Hovinbekkens felles trasé i 1860 tydelig i det bekkepartiet som dekkes av
plankartet for Stasjonsallmenningen på Næsers kart på forrige side.

At Riksantikvaren skal ha påpekt at Stasjonsallmenningen ikke er Tøyenbekkens opprinnelige utløp,
mens Fylkesmannen kan dokumentere at Stasjonsallmenningen ikke er den korrekte historiske
traseen for Tøyenbekken, er derfor overraskende for oss, men vi kan selvsagt ikke utelukke at slik
informasjon er gitt av Fylkesmannen eller Riksantikvaren muntlig, jf. at Riksantikvaren hadde flere
møter med PBE om kaifronten i Bispevika, eller at dokumenter med slikt innhold er journalført på
andre saker hos PBE.
Vi ber PBE om å fremskaffe og oversende oss dokumentasjon på ovenstående, om nødvendig ved å
kontakte Fylkesmannen og Riksantikvaren. Jf. at henvisningene til Fylkesmannen og Riksantikvaren
kan ha vært avgjørende for både byrådets og byutviklingskomiteens behandling av planforslaget
(bebyggelsesplanen).
At Tøyenbekken har rent ut i Bispevika der hvor Stasjonsallmenningen er lagt i reguleringsplanen
for Bjørvika – Bispevika – Lohavn, bør avgjort få konsekvenser for utformingen av dette byrommet.
Selv lenge etter at Tøyenbekken og Hovinbekken ble ledet videre vestover til Akerselva på nordsiden
av jernbanesporene, ble deler av bekketraseen opprettholdt på sørsiden av jernbanesporene, men
nå i form av en kil med sjøvann som stadig ble kortere, inntil sjøvannskilen helt forsvant på 1960tallet. Jf. kartene på neste side fra 1887 (øverst), 1901 (midten) og 1951 (nederst). Sjøvannskilen var
fortsatt nesten 200 meter lang i 1887 og gikk et godt stykke videre på nordsiden av Bispegaden, var
ca. 60 m lang i 1901 og gikk da kun halvveis inn til Bispegaden, selv om bekkens/kilens tidligere trasé
ennå kan ses videre nordover, og var i 1951 redusert til en liten stubb i vestre ende av Bispebrygga.
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Behandlingen av Tøyenbekken i 2018
I brevet av 17. oktober 2018 fra PBE der Riksantikvaren og Oslo Elveforum får oversendt enkelte av
dokumentene i byggesaken for Stasjonsallmenningen Sør – opparbeidelse av allmenning og tekniske
anlegg – felt B21 og felt E6, viser PBE til at dokumentene i hovedsak dreier seg om «prosjektering av
felt E6, som er regulert til basseng», der «ansvarlig søker har prosjektert et dyseanlegg innenfor felt
E6, uten synlig vannflate/vannspeil». Det fremgår av dokumentene i saken at det synes å være stor
uenighet mellom ansvarlig søker og PBE på dette punktet.
Oslo Elveforum minner om at designhåndboka av 2003 krever at «utforming av vannet som en
billedgjøring av Hovinbekkens/Tøyenbekkens utløp skal vurderes», og at det plankartet og de
planbestemmelsene som byutviklingskomiteen vedtok i 2008, antakelig ville ha sett helt annerledes
ut dersom saksforholdet knyttet til Tøyenbekkens historiske løp hadde vært korrekt fremstilt i den
plansaken (byggesaken).
På plankartet som komiteen vedtok 12. mars 2008, ble det i felt E6 lagt inn et 808 m2 stort friområde
som ble regulert til «vann/sjø». I «§ 14 Vann, sjø» i planbestemmelsene heter det at «Felt E6 skal
utføres som et basseng med vannivå tilgjengelig for brukere av allmenningen. Bassenget skal være på
minimum 780 m2 og plassert som vist på plankartet.»
Bjørvika Infrastruktur vil nå erstatte det ca. 20 x 40 m store vannbassenget med et fonteneanlegg
som består av en rekke dyser, jf. illustrasjonen under.

Dyseanlegget beskrives slik av Bjørvika Infrastruktur:
Det omsøkte anlegget består av kun 3 sluk og så mange som 37 dyser. Mengden vann som
kjøres inn i anlegget vil kunne reguleres av kommunen selv, dette blir jo Bymiljøetatens
ansvar. Om sommeren forutsettes det å kjøres på full vannkapasitet og da er selve poenget
at det begrensede antall sluk gjør at det danner seg en hinne av vann og det vil framstå som
et helt vått areal eller en helt våt overflate (med en tynn vannfilm) som man kan plaske rundt
i og løpe gjennom dysene.
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Oslo Elveforum fraråder en slik løsning. Det ville være å bevege seg enda lenger vekk fra den
opprinnelige intensjonen med vanninnslaget i 2003 (trekke sjøen inn og vurdere å billedgjøre
Tøyenbekkens utløp) enn vedtaket av 2008 innebærer. En tynn vannhinne i sommerhalvåret, og en
tørr flate i vinterhalvåret, er å bevege seg så langt vekk fra den opprinnelige intensjonen som det er
mulig for fortsatt å kunne ta ordet vann i sin munn.
En bør nå heller bevege seg den andre veien, tilpasse vannbassenget billedgjøringen av
Tøyenbekkens historiske trasé ved bekkens tidligere utløp i Bispevika.
Bjørvika Infrastrukturs ankepunkter mot vannbassenget er blant annet at bassenget opptar for stor
plass, at det ikke er ønskelig å bygge flate og lineære strukturer her, og at den landskapelige måten
allmenningen er utformet på i nordre del, ønskes videreført i søndre del, med trekanter som møtes
og som har litt forskjellig vinkel, størrelse og høyde.
Disse ønskene vil kunne tilpasses en billedgjøring av Tøyenbekken, som man ikke nødvendigvis
behøver å gjenskape med en større gjennomsnittlig bredde enn 4 meter (med breddevariasjon maks
2,5–5,5 m), selv om bekkeløpet på Næsers kart viser en bredde på 5–12 m ut mot Bispevika. Men det
skyldes jo at Hovinbekkens vann i en periode på vel 25 år ble kunstig ført inn på Tøyenbekkens løp og
ført ut i Bispevika via dette bekkeløpet, og at Hovinbekken har en betydelig større vannføring enn
Tøyenbekken har.
Bekkekantene kan for vår del gjerne tilpasses trekantuttrykket slik at bekkens linjeføring gjør små
knekk, selv om Tøyenbekken i dette området hadde tilnærmet rette kanter, men dette kan muligens
også Riksantikvaren og Byantikvaren ha synspunkter på. Hvorvidt bekkeløpet visuelt skal fremstå
med harde og rette betongkanter (av varierende høyde tilpasset trekantstrukturen), eller betongen i
bekkeløpet skal tildekkes, herunder med kantvegetasjon for å styrke det grønne innslaget i denne
delen av Stasjonsallmenningen, er mindre viktig for oss akkurat i dette tilfellet, selv om vi helst ser at
breddene får kantvegetasjon, og bunnen eventuelt også bunnsubstrat.
Vi foreslår ut ifra dette at det bygges et trau eller et vannbasseng for Tøyenbekken, og at bekken
gjenskapes/illuderes i partiet fra ca. 15 m sør for Dronning Eufemias gate ut til (og med utløp i)
Bispevika, dvs. på en ca. 100 m lang strekning, og at det bygges ei bru over bekken ved Operagata.
Jf. Oslo Elveforums forslag ved offentlig ettersyn i 2006, herunder også de alternative løsningene vi
den gang presenterte for plasseringen av elve-/bekkebunnen. I partiet der Tøyenbekken går under
brua ved Operagata, kan det kanskje være en idé å gi bruoverflaten over den 4 m brede bekken et
gummibelegg i lys blå farge (gjerne PMS 299, som er den internasjonale standarden for våte
elementer som vann, elver, bekker og myrer på orienteringskart), og kanskje til og med legge inn
navnet «Tøyenbekken» i gummien.
Velges det en løsning der bassengbunnen legges høyere enn sjøen, kan man også vurdere å tilføre
kommunalt vann i sommerhalvåret i den nordre delen av den illuderte bekken og slippe dette ut
igjen helt i sør enten i sluk eller ut i sjøen, og dermed også illudere en rennende bekk. Overvannet
alene vil normalt ikke kunne skape en slik illusjon. Bekkebassenget bør være fylt med vann også i
vinterhalvåret.
Tar vi utgangspunkt i ansvarlig søkers eget illustrasjonsmateriale, kan den fremtidige løsningen
utvikles videre ut ifra den enkle skissen vi presenterer på neste side. Skissert løsning kommer ikke i
konflikt med foreslåtte oppstillingsplasser for brannbiler, men noen få grøntarealer og benker vil
måtte flyttes for å sikre kjøreatkomst for brannbilene på begge sider av den illuderte Tøyenbekken.
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Kan en løsning noe à la dette var spiselig for alle parter, både ansvarlig søker, PBE, Byantikvaren og
Riksantikvaren?
Legger vi denne enkle skissen for Stasjonsallmenningen Sør inn på plankartet fra 2008 og markerer
Tøyenbekken med heldekkende blått, unntatt ved Havnepromenaden og ved Operagata hvor den
illuderte bekken skal gå under, vil det hele se slik ut på J.W.G. Næsers kart fra 1860:

Oslo Elveforum har i likhet med Riksantikvaren og Byantikvaren i en rekke sammenhenger helt siden
2003 minnet om, slik Byantikvaren formulerer det i brevet av 12. juni 2018,
at i Bjørvikaplanen var det et vesenspoeng å opprettholde «vannregnskapet» i Bjørvika, slik
at i den grad man gjorde om en del av fjordens åpne vannspeil til kaier eller fast land skulle
dette kompenseres annet sted. Felt E6 er et slikt kompensasjonsareal, og vi forutsetter at de
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780 m2 som […] utgår her blir kompensert et annet sted innen Bjørvikaplanen. Byantikvaren
kan f.eks. anbefale at det legges inn i felt C6.
Vi slutter oss til Byantikvarens krav om kompensasjon, og legger til grunn at hele arealet på 780 m2
legges inn i felt C6, selv om Tøyenbekken skulle bli illudert i Stasjonsallmenningen Sør noenlunde i
tråd med vårt løsningsforslag. Vi viser i den forbindelse til at regulert trasé for Hovinbekken i felt C7
og felt C8 ble fjernet nord for Bispegata da reguleringsplanen for Follobanen ble vedtatt i 2013, uten
at dette så langt er blitt kompensert noe annet sted innenfor planområdet for Bjørvikaplanen, og at
regulert trasé for Hovinbekken også planlegges fjernet innenfor felt C6 i planforslaget for felt C6 som
er under utarbeidelse. I alt fjernes ca. 280 m av Hovinbekkens trasé gjennom felt C6, C7 og C8. Dette
forutsettes kompensert med illudert gjenåpning av Tøyenbekken (ca. 100 m) i Stasjonsallmenningen
Sør og med reell gjenåpning av Hovinbekken utenfor Bjørvikaplanen i bekkens historiske trasé fra
Klosterenga ned til bekkens utløp i fjorden i middelalderen ved Schweigaards gate 35 (ca. 220 m).
Jf. Oslo Elveforums illustrasjon fra 2015 av vårt forslag til gjenskaping av Oslo middelalderby med
Hovinbekken gjenåpnet i nord og Alna i sørøst:
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For å reetablere middelalderens strandlinje i Oslo middelalderby også mellom Bispegata og
Trelastgata, jf. øvre del av området med heldekkende blått på illustrasjonen på forrige side, bør ikke
bare 780 m2, men helst også ytterligere ca. 2 500 m2 vann legges inn i felt C6. Vi minner i denne
sammenheng om at dette ikke nødvendigvis behøver å være kompensasjonsarealer, men gjerne kan
være nytt og friskt vann.
Oslo Elveforum legger til grunn at PBE vil innhente kommentarer både fra Fylkesmannen i Oslo og
Akershus, Riksantikvaren og Byantikvaren til dette brevet.
Vi stiller mer enn gjerne opp på møter om Stasjonsallmenningen Sør og ville sette pris på igjen å få
anledning til å uttale oss i denne byggesaken når rammesøknaden endres og sendes inn på nytt, og
helst også i forkant av endret rammesøknad.
Vennlig hilsen
Oslo Elveforum
Per Østvold (sign.)
leder

