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INNSPILL TIL OPPSTART AV PLANARBEID FOR GANG- OG SYKKELVEI FRA ÅRVOLL SKOLE TIL SINSEN 
 
Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner har følgende innspill til oppstart av arbeid med 
detaljreguleringsplan for gang- og sykkelvei fra Årvoll skole til Sinsen langs riksvei 4 Trondheimsveien: 
 
Vi støtter forslaget om å skille gående og syklende gjennom å etablere separat gangvei og sykkelvei 
på hele strekningen fra Årvoll skole til Sinsen. Vi støtter også Plan- og bygningsetatens forslag om å 
utvide planavgrensningen både i øst ved Bjerke og i vest ved Hans Nielsen Hauges gate.  
 
Utvidelsen av planområdet i vest er viktig ikke bare for å kunne etablere sammenhengende gang- og 
sykkelveier, men også for å kunne åpne Torshovbekken langs sørsiden av Hans Nielsen Hauges gate 
fra Muselunden fram til vestsiden av T-banen i forbindelse med opparbeidelsen av gang- og sykkelvei 
langs nordsiden av gata.  
 
Torshovbekken (Disenbekken) bør åpnes på hele strekningen fra Disengrenda 30 til Hans Nielsen 
Hauges gate 37 i forbindelse med opparbeiding av gang- og sykkelvei fra Årvoll skole til Sinsen.  
 
Vi viser i denne forbindelse til notatet «Gjenåpning av Torshovbekken – muligheter og utfordringer» 
(vedlagt) som redegjør nærmere for valg av gjenåpningstrasé for Torshovbekken både på denne 
strekningen og videre ned til bekkens utløp i Akerselva ved Nybrua. Notatet ble presentert på Vann- 
og avløpsetatens seminar «Overvannshåndtering i Torshovbekken» 4. desember 2017. 
 
Vi viser også til følgende formulering i den juridisk bindende arealdelen av Kommuneplan 2015 
(kapittel 11.1 Vassdrag, s. 60): «Der tiltak berører lukkede vassdrag bør gjenåpning derfor alltid 
vurderes.» Jf. også det kommunale styringsdokumentet «Prinsipper for gjenåpning av elver og bekker 
i Oslo» (s. 1): «Det er en politisk målsetning å gjenåpne flest mulig av Oslos lukkede bekke- og 
elvestrekninger.» 
 
Gjenåpning av Torshovbekken bør sikres gjennom rekkefølgebestemmelse og utbyggingsavtale. 
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