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MERKNADER TIL FORSLAG TIL DETALJREGULERING MED KU FOR BISKOP GUNNERUS’ GATE 14 B
Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner har følgende merknader til forslag til
detaljregulering med konsekvensutredning (KU) for Biskop Gunnerus’ gate 14 B mfl.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lokalisering og finansiering av ny bussterminal bør avklares før planforslaget behandles
Byantikvarens forslag (alternativ 4) er langt bedre enn de tre øvrige forslagene
Det er kun i BYAs alternativ 4 at det østre høyhuset er lagt innenfor sonen for høyhus
Det er kun i BYAs alternativ 4 at byggegrensen for felt A2 er trukket nok tilbake fra elva
Alle de fire planalternativene er i strid med § 13.3 Vassdrag i Kommuneplan 2015
Det er helt uakseptabelt at det kan bygges helt ut mot Akerselva i alle alternativene
Det bør legges inn et ca. 15 m bredt felt med blågrønn struktur langs Akerselvas vestside
Det bør etableres en gangkulvert under jernbanesporene langs vestsiden av Akerselva
Akerselva bør gjenåpnes i full bredde fra Schweigaards gate til nordsiden av sporområdet
KLP Eiendoms egen delutredning dokumenterer at også vestre elvekulvert kan åpnes
Gjenåpning av Akerselva bør prioriteres i utbyggingsavtalen og rekkefølgebestemmelsene
Fjern- og nærvirkningen av BYAs alternativ 4 er langt bedre enn for de øvrige alternativene

Merknadene utdypes under.
Lokalisering og finansiering av ny bussterminal bør avklares før planforslaget behandles
I vårt innspillsbrev av 12. mai 2011 i forbindelse med kunngjøring av oppstart av detaljregulering for
Biskop Gunnerus’ gate 14 B, skrev vi følgende:
Vi oppfatter det som uheldig at en starter opp planarbeid for Biskop Gunnerus’ gate 14 B og
konsekvensutreder planforslaget før lokaliseringen av ny bussterminal er avklart. […] Det
foreslåtte konseptet for bebyggelsen vil […] være et dårlig grep dersom det ikke blir bygd lokk
over sporene […]. Da vil den store høydeforskjellen mellom Schweigaards gate og uterommet
10 m over gatenivå fremstå som helt umotivert.
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Dette kommenteres slik av forslagsstiller i planforslaget til offentlig ettersyn i 2019 (s. 139–140):
Vedrørende lokalisering av ny bussterminal vises det igjen til PBEs konklusjon ved område- og
prosessavklaring, som sier at et reguleringsvedtak i plansaken kan måtte avvente nærmere
avklaring vedrørende bussterminal.
PBE kommenterer ikke spørsmålet i planforslaget, men har lagt inn følgende rekkefølgebestemmelse
(§ 7.1.5 Ny bussterminal) i reguleringsbestemmelsene for PBEs alternativ 3 (og BYAs alternativ 4):
Opparbeidelse av ny bussterminal på Oslo S skal være sikret opparbeidet før det gis
rammetillatelse for nye bygge- og anleggstiltak innenfor reguleringsplanen for Biskop
Gunnerus’ gate 14 B.
Bestemmelsen er fra PBEs side åpenbart ment å blokkere muligheten for å bygge i tråd med den
reguleringsplanen som PBE kommer til å anbefale at bystyret vedtar for Biskop Gunnerus’ gate 14 B,
dersom en ikke lykkes med å finansiere ny bussterminal over sporene på Oslo S, eller bystyret skulle
vedta å forkaste planene for ny bussterminal på Oslo S. I planforslaget viser PBE «til utforming av
rekkefølgebestemmelsene i PBEs alternativ 2 [feilskrift for 3, vår anmerkning] og anbefaler at de
[rekkefølgebestemmelsene i KLP Eiendoms alternativ 1, vår anmerkning] utformes tilsvarende dette»
(s. 165). Også for KLP Eiendoms alternativ 2 etterlyses tilsvarende rekkefølgebestemmelser (s. 179).
Sannsynligheten for at det blir bygd ny bussterminal over sporene på Oslo S, er nå langt mindre enn
mange antok ved kunngjøringen av planoppstart for Biskop Gunnerus’ gate 14 B for åtte år siden.
Vi kommenterte dette utførlig i vårt merknadsbrev av 14. februar 2018 til forslag til detaljregulering
med KU for ny bussterminal over Oslo S (PBE-sak 201508292, dok. 98, s. 6), og senest i merknadsbrev
av 4. juni 2018 til forslag til tiltaksliste for byrom i Oslo S-området, hvor vi blant annet skrev følgende
om dette (PBE-sak 201708617, dok. 56, s. 7):
Sannsynligheten er […] svært liten for at det vil bli bygd noen bussterminal over
sporområdet. Dette underslås i høringsutgaven av 12. mars 2018 av tiltakslista for byrom i
Oslo S-området hvor plansamarbeidets rapport av august 2013 og felles KU av april 2017 for
kollektivknutepunktet Oslo S omtales (s. 12), mens innsigelsene fra de statlige aktørene Bane
NOR (Jernbanedirektoratet har støttet Bane NOR) og Statens vegvesen av 8. og 9. februar
2018 til planforslaget om ny bussterminal over sporområdet på Oslo S ikke er nevnt, og heller
ikke KVU Oslo-Navet av november 2015 hvor det anbefales at det bygges nye bussterminaler
for regionbussene på Lysaker og Bryn, og ikke ved Oslo S.
Dovre Group Consulting og Transportøkonomisk institutt kvalitetssikret KVU Oslo-Navet (KS1)
på oppdrag fra Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet i perioden fra januar
2016 til mai 2017 og anbefalte en optimalisering av konsept K4. Bussterminaler på Lysaker og
Bryn inngår i dette konseptet. Mens staten kan forventes å ville bidra til finansieringen av
konsept K4, er det ingen grunn til å tro at staten vil bidra til å finansiere en bussterminal over
jernbanesporene på Oslo S.
Bygges bussterminalene på Lysaker og Bryn, vil nytteverdien av en ny bussterminal over
sporene på Oslo S være så lav at det vil være helt uaktuelt for Oslo kommune og Ruter å
finansiere en så kostbar terminal. Bane NOR som ville hatt størst nytte av en terminal over
jernbanesporene på Oslo S, for å håndtere avvikssituasjoner hvor det er behov for buss-fortog, har som nevnt fremmet innsigelse mot planene for denne bussterminalen.

3
Etter vårt syn er det ikke realistisk å klare å finansiere en ny bussterminal over sporene på Oslo S, og
da bør man heller ikke vedta et reguleringsforslag for Biskop Gunnerus’ gate 14 B der hovedgrepet
har dette som premiss. Alle de fire planalternativene for Biskop Gunnerus’ gate 14 B er tilpasset
planforslaget for ny bussterminal over Oslo S. Samtidig er alle de fire planalternativene for Biskop
Gunnerus’ gate 14 B helt uegnet dersom det ikke kommer noen bussterminal over sporene på Oslo S.
Selv om vi har stor sans for intensjonen bak PBEs rekkefølgebestemmelse i § 7.1.5 Ny bussterminal, å
sikre at den nye reguleringsplanen for Biskop Gunnerus’ gate 14 B ikke realiseres dersom terminalen
ikke lar seg finansiere, er en slik rekkefølgebestemmelse ikke måten å gjøre det på. Bestemmelsen vil
i praksis innebære et permanent byggeforbud for Biskop Gunnerus’ gate 14 B, det vil si inntil eier
velger å prøve rekkefølgebestemmelsen rettslig eller fremmer et nytt planforslag for eiendommen.
Siden det er overveiende sannsynlig at det ikke blir bygd noen bussterminal over sporene på Oslo
S, bør det ikke oversendes noe planforslag for Biskop Gunnerus’ gate 14 B til politisk behandling
før en eventuell bussterminal over Oslo S er vedtatt og finansiert, eller planforslaget for Biskop
Gunnerus’ gate 14 B er radikalt endret, dvs. tilpasset en fremtid uten bussterminal over Oslo S.
Skulle en likevel velge å gå videre med et bussterminaltilpasset planforslag for Biskop Gunnerus’
gate 14 B, er en justert versjon av Byantikvarens forslag (alternativ 4), klart å foretrekke fremfor
PBEs forslag (alternativ 3), og ikke minst KLP Eiendoms to forslag (alternativ 1 og 2).
Det er kun i BYAs alternativ 4 at det østre høyhuset er lagt innenfor sonen for høyhus
I planforslaget gjengir PBE (s. 166) figur 57 fra s. 58 i «Oslo S – områdeprogram», behandlet av Oslo
bystyre 26. september 2012. De to røde arealene i figuren angir «sone for mulige enkelthøyhus». PBE
påstår at det østre høyhuset i KLP Eiendoms alternativ 1 «er innenfor sonen for høyhus (markert med
rødt og merket ‹C›)» (s. 166).
Det er ikke korrekt at det østre høyhuset i alternativ 1 ligger innenfor sonen for høyhus. Det østre
høyhuset i alternativ 2 ligger heller ikke innenfor sonen for høyhus. Ja, selv ikke i PBEs alternativ 3
ligger det østre høyhuset innenfor sonen for høyhus i «Oslo S – områdeprogram». Det er kun i BYAs
alternativ 4 at det østre høyhuset er lagt innenfor sonen for høyhus.
Dette fremgår tydelig av illustrasjonen på neste side der vi har lagt inn områdeprogrammets sone for
høyhus i Biskop Gunnerus’ gate 14 B med rødt på plankartet for de fire alternativene, og samtidig
tydeliggjort med heldekkende oransje hvor de ulike plankartene tillater høyhus.
Store deler av høyhusbebyggelsen i alternativ 1 og alternativ 2 er lagt øst for høyhusavgrensningen
mot Akerselva. I PBEs alternativ 3 er noe av høyhuset med maks k +114,0 og maks k +88,0 lagt
nærmere Akerselva enn områdeprogrammet tillater, samtidig som praktisk talt hele den delen av
høyhuset som har k +58,0 som maksimal byggehøyde, er lagt øst for høyhusavgrensningen mot
Akerselva. Dette er helt uakseptabelt.
Det er kun i BYAs alternativ 4 at det østre høyhuset i sin helhet er lagt innenfor sonen for høyhus i
«Oslo S – områdeprogram».
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Det er kun i BYAs alternativ 4 at byggegrensen for felt A2 er trukket nok tilbake fra elva
PBE kommenterer byggeavstanden til Akerselva i KLP Eiendoms planforslag slik (s. 163):
Hovedalternativet innebærer å plassere fasadelivet på østre høyhus 20 meter fra ytterkant
av vestre kulvert. Samtidig åpner bestemmelsene i alternativ 1 og 2 for […] en utkragende
bygningsdel på 4 meter utover arealet mellom høyhuset og Nylandsbrua. Når det i tillegg
tillates en 5 meter dyp baldakin over arealet, mener Plan- og bygningsetaten at planforslaget
klart strider med retningslinjen i kommuneplanen om at ny bebyggelse skal ha minimum
20 meter avstand til hovedløp i elva. På det minste er avstanden nede i 11 meter mellom
baldakinen og vestre vegg i kulverten til Akerselva. Nylandsbrua krager også noe utover dette
rommet. Plan- og bygningsetaten mener at ny bebyggelse må holdes 20 meter fra vestre
bredd av Akerselva.
I PBEs alternativ 3 er fasadelivet på østre høyhus i felt A2 trukket 4 meter lenger vekk fra Akerselva
enn i KLP Eiendoms alternativ 1 og 2 (jf. s. 187 og plankartene). Dette er ifølge PBE (s. 182) gjort
for å skape bedre plass mot Akerselvas vestre elvebredd, og gi plass til nødvendige
vindskjermingstiltak. Hensikten er å styrke parkrommet mot elva for opphold og rekreasjon,
men også som del av turdraget fra marka til fjorden og som viktig ferdselsåre for myke
trafikanter til kollektivknutepunktet.
4 meter monner svært lite i en slik sammenheng.
I Byantikvarens alternativ 4 er byggegrensen for felt A2 trukket 14 meter lenger vekk fra Akerselva
enn i KLP Eiendoms alternativ 1 og alternativ 2 (jf. s. 202 og plankartene), dvs. 10 meter lenger vekk
fra elva enn i PBEs alternativ 3. Langs mesteparten av byggegrensen mot Akerselva åpnes det dertil
kun for bebyggelse opp til kote 26. Det er bare nord i felt A2 at BYAs alternativ 4 tillater at høyhuset
legges helt ut i formålsgrensen mot øst. Tilbaketrekningen fra elva og lavere byggehøyder i felt A2
enn i PBEs alternativ 3 (stort sett 30–34 meter lavere) sikrer samtidig langt bedre solforhold i den
blågrønne korridoren langs Akerselva. BYA begrunner selv plasseringen av østre høyhus slik (s. 201):
Forskyvningen av østre høyhus mot vest følger i større grad opp Kommuneplanens føringer
for Akerselva. Akerselva med sin rike industrihistorie er av nasjonal kulturminneinteresse.
Forbindelsen mellom elvemiljøet langs Grønland og utløpet i Bjørvika bør opprettholdes og
styrkes som korridor. Det offentlige rom og tilretteleggingen for elveåpning og blågrønne
arealer styrkes i alternativ 4. En eventuell senere åpning av Akerselvas vestre kulvertløp
forenkles også, noe som bør være et mål, selv om det ikke blir ansett som realistisk i dag.
Den forskriftsfredede tollboden (1900-t) i Schweigaards gate 15 hensyntas i større grad med
lavere høyder og større avstand.
Etter vårt syn er det kun i Byantikvarens alternativ 4 at byggegrensen for felt A2 er trukket
tilstrekkelig tilbake fra Akerselva.
Alle de fire planalternativene er i strid med § 13.3 Vassdrag i Kommuneplan 2015
Vi minner her om at en enstemmig komite under byutviklingskomiteens behandling av «Oslo S –
områdeprogram» den 12. september 2012 (sak 124) i en merknad ga uttrykk for at «hensynet til
åpningen av Akerselva og en bred byggefri korridor må prioriteres», mens komiteens flertall,

6
medlemmene fra A, SV, MDG, V og H, bemerket at «Akerselva med grønnstruktur må gis tilstrekkelig
plass fra Vaterlandsparken til sporområdet».
Dette er ikke fulgt opp verken i KLP Eiendoms alternativ 1 og 2 eller i PBEs alternativ 3 for Biskop
Gunnerus’ gate 14 B, og heller ikke i tilstrekkelig grad i BYAs alternativ 4.
Alle de fire alternativene er i strid med retningslinjen i § 13.3 i Kommuneplan 2015 om avstand til
hovedløp. Av § 13.3 fremgår det at innenfor en sone på minimum 20 meter fra Akerselvas vannkant
«bør det ikke oppføres ny bebyggelse, nye anlegg eller gjøres vesentlige terrenginngrep».
Alle de fire alternativene tillater at det oppføres ny bebyggelse og nye anlegg helt ut mot Akerselvas
tvillingkulvert, med høyder fra kote 8,0 til kote 11,7 i felt C5, dvs. i søndre halvdel av planområdet, jf.
plankartene. Når Akerselvas vestre kulvert åpnes, kan en følgelig risikere å få en 8,0–11,7 meter høy
og 30 meter lang loddrett vegg helt inntil elva, jf. at vannflaten i Akerselva her ligger på kote 0,0 ved
normalvannføring. I felt C4 i nordre del av planområdet risikerer en å få en 4,0–8,5 meter høy og
nesten 40 meter lang loddrett vegg helt inntil elva, jf. igjen plankartene.
Det bør legges inn et ca. 15 m bredt felt med blågrønn struktur langs Akerselvas vestside
Dette er det lett å gardere seg mot ved å justere plankartet for BYAs alternativ 4. Felt C4 og C5 bør
reduseres i bredden slik at disse to feltene får samme bredde som felt C4 og C5 har mellom felt A2 og
felt C2 i KLP Eiendoms to alternativer. For de to justerte feltene kan kotehøydene beholdes. Dermed
vil et belte på 14–15 meter langs vestsiden av Akerselvas tvillingkulvert kunne reguleres til blågrønn
struktur, med maksimal kotehøyde 4,0, og med noenlunde samme reguleringsbestemmelser som for
felt C3, herunder at elvebredden skal trappes ned mot vannflaten i forbindelse med åpningen av
vestre kulvert.
På illustrasjonen på s. 4 i dette brevet har vi lagt inn dette nye feltet med blått på plankartet for BYAs
alternativ 4. Det blå partiet nord for felt C2 bør åpnes samtidig som vestre kulvert åpnes. Kjøreveien i
felt E1 er forlenget vestover på illustrasjonen med grått.
For at det skal være mulig å åpne det vestre kulvertløpet for Akerselva, må all overvannshåndtering
som var tenkt lagt til felt C2, skje vest for felt C2, herunder i det blå partiet som vil være godt egnet
for fordrøying av overvann, og spesielt dersom eksisterende kjeller rives i U1 i et 15–20 meter bredt
parti vest for felt C2 / felt D1. Jf. at også PBE har uttrykt ønske om å redusere dagens kjeller (s. 164):
Plan og bygningsetaten oppfordrer også forslagsstiller til å redusere eksisterende
kjeller innenfor 20 meters beltet mot Akerselva, for å sikre bedre vekstvilkår for
vegetasjon langs elva.
Ved å fjerne noe av kjelleren i første underetasje sikrer en samtidig plass til en fremtidig nedgang til
en undergang under Biskop Gunnerus’ gate langs vestsiden av tvillingkulverten, nordover i retning
Vaterlandsparken. Jf. at PBE i 2010 foreslo «en undergang langs Akerselva under Biskop Gunnerus’
gate, som eventuelt kan koples sammen med kulverter under sporområdet», og også illustrerte
forslaget («Oslo S – områdeprogram», s. 73). En sikrer også arealer til nedgang til en gangkulvert
under sporområdet langs tvillingkulvertens vestside, sørover til Trelastgata. Å trekke kjelleren tilbake
fra Akerselva muliggjør både løsninger i form av trapper og ramper, og også en sammenhengende
gangkulvert under bakkenivå langs Akerselvas vestside fra nordsiden av Biskop Gunnerus’ gate, ned
til sporområdet og videre sørover under sporene.
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Det bør etableres en gangkulvert under jernbanesporene langs vestsiden av Akerselva
I § 16.3 «Friområde i vann – Akerselva» i reguleringsplanen for Bjørvika – Bispevika – Lohavn heter
det at «mulighet for å etablere gangforbindelse gjennom kulvert under Oslo S» skal «dokumenteres
og legges til grunn for utforming» av felt E4 og E5 i Bjørvikaplanen.
Dette ble ikke fulgt opp i planarbeidet for Akerselvallmenningen sør for jernbanens sporområde, men
Rambøll utarbeidet i 2008 på oppdrag av Oslo Elveforum en mulighetsstudie for en gangvei gjennom
elvekulverten. Løsningen som Rambøll kom opp med, var billig og enkel, men utrygg og ubrukelig ved
stor vannføring i kulverten.
I 2012 dokumenterte Rambøll i den langt mer omfattende rapporten «Gjenåpning av Akerselva og
gangforbindelse under sporområdet» at det er teknisk mulig å etablere en trygg og god gangkulvert
under jernbanesporene langs vestsiden av Akerselvas tvillingkulvert, med trapp og heis opp til alle
plattformene på Oslo S, flomsikre vinduer fra gangkulverten inn mot den vestre elvekulverten og
lysinnslipp fra alle plattformene ned til den vestre elvekulverten. Rambølls illustrasjon gjengis under.

Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner har i en rekke sammenhenger siden 2012
argumentert for at denne gangkulverten bør bygges. Vi viser i den forbindelse blant annet til de av
våre innspill som PBE har valgt å legge ved planforslaget for Biskop Gunnerus’ gate 14 B. Den siste
brede gjennomgangen av problematikken foretok vi i merknadsbrev av 14. februar 2018 til forslag
til detaljregulering med KU for bussterminal over Oslo S (PBE-sak 201508292, dok. 98, s. 7–10).
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Vi viser til dette brevet og understreker på nytt at en gangkulvert under sporene langs vestsiden av
Akerselvas tvillingkulvert (en «low line») er langt viktigere enn en forbindelse over sporene på dette
stedet (en «high line»), det være seg på Nylandsbrua eller atskilt fra denne. En slik gangkulvert vil
også bli mer brukt enn eksisterende gangkulvert under sporene lenger inn mot stasjonsbygningen, en
gangkulvert som nå planlegges forlenget nordover til Biskop Gunnerus’ gate. Større gangtrafikk i en
kortere kulvert vil samtidig gjøre at en gangkulvert langs elvekulverten vil oppleves som tryggere enn
kulverten som planlegges forlenget, og også bør forlenges, i reguleringsplanen for Biskop Gunnerus’
gate 14 B.
Dessverre er spørsmålet om gangkulvert langs Akerselvas tvillingkulvert ikke nevnt i planforslaget til
offentlig ettersyn. Gangforbindelse gjennom selve elvekulverten er så vidt berørt tre steder: i form av
teksten «Mulig gangforbindelse gjennom kulvert» på PBEs foreløpige anbefalingskart (s. 158), i form
av reguleringsbestemmelsen «Tiltak skal ikke være til hinder for en senere etablering av en trygg og
innbydende fotgjengerforbindelse gjennom elvekulverten under Oslo S» for felt D1 i KLP Eiendoms
to alternativer (s. 216), og i form av en kort omtale av sistnevnte forhold i kapittel 2.4.3 (s. 61). I
bestemmelsen for felt D1 (vestre elvekulvert) i PBEs alternativ 3 og BYAs alternativ 4 er omtalen av
en mulig gangforbindelse i elvekulverten rett og slett tatt ut. Her heter det bare at «Tiltak skal ikke
være til hinder for tekniske anlegg i kulverten» (s. 231).
Før planforslaget oversendes til politisk behandling, bør det dokumenteres at alle alternativene
er godt tilpasset «en trygg og innbydende fotgjengerforbindelse» under sporene på Oslo S, enten
forbindelsen legges i vestre elvekulvert eller i en separat gangkulvert langs elvekulvertens vestside.
Akerselva bør gjenåpnes i full bredde fra Schweigaards gate til nordsiden av sporområdet
I reguleringsbestemmelsene for alternativ 1 og 2 står det at «Detaljreguleringsplanen sikrer
gjenåpning av Akerselva fra Schweigaards gate til sporområdet Oslo S» (s. 208). Dette er ikke korrekt.
Før Akerselvas nedre del i 1964–1969 ble lukket ved å bli lagt i en tvillingkulvert med en innvendig
bredde på 7,5 meter i hver av kulvertene, dvs. i alt 15 meter, var Akerselva 20–26 meter bred på hele
den 70 meter lange strekningen fra Biskop Gunnerus’ gate / Schweigaards gate ned til nordsiden av
dagens sporområde på Oslo S. Av plankartene for alternativ 1 og 2 fremgår det at ikke en eneste
meter av den vestre kulverten skal åpnes, og at kun 25–26 meter av den østre kulverten skal åpnes.
I KLP Eiendoms alternativ 1 og 2 åpnes kun ca. 18 % av Akerselvas 70 meter lange tvillingkulvert
innenfor planområdet (ca. 190 m2 av 1 050 m2).
I tillegg åpnes elva i en bredde på 2–7 meter på en 25 meter lang strekning øst for tvillingkulverten,
dvs. ytterligere ca. 100 m2. Av vannarealet på ca. 1 600 m2 før lukningen av Akerselva på 1960-tallet
åpner alternativ 1 og 2 med andre ord kun ca. 290 m2 av Akerselva, dvs. ca. 18 % av elvas tidligere
areal innenfor dagens planområde.
Vi stiller oss undrende til at PBE ikke har korrigert KLP Eiendoms feilaktige påstand om at alternativ
1 og 2 «sikrer gjenåpning av Akerselva fra Schweigaards gate til sporområdet Oslo S», og dette
desto mer som påstanden gjentas flere steder i planforslaget.
Jf. eksempelvis s. 49 (samme formulering) og rekkefølgebestemmelsen for gjenåpning av Akerselva
(s. 222): «Før rammetillatelse for bebyggelse på felt A2, A3, A4 skal gjenåpning av Akerselva fra
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Schweigaards gate til sporområdet Oslo S være sikret.» Vi er selvfølgelig positive til en slik
rekkefølgebestemmelse, men den hører ikke hjemme i bestemmelsene for alternativ 1 og 2, slik
plankartene for disse to alternativene er utformet.
Den samme rekkefølgebestemmelsen går igjen i bestemmelsene for alternativ 3 og 4 (s. 237), her
med noe mer rett, men uten at det fremgår av rekkefølgebestemmelsen at Akerselva kun skal åpnes i
en bredde på 5–10 meter på mer enn halvparten av den 70 meter lange strekningen. Jf. plankartene.
Dette fremgår heller ikke av omtalen av planens hensikt i bestemmelsene, der det heter at hensikten
med detaljreguleringsplanen blant annet er å «sikre gjenåpning av Akerselva fra Schweigaards gate til
sporområdet Oslo S» (s. 225).
I stedet for å justere disse bestemmelsene for alternativ 3 og 4, oppfordrer vi PBE og BYA til å åpne
også vestre elvekulvert, samt etablere et T-kryss minst 5 meter øst for tvillingkulverten i stedet for
planforslagets rundkjøring oppå deler av østre kulvert, slik at Akerselva kan åpnes med en bredde
på minst 20 meter på hele den 70 meter lange strekningen fra Schweigaards gate til sporområdet.
Vi viser her til at PBEs uttalte hensikt med alternativ 3 blant annet er å «sikre størst mulig gjenåpning
av Akerselva» (s. 180). Det fremgår ikke noe sted i planforslaget at det skal være umulig å gjenåpne
vestre elvekulvert uten å rive Nylandsbrua. Under informasjonsmøtet om planforslaget 18. juni 2019
fikk vi av Paul L.V. Koefoed i PBE inntrykk av at det er VAV som ikke ønsker at den vestre kulverten
gjenåpnes.
KLP Eiendoms egen delutredning dokumenterer at også vestre elvekulvert kan åpnes
I samsvar med felles planprogram for Biskop Gunnerus’ gate 14 B, ny bussterminal Oslo S og ny
jernbanestasjon/stasjonshall Oslo S ble det i 2016 utredet alternative løsninger for gjenåpning av
Akerselva nord for sporområdet. Jf. s. 15–23 i «Delutredning – 1.4.2», som ligger på dok. 104 som
fil 53 i plansaken for Biskop Gunnerus’ gate 14 B. Delutredningen ble utarbeidet av C.F. Møller Norge
og Kristin Jarmund Arkitekter på vegne av KLP Eiendom, Rom Eiendom og Ruter. Utbyggers egen
presentasjon av den delen av delutredningen som gjelder Akerselva, i forbindelse med et møte med
PBE 17. juni 2016, ligger også på plansaken (dok. 72, fil 4).
I delutredningen konkluderes det med at det er mulig å rive hele østveggen, midtveggen og hele
takplata i tvillingkulverten, dvs. å åpne begge kulvertløp, og i tillegg utvide elva i bredden ved å
åpne den også langs østsiden av østre tvillingkulvert.
Dette er i prinsippet samme løsning som i PBEs planalternativ 3 og BYAs planalternativ 4, men med
den viktige forskjellen at også vestre kulvert er gjenåpnet.
Delutredningen beskriver inngående hvilke deler av infrastrukturen i vestre kulvertløp som da må
legges om, og hva som fortsatt kan bli liggende i vestre kulvert når den gjenåpnes.
Som et ledd i arbeidet med Midgardsormen ble det lagt en overvannsledning med en diameter
på 1 000 mm i Akerselvas vestre kulvertløp fra Biskop Gunnerus’ gate til Dronning Eufemias gate.
Overvannsledningen ble støpt fast i kulvertbunnen og vestveggen, og kan bli liggende ved åpning.
KLP Eiendom varslet i 2011 NVE om at de ønsker å legge to kjølerør med diameter 500 mm i vestre
kulvert, og videre helt ut i havnebassenget, for å kunne benytte sjøvann som lavtemperaturkilde for
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energiforsyningen i forbindelse med planene for Biskop Gunnerus’ gate 14 B. Disse to kjølerørene
(eller vannledningene) er planlagt lagt ved siden av hverandre, over eksisterende overvannsledning
inn mot vestveggen i vestre kulvert. Kjølerørene kan, om ønskelig, plasseres som opprinnelig tenkt,
selv når vestre kulvert gjenåpnes.
Helt oppunder taket inn mot vestveggen i vestre kulvert ligger det i dag flere høyspentkabler, diverse
kabelanlegg og en vannledning med diameter 355 mm. Det samlede tverrsnittet for kablene er svært
beskjedent, men delutredningen anbefaler at både kablene og vannledningen flyttes inn i dagens
tekniske kulvert mellom Postterminalens kjeller og vestre elvekulvert, slik at det ikke vil være annen
teknisk infrastrukur enn overvannsledningen og de planlagte kjølerørene (vannledningene) i vestre
elvekulvert når denne gjenåpnes.
Dersom VAV skulle være bekymret for sikkerheten til de i alt tre vannledningene, kan det eventuelt
etableres en «skipsstøtvoll» for lettbåter som kajakker, kanoer, robåter og snekker inn mot vestre
kulvertvegg for å gardere seg mot skader/brudd på vannledningene. Arealet over vannledningene
kan i så fall benyttes til kantvegetasjon eller trappetrinn ned mot vannet, slik at Akerselva i vestre
kulvert reelt sett kun gjenåpnes med en bredde på ca. 6 meter, og ikke 7,5 meter.
Vi kan ikke se at det ligger et eneste dokument i plansaken for Biskop Gunnerus’ gate 14 B som
imøtegår konklusjonen i KLP Eiendoms delutredning. Vi legger følgelig til grunn at Akerselva
gjenåpnes i full bredde fra Schweigaards gate til nordsiden av sporområdet på Oslo S.
Gjenåpning av Akerselva bør prioriteres i utbyggingsavtalen og rekkefølgebestemmelsene
Som det fremgår av KLP Eiendoms delutredning, er de bygningstekniske tiltakene som kreves for å
gjenåpne Akerselva i sin fulle bredde, uten å rive Nylandsbrua, både omfattende, kompliserte og
kostbare. Å sikre tilstrekkelige midler til å gjenåpne Akerselva med en bredde på minst 20 meter på
hele den 70 meter lange strekningen fra Schweigaards gate til sporområdet bør derfor prioriteres ved
utformingen av utbyggingsavtalen og rekkefølgebestemmelsene for Biskop Gunnerus’ gate 14 B.
Rekkefølgebestemmelsene for PBEs alternativ 3 og BYAs alternativ 4 er omfattende. Skal det være
mulig å «sikre gjenåpning av Akerselva fra Schweigaards gate til sporområdet Oslo S» før det gis
rammetillatelse for bebyggelse på felt A2, A3 og A4 (§ 7.1.2), vil det i praksis være nødvendig å
dempe ambisjonene i flere av de andre rekkefølgebestemmelsene som PBE/BYA foreslår.
Bestemmelsen om at «ny bussterminal på Oslo S skal være sikret opparbeidet» (§7.1.5), bør da
droppes, samtidig som ambisjonene for de to byromssekvensene Akerselvallmenningen og
Schweigaards gate / Biskop Gunnerus’ gate (§ 7.1.4) reduseres i dette planforslaget.
Det er ikke realistisk å sikre opparbeidelsen av Akerselvallmenningen fra Vaterlandsparken til
Schweigaards gate før rammetillatelse gis for Biskop Gunnerus’ gate 14 B. Dette bør sikres i en
rekkefølgebestemmelse i planen for den bygningsmassen som et tiår fram i tid skal erstatte
Galleri Oslo. Rekkefølgebestemmelsen i planforslaget for Biskop Gunnerus’ gate 14 B bør sikre
opparbeidelsen av Akerselvallmenningen fra Schweigaards gate til sporområdet.
Gjenåpning av Hovinbekken langs nordsiden av sporområdet bør kun sikres fra Oslo gate til
Schweigaards gate 35, dvs. kun til strandlinjen i middelalderen, ikke helt til Akerselva. Denne
bekkeåpningen bør sikres i planforslaget for Schweigaards gate 35–51, ikke i planforslaget for
Biskop Gunnerus’ gate 14 B.
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I rekkefølgebestemmelsene for Biskop Gunnerus’ gate 14 B bør det åpnes for at de ekstrakostnadene
som KLP Eiendom påføres ved å måtte gjenåpne Akerselva i full bredde mens Nylandsbrua fortsatt
står, alternativt kan benyttes til å sikre riving av Nylandsbrua fra Schweigaards gate til Dronning
Eufemias gate.
Fjern- og nærvirkningen av BYAs alternativ 4 er langt bedre enn for de øvrige alternativene
I kapittel 5.4 i planforslaget dokumenterer BYA på en overbevisende måte at fjern- og nærvirkningen
av BYAs alternativ 4 er langt bedre enn for de øvrige alternativene.
Det å trekke det østre høyhuset tilbake fra Akerselva og redusere byggets høyde med 30 meter
sammenholdt med PBEs alternativ 3, har svært positive konsekvenser for Akerselva, parkbeltet på
begge sider av elva, og nærmiljøet for øvrig. Både vind- og solforhold bedres betraktelig i forhold til
PBEs alternativ 3. Både eksisterende boliger på Grønland og boligene som kommer til å erstatte østre
del av Galleri Oslo, vil eksempelvis få langt bedre solforhold med alternativ 4 enn med alternativ 3.
I PBEs foreløpige konklusjon i kapittel 5.4.5 omtales BYAs alternativ 4 slik (s. 202):
Plan- og bygningsetaten anser planforslaget for å være en god megler mellom høydene og
målestokken til Posthuset og Plaza og målestokken i Bjørvika. Planforslagets tilbaketrekking
fra Akerselva tilfører også området et raust, men sårt tiltrengt byrom.
Samtidig mener PBE at eiendommen tåler høyere utnyttelse, grunnet sin sentrale plassering,
og anbefaler derfor primært alternativ 3.
Vi er enige med PBE i at planforslagets tilbaketrekking fra Akerselva tilfører området «et raust, men
sårt tiltrengt byrom». Vi er derimot ikke enige med PBE i at eiendommen tåler en høyere utnyttelse.
Rådet for byarkitektur frarådet i sitt møte 18. juni 2019 den høye utnyttelsen i KLP Eiendoms to
alternativer for Biskop Gunnerus’ gate 14 B, og vedtok i den forbindelse følgende (dok. 144, s. 3):
For dette prosjektet er det særskilt viktig med fjernvirkning, siktlinjer og lokalklimatiske
forhold som vind-sol-skygge for vurdering av prosjektet. Argumentasjonen om at høy
utnyttelse er miljøriktig og bærekraftig byutvikling, kan ikke vektlegges som viktigere enn alle
de andre sammensatte og komplekse forhold. Det er avgjørende å balansere alle hensyn slik
at den totale utnyttelsen i området blir vurdert under ett, slik områdereguleringen legger
opp til.
Etter vårt syn er de ulike hensynene heller ikke balansert i tilstrekkelig grad i PBEs alternativ 3.
Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner oppfordrer PBE til å legge til side alternativ
3 og i stedet anbefale BYAs alternativ 4, etter at alternativet er justert i tråd med våre merknader.
Vennlig hilsen
Oslo Elveforum
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