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NY VANNFORSYNING OSLO – DELOMRÅDE MØLLEPARKEN – MERKNADER VED BEGRENSET HØRING 
 
Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner har følgende merknader til de foreslåtte 
endringene for delområdet Mølleparken i det reviderte planforslaget for ny vannforsyning til Oslo:  
 
Ved offentlig ettersyn var Bydel Sagene, Byantikvaren og Bymiljøetaten sterkt kritiske til forslaget om 
å legge tunnelportalen i Mølleparken helt inntil Akerselva ved Nedre Vøyenfall. Dette er en kritikk vi 
deler. Bydelsutvalget i Bydel Sagene bemerket blant annet følgende i sitt vedtak (dok. 163): 

Bydelen mener at foreslått plassering av inngang til rømningstunnel ikke sikrer landskaps-
kvaliteter og kulturmiljøet i området. Anlegget bør plasseres på et sted som i større grad 
ivaretar landskap/terreng og omkringliggende kulturmiljø. Inngangen bør trekkes lengre sør 
og nærmere parkeringsanlegget, eller legges mot parkeringsplassen vest for Thorvald Meyers 
gate 5. […] Området har nasjonale kulturminneinteresser og kulturminner som er regulert til 
bevaring. 
 

Vi slutter oss fullt ut til følgende merknad fra Byantikvaren ved offentlig ettersyn (dok. 189): 

Rømningstunnelen er foreslått plassert tett på Akerselva ved Nedre Vøyenfallene, innenfor  
et område med nasjonale kulturminneinteresser i Kommuneplan 2015. Forslaget innebærer 
etablering av rømningstunnel med forstøtningsmur, synlig rømningsdør og rekkverk mellom 
elva og dagens tursti, og forutsetter omlegging av turstien lengre vekk fra elva og 
fossefallene. Byantikvaren er svært kritisk til å legge utgang fra rømningstunnel så tett på 
Akerselva innenfor et særdeles viktig kulturmiljø knyttet til Akerselvas industrihistorie. Vi 
fraråder derfor sterkt den foreslåtte plasseringen, og anbefaler at utgang fra rømningstunnel 
flyttes lengre bort fra elva og etableres øst for dagens tursti slik at kulturmiljøet langs elva 
beholdes uendret. 

 
Vi viser også til følgende viktige merknad fra Bymiljøetaten ved offentlig ettersyn (dok. 186): 

Det er lite […] ønskelig at tunnelportalen i Mølleparken legges inntil Akerselva, der de  
fleste i dag stopper for å betrakte og ta bilde av fossen. Her bør turveien fortsatt gå så  
nær elva som mulig. Portalen må legges vekk fra elva, og vekk fra bakken som blir brukt  
til aking og bakkeløp. 

 
Disse merknadene fra Bydel Sagene, Bymiljøetaten og Byantikvaren til delområdet Mølleparken 
er etter vårt syn fulgt opp på en god måte i det reviderte planforslaget ved begrenset høring. 
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Byantikvaren har da også i brev av 29. juli 2019 (dok. 281) anbefalt den nye lokaliseringen av 
tunnelåpningen. 
 
Vi støtter forslaget om å flytte tunnelportalen i Mølleparken fra skråningen ut mot Akerselva ved 
Nedre Vøyenfall til skråningen inn mot nedkjøringen til garasjen for Thorvald Meyers gate 5. 
  
Dette er etter vårt syn det beste stedet å plassere en tunnelåpning i Mølleparken, gitt at det blir 
minimal trafikk til og fra tunnelåpningen i driftsfasen. PBE skriver at «det tas sikte på at det ikke  
skal være trafikk til og fra atkomstportalen i Mølleparken i driftsfasen» (dok. 252, fil 1, s. 5), mens 
forslaget til reguleringsbestemmelser tillater atkomst «for drift og vedlikehold» (§ 2.2.1.6 Avkjørsel). 
 
Konsekvensene i anleggsfasen er imidlertid store, både med hensyn til støy og logistikk, og ikke minst 
fordi anleggs- og riggområdet økes med ca. 400 m2 slik at alt grøntareal øst for turveien i praksis vil 
bli utilgjengelig i anleggsperioden. Det er følgelig svært viktig at anleggsfasen blir så kort som mulig. 
 
Grøntarealene (anleggs- og riggområdene og uteoppholdsarealene for vannforsyningsanlegget) 
forutsettes opparbeidet til minst samme standard som i dag senest tre måneder, ikke seks eller tolv 
måneder (jf. § 1.4.1, § 5 og § 7.1 i forslaget til reguleringsbestemmelser), etter at det er gitt 
midlertidig brukstillatelse for vannforsyningsanlegget. 
 
Ved en glipp har alle som er blitt varslet ved begrenset høring, fått tilsendt feil plankart både for 
vertikalnivå 1 og 2, dvs. versjonene av 26. juni 2019 i stedet for versjonene av 1. juli 2019. Dette er 
uheldig ettersom det ikke er samsvar mellom plankart (hvor vannforsyningsanlegget betegnes A6)  
og planbestemmelser og planomtale i høringsbrevet (hvor det samme anlegget omtales som A5).  
I tegnforklaringen på plankartene omtales A1-A6 og A7-A8, i stedet for A1-A5 og A6-A7, som 
vannforsyningsanlegg. Alt dette er egnet til å forvirre leserne av høringsmaterialet. 
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