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Deresref.: Heidi Kristensen

VESENTLIGE VANNFORVALTNINGS SPØRSMAL _ BEKKELAGSBAS SENGET
VANNoMnÅng _ HØRINGSSVAR AKERSELVA
Akerselva har i mange år stått sentralti Oslo kommunesarbeid med elverehabilitering- ikke
minst fra lanseringenav prosjektetAkerselva miljøpark i 1986 og fram til dagensarbeid med
å styrkefiskelivet i elva med bl.a. bygging av fisketrappved Nedre Foss.Den økologiske
tilstanden i øwe halvdel av vassdragetkan karakteriseressom god/akseptabel.Rapportenpå
VAV-nettet den 18.januar 2013 som viser at vannkvalitet,bunndyrliv, fisk, edelkrepsog
elvemusling er brakt tilbake til sammetilstand som før det store klorutslippet i mars 201I,
taler sitt tydelige språk om en vellykket rehabilitering. Bl.a. på dennebakgrunn og med det
omfattenderehabiliteringsarbeidsom er i gang i kommunal regi, vil vi i dette høringssvaret
begrenseoss til følgendekommentarer:
1. Etablering av biotoper som ikke berøres av plutselige forurensningsutslipp i
hovedelva: Akerselva er erfaringsmessigdessverresåpasssterkt utsatt for uventede
forurensningsutslippat enbør sørgefor gjenåpningav sidebekkereller etablering av bukter,
sidedammer,der det er mulig å skapebiotoper som ikke rammes like sterkt av plutselige
forurensningsutslippsom selve elvestrengen.Dette vil gjelde primært for nedre halvdel av
elva, som oftest rammes av slik forurensning.De stedenedet kan være aktuelt å vurdere for
gjenskapingav slike biotoper, er ved utløpeneav de rørlagteAkersbekken/Ilabekken,
foruten i utløpenetil småbekkenefra øst i
Torshovbekken,Grefsenbekken/Sandakerbekken,
Nydalen.Langsnoen av dissebekkenebørdet ogsåvurderespartiellegjenåpningerså vel av
økologiske som identitetsskapende,estetiskegrunner.Videre bør Engebråtbekken,
Myrerbekken og Fjellstadbekkenvurderesmed henblikk på partielle gfenåpningerut fra de
sammevurderinger. Partiell gjenåpningav en lukket overvannsbekk- om den er aldri så liten
- vil lette publikums/frivillighetens innsatstil fordel for vannmyndighetenbetydelig nar det
gjelder å overvåke bekkensvannkvalitet.
2. Renseprosjektet Midgardsormen forutsettesfullført slik at forholdene for fiskelivet
forbedresbådehva gjelder utlegging av gytegrusog etablering av beskyttedegyteplasser,
herundersnarlig etableringav fisketrappaved Nedre Foss,på sikt også ved Øvre Foss.Vi
anserat arbeidetmed nødvendigebiotopforbedringerer godt ivaretatt gjennom det arbeid
kommunen utfører ved hjelp av de tre arbeidsgruppenesom er nedsattfor å løse aktuelle
utfordringer.
3. Gjenåpning mellom Vaterland vannpark og Operaen: Det helt storebyplangrepsom
forventes av hovedstadeni vann-, elve- og bekkelandetNorge, har Oslo Elveforum uttrykt
gjennom slagordetAHA til Bjørvika. Dette innebærermålet om å åpneAlnaelva,
Hovinbekken og Akerselva i selvfall til sjøen.
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Illustrasjonennedenunderviser en prinsippløsning for gjenåpningav Akerselva mellom
Vaterland vannpark og sjøen.Den er resultatetav en nordisk charrettei2009 i regi av Planog bygningsetaten.

Denne prinsippløsningenble nedfelt i Plan- og bygningsetatensforslag til områdeprogramfor
Oslo S da forslagetble lagt ut på høringi2010, med en 85 m bred blågrønnkorridor langs
Akerselva. Den blågrønnekorridoren ble omtalt slik i planforslaget.
Akerselva som overordnetblågrønn struktur i Oslo forlenges og styrkes gjennom
programområdet.Elva skal åpnesfra Vaterlandsparkentil sporområdetpå samme
måte som Bjørvikaplanen viser åpning fra sørsidaav sporområdetog ut i fiorden. For
å videreutvikle grønnstrukturog for hsørge for utlufting skal elva ligge i en
tilsvarendebred konidor fri for bebyggelse.
I områdeprogrammetfor Oslo S foreslo PBE å rive Galleri Oslo og å fierne Nylandsbruapå
strekningenfra Hausmannsbru til Schweigaardsgate. Oslo Elveforum har støttethelhjertet
opp om PBEs forslag om en 85 m bred byggefri bltryrønnkorridor langs Akerselva fra
Vaterland til fiorden, noe som forutsetterat hele eller deler av Galleri Oslo rives. Vi har sterkt
anbefalt at Nylandsbrua rives i sin helhet, dvs. ogsåpå strekningenfra Schweigaardsgate til
Dronning Eufemias gate.Vi har videre understreketviktigheten av at Akerselva reelt åpnes
bådepå nordsidenog sørsidenav jernbanenssporområde,dvs. at man ikke velger løsninger
med kunstige vannspeil som skal illudere en gjenåpnetAkerselv. Nærmere argumentasjonog
begrunnelsefra vår side finnes i følgende dokumenterunder "Høringsuttalelser" på Oslo
Oslo S, 2011-05-12Biskop
Elveforumshjemmeside(www.osloelveforum.no):2012-01-27
gate
og 2010-03-01Oslo S.
l4B,20ll-02-06 Akerselvallmenningen
Gunnerus'
Øverstpå nesteside har vi illustrert med rødt hvordan korridoren langs Akerselva må
avgrensesfor å sikre ambisjonenom en 85 m bred byggefri blhgrørrr korridor langs elva. På
vestbreddenav Akerselva må det ikke tillates noen form for bebyggelseøstenfor en linje
trukket fraØstre veggliv på Oslo Plazaslave østbygningtil østreveggliv på Oslo Atrium. For
å opprettholdedagens85 m brede korridor mellom Oslo Atrium og PWC-bygget må det ikke
oppføresnoe bygg i felt A14 i Bjørvikaplanen.
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Illustrasjonennedenunder,lagetav arkitekt Arne Sødalfor Oslo Byes Vel, viser hvordan
områdetfra Vaterlandsparken
til sporområdetkan bli seendeut når Nylandsbruaog deler av
Galleri Oslo rives. På lengresikt bør sporområdetsenkesfor å få en full gjenåpningav elva.
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4. Gangforbindelse langs Akerselva under jernbanesporenepå Oslo S. I samsvarmed det
som Oslo bystyre har vedtatt i $ 16.3 i reguleringsplanenfor Bjørvika,har Oslo Elveforum
gitt RambøllNorge AS i oppdragålage en illustrert mulighetsstudiefor en gang- og
sykkelforbindelselangs Akerselva underjernbanesporenepå Oslo S. Rapportenviser at dette
er mulig. Dermed vil det kunne etableresen sammenhengende
vandringsledlangs Akerselva
fra sjøenved Operaentil Maridalsvannet.Rambølls rapport "Vitalisering av nedre del av
Akerselva" av mars 2008 vedlegges.
Forut for dette arbeidethadde Oslo Elveforum i et notat gitt uttrykk for sitt ønskeom en gangog sykkelforbindelselangs elva underjembanesporenemed følgende litt svulmende
formulering: Vi har et stille håp om at "Den nye operapassasjen"vil påkalle interesseblant
kreative sjeler ikke bare blant arkitekter. planleggereog Oslo-guider. men også innen områdenestille båtsport.operamusikkog sang"bildende kunsVfreskomaling/installasjonskunst
langs vegger og tak. lyskunst og vannkunst.
Oslo Elveforum anmoderom at arbeidetmed å planleggedennegangforbindelsenigangsettes.
Fra gangforbindelsenlangs Akerselva bør det etableresoppgangertil alle plattformenepå
Oslo S. Dermed vil plattformenekunne matesbåde nordfra og sørfra noenlundemidt på
plattformene.Eksisterendekulvert på tvers av sporområdetved Akrobaten lenger øst bør også
benyttessom oppgangertil plattformene.Dette vil radikalt lette passasjertrykketpå Oslo S og
bidra til reduserttidsbruk for passasjereneved at de kan ta seg inn på plattformene den veien
de kommer fra, og ut den veien de skal.
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