PARKÅRER I

DE NYE REGULERINGSPLANER
FOR OSLO

Etter
sammenslutningen
Oslo
areal på over 450
km,2 men dette
område
omfatter store har
deler
av et
naturreservatene
i Oslomarka,
som
aldri skal bebygges. Det brutto bebyggelige areal for den nye kommunen
kan derfor settes til vel 140 km,2
det er da bykjernen med de omlig
gende distrikter og dalførene oppover mot Sørkedalen, Maridalen og
Østre Aker, og så hele Nordstrandplatået helt ut til Oppegård og Ski.
På dette bebyggelige areal bor det i dag 425 000 mennesker, dvs. en
boligtetthet på 3 personer pr. mål grunn i gjennomsnitt. Vi må regne
med å tillate en stigning til 5 personer pr. mål, og dette gir et tall på
700 000 innbyggere som maksimum innenfor Oslos nye grenser.
Innenfor de store byggeområdene skal det ligge boliger, forretnings
bebyggelse, industri, offentlige anlegg og dessuten skal vi ha åpne
arealer, parker, grønne beiter og friområder. Det er vanskelig å gå etter
skjema når det gjelder å skaffe et slags system i parkleggingen. I mange
hovedsteder har de fra gammelt fått innarbeidet parkringer på gamle,
nedlagte festningsvoller og vollgraver. Ved brede bulevarder langs
ringene og ved parkmessige avenyer som stråler ut fra sentrum har
disse byene fått et skjelett for utviklingen av parksystemet. Hos oss er
de geografiske forhold avgjørende for utformingen, og dessverre har
vi ingen bulevarder hverken i sentrum eller utkanten. Det er grunnen
til at det har vært så vanskelig å skaffe gode ringforbindelser for tra
fikken. Avenyer har vi, gud bedre, heller ikke. Våre hovedårer kryper
inn i sentrum i minst mulig bredde, mellom gammel elendig bebyggelse
og med et gjennomført fattigmannspreg over seg.
Likevel skulle det være mulig å få i stand et parksystem etter naturlige
terrengformasjoner så vi får et nett av åpne områder, grønne striper
og terrengdrag fra sjøsiden og helt opp til skogarealene i Oslomarka.
7

St. Hallvard. 1948.
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Seiv i de ytre, åpent bebygde strøk er dette meget nødvendig. Seiv villa
hager kan danne en sammenhengende barriere mellom strand og skog.
\De virker nok trivelige, grønne og åpne, men strøkene de ligger i mangler
så altfor ofte åpne fellesarealer, lekeplasser for småbarn, friområder
for ungdom og terreng hvor voksne kan ferdes fritt.
Boligstrøkene må begrenses i omfang og oppdeles i enheter med fritt
terreng mellom. Derved får man frigjort grunnen omkring liver enkelt
klump av bebyggelse, og disse bitene må organiseres til et sammenhen
gende nett av fritt landskap og parkdrag, og til dette nettet bør da også
de store parker og åpne arealer slutte seg, og det hele skal bindes sam
men med skog og mark, vassdrag og strandlinjer.
Det er nesten forferdende hva hovedstaden bar klart å forsømme i
denne retning i løpet av de siste 2—3 menneskealdre. Strandtomtene
er bebygd med private hus langs størstedelen av indre Oslofjord, elvene
er stengt ved privat bebyggelse, fabrikker og avfallstomter, innsjøer og
vann er ofte tett omkranset av hytter og eiendornmer. Turveier og ski
løyper fra byen og opp i marka stenges igjen og ødelegges av bebyggelse.
Og dette er ikke gamle synder, nei, det liar pågått helt til det aller siste,
og tendensen er sterk den dag i dag.
Noen av de beste naturlige parkdrag som noe landskap og noen by
kan ha, er elvedrag og elvebredder. Hvordan bar så disse naturrikdom
mer vært varetatt her i området?
Akerselva kan man vel neppe omtale i denne forbindelse. Den bar,
som Oskar Braaten sa, vært en flittig arbeidselv, og bærer spor av det.
Men seiv om den også i fremtiden må ha en del bedrifter liggende langs
kanten, er det ikke sagt at de skal bruke elva som rennestein. I middel
alderen brukte folk en renne midt i gaten til avfallsgrøft, kloakk og
søppelkasse. Dette er i dag ansett som uhygienisk. Men byen behandler
Akerselva på samme måte. Det hjelper lite om vi parklegger store strek
ninger langs den når det flyter tykke lag med illeluktende avfall fra
alle fabrikkene, foruten at hovedkloakker fosser rett ut i elva. Døde
dyr, lik, uhumskheter og søppel bæres åpent på elva ned igjennom Oslos
sentrale strøk. Det er en stor skam. Både byen og bedriftene burde til
pliktes å rense alt det vann de slipper ut, og destruere alt fast avfall
istedenfor å la det gå i elva.
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Hygiene i bybildet later i det bele meget tilbake å ønske. Vi må ba
spesialaksjoner for å hindre folk i å grise til. Rensligbeten ser ikke ut
til å ligge oss i blodet. I Paris er det å gå sin morgentur til kontoret en
sann fornøyelse bare av den grunn at gater, fortau og rennesteiner er
renvasket og skinnende nyskurt, mens en om morgenen i Oslo ser gatene
fulle av avfall, støvet gyver og den morgenfriskbet man seiv måtte ba
vært i besittelse av, blir fort kvalt i den skittenferdigbet som pre
ger byen.
Generalplanen av 1934 ble berømt på grunn av de planlagte skiveier
og parkstriper fra sentrum oppover til terrenget. Det var også park
striper langs en del av elvene. Hele Lysakerelva var således på planen
förutsatt å ligge i en bred parkstripe. Ikke desto mindre er det bygd
langs elva etter den tid. En av de vakreste og eiendommeligste sammen
bengende spaserturer man kan tenke seg så nær en stor by er simpelt
ben ødelagt. Ideen er vandalisert. Dette er en nærmest bevisstløs bånd
tering av uvurderlige goder. Det samme er tilfelle med de berømte ski
veier. Av grov uforstand og mangel på evne til å motstå trykk fra private
interesser bar man vært på vei til å skjære parkårene tvers over med
bebyggelse. Det er faresignaler mange steder, f. eks. ved forbindelsene
oppover mot Sørkedalen fra Smestad, fra Sagene til Langmyra, fra
Ekebergsletta til Østmarka. Forbindelsen fra Bekkelaget og Nordstrand
til Østmarka er ødelagt for lang tid siden, ber ligger det kilometerlange
barrierer av villagjerder og stenger kontakten mellom skog og sjø.
Nå bør kommunen sørge for at de muligheter som er, blir holdt åpne.
Det koster hverken arbeidskraft eller materialer, men det vil koste flere
og flere penger jo len,ger man venter.
Innenfor det nye Oslos grenser må nå kommunens egne etater ta seg
av disse spørsmål, mens det tidligere har vært en tendens til å skyve de
vanskelige saker over på generalplankomiteen for Stor-Oslo. Man bar
på den ene side beroliget seg med at denne komiteen tok seg av de store
linjer, men på den annen side har man disponert uten hensyn til general
planen. Oslo seiv må overta ansvaret for sin egen generalplan. Siden
krigen har Stor-Oslokomiteen fra 1934 fått et teknisk kontor, som har
tatt opp arbeidet med en revisjon av generalplanen, og det er utført et
godt arbeid i denne tiden. De skisser til en fornyet parkplan og sone-
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inndeling som skal vises her, er utført av dette kontoret. Men kontoret
og komiteen må utvide sin virksomhet også utenfor Oslo og Bærum.
Det må bli et samarbeid mellom alle kommimene i omegnen, og man
må ta sikte på å få en regionalplan eller en områdeplan. En slik plan
skal bl. a. arbeide med hovedtrafikklinjer, føring av kraftledninger,
nedslagsfelter for vann, bevarelse av jordbruksområder og drivverdig
skog. kulturelle minnesmerker og landskapspartier og friluftsarealer for
den voksende befolkningsmengde og de voksende krav til alburom.
De store naturområdene skal sikres sin überørthet, men med dette skal
kombineres en rekke hensyn som for byplanfolk er like viktige. Elek
trisitet skal ledes fram til bebygde punkter i hele regionen, nedslags
felter for vanntilførselen må fastlegges, men samtidig må det jevne
publikum få noenlunde lett adgang til skog, mark og strand. Ferie
bebyggelsen og hyttene i hele storområdet må under kontroll. Alle
strandlinjer ved sjø og innsjø, alle naturparker, turveier og vassdrag må
fredes for privat utstykning og bygging. Særlige områder må legges ut
til hyttebyer, teltplasser og turistetablissementer.
Et samarbeid mellom kommimene som får disse problemer inn på
livet er nødvendig for oss alle. Den store byen kan ikke fremme sine
egne planer uten hensyn til de mindre naboer. Men disse bør heller
ikke unødig vanskeliggjøre berettigede tiltak til beste for de store men
neskemengder som bor i byen. Vi kan ta et eksempel,
vannforsynin
gen. Menneskernengden i det regionale område vil vokse jevnt fram
over, og de vil trenge mer og mer vann. Større o,g større skogstrek
ninger og innsjøsystemer beslaglegges som nedslagsfelt. Samtidig blir
behovet for fri ferdsel i de samme distrikter sterkere. Men helserådet
forlanger forbud mot badning, fiske, teltslagning, bevarelse av gårds
bruk og opprettelse av serveringssteder i disse områdene. Det er klart
at vi her arbeider oss fram mot et punkt da disse hensyn tørner helt
sammen. Dette stadium er allerede nådd når det gjelder Østmarka. Og
så ligger Ski, Lørenskog, Nittedal, Asker osv. omkring og har de samme
problemer. Et regionalt samarbeid om vannforsyningen er den opplagte
losning. Samtidig skal vi se den ting i øynene at vi må la befolkningen
bruke også nedslagsfeltene til friluftsliv. Filtrerings- og vann-rense
anlegg må anlegges hvis det er nødvendig.
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Innen liver kommune i det regionale område vil da de lokale organer
ta for seg detaljarbeidet med planlqggingen av parker og friluftsarealer.
Men dette detaljarbeidet må baseres på en oversiktsplan innen kom
munen. Det er de første forarbeider til en slik oversiktsplan general
plankontoret nå bar utarbeidet.

Hva skal vi gjøre for å få reddet det som reddes kan? Det er jo
ikke nok å legge planer og trekke opp linjer på et papir. Noen må
også utføre planene. Vi må få en aktiv gjennomføring av de disposi
sjoner som reguleringen forutsetter. Vi har naturligvis parkvesen,
idrettsvesen, renovasjon og kloakkvesen til å sette i verk de arbeider
som skal til for byens hygiene, men disse er avhengige av de bevilgende
myndigheter. Det er likevel ikke her den største vanskelighet ligger.
Det det gjelder er for all fremtid å sikre arealene mot bebyggelse.
Det kan gjøres ved at kommunen kjøper opp de nødvendige grunn
stykker og eiendommer, men her kommer vi opp i store beløp. Det
er gjort en beregning av prisen på de friområder som generalplanen
av 1934 förutsatte, og det dreier seg om over 80 millioner kroner bort
sett fra selve Oslomarka, altså bare innen det egentlige byggeområde.
Kommunen bar allerede kjøpt opp svære deler av disse arealer, og
staten eier enda mer, tilsammen for over 45 millioner. Retten må sikres
i de nærmeste år, enten ved kjøp eller servitutter.
Vi må redde frilandsdragene opp igjennom de forskjellige bydeler.
Hvorfor har aldri noen laget en film som viser hvor intenst de er i
bruk både sommer og vinter. En finner sikkert ikke maken til syn
som når tusener av voksne og unge en vintersøndag går på ski fra tett
behyggelsen og opp over j order og engdrag mot skogen,
eller en vår
dag når ungdom og barneflokker boltrer seg i det fri terrenget, på
Frøenjordet, Torshovparken eller Ola Nar.
Vi må fremfor alt prøve å redde elvene fra ytterligere ødeleggelser.
Lysakerelva og Ljanselva har enda en sjanse. Vi må få private villa
hager vekk fra restene av Frognerelva, og Loelva kan for store deler
holdes frilagt i åpent landskap. Så har vi Akerselva. Den og de andre
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elvene i Oslo kunne være nok til en film for seg, en film som viser
både idyll og muliglieter, men også misbruk og vanhevd. Det ville
få folk til å sperre øynene opp. Det ville bli klart for enhver at det
er myndighetenes ufravikelige plikt å bevare og gjenvinne disse verdier
for de fremtidige Osloboere.

Ei'ik Rolfsen.
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