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Akersbekken og Torshovbekken er Akerselvas to klart største sidebekker. 
Torshovbekken, også kalt Rodeløkkbekken og Disenbekken, er 5 km lang. 
Torshovbekken har sine kilder i Grefsensåsen. Den er fortsatt kun et lite 
bekkesig der den forsvinner under Ymers vei 17. Herfra er bekken rørlagt hele 
veien. På kartet ser vi bekkens historiske trasé på den 4 km lange strekningen 
fra Tonsen kirke til Nybrua, der bekken tidligere rant ut i Akerselva. Nå er den 
koblet på Midgardsormen slik at vannet ledes til Bekkelaget renseanlegg.   
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Torshovbekken har et stort gjenåpningspotensial. Den største utfordringen for 
en gjenåpning av bekken er at Torshovbekken er en del av AF-systemet, og at 
vannet må separeres for å oppnå full gjenåpning av bekken. Separering krever 
omfattende og kostbare tiltak, slik at åpen overvannshåndtering også vurderes. 
 
De fysiske/topografiske forholdene ligger godt til rette for en bekkeåpning.  
På strekningen fra Tonsen kirke til Nybrua skaper bygninger og infrastruktur få 
utfordringer. Her bør det være mulig å gjenåpne 80–90 % av bekkestrekningen.  
 
Det meste av bekken kan åpnes gjennom friområder og store parkområder som 
Muselunden, Torshovdalen og Sofienbergparken langs allerede eksisterende 
turveier og gangveier. Langs Københavngata og på det 500 m lange partiet fra 
Sofienberggata til Nybrua må bekken åpnes i mer urbane omgivelser. 
 
Gjenåpning kan i all hovedsak skje i bekkens historiske løp, men i enkelte 
partier er det behov for eller ønskelig å sideforskyve bekken noe. 
 

Delstrekning 1 – Bekkeåpning fra Tonsen kirke til Muselunden  

Bekken bør åpnes fra friområdet nordvest for Tonsen kirke, det vil si fra, og 
langs, grensen mellom bydelene Bjerke og Nordre Aker. Fra Disengrenda 30 bør 
en overveie å åpne bekken sørover i friområdet ned til Turvei D1 og la bekken 
følge turveien videre sørvestover til Disenveien 19 gjennom eksisterende 
friområde i stedet for å benytte den historiske traseen mellom Disengrenda og 
Disenveien som ikke vil kunne gi noen full bekkeåpning på denne strekningen. 
 
Videre ned mot Muselunden åpnes bekken i sin historiske trasé i friområdet 
langs Turvei D1. I søndre del av Muselunden bør bekken sideforskyves i et drøyt 
100 m langt parti for ikke å komme i konflikt med den østre av fotballbanene. I 
Muselunden bør de to vestre av de tre sidebekkene til Disenbekken åpnes i sine 
historiske traseer opp til Åsensvingen og Haraldsheim vandrerhjem. 
 

Delstrekning 2 – Bekkeåpning fra Muselunden til Torshovdalen 

For å forsere den 150 m lange barrieren mellom Muselunden og Torshovdalen 
som jernbanesporene, trikkesporene, T-banesporene og seksfeltsveien Ring 3 
tilsynelatende representerer, vil det trolig være best å forskyve bekketraseen 
noe mot nord på en ca. 100 m langs strekning fra Ring 3 og vestover. 
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Torshovbekken ligger i dag i rør (i en 800 mm AF-ledning) i bekkens historiske 
trasé under Hans Nielsen Hauges gate 43 og 37. Bekkens historiske trasé er 
rødprikket på kartet under, mens vårt forslag til ny trasé i hovedsak er vist med 
heltrukken rød strek. 
 
 

 
 
 
Som det fremgår av kartet, foreslår vi å åpne bekken langs Turvei D1 fra 
Muselunden ved Sinsen trikkeholdeplass og vestover langs sørsiden av Hans 
Nielsens Hauges gate fram til nr. 37D og videre sørvestover ned Torshovdalen. 
 
Bekken må føres under trikkesporene ved Sinsen holdeplass og under rampa 
ned fra og rampa opp til Ring 3 (enten i rør eller åpent under bruer), men kan 
ellers åpnes i dagen på hele strekningen under seksfeltsveien Ring 3 og videre 
vestover til jernbaneundergangen for Hans Nielsens Hauges gate. Fortauet på 
sørsiden av veibanen er her så bredt at en bør kunne ta noe av fortausbredden 
for å gjenåpne bekken. Alternativt kan bekken gå i rør under fortauet det korte 
partiet under jernbanesporene. Under T-banesporene og videre vestover langs 
Hans Nielsen Hauges gate 37 er det uproblematisk å gjenåpne bekken.  
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Delstrekning 3 – Bekkeåpning gjennom Torshovdalen  

Ned gjennom Torshovdalen bør bekken åpnes i sin historiske trasé på hele den 
1 000 m lange strekningen ned til kryssingen av Mailundveien/Fagerheimgata 
ved Rosenhoffgata, bortsett fra i det 200 m lange partiet mellom Edvard Griegs 
allé 15B og Sigurd Lies gate 25. Her bør bekken åpnes i friområdet langs 
sørøstsiden av gang- og sykkelveien (Turvei D1). For å gi bedre plass til bekken 
og unngå et større terrenginngrep kan denne gang- og sykkelveien med fordel 
forskyves 3–5 m vestover i et kort parti der terrenget stiger kraftig mot øst. 

Helt i søndre del av Torshovdalen bør det etableres dam/fordrøyningsanlegg. 

 
Delstrekning 4 – Bekkeåpning fra Rosenhoff til Kirsten Hansteens plass  

Bekkekryssingen under Fagerheimgata/Mailundveien bør skje nedenfor 
Rosenhoffgata. Én mulighet er å legge bekken i turveiundergangen (enten 
åpent eller under bakken) og la bekken følge turveiens buktninger i friområdet 
ned til tennisbanene eller la den skjære direkte gjennom friområdet. Begge 
løsningene innebærer terrenginngrep. En annen mulighet er å la bekken gå i rør 
under Fagerheimgata lengre opp mot Rosenhoffgata, og i rør gjennom de to 
små friområdene ned mot tennisbanene, og først åpne bekken etter at den har 
krysset under Turvei D1 rett øst for tennisbanene. 
 
Videre ned til Chr. Michelsens gate (Ring 2) bør Torshovbekken gjenåpnes i 
grøntområdet mellom de tre tennisbanene og turveien, dvs. legges langs 
nordvestsiden av Turvei D1. I det siste partiet ned mot turveiundergangen 
under Chr. Michelsens gate kan det etableres en mindre foss eller noen stryk i 
den bratte skråningen. Bekken kan legges i selve turveiundergang (enten åpent 
eller under bakken). Dagens 1 300 mm AF-ledning kan eventuelt benyttes 
dersom overvann og spillvann separeres.  
 
Videre ned mot Kirsten Hansteens plass bør bekken åpnes langs nordvestsiden 
av eksisterende turvei gjennom parkdraget. Den nye boligblokka i Dælenengata 
36 (D36-Green House) har dessverre redusert det brede grøntdraget i Harald 
Hals’ byplan av 1929 til ei smal grøntstripe, slik at turveiens bredde vil måtte 
redusere for å kunne åpne bekken mellom Dælenengata 36 og Københavngata 
18. Alternativt må turveien forskyves mot sørøst, dvs. inn på eiendommene 
Københavngata 14–18. Nedenfor dette trange partiet er parkdraget så bredt at 
en kan vurdere å etablere dammer både ovenfor og på Kirsten Hansteens plass. 
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Illustrasjonen under viser aktuell gjenåpningstrasé fra Fagerheim tennis ned til 
Kirsten Hansteens plass og en mulig trasé videre ned til Sofienbergparken. 
 

 
 
Delstrekning 5 – Bekkeåpning fra Kirsten Hansteens plass til Sofienbergparken 

Fra Kirsten Hansteens plass ledes Torshovbekken i dag under Malmøgata og 
under Grünerhallen og dagens kunstgressbane i en kulvert fra 1885 (en 1330 
mm AF-ledning). Etter forslag fra Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas 
Venner er det i planforslaget for Dælenenga idrettspark (Seilduksgata 30), som 
bystyret vedtok 25. oktober 2017, lagt inn en bestemmelse om bekkeåpning: 
«Torshovbekken kan gjenåpnes innenfor bestemmelsesgrense som vist på 
plankartet. Bekken skal legges slik at den ikke kommer i konflikt med 
eksisterende trerekke i Københavngata.» Plankartet gjengis på neste side. 
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Gjenåpning av bekken tillates mellom den stiplete bestemmelsesgrensen og 
plangrensen mot Københavngata i sørøst. Det skraverte området på kartet er 
sikringssonen for eksisterende kulvert. Dette er i tråd med vårt forslag fra mars 
2016, jf. plankartet under hvor vi med rødt la inn forslag til trasé for gjenåpnet 
bekk og med sorte prikker viste dagens kulvert. I ettertid har vi foreslått at 
bekken i stedet åpnes i selve Københavngata, vist med blått på kartet under.  
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For å unngå å måtte legge bekken langt nede i skråningen langs Dælenenga 
idrettsplass foreslo vi i mars 2016 at Københavngatas tverrsnitt reduseres ved å 
fjerne parkeringsplassene på nordvestsiden av gata (bilplassene på sørøstsiden 
kan opprettholdes). Bekken kan da åpnes på nordvestsiden av den flotte 
trerekka langs gata uten å måtte ta i bruk store deler av skråningen. Dagens 
fortau ville da måtte flyttes til den andre siden av trerekka. 
 
Løsningen er trang og gjenåpnet bekk vil kunne komme i konflikt med rotsonen 
til enkelte av trærne langs Københavngata. Et bedre alternativ er derfor å åpne 
Torshovbekken i selve Københavngata, jf. den blå bekketraseen på plankartet 
på forrige side. Det vil være uproblematisk for avviklingen av biltrafikken å 
stenge Københavngata for biler fra Malmøgata ned til Seilduksgata, fjerne 
asfalten i gata, opparbeide gata som et parkbelte mellom dagens to rekker av 
trær, anlegge turvei og åpne Torshovbekken midt i det nye parkbeltet.  
 
Bekken kan åpnes i Københavngata også videre ned til Helgesens gate og 
Sofienbergparken. Kjøring til eiendommene kan fortsatt tillates i den nedre 
delen av Københavngata, og via Karlstadgata og Seilduksgata. 
 
Nederst i Københavngata kan bekken ledes i rør under Helgesens gate og åpnes 
i sin historiske trasé gjennom Sofienbergparken. Fra gatelegemet i Helgesens 
gate ned til gatelegemet i Sofienberggata faller terrenget med 4,5 m (fra kote 
22,0 til kote 17,5) slik at bekken om ønskelig kan legges høyt i terrenget i den 
nedre delen av Sofienbergparken. I den søndre delen av Sofienbergparken bør 
det etableres en større dam med et fordrøyningsbasseng. 
 
På kartet på neste side er Torshovbekkens og sidebekkenes historiske traseer 
lagt inn på dagens kartverk, basert på Næsers kart fra 1860, på strekningen fra 
Malmøgata rett nord for Grünerhallen til der hvor Torshovbekken tidligere rant 
ut i Akerselva, dvs. rett ovenfor Nybrua. 
 
I det nordvestre hjørnet av Sofienbergparken bør den gamle sidebekken til 
Torshovbekken gjenåpnes i tilnærmet historisk trasé opp til Gisle Johnsons 
plass. Denne sidebekken vil kunne håndtere overvann fra Birkelunden, som 
renner ned Birkelundgata og Toftes gate.  
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Delstrekning 6 – Bekkeåpning fra Sofienberggata til Akerselva 

Den urbane strekningen fra sørsiden av Sofienbergparken til Nybrua er det 
partiet av Torshovbekken som er vanskeligst å gjenåpne.  
 
Torshovbekken går i dag under Sofienberggata 19 i felles ledning med spillvann 
(en 1600 mm AF-ledning), i en gammel natursteinskulvert fra 1875. I den ferske 
detaljreguleringsplanen for Sofienberggata 19 mfl. (Mills-kvartalet) er det 
dessverre ikke stilt krav om gjenåpning av Torshovbekken ned til Schæffers 
gate, kun krav om lokal overvannshåndtering.  
 
Ved en separering av avløpsnettet ville det ha vært mulig å åpne kulverten 
gjennom mesteparten av kvartalet, alternativt utvide planlagt kjøreatkomst 
gjennom Sofienberggata 23 noe i bredden for å gi plass til Torshovbekken slik 
at den kan gå åpen i dagen gjennom hele Mills-kvartalet. Et tredje alternativ er 
selvsagt å åpne bekken ut mot hjørnet av Toftes gate og Sofienberggata i 
sørvest, for deretter å føre bekken sørover langs Toftes gate. Det forutsetter 
imidlertid at tverrsnittet for Toftes gate tilpasses en bekkeåpning.  
 
Fra Schæffers gate ned til Schous plass er det små muligheter for å gjenåpne 
bekken i dens historiske trasé. Her må bekken fortsatt gå i kulverten fra 1875 
dersom bekken ikke åpnes langs Toftes gate. Dersom vannet ikke separeres, og 
bekken ikke gjenåpnes fra Sofienberggata til Schous plass, kan en vurdere å 
legge en overvannsledning innvendig i AF-ledningen på denne strekningen. 
 
Kartet på neste side viser Torshovbekkens historiske trasé (heltrukken rød 
strek) og alternative gjenåpningstraseer (rødstiplet strek) fra Nordre gate til 
Nybrua. 
  
Over Schous plass bør Torshovbekken åpnes fra det nordøstre hjørnet av 
plassen og ned til den søndre delen av parkområdet. Bekken bør legges langs 
sørøstsiden av dagens gangdiagonal. På Schous plass lå det tidligere en dam 
som ble benyttet som skøytebane vinterstid av ungene på Grünerløkka. 
Dammen ble fylt igjen i 1887 da det ble anlagt park på Schous plass. Når bekken 
gjenåpnes over Schous plass, bør en vurdere å reetablere dammen. 
  
Fra Schous plass til Nybrua er det flere mulige gjenåpningstraseer for bekken, jf 
kartet på neste side. 
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Etter at trikkeholdeplassen nederst i Thorvald Meyers gate er blitt nedlagt, er 
Thorvald Meyers gate fra Korsgata til Nybrua en mulig gjenåpningstrasé for 
Torshovbekken. Jf. at Thorvald Meyers gate er langt bredere sør for Korsgata 
enn nord for Korsgata. Avstanden mellom trikkeskinnene og fasadelivet langs 
østsiden av gata er så stor at det her er plass både til en gjenåpnet bekk og et 
bredt fortau uten å måtte legge om trikkesporene. Jf. den vestligste traseen på 
kartet på forrige side. I det pågående planarbeidet for Thorvald Meyers gate er 
det ikke vurdert å åpne Torshovbekken i Thorvald Meyers gate. 
 
Kartet på forrige side viser også to alternative traseer for åpning av bekken fra 
Schous plass til Akerselva. Begge traseene er lagt i det nordre portrommet inn 
til Schous-kvartalet. For å kunne opprettholde portrommet som kjøreatkomst 
må bekken legges under bakken. Avvikles kjøreatkomsten, vil det være plass til 
både gangveien og en åpen bekk i portrommet. 
  
Innvendig i kvartalet kan Torshovbekken åpnes enten inn mot bygningene langs 
Thorvald Meyers gate eller inn mot bygningene langs Herslebs gate. Velges den 
siste løsningen, bør bekken åpnes langs sørøstsiden av Trondheimsveien 2B, 
føres under veien og åpnes ut mot Akerselva nedstrøms Nybrua. Velges den 
første av disse to løsningene, vil det med dagens bruk av bygningene langs 
vestsiden av gårdsrommet kun være mulig med en delvis åpning av bekken. 
Bekken kan da alternativt ledes ut i Thorvald Meyers gate mellom nr. 76 og 78 
eller ut gjennom portrommet i Trondheimsveien 2C. Dette portrommet 
benyttes i dag ikke som kjøreatkomst. 
  
Fra Ruth Reeses plass på sørvestsiden av nr. 2C kan bekken enten føres under 
Trondheimsveien og åpnes ut mot Akerselva nedstrøms Nybrua eller føres 
under Thorvald Meyers gate og åpnes ut mot Akerselva oppstrøms Nybrua. 
Legges Torshovbekken langs østsiden av Thorvald Meyers gate fra Korsgata og 
ned, kan bekken åpnes oppstrøms eller nedstrøms Nybrua. 
 
Gjennom Schous-kvartalet vil den beste løsningen antakelig være å åpne 
Torshovbekken inn mot bygningene langs Herslebs gate. Vann- og avløpsetaten 
vil da få et utstillingsprosjekt for bekkeåpning i sin egen bakgård. Hvorvidt 
bekken må legges oppå eksisterende terreng gjennom mesteparten av Schous-
kvartalet, eller om den kan legges dypere gjennom store deler av kvartalet, må 
undersøkes nærmere ved å se på kjellerplanen for den indre delen av kvartalet. 
 


