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PLANFORSLAGET FOR BRENNERIVEIEN 11 BØR ENDRES FØR DET OVERSENDES BYSTYRET
Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner har følgende merknader til planforslaget for
Brenneriveien 11 etter oversendelse til politisk behandling:
•

•

•

•

•

•

•

På plankartene bør grensen mellom arealformålet bebyggelse og anlegg og arealformålet
grønnstruktur justeres slik at formålsgrensen havner minst 6 meter vest for, subsidiært
følger, granittmuren langs Akerselva, og ikke følger eiendomsgrensen mellom gnr. 208
bnr. 65 og gnr. 999 bnr. 1.
Byggegrensen bør trekkes betydelig lenger tilbake fra granittmuren langs Akerselva, jf. at
avstanden fra granittmuren/elvekanten til byggegrensen kun er 1,8–5,8 meter langs hele
den mer enn 50 meter lange byggegrensen for bygg D, E og F mot elva.
Det er spesielt viktig at bredden på det byggefrie beltet mellom granittmuren/elvekanten
og bygg F økes, jf. at avstanden mellom granittmuren og bygg F er helt nede i 1,8 meter på
det smaleste helt oppe ved Grünerbrua, og at det er bygg F som bidrar mest til å blokkere
utsynet mot sør fra turveien langs Akerselva ved fossen ved Nedre Foss gård.
Vi støtter PBEs argumentasjon mot byggehøydene i forslagsstillers alternativ 1, men mener
at det er helt nødvendig å redusere byggehøydene også i PBEs alternativ 2. Byggehøydene
for bygg D og F (helst også bygg C) bør reduseres med én etasje, fra kote 28 til kote 25.
Skulle byrådet ikke ønske å redusere byggevolumet mer enn det som følger av å trekke
byggegrensen for bygg D, E og F lenger vekk fra granittmuren/elvekanten, anbefaler vi at
bygg Bs mønehøyde økes fra kote 25 til kote 28 slik at det likevel blir mulig å redusere
mønehøyden for bygg F fra kote 28 til kote 25.
For å sikre at takflatene på byggene skråner tilstrekkelig ned mot Akerselva i øst for bygg A
og D, mot Brenneriveien 9 i sør for bygg B og mot Grünerbrua/Akerselva i nord for bygg F,
er det helt nødvendig at minimumskravet til takhelning for disse byggene i bestemmelsene
(§ 2.1.4 for alternativ 1, § 2.4 for alternativ 2) økes fra 8 grader til minimum 20 grader.
Plankart og planbestemmelser for begge alternativene bør kvalitetssikres før plansaken
oversendes bystyret, jf. eksempelvis manglende samsvar mellom eiendomsangivelsene i
planbestemmelsene og plankartene, feilaktig angivelse av to gårdsnumre på plankartene,
uteglemmelsen av gnr. 999 bnr. 1 både i planforslag (nøkkelopplysningene på s. 10 og 12),
planbestemmelser og plankart, og feil datoangivelse for plankartene i bestemmelsene.

Merknadene utdypes nedenunder.
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Formålsgrensen bør legges vest for, subsidiært følge, granittmuren langs Akerselva
I innspillsbrev av 22. august 2016 i forbindelse med bestilling av oppstartsmøte for Brenneriveien 11
ba Bymiljøetaten om at «hele 20-metersbeltet» langs Akerselva «reguleres til formål spesialområde
naturvern, eventuelt [at] nærmeste 10 meter til elven skal reguleres til spesialområde naturvern og
andre 10 meter til friområde». Bymiljøetaten viste til at «kantsoner bør bevares og utvides der dette
er mulig» og at «turveier bør legges et stykke unna elva for å sikre vegetasjonsbeltet ned mot denne»
(PBE-sak 201608760, dok. 11).
I innspillsbrev av 3. oktober 2016 til oppstart av detaljregulering for Brenneriveien 11 støttet Oslo
Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner (dok. 21) forslaget fra Bymiljøetaten om å øke
bredden på eksisterende kantsone og regulere hele 20-metersbeltet til formål friområde og formål
spesialområde naturvern. For å sikre et tilstrekkelig bredt vegetasjonsbelte langs Akerselva anbefalte
vi at et i all hovedsak 8–12 meter bredt belte (noe smalere i noen få og korte partier), målt fra
vannkanten ved høyeste vannstand for tiårsflommen i elva, dvs. fra granittmuren, reguleres til
spesialområde naturvern, og at resten av 20-metersbeltet reguleres til friområde.
Bymiljøetatens og vårt forslag om å utvide bredden på kantsonen ble avvist både av forslagsstiller og
PBE, jf. deres kommentarer på s. 78–79 i planforslaget (dok. 100, fil 1), og følgelig ikke innarbeidet i
planforslaget da det ble lagt ut til offentlig ettersyn i oktober 2017. Ja, selv deler av arealet utenfor
granittmuren mot elva ble foreslått regulert til bebyggelse og anlegg på plankartet, til tross for PBEs
forsikringer om at «eksisterende friareal videreføres med hensynssone for å bevare eksisterende
vegetasjon» (s. 78).
Hvorvidt Bymiljøetaten forfulgte temaet ved offentlig ettersyn, vet vi ikke, ettersom Bymiljøetatens
merknadsbrev (dok. 71) ble unntatt offentlighet. Vi kommenterte imidlertid dette utførlig på s. 2–5 i
vårt merknadsbrev av 24. november 2017 ved offentlig ettersyn. I merknadsbrevet (dok. 77), som
vedlegges, skrev vi blant annet (s. 2–3):
Både på reguleringskartet for alternativ 1 og alternativ 2 er deler av arealet som foreslås
regulert til bebyggelse og anlegg, lagt utenfor granittmuren mot Akerselva, dvs. ute i
området med eksisterende kantvegetasjon som selvsagt i sin helhet må reguleres til
hensynssone H560 Bevaring av naturmiljø. Det gjelder ei smal stripe langs bygg D, men
enda viktigere, et stadig bredere område langs bygg F opp mot Grünerbrua i nord.
På reguleringskartet for alternativ 2 har vi […] med rødt vist hvor granittmuren går. Ved det
nordøstre hjørnet av bygg F er avstanden mellom byggegrensen og granittmuren kun 1,8 m,
mens den delen av bestemmelsesområde BG3 som ligger innenfor granittmuren, her kun er
ca. 1,0 m bred. Vi viser her til § 8 i reguleringsbestemmelsene hvor det fremgår at det skal
opparbeides en allment tilgjengelig turvei langs Akerselva med en minimumsbredde på 2,5 m
mellom bestemmelsesgrense 3 (BG3) og granittmuren. Å føre fram en 2,5 m bred turvei i et
parti som kun er 1,0 m bredt lar seg ikke gjøre med mindre en lar turveien krage ut over
granittmuren på elvesiden.
Forslagsstiller kommenterer dette slik (planforslaget, s. 91):
Korrekthet av posisjon av eksisterende mur er innmålt av landmåler og dobbeltsjekket av
både forslagsstiller og LARK før innsendelse av oppdatert planforslag.
For å sikre at minimumsbredde på 2,5 m kan realiseres rundt byggets hjørne mot brua, er
bestemmelsesområde for stien […] utvidet noe i oppdatert plankart.
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Vi har ikke påstått at eksisterende mur (granittmuren) er innmålt feil på plankartene. Det vi har
påstått, er at på plankartene «er deler av arealet som foreslås regulert til bebyggelse og anlegg,
lagt utenfor granittmuren mot Akerselva, dvs. ute i området med eksisterende kantvegetasjon».
Både på plankartene ved offentlig ettersyn og på de reviderte plankartene ved oversendelse til
politisk behandling er grensen mellom arealformålet bebyggelse og anlegg og arealformålet
grønnstruktur (friområde, hensynssone H560 Bevaring naturmiljø) lagt i eiendomsgrensen mellom
gnr. 208 bnr. 65 og gnr. 999 bnr. 1, og ikke langs granittmuren, dvs. ikke langs skillet mellom
eksisterende kantvegetasjon på utsiden/elvesiden av granittmuren og eksisterende gressplen på
innsiden av granittmuren.
På plankartet for alternativ 1 ved oversendelse til politisk behandling har vi under, slik vi også gjorde
ved offentlig ettersyn, lagt inn granittmuren med rød heltrukken strek langs bygg D, E og F.
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Som det fremgår av plankartet på forrige side, er avstanden mellom granittmuren og byggegrensen
fortsatt kun 1,8 meter ved det nordøstre hjørnet av bygg F. Av plankartet fremgår det videre at
grensen mellom arealformålet bebyggelse og anlegg og arealformålet grønnstruktur ligger hele
2,6 meter utenfor granittmuren oppe ved Grünerbrua.
Indirekte innrømmer da også forslagsstiller 1) at formålsgrensen er havnet godt utenfor granittmuren
mot elva ved bygg F, 2) at vi viste korrekt beliggenhet av granittmuren i merknadsbrevet ved offentlig
ettersyn (dok. 77), og 3) at avstanden mellom granittmuren og det nordøstre hjørnet av bygg F kun
er 1,8 meter. Annerledes kan det ikke tolkes når forslagsstiller før oversendelse til politisk behandling
har funnet det nødvendig å utvide bestemmelsesområdet for turveien på plankartet med 1,5 meter
mot vest ved det nordøstre hjørnet av bygg F «for å sikre at minimumsbredde på 2,5 m kan realiseres
rundt byggets hjørne mot brua» (planforslaget, s. 91).
Utvidelsen har skjedd ved at deler av bestemmelsesområdet for turveien nå er lagt vest for den østre
byggegrensen for bygg F, dvs. under det planlagte bygget. For å sikre en minimumsbredde på 2,5 m
ved det nordøstre hjørnet av bygg F hvor kun 1,0 m av bestemmelsesområdet for turveien lå vest for
granittmuren ved offentlig ettersyn, er bestemmelsesområdet for turveien utvidet vestover ikke bare
med 0,8 m fram til byggegrensen for bygg F, men også med ytterligere 0,7 m under selve bygget.
Samtidig er bestemmelsesområdet for turveien beholdt helt ut til eiendomsgrensen som markerer
skillet mellom arealformålet bebyggelse og anlegg og arealformålet grønnstruktur på plankartene. Jf.
teksten «#BG2 Turvei» helt opp mot Grünerbrua på utsiden/elvesiden av granittmuren på plankartet
på forrige side. Det er nærmest som om forslagsstiller forskutterer at deler av turveien til syvende og
sist likevel vil bli anlagt slik at den krager ut over granittmuren på elvesiden, slik at forslagsstiller kan
plassere bæresøylen for det nordøstre hjørnet av bygg F helt ut i byggegrensen mot nordøst, dvs. kun
1,8 m fra granittmuren. Med andre ord lenger ut mot Akerselva enn vist plassering av hjørnesøylen
på figurene på s. 52, 53, 96 og 99 i planforslaget til politisk behandling. Disse fire figurene, som ikke
er juridisk bindende for utbygger, viser for øvrig alle korrekt plassering av granittmuren og tydeliggjør
samtidig hvor trangt det blir rundt det nordøstre hjørnet av bygg F selv om hjørnesøylen ikke flyttes
helt ut til plankartenes byggegrense.
For å avskjære muligheten for at deler av turveien havner utenfor granittmuren mot Akerselva, må
avgrensningen av bestemmelsesområdet «#BG2 Turvei» endres på plankartet både for alternativ 1
og alternativ 2, slik at ingen deler av bestemmelsesområdet ligger øst for granittmuren langs elva.
For at PBEs påstand om at «eksisterende friareal videreføres med hensynssone» (planforslaget, s.
78) skal bli korrekt, må hensynssone H560 Bevaring naturmiljø utvides vestover på plankartet ved
bygg D og bygg F både for alternativ 1 og alternativ 2, slik at hensynssonen omfatter alt areal øst
for granittmuren.
Selv etter at hensynssone H560 Bevaring naturmiljø er utvidet slik at hensynssonen omfatter alt areal
(innenfor planområdet) som ligger øst for granittmuren, vil ikke en eneste flik av hensynssonen ligge
utenfor selve elvestrengen. Hele hensynssonen ligger nemlig øst for vestre elvekant, jf. definisjonen
av et vassdrags vannkant i lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven). Av vannressursloven
§ 2 og § 3d fremgår det at et vassdrags vannkant/elvekant/bekkekant skal regnes fra elvas eller
bekkens vannkant ved tiårsflommen. Ved en tiårsflom står Akerselva langt opp på granittmuren.
Akerselvas vannkant/elvekant følger med andre ord granittmuren i partiet langs Brenneriveien 11.
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I § 13.3 Vassdrag i Kommuneplan 2015 heter det: «Innenfor en sone på minimum 20 meter fra
vannkant for hovedløp […] bør det ikke oppføres ny bebyggelse […]. Innenfor det byggefrie beltet
bør det sikres areal for naturlig kantvegetasjon, jf. vannressursloven § 11.» Akerselva er eksplisitt
definert som et hovedløp i § 13.3.
Ved offentlig ettersyn viste Fylkesmannen i Oslo og Akershus til kommuneplanen og anbefalte å
utvide kantsonen til 20 meter. Fylkesmannen påpekte at «kantsonen mot elva gjennomgående [er]
svært smal slik at kommunen bør sikre at denne utvides der dette er mulig gjennom regulering. I
denne delen av Akerselva ligger bebyggelsen i stor grad tett på elvebredden og her burde kommunen
stilt større krav til etablering av en funksjonell kantsone på 20 meter enn det som har blitt gjort i
dette planforslaget» (PBE-sak 201608760, dok. 73).
Til tross for at § 13.3 i kommuneplanen klargjør at det bør sikres areal for naturlig kantvegetasjon
innenfor de byggefrie beltene langs byens vassdrag, og også Bymiljøetaten for Brenneriveien 11 har
anbefalt at hele 20-metersbeltet langs Akerselva reguleres til grønnstruktur, og helst i sin helhet til
spesialområde naturvern for å utvide kantsonen, sikrer ikke planforslaget for Brenneriveien 11 en
eneste kvadratmeter med naturlig kantvegetasjon innenfor det byggefrie beltet langs elva. Jf. at den
3,5–7,0 m brede hensynssonen på plankartet i sin helhet ligger utenfor granittmuren langs Akerselva,
dvs. utenfor vannkanten/elvekanten slik denne er definert i vannressursloven, og dermed utenfor
det byggefrie beltet. Plankartets hensynssone H560 Bevaring naturmiljø ligger i sin helhet i selve
elvestrengen.
Selv om granittmuren representerer et klart skille mellom eksisterende kantvegetasjon i elvestrengen
og eksisterende gressplen på forslagsstillers eiendom, er det sterkt ønskelig at kantsonen utvides
vestover slik at det kan etableres et belte med kantvegetasjon også på innsiden av granittmuren. Selv
en kantsone i det byggefrie beltet med en så beskjeden bredde som 2–3 meter vil ha stor betydning,
dersom byrådet ikke ønsker å følge opp Fylkesmannens og Bymiljøetatens anbefalinger om en 20 m
bred kantsone i det byggefrie beltet.
På plankartene både for alternativ 1 og alternativ 2 bør det, på hele strekningen fra Grünerbrua
i nord til Brenneriveien 9 i sør, som et absolutt minimum avsettes et 6 meter bredt belte til
grønnstruktur rett innenfor (dvs. vest for) granittmuren. 2–3 meter av dette beltet (partiet
nærmest granittmuren) bør reguleres til hensynssone H560 Bevaring naturmiljø, de resterende
3–4 meter av beltet til et friområde som turveien kan legges i.
På plankartet på s. 3 i dette brevet har vi lagt inn en blå strek 6 meter fra granittmuren mot Akerselva
for å illustrere hvor grensen mellom arealformålet grønnstruktur og arealformålet bebyggelse og
anlegg vil havne dersom et 6 meter bredt belte innenfor granittmuren reguleres til grønnstruktur.
På planforslagets plankart er dette 6 meter brede beltet i sin helhet avsatt til formålet bebyggelse og
anlegg, med underformål bestemmelsesområde «#BG2 Turvei» for en ca. 2,5 meter bred stripe i
østre del. Bestemmelsesområdet er for smalt til at turveien kan få en større bredde enn 2,5 meter,
selv om det i reguleringsbestemmelsen heter at «turveien skal ha en minimumsbredde på 2,5 m og
ha en naturlig opparbeidelse med grus og stein» (§ 7).
Selv om en nøyer seg med minimumsbredden 2,5 m for turveien, vil det enkelte steder faktisk være
nødvendig å legge turveien oppå steinblokkene i granittmuren for å kunne etablere den innenfor
avsatt bestemmelsesområde på plankartene. I planområdets søndre del, hvor tanken er å øke
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granittmurens høyde til ca. kote 4,5 (planforslaget, s. 61) for å sikre bebyggelsen mot flom, vil
det være nødvendig å legge turveien betydelig lavere i terrenget enn granittmurens fremtidige
overkant dersom turveien skal kunne få universell utforming (1 : 20) videre sørover uten å måtte
heve terrenget ut mot elva foran Blå. Jf. at serveringsområdet på elvesiden av Blå ligger lavere
enn kote 3,0 og kun 11 meter sør for planområdet for Brenneriveien 11.
Eier av Brenneriveien 9, Allemanns AS, ønsker å rive stamperi-/valselagerbygningen som ligger
mellom serveringsområdet og søndre plangrense for Brenneriveien 11, og planlegger å trekke ny
bygningsmasse tilbake fra elva slik at det kan etableres en sammenhengende forbindelse langs elvas
vestside fra Grünerbrua ned til Ingens gate og Indigobrua (PBE-sak 201714319, dok. 1, fil 1, s. 4).
PBE har stilt seg avvisende til riving, mener «eiendommen bør reguleres med hensynssone bevaring
kulturmiljø» og «mener turveien også kan videreføres til Ingens gate med dagens bebyggelse i
Brenneriveien 9» (PBE-sak 201714319, dok. 20, s. 3).
Dersom byrådet skulle velge å ikke legge inn et bredt belte med grønnstruktur vest for
granittmuren, bør bredden på bestemmelsesområdet «#BG2 Turvei» subsidiært økes.

Byggegrensen bør trekkes betydelig lenger tilbake fra granittmuren langs Akerselva
Både i forslagsstillers alternativ 1 og PBEs alternativ 2 er avstanden fra granittmuren til byggegrensen
kun 1,8–5,8 meter langs hele den mer enn 50 meter lange byggegrensen for bygg D, E og F mot elva.
Siden Akerselvas vannkant følger granittmuren gjennom hele planområdet fra Grünerbrua i nord til
Brenneriveien 9 i sør (jf. bestemmelsene i vannressursloven § 2 og § 3d om hvordan vannkanten for
vassdrag skal fastlegges), samtidig som bredden på byggefrie belter langs elver og bekker skal regnes
fra vassdragets vannkant (jf. eksempelvis § 13.3 Vassdrag i Kommuneplan 2015), har det byggefrie
beltet i planforslaget for Brenneriveien 11 kun en bredde på 1,8–5,8 meter langs bygg D, E og F.
Langs den fjerde og siste bygningskroppen som er lagt ut mot Akerselva, bygg A, er bredden på det
byggefrie beltet 6,5–8,0 meter i planforslaget.
Det er helt uakseptabelt at det byggefrie beltet langs Akerselva kun er 1,8–5,8 m bredt langs den
mer enn 50 meter lange byggegrensen for bygg D, E og F i midtre og nordre del av planområdet.
Kommuneplan 2015 åpner ikke for å tillate ny bebyggelse nærmere Akerselva enn 20 meter.
I den juridisk bindende arealdelen av kommuneplanen presiseres det at § 13.3 angir minimumskrav
til bredden på byggefrie belter langs byens vassdrag (kapittel 11.1 Vassdrag, s. 58):
Retningslinjene angir minimumskrav til byggefritt belte, og større bredder bør vurderes der
det er naturlig. Ved fastsettelse av bredde på byggefritt belte og kantvegetasjon bør det
legges vekt på forekomst av naturlig kantvegetasjon, terrengforhold, størrelse/vannføring på
vassdraget og eksisterende bebyggelsesstruktur langs vassdraget.
Av Oslos ti hovedvassdrag er Akerselva ett av de to vassdragene med størst vannføring og størst
bredde på hovedløpet. Vannføringen i Akerselva er mer enn ti ganger større enn gjennomsnittet for
de fem hovedvassdragene med minst vannføring. Elvas bredde og den store vannføringen tilsier at
det byggefrie beltet langs Akerselva normalt bør være vesentlig bredere enn 20 meter.
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Eksisterende kantvegetasjon og bebyggelsesstruktur langs Akerselvas vestside fra Grünerbrua ned til
Indigobrua trekker samtidig i retning av å begrense bredden på det byggefrie beltet for eiendommen
Brenneriveien 11 til minimumskravet 20 meter. Både forslagsstiller og PBE bruker imidlertid fraværet
av naturlig kantvegetasjon vest for granittmuren, og nåværende bebyggelsesstruktur, som argument
for å redusere det byggefrie beltet nærmest til ingenting. Det er kun ved vurderingen av hvorvidt
det byggefrie beltet skal være større enn 20 meter at Kommuneplan 2015 åpner for å legge vekt på
forekomst av naturlig kantvegetasjon og eksisterende bebyggelsesstruktur.
Kommuneplanens krav om et byggefritt belte på minimum 20 meter gjelder også ved riving av
eksisterende bebyggelse innenfor 20-metersbeltet og oppføring av ny bebyggelse. Bymiljøetaten har
vært krystallklare på dette. For naboeiendommen i sør skrev eksempelvis Bymiljøetaten følgende i
sin uttalelse ved bestilling av oppstartsmøte for Brenneriveien 9 (PBE-sak 201714319, dok. 18):
Vi ønsker å presisere at i henhold til kommuneplanen skal det være sone på minimum
20 meter fra vannkant som sikres mot ny bebyggelse, jf. § 13-3 i kommuneplan Oslo 2015.
Brenneriveien 9 skal rives og ny bebyggelse skal etableres på eiendommen. Bestemmelsen
i kommuneplanen gjør seg dermed gjeldende.
Forslagsstiller velger imidlertid å se bort fra dette og bruker beliggenheten av den bygningsmassen
som skal rives, som argument for å plassere ny bygningsmasse innenfor 20-metersbeltet.
Forslagsstiller hevder at «foreslått bebyggelse legger seg ikke lenger ut mot elvekanten enn
eksisterende bebyggelse» (planforslaget, s. 79 og 90). Dette er ikke korrekt. Både SiO og PBE
foreslår å legge det nordøstre hjørnet av bygg F kun 1,8 meter fra elvekanten/granittmuren, mens
ingen deler av eksisterende bebyggelse ligger nærmere elvekanten/granittmuren enn 2,5 meter.
Mens bredden på det byggefrie beltet langs den mer enn 50 meter lange byggegrensen for bygg
D, E og F i midtre og nordre del av planområdet i snitt er ca. 4,5 meter i planforslaget, er dagens
byggefrie belte i snitt ca. 10,5 meter bredt på den samme strekningen. Samtidig er det i den midtre
og nordre delen av planområdet at det er aller viktigst med et bredt byggefritt belte.
I likhet med forslagsstiller velger Plan- og bygningsetaten å se bort fra kommuneplanens krav om et
byggefritt belte på minimum 20 meter, og innrømmer også dette (planforslaget, s. 109):
Planforslaget forholder seg ikke til kommuneplanens bestemmelser vedrørende
avstand til elv, men Plan- og bygningsetaten mener bebyggelsens plassering bygger
videre på områdets karakter.
Det er et stort problem at det er mer regelen enn unntaket at PBE i plan- og byggesaker langs
Akerselva ikke forholder seg til «kommuneplanens bestemmelser vedrørende avstand til elv»,
og dermed til stadighet utfordrer bystyrets kommuneplanvedtak av 23. september 2015.
Vi oppfordrer byrådet til å følge opp kommuneplanen og sikre et byggefritt belte på 20 meter langs
Akerselva i denne plansaken.
Dersom også byrådet skulle velge å se bort fra kravet om et byggefritt belte på minimum 20 meter,
og aksepterer at byggegrensen langs bygg A kun legges 6,5–8,0 m fra elvekanten slik SiO og PBE
foreslår, håper vi at byrådet i det minste vil øke bredden på det byggefrie beltet langs bygg D, E og
F fra 1,8–5,8 meter til minst 10 meter.
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Det er svært viktig at bredden på det byggefrie beltet økes betydelig ved bygg F
Det byggefrie beltet i planforslaget er smalest der hvor det er størst behov for et bredt byggefritt
belte, langs bygg F helt oppe ved Grünerbrua. Fra skillet mellom bygg E og bygg F hvor bredden på
det byggefrie beltet langs Akerselva er 4,0 meter, smalner det byggefrie beltet gradvis av videre
nordover og er kun 1,8 meter bredt ved det nordøstre hjørnet av bygg F.
Hvor trangt det er mellom bygg F og granittmuren/elvekanten, skjules av trærne på forslagsstillers
illustrasjon av alternativ 1 på s. 56 i planforslaget. Illustrasjonen gjengis under.

På PBEs illustrasjon av alternativ 2 på s. 117 i planforslaget ser en langt tydeligere hvor trangt det er
mellom bygg F og granittmuren/elvekanten. Illustrasjonen gjengis under.
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Som PBE påpeker (planforslaget, s. 108):
Planområdet definerer på mange måter en avslutning av en bygningsrekke, samtidig som
elva også svinger mot vest. Konsekvenser av nærvirkning av bebyggelsen, spesielt fra nord,
er derfor viktig å begrense.
Til tross for dette utsagnet, og PBEs vektlegging av «nærvirkning sett fra Nedre Foss gård» (s. 106),
unnlater PBE å trekke den helt nødvendige konklusjonen av at Akerselva svinger kraftig mot vest
oppstrøms Grünerbrua: at den nye bebyggelsen på vestsiden av elva nedstrøms Grünerbrua bør
trekkes langt tilbake fra granittmuren/elvebredden.
I planforslaget til politisk behandling presenterer ikke forslagsstiller en eneste illustrasjon av
nærvirkningen av alternativ 1 fra partiet mellom Nedre Foss gård og Akerselva i nord. Heller ikke i
vedleggsfila «Oppdatert Illustrasjonsprosjekt» eller i noen av de andre vedleggsfilene som byrådet
har fått oversendt, finnes det noen slik illustrasjon. Forslagsstillers egen illustrasjon av 15. mai 2018
fra «Turveien langs elven ved fossen Nedre Foss» finnes imidlertid i dok. 93 i PBE-saken (201608760).
Illustrasjonen gjengis under.

På illustrasjonen ligger den hvite bygningen nærmest Grünerbrua (bygg F) 1,8 meter fra elvebredden,
og fungerer nærmest som en propp i elverommet. På illustrasjonen har vi med loddrette røde streker
vist hvor byggets fasade mot elva havner dersom det byggefrie beltet langs Akerselva utvides fra
1,8 meter til henholdsvis 10, 15 og 20 meter. Som det fremgår av illustrasjonen, vil bygg F sperre for
utsynet sørover langs elva. Dersom forslagsstiller også hadde vist selve fotoet, dvs. før innlegging av
den nye bygningsmassen, ville en i tillegg ha sett hva den nye bebyggelsen blokkerer dagens utsyn til,
nemlig blant annet Jakob kirke.
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Bygg F bør trekkes så langt tilbake fra Akerselva at man i det minste kan se Jakob kirke fra midt
på Mølleplassen ved Nedre Foss gård der turveien nord–sør langs Akerselva krysser gangveien
øst–vest fra Sofienberggata via Anne Holsens bru over til Vulkan og Mathallen.
For å oppnå dette må bygg F trolig trekkes 12–15 m tilbake fra Akerselva (granittmuren/elvekanten).
Det samme gjelder muligens også for bygg E, mens det antakelig vil være tilstrekkelig at kun nordre
del av bygg D trekkes mer enn 10 m tilbake fra Akerselva.
Selv et såpass bredt byggefritt belte vil imidlertid ikke kunne hindre at bygningsmassen blokkerer
utsynet til Jakob kirke fra ståstedet for fotoet på forrige side.
Med planforslagets plassering av byggegrensen for bygg D, E og F vil det bli umulig å få selv
det minste glimt av Jakob kirke selv fra et ståsted så langt øst i Nedre Foss park som helt inntil
sørvestre fasadeliv for Nedre Foss gård.

Byggehøydene for bygg D og F i PBEs alternativ 2 bør reduseres fra kote 28 til kote 25
Plan- og bygningsetaten argumenterer godt for nødvendigheten av å redusere byggehøydene i
forslagsstillers alternativ 1 (planforslaget, s. 106):
Planområdet ligger […] i et lavbrekk i landskapet i en nord-sørgående elvedal mellom
Grünerløkka i øst og høydene som danner Fredensborg i vest. I sør ligger den eldre, og
verneverdige industribebyggelsen på Elvebakken, mens Vulkans verneverdige bebyggelse,
sammen med Nedre Foss gård, ligger i nord. I nord-øst går terrenget bratt opp mot
Grünerløkka med Grünerhagen park. Landskapet danner dermed en skålform, med stigende
terreng i vest, nord og øst med bebyggelse mot øst, sør og vest. Slik ligger planområdet
mellom mange viktige byrom og gaterom, og bør fungere som en megler mellom disse.
Siktlinjer fra Grünerløkka, Vulkan, Grünerhagen park og Nedre Foss gård sørover mot
planområdet er viktige å ivareta, det samme gjelder siktlinjene nedover langs elvedalen.
Samtidig er det viktig at ny bebyggelse innordner seg skålformen og landskapsrommet som
den er en del av. Planområdet ligger slik ikke i et område der ny bebyggelse skal markeres
eller være dominerende, men bør heller underordnes allerede eksisterende strukturer. Nye
bygningsvolumer må derfor i større grad innordne seg miljøparken og det åpne landskapet
det ligger i. Akerselva representerer et viktig kulturmiljø i Oslo, og det er svært viktig at dette
miljøet ikke svekkes, men at den videre utviklingen skjer i samspill med kulturminner og
elvelandskap. Planområdet ligger eksponert til fra flere viktige byrom og det er viktig at
bebyggelsen ikke blir for massiv og får for store konsekvenser for både fjernvirkning og
nærvirkning.
Planområdet ligger i et område med flere verneverdige bygg, og historiske siktlinjer.
Planforslaget er derfor illustrert fra flere punkter for å redegjøre for fjernvirkning av
foreslåtte høyder og volum. Konsekvensene fra nord er redusert med endret planforslag,
men Plan- og bygningsetaten mener fremdeles at bebyggelsen bør reduseres noe, også på
grunn av nærvirkning sett fra Nedre Foss gård og fjernvirkning av bebyggelsens volum
generelt fra denne synsvinkelen.
Etter å ha gjengitt to av forslagsstillers illustrasjoner (s. 107) av alternativ 1s fjernvirkning, fra hjørnet
av Sofienberggata og Fossveien og fra Ankerbrua, men ingen illustrasjoner av nærvirkningen fra
Nedre Foss gård, konkluderer PBE slik (s. 107–108):
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Plan- og bygningsetaten mener disse bildene tydelig viser at fjernvirkningen av planforslaget
er stor på grunn av foreslåtte byggehøyder, og at en reduksjon med 1–2 etasjer på enkelte av
volumene vil utgjøre en stor forskjell for opplevelsen av landskapsrommet og ivareta
siktlinjen nedover langs elvedalen. I tillegg mener vi nærvirkningen av planforslaget gjør at
det ikke er i henhold til kommunedelplan for Akerselva Miljøpark […]. Planområdet definerer
på mange måter en avslutning av en bygningsrekke, samtidig som elva også svinger mot vest.
Konsekvenser av nærvirkning av bebyggelsen, spesielt fra nord, er derfor viktig å begrense. Vi
mener bebyggelsen må trappes ned mot Akerselva og verneverdig bebyggelse i sør for å ta
tilstrekkelig hensyn til eksisterende verneverdier.
Vi er enige med PBE i at de to illustrasjonene (og også andre illustrasjoner) viser at fjernvirkningen av
forslagsstillers alternativ 1 er stor på grunn av foreslåtte byggehøyder. Så har da heller ikke verken
Riksantikvaren eller Byantikvaren funnet å kunne anbefale alternativ 1. PBEs illustrasjon av alternativ
2 fra hjørnet av Sofienberggata og Fossveien (øverst på s. 118) viser imidlertid at høydereduksjonene
ikke er tilstrekkelige til å redusere fjernvirkningen av prosjektet fra dette ståstedet i tilstrekkelig grad.
PBEs illustrasjon fra Nedre Foss park (øverst på s. 119) viser dette enda tydeligere. PBE har ikke laget
noen illustrasjon som viser fjernvirkningen fra Ankerbrua av alternativ 2. Hvorvidt byggehøydene er
tatt ned tilstrekkelig til at dagens flotte utsyn fra Ankerbrua til Ila skole beholdes, er dermed uvisst.
Plan- og bygningsetaten har ikke dokumentert at de foreslåtte høydereduksjonene i alternativ 2 er
tilstrekkelige til å redusere nær- og fjernvirkningen av bebyggelsen i tilstrekkelig grad, herunder
ivareta det viktige utsynet fra «Nedre Foss gård sørover mot planområdet» og «siktlinjene nedover
langs elvedalen», og sikre at «ny bebyggelse innordner seg skålformen og landskapsrommet som
den er en del av».
På plankartet som vi har gjengitt på s. 3 i dette brevet, har vi med rødt lagt inn byggehøydene for
forslagsstillers alternativ 1 og PBEs alternativ 2 med en skråstrek imellom. Det fremgår av de røde
tallene at PBE i alternativ 2 har redusert byggehøyden med to etasjer for bygg B (fra kote 31 til kote
25) og bygg E (fra kote 25 til kote 19), én etasje for bygg C (fra kote 28 til kote 25) samt bygg D og
bygg F (begge fra kote 31 til kote 28), og opprettholdt samme etasjeantall for bygg A (kote 25).
PBEs illustrasjoner øverst på s. 116, 117, 118, 119 og 121 viser tydelig at disse høydereduksjonene
ikke er tilstrekkelige for tre av de seks byggene. Høydene er akseptable for bygg A og bygg B, med de
møneretningene som fremgår av plankartet og den vinkelen på de skrå takflatene som er vist på
illustrasjonene. For bygg E, hvor flatt tak tillates, er byggehøyden i alternativ 2 også akseptabel.
Av snitt BB øverst på s. 121 fremgår det at bygg C, hvor flatt tak også tillates, ikke innordner seg
skålformen (byggehøydene trappes ikke ned mot Akerselva i øst) og derfor helst bør få byggehøyden
redusert fra kote 25 til kote 22. Langt viktigere er det imidlertid å redusere byggehøyden for bygg D
og bygg F som ligger betydelig lenger ut mot Akerselva.
Med plankartets møneretning for bygg D, og den vinkelen på den skrå takflaten som er vist på
illustrasjonene, vil det være tilstrekkelig å redusere høyden på bygg D med én etasje, fra kote 28 i
PBEs alternativ 2 til kote 25.
For bygg F som henvender seg både mot Akerselva i øst og mot Grünerbrua og Akerselva i nord, bør
byggehøyden i PBEs alternativ 2 ideelt sett reduseres med to etasjer, fra kote 28 til kote 22. Jf. at
bygget kun skråner ned mot nord og ikke ut mot Akerselva i øst. Da terrenget ligger på ca. kote 4,5,
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vil mønet for bygg F i alternativ 1 med kote 31,0 som byggehøyde ligge ca. 26,5 meter over
bakkenivå, svarende til 8,8 boligetasjer med bruttohøyde 3,0 meter.
PBEs alternativ 2 med kote 28,0 som byggehøyde for bygg F gjør at mønet havner ca. 23,5 meter
over bakkenivå, svarende til 7,8 boligetasjer med bruttohøyde 3,0 meter. Dette er altfor høyt, og
spesielt fordi mønet blir liggende kun 4,0 meter fra Akerselva (granittmuren/elvekanten).
Selv ved å redusere byggehøyden i PBEs alternativ 2 med to etasjer, til kote 22,0, vil mønet havne
17,5 meter over bakkenivå, svarende til 5,8 etasjer med bruttohøyde 3,0 meter. For at det skal kunne
være aktuelt å vurdere å redusere byggehøyden for bygg F med kun én etasje, må forutsetningen
være at bygget trekkes betydelig lenger tilbake fra Akerselva enn planforslagets 1,8–4,0 meter.
Kote 25,0 som byggehøyde for bygg F, med mønet ca. 20,5 meter over bakkenivå, svarende til 6,8
boligetasjer med bruttohøyde 3,0 meter, kan kun aksepteres dersom bygget, og dermed mønet,
trekkes minst 12–15 meter tilbake fra Akerselva (granittmuren/elvekanten).
I de røde ringene på plankartet på s. 3 i dette brevet har vi lagt inn de nye byggehøydene for bygg C,
D og F etter at byggehøydene for disse tre byggene er redusert med én etasje sammenholdt med
byggehøydene i PBEs alternativ 2. Som det fremgår av plankartet, vil maksimal byggehøyde for de
seks byggene da variere fra kote 19 til kote 25.
Etter vårt syn ligger selv disse byggehøydene helt på grensen av det akseptable for planområdet. Jf.
at vi ved offentlig ettersyn anbefalte byggehøyder fra kote 17,5 til kote 23,5 som maksimal høyde for
de ulike byggene. Vi viser i denne sammenheng også til at Bydel Grünerløkka ved offentlig ettersyn
anbefalte bygg med maksimalt 4 etasjer i Brenneriveien 11 (PBE-sak 201608760, dok. 78).
Det å redusere byggehøyden for bygg F i PBEs alternativ 2 fra kote 28 til kote 25 er aller viktigst.
Samtidig vil konsekvensene av eventuelt å øke byggehøyden for bygg B fra kote 25 til kote 28 ikke
være altfor store, jf. byggets møneretning på plankartet og at det er ca. 22 meter fra mønet ned til
Brenneriveien 9. Med sterkt skrånende tak vil dette gi en noenlunde akseptabel høyde for bygg B i
eiendomsgrensen mot bygningsmassen i Brenneriveien 9.
Dersom byrådet ikke skulle ønske å redusere byggevolumet i PBEs alternativ 2 mer enn det som
følger av å trekke byggegrensen for bygg D, E og F lenger vekk fra Akerselva, anbefaler vi at bygg Bs
mønehøyde økes fra kote 25 til kote 28 slik at det likevel blir mulig å redusere mønehøyden for
bygg F fra kote 28 til kote 25.

For å sikre at takflatene skråner tilstrekkelig, bør kravet til takhelning økes til 20 grader
Når kote 28 kan aksepteres som maksimal byggehøyde for bygg B som ligger inn mot Brenneriveien,
og kote 25 kan aksepteres som maksimal byggehøyde for de tre andre byggene hvor det er stilt krav
om skråtak, bygg A, D og F som ligger ut mot Akerselva, så skyldes det utelukkende at disse byggene
er vist med sterkt skrånende tak på alle illustrasjonene i planforslaget.
På illustrasjonen øverst på neste side, hentet fra side 69 i planforslaget, er takhelningen både på bygg
B og bygg F 22,5 grader. Jf. vinkelen mellom de blå vinkelbeina vi har lagt inn på illustrasjonen. Også
bygg A og bygg D vises med samme eller tilnærmet samme takhelning i planforslaget. Jf. blant annet
illustrasjonene på s. 45, 56, 66, 101, 102, 116 og 119.
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Planforslaget er solgt inn med dette arkitektoniske uttrykket, med kraftig skrånende takflater for fire
av de seks byggene, jf. også de illustrasjonene vi har gjengitt på s. 8 i dette brevet.
Det er derfor svært overraskende å oppdage at det i reguleringsbestemmelsene både for alternativ 1
og alternativ 2, henholdsvis § 2.1.4 og § 2.4, står følgende: «Bygg A, B, D og F skal utformes med skrå
takflater, med takhelning på minimum 8 grader.» (I § 2.4 står det «takhelningene».)
En takhelning på 8 grader i stedet for 22,5 grader gir en helt annen byggehøyde ut mot Akerselva i
øst for bygg A og bygg D, mot Brenneriveien 9 i sør for bygg B og mot Grünerbrua/Akerselva i nord
for bygg F. Jf. at de skrånende takflatene i henhold til plankartene har en horisontal lengde som
varierer fra ca. 15 meter for bygg A og bygg F, via 19–20 meter for bygg D, til ca. 22 meter for bygg B.
Med en helning på 8 grader reduseres byggehøyden kun med 2,1 meter på 15 meter, men hele
6,2 meter ved en helning på 22,5 grader. Med andre ord en forskjell i byggehøyde på 4,1 meter.
Med en helning på 8 grader reduseres byggehøyden kun med 3,1 meter på 22 meter, men hele
9,1 m ved en helning på 22,5 grader. Med andre ord en forskjell i byggehøyde på 6,0 meter.
Det er helt avgjørende at planbestemmelsen endres slik at den ikke tillater at takene skråner
med kun 8 grader. Dersom bestemmelsen ikke endres, vil bygg B kunne bli 6,0 meter høyere
ved eiendomsgrensen mot Brenneriveien 9 i sør, bygg D vil kunne bli 5,3–5,4 meter høyere mot
Akerselva i øst og bygg A og bygg F vil kunne bli 4,1 meter høyere mot henholdsvis Akerselva i
øst og Grünerbrua/Akerselva i nord enn det illustrasjonene i planforslaget viser.
Vi anbefaler at bestemmelsen stiller krav om at takhelningen skal være minimum 20 grader,
dvs. at bestemmelsen får følgende ordlyd: «Bygg A, B, D og F skal utformes med skrå takflater,
med takhelning på minimum 20 grader.»
Dersom forslagsstillers intensjon er å bygge med så skrå tak som illustrasjonene i planforslaget viser,
vil denne endringen i bestemmelsen være uproblematisk for forslagsstiller. Dersom forslagsstiller
vurderer å endre det arkitektoniske uttrykket og gjøre helningen på skråtakene langt mindre, er det
viktig at bestemmelsen endres. Det å endre bestemmelsen er også viktig i tilfelle det til syvende og
sist blir bygd vanlige boliger på eiendommen i stedet for studentboliger. Jf. at PBE selv har lagt inn en
rekke sikringsbestemmelser i planbestemmelsene for alternativ 2 i tilfelle det blir ordinære boliger i
stedet for studentboliger nå eller i fremtiden.
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Plankart og planbestemmelser bør kvalitetssikres for både alternativ 1 og alternativ 2
Ved offentlig ettersyn påpekte vi at planforslaget ikke var tilstrekkelig kvalitetssikret, jf. vårt brev av
24. november 2017, som vedlegges. PBE rettet de fleste feilene i bestemmelsene for alternativ 2,
men anså samtidig at «påpekte feil er bagatellmessige endringer i bestemmelsene som ikke har hatt
betydning for vår vurdering av plangrep, bebyggelsesstruktur eller volum og høyder. PBE har også
bygget egen 3D modell for å få helt riktige høyder i sitt alternativ 2» (planforslaget, s. 91).
Vi deler ikke PBEs oppfatning av at alle påpekte feil var bagatellmessige, men savner fremfor alt en
oppfølging av flere av våre innspill til presiseringer i planbestemmelsene, og ikke minst en oppfølging
av vår påpekning av at tilbaketrekningen av 1. og 2. etasjes fasadeliv fra byggegrensen mot Akerselva
ikke er sikret verken på reguleringskartet eller i reguleringsbestemmelsene (merknadsbrevet, s. 2).
Dette er fortsatt ikke sikret i plankart og planbestemmelser, og det til tross for den store betydningen
en slik tilbaketrekning har med et så smalt byggefritt belte som 1,8–5,8 meter langs bygg D, E og F.
Ved revideringen av planforslaget før oversendelse til politisk behandling har det i tillegg dukket opp
en rekke nye feil og mangler i plankart og planbestemmelser, i all hovedsak av bagatellmessig art,
men feil og mangler som uansett bør rettes opp før byrådet oversender plansaken til bystyret:
I planbestemmelsene er det oppgitt feil dato for plankartene både for alternativ 1 og alternativ 2. På
plankartene er to av gårdsnumrene feilskrevet både for alternativ 1 og alternativ 2. Det skal være to
ganger gnr. 208, ikke gnr. 280. Kun en ørliten snipp av gnr. 208 bnr. 395 inngår i planområdet, men er
fornuftig nok likevel omtalt på de to plankartene, men verken i planbestemmelsene eller under
nøkkelopplysningene på s. 10 og 12 i planforslaget. Et betydelig større areal av gnr. 999 bnr. 1 inngår
i planområdet, men er verken nevnt på plankartene eller i planbestemmelsene, og er uteglemt også
under nøkkelopplysningene på s. 10 og 12. Gnr. 999 bnr. 310 og gnr. 999 bnr. 350 som omtales i
bestemmelsene, kunne med fordel også ha vært omtalt på plankartene, jf. at disse to bruksnumrene
utgjør en stor del av planområdet.
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