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BYSTYRET BØR FORKASTE FORSLAGET TIL DETALJREGULERING FOR GULLHAUG TORG 2 A  

Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner er svært skuffet over at byrådet i byrådssak 
53/20 av 7. april 2020 anbefaler bystyret å vedta Avantors forslag til detaljregulering for Gullhaug 
Torg 2 A. Under kommenterer vi spørsmål som byggevolum, fotavtrykk, torgareal og lukking/åpning 
av Akerselva, anbefaler bystyret å forkaste Avantors planforslag og ser på alternative planløsninger. 
 
Dette er våre hovedkonklusjoner: 

• Gjeldende regulerings åpne, store og sammenhengende torgareal er endt opp som en 
forplass til et høyhus, og knapt nok det, i det nye planforslaget 

• Det nye planforslaget tillater et samlet fotavtrykk på ca. 1 000 m2 på bakkeplan, dvs. et 
langt større fotavtrykk enn i gjeldende regulering 

• Gjeldende regulering fra 2010 tillater et samlet fotavtrykk på ca. 545 m2 på bakkeplan 
• I byggesaken basert på reguleringen fra 2010 søkte Avantor om å få oppføre bygninger 

med et samlet fotavtrykk på ca. 380 m2 på bakkeplan og et bruksareal på 3 902 m2, fikk 
rammetillatelse til dette i 2011, men realiserte ikke prosjektet 

• Mens samlet bruksareal i gjeldende regulering er 4 100 m2 (derav 2 500 m2 for tårnbygget, 
1 300 m2 for paviljongbygget og 300 m2 for mellombygget) er bruksarealet i planforslaget 
hele 10 000 m2, dvs. 2,44 ganger så stort 

• Da etasjehøydene i planforslaget er økt sammenholdt med etasjehøydene i tårnbygget i 
gjeldende regulering, vil bygningsvolumet som skal plasseres på torget, bli tre ganger så 
stort (målt i kubikkmeter) som i gjeldende regulering 

• De arealene nord for Nydalsveien som i Avantors planforslag ikke er avsatt til bebyggelse 
eller til uteoppholdsarealer for beboerne i høyhuset, er så smale at de i all hovedsak vil 
fungere som gang- og sykkelforbindelser, ikke torgarealer for opphold 

• For at forbindelsene skal bli bredere og for å kunne etablere en forplass til høyhuset vest 
for bygningen, ønsker Avantor å omregulere dagens friområde på østsiden av elva mellom 
Gullhaug bru og Spikerbrua til torg, og i tillegg lukke ca. 90 m2 av Akerselva mellom bruene 

• Det å lukke deler av elva mellom de to bruene er i strid med den bindende bestemmelsen   
i kommuneplanens § 13.3 Vassdrag om at «åpne strekninger av elver, bekker, vann og 
dammer skal opprettholdes» 

• Planforslaget tillater at ca. 85 m2 av høyhusets grunnflate krager ut over hensynssonen for 
Akerselvas elvekulvert helt nede på bakkeplan 

• Planforslaget tillater i tillegg at ca. 265 m2 av høyhusets kjeller bygges ute i Akerselvas 
historiske løp for lukkingen i 1956 

• Planforslaget gjør det umulig å gjenåpne Akerselva i elvas historiske løp 
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• Utearealene for høyhusets beboere gjør det ifølge Norconsult umulig å åpne Akerselva 
• Akerselva bør gjenåpnes mot øst i sør og mot vest i nord når elvekulverten åpnes 
• PBEs uttrykkelige premiss for å kunne anbefale planforslaget er ikke oppfylt 
• PBE har overkjørt NVE, VAV, BYM, BYA, Bydel Nordre Aker og Bydel Sagene som alle 

anbefaler at kommuneplanens retningslinje om 20 m avstand til hovedvassdrag overholdes 
og advarer mot å bygge så nær Akerselvas kulvert som planforslaget legger opp til 

• ROS-analysen har ikke vurdert den potensielt største sikkerhetsrisikoen, som gir stor fare 
for liv og helse, til tross for NVEs påpeking av problematikken 

• PBE ble forledet til å anbefale planforslaget ved offentlig ettersyn 
• I byrådssaken hevdes det at planforslaget er i samsvar med høyhusvedtaket, selv om 

bystyrets høyhusvedtak verken tillater høyhus i Nydalen eller i elvedragene 
• Det er ikke lagt fram alternative planforslag med byggehøyder på 42 m og 28 m, selv om 

høyhusvedtaket stiller krav om dette 
• Bystyret bør forkaste planforslaget for Gullhaug Torg 2 A 
• Bystyret bør be byrådet om et planforslag med samme bruksareal som i dagens regulering 
• Bystyret bør be om at bebyggelsen trekkes minst 12 meter tilbake fra elvekulverten 
• Bystyret bør be om at det stilles rekkefølgekrav om gjenåpning av Akerselva 

 
Økt byggevolum, økt fotavtrykk og redusert torgareal 

I område- og prosessavklaringen til oppstartsmøtet om Gullhaug Torg 2 A, skrev PBE 14. mars 2016 
(PBE-sak 201602045, dok. 10, fil 1, s. 20–22 og 25): 

Byggets fotavtrykk opptar imidlertid nå mer areal på bakkenivå enn gjeldende regulering. 
Dette reduserer størrelsen på regulert forplass og bruksmulighet, noe vi mener er negativt 
for møteplassen i sin helhet. […] Vi er opptatt av at bebyggelsen på Gullhaug Torg ikke må gå 
på bekostning av funksjonen som møteplass. […] Dagens åpne torgareal har forslagsstiller 
omgjort til gangsoner, sykkelparkering, klatrevegg og noe parkareal. Dermed endres deler av 
et større og sammenhengende torgareal. […] Det må unngås at Gullhaug Torg blir en forplass 
til et høyhus. […] Byggets fotavtrykk må reduseres for å sikre større fellesareal på torget […]. 

 
Selv om fotavtrykket er blitt noe redusert i løpet av de fire årene som er gått siden oppstartsmøtet, 
opptar høyhusets fotavtrykk i detaljreguleringsforslaget som byrådet har oversendt bystyret, fortsatt 
langt mer areal på bakkenivå enn byggene i gjeldende regulering.  
 
Gjeldende regulerings åpne, store og sammenhengende torgareal er endt opp som en forplass til  
et høyhus, og knapt nok det. 
 
Som det fremgår både av Snøhettas illustrasjon øverst på neste side og av plankartet, går bygget i 
Avantors nye planforslag helt ut i Nydalsveien i sør. De arealene nord for Nydalsveien som ikke er 
avsatt til oppholdsarealer for beboerne i høyhuset, er så smale at de i all hovedsak vil fungere som 
gang- og sykkelforbindelser, ikke torgarealer for opphold. 
 
Som det fremgår av Kristin Jarmund Arkitekters illustrasjon nederst på neste side, legger det slanke 
tårnbygget og den øvrige bygningsmassen i gjeldende regulering beslag på en langt mindre del av 
torget enn i Avantors nye planforslag. Det åpne, store og sammenhengende torgarealet i gjeldende 
regulering avsluttes i nord med tre trappetrinn opp til den planlagte uteserveringen på den store 
terrassen foran det lave paviljongbygget på illustrasjonen. 
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Allerede i brev av 4. april 2016 til oppstartsmøte uttalte da også Bydel Nordre Aker følgende (dok. 5): 

Gullhaug Torg var ment å være et torg og en møteplass sentralt plassert ved T-bane og buss  
i Nydalen. Det inneværende nye planforslaget for Gullhaug Torg åpner for en nedbygging av 
det arealet som skulle være en åpen og tilgjengelig møteplass for alle. […] Bydelsutvalget vil 
prioritere torg – og fellesarealene i Nydalen og ber om at gjeldende regulering for Gullhaug 
Torg fra 2010 legges til grunn. Bydelsutvalget avviser på dette grunnlaget foreliggende 
utbyggingsforslag. 

 
Bemerkningen ble gjentatt ved offentlig ettersyn (dok. 93), men er verken referert eller omtalt i selve 
byrådssaken. Den passer ikke inn i PBEs fortelling om en «prioritering av bygulvet på Gullhaug Torg», 
og harmonerer ikke med byrådets understrekning av at planforslaget «legger til rette for at Gullhaug 
Torg vil kunne bli en attraktiv møteplass» (byrådssak 53/20, s. 5 og 10). 
 
Den store terrassen og det store torget på illustrasjonen nederst på forrige side ses enda tydeligere 
på Avantors utomhusplan fra rammesøknaden i 2011 (PBE-sak 201103726, dok. 1, fil 29), basert på 
gjeldende reguleringsplan fra 2010, hvor Kristin Jarmund Arkitekter AS har lagt inn tårnbyggets og 
paviljongbyggets fotavtrykk på bakkeplan med heldekkende gråsvart farge. Utomhusplanen fra 2011 
gjengis under. Denne utomhusplanen lå til grunn for rammetillatelsen av 14. juni 2011 (dok. 6, fil 1). 
Avantor valgte senere å droppe byggeplanene.  
 

 
 
På utomhusplanen fra 2011 har vi, basert på byggegrensene, med rød heltrukken strek lagt inn tillatt 
fotavtrykk på bakkeplan for bygningsmassen i Avantors nye planforslag for Gullhaug Torg 2 A. 
 
Som det fremgår av illustrasjonen, åpner Avantors nye planforslag for et langt større fotavtrykk på 
bakkeplan enn gjeldende regulering og rammetillatelsen fra 2011 gjør. Mens byggenes fotavtrykk i 
rammetillatelsen er ca. 380 m2 (bruksareal: 356 m2) tillater det nye planforslagets byggegrenser et 
fotavtrykk på ca. 1 100 m2, dvs. et nesten tre ganger så stort fotavtrykk på bakkeplan. 



5 
 
 
I byrådssak 53/20 påstås det feilaktig at paviljongbygget har et fotavtrykk på ca. 1 230 m2 (s. 2): 

Dagens regulering består av et paviljongbygg på maks. 3 etasjer, med et fotavtrykk på  
ca. 1230 m2 med et slankt tårnbygg på maksimalt 120 m2 grunnflate. […] I forslag til ny 
regulering er fotavtrykket ca. 1145 m2. 

 
Av PBEs brev av 16. mai 2019 til Byrådsavdeling for byutvikling (byrådssak 53/20, vedlegg 40, s. 7) 
fremgår det at 1 230 m2 og 1 145 m2 ikke er arealtallene for byggenes fotavtrykk på bakkeplan, men 
tall for alt areal innenfor byggegrensene på de to plankartene. 
 
I notat av 26. april 2019 opererer Avantor med litt andre tall for arealet innenfor byggegrensene 
(53/20, vedlegg 41, s. 3): «Areal innenfor byggegrensen i eksisterende og ny plan er hhv. 1 140 m2 og 
1 100 m2.» Så vidt vi kan se (ved egen kontrollmåling), er Avantors tall mer korrekte enn PBEs tall.  
 
Selv har vi målt arealet innenfor byggegrensene i gjeldende regulering ikke til ca. 1 230 m2 (PBE) eller 
ca. 1 140 m2 (Avantor), men til ca. 1 115 m2. Arealet innenfor byggegrensene sier imidlertid lite eller 
ingenting om byggenes reelle fotavtrykk med gjeldende regulering, dvs. om fotavtrykk på bakkeplan. 
 
Ca. 195 m2 av arealet innenfor byggegrensene er regulert med 94,0 som maksimal kotehøyde. Dette 
arealet, dvs. arealet under terrassen og trappene opp til terrassen på utomhusplanen på forrige side, 
er ment å være en forlengelse av torget og tillates kun lagt inntil 1,2 meter over dagens terrengnivå.  
I rammesøknaden la Avantor terrassen 103 cm høyere enn torget nedenfor trappene. 
  
Gjeldende reguleringskart tillater at ca. 270 m2 av arealet mellom paviljongbygget og Gullhaug Torg  
2 B (Riksteatret) bebygges, men ikke på bakkeplan. § 3.1 i reguleringsbestemmelsene stiller krav om 
en fri høyde på minimum 4,7 meter over terreng. I rammesøknaden la Avantor undersiden av dette 
mellombygget i én etasje (det store rosa rektangelet vi har lagt inn på utomhusplanen) 5,3 meter 
over terreng og lot bygget få et bruksareal på 217 m2. Mellombygget setter med andre ord ikke noe 
fotavtrykk på bakkeplan. 
 
Også for det lille rosa rektangelet er det krav om fri høyde under bygget, som i rammetillatelsen  
er i én etasje og er lagt som en forlengelse av paviljongbyggets 3. etasje. For den delen av det gule 
området på utomhusplanen som ligger på elvesiden av paviljongbygget (også gulfargen er lagt inn  
av oss), tillates det kun et utkraget dekke (et takutstikk) og ingen bygningsmasse over dette dekket. 
For arealet på ca. 105 m2 innenfor byggegrensene på elvesiden av paviljongbygget er det følgelig 
heller ikke snakk om noe fotavtrykk på bakkeplan, om en ser bort fra to bæreskiver. 
 
Det resterende gule området på utomhusplanen, med et areal på ca. 165 m2, kan ut ifra gjeldende 
regulering bebygges på bakkeplan, med henholdsvis én etasje (ca. 70 m2) og tre etasjer (ca. 95 m2), 
dvs. opp til henholdsvis kote 98,5 og kote 105,0. I rammesøknaden valgte Avantor å nøye seg med  
et utkraget dekke (et takutstikk) også over dette arealet, og ønsket å benytte hele det gule området 
på utomhusplanen som takterrasse. Vi har markert trappa opp til takterrassen fra terrassen under 
med grønt på utomhusplanen.  
 
En medvirkende årsak til dette valget kan ha vært at Avantor i rammesøknaden søkte om å få øke 
bruksarealet i tårnbygget fra reguleringsplanens 120 m2 pr. etasje til 135 m2 pr. etasje. Dispensasjon 
fra gjeldende regulering ble gitt i rammetillatelsen, som godkjente et samlet bruksareal på 3 902 m2 
for bygningsmassen. 
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Konklusjon: Gjeldende regulering fra 2010 tillater et samlet fotavtrykk på ca. 545 m2 på bakkeplan, 
mens rammesøknaden og rammetillatelsen fra 2011 kun opererer med et fotavtrykk på ca. 380 m2. 
 
Det reelle fotavtrykket som tillates i det nye planforslaget, er samtidig noe mindre enn de 1 100 m2 
som ligger innenfor plankartets byggegrenser, ettersom § 2.2.3 i de nye planbestemmelsene krever 
at det skal etableres en passasje på bakkeplan mellom bebyggelsens to hovedvolumer. Det er ikke 
stilt noe minstekrav til passasjens bredde, men for å oppfylle bestemmelsen bør den ca. 25 meter 
lange passasjen ikke være smalere enn 4 meter. Dermed reduseres fotavtrykket med ca. 100 m2. 
 
Konklusjon: Avantors nye planforslag tillater et samlet fotavtrykk på ca. 1 000 m2 på bakkeplan. 
 
Avantor har riktignok illustrert sitt nye planforslag med en bredere passasje enn 4 m på bakkeplan, 
og med høyhuset trukket 2 m tilbake fra byggegrensen nede på bakkeplan i vest og 3 m i nord. Men 
siden illustrasjonsplanen er uforpliktende, har vi ingen garanti for at Avantor vil følge opp dette.    
 
Vi minner her om at Avantor i brev av 21. juni 2019 fremholder at det «er avgjørende å kunne vise  
at naturlig ventilasjon fungerer på kontoretasjer som er minst 1 000 m2» (53/20, vedlegg 42, s. 4). 
 
Mens samlet bruksareal i gjeldende regulering er 4 100 m2 (derav 2 500 m2 for høyhuset, 1 300 m2 
for paviljongbygget og 300 m2 for mellombygget), er bruksarealet i planforslaget hele 10 000 m2,  
dvs. 2,44 ganger så stort.  
 
I det nye planforslaget er etasjehøydene dessuten økt sammenholdt med etasjehøydene i tårnbygget 
i gjeldende regulering. 
 
Bygningsvolumet som skal plasseres på torget, blir tre ganger så stort (målt i kubikkmeter) som i 
gjeldende regulering.  
 
Det store byggevolumet i Avantors planforslag, og bygningsmassens store fotavtrykk på bakkeplan, 
gjør at bygget vil beslaglegge hele 50 % av det torgarealet som ligger på nordsiden av Nydalsveien  
på Avantors utomhusplan fra 2011. Dette torgarealet ble regulert til parkeringsfritt område i 2010.  
 
Jf. § 5 i de gjeldende planbestemmelsene, der det stilles krav om at det nye torget 

skal opparbeides med helhetlig dekke av god kvalitet slik at eksisterende og foreslått  
nytt torg samlet fremstår likt i materialbruk og detaljering. Det tillates ikke varige 
bygningsmessige konstruksjoner på torget. Torgets utforming skal ivareta behov for 
sitteplasser, rekreasjon, sykkelparkering og lek. Det tillates ikke parkering på torget. 

 
Det blir derfor noe misvisende når det i byrådssaken skrives følgende om dagens parkeringsplass på 
nordsiden av Nydalsveien (s. 2): «Parkeringsplassen er i dag regulert til kontor/forretning/bevertning 
i 1.–3. etasje, bolig/hotellformål fra 4. etasje samt en paviljong som henvender seg mot torget […]. 
Det er kun den nordre delen av dagens parkeringsplass som er regulert til disse formålene. Søndre 
del av dagens parkeringsplass er regulert til fellesområde hvor parkering ikke tillates på torget.  
 
Her har Oslo kommune forsømt seg: 10 år etter at gjeldende reguleringsplan ble vedtatt har 
kommunen fortsatt ikke satt en stopper for parkeringen på denne delen av Gullhaug torg. 
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Det er likevel positivt at den relativt beskjedne delen av dagens parkeringsplass som ikke reguleres til 
bebyggelse i det nye planforslaget, av Avantor nå foreslås regulert som offentlig torg (o_Torg) og ikke 
felles torg (f_Torg), riktignok først etter sterkt påtrykk fra PBE. 
 
Søndre del av Gullhaug torg, dvs. plassen foran Torgbygget på sørsiden av NydaIsveien, ble regulert 
til torg allerede i år 2000 (S-3809). I det nye planforslaget stenges Nydalsveien for gjennomkjøring 
over Gullhaug bru, og veien gjøres om til torgareal. Dette er svært positivt. Men det kan da ikke være 
nødvendig å tillate Avantor å bygge 10 000 m2 på den nordre delen av Gullhaug torg for å få stengt 
en vei for biltrafikk! 
 

Lukkingen av Akerselva mellom Spikerbrua og Gullhaug bru  

Som allerede påpekt er de arealene nord for Nydalsveien som i Avantors planforslag ikke er avsatt til 
bebyggelse eller til oppholdsarealer for beboerne i høyhuset, så smale at de i all hovedsak vil fungere 
som gang- og sykkelforbindelser, ikke torgarealer for opphold. For at forbindelsene skal bli bredere 
og for å kunne etablere en forplass til høyhuset vest for bygningen, ønsker Avantor å lukke ca. 90 m2 
av Akerselva mellom Gullhaug bru og Spikerbrua, dvs. et elveparti som i dag er åpent. Dette fremgår 
av plankartet, men er mangelfullt og misvisende kommunisert i byrådssaken og i selve planforslaget. 
 
Under gjengis et utsnitt av Avantors «illustrasjonsplan som viser bygningens plassering og tilhørende 
torg og friområder» (53/20, vedlegg 1, s. 36). Av planforslagets illustrasjonsplan fremgår det tydelig 
hvor lite areal som er satt av til gang- og sykkelforbindelsen på elvesiden av høyhuset.  
 

 
 



8 
 
 
I partiet fra Spikerbrua (brua mellom Bikkjetorget (Gullhaug torg) og Verkstorget (Fiskars torg) foran 
Redskapsfabrikken) til Gullhaug bru viser planforslagets illustrasjonsplan friområde ikke bare langs 
vestsiden av Akerselva, men også langs østsiden av Akerselva. Også planforslagets landskapsplan 
(53/20, vedlegg 9) viser friområde på begge sider av Akerselva mellom de to bruene.  
 
Men både illustrasjonsplanen og landskapsplanen er helt uforpliktende for Avantor som utbygger. 
 
Det er plankartet som Avantor må forholde seg til når reguleringen skal realiseres, og på forslaget  
til plankart er friområdet langs østsiden av elva i sin helhet regulert til torg (o_Torg). I tillegg er et 
2,0 m bredt belte ute i selve elva, både langs hele Spikerbrua og i hele partiet mellom de to bruene, 
angitt som bestemmelsesområde #3, dvs. «utkragede bryggekonstruksjoner for ferdsel og opphold» 
(§ 9). Jf. Avantors forslag til plankart (53/20, vedlegg 35), som vi gjengir et utsnitt av under. 
 

 
 
I planforslaget omtaler PBE dette som «brygger langs Akerselvakulverten […]. Forslaget innebærer 
videre at det er mindre dekker som krager ut over Akerselvakulverten, jf. bestemmelsesområde #3.» 
PBE understreker at bryggene «ikke er fundamentert i elvekulverten» (53/20, vedlegg 1, s. 114). Vi 
kommenterte dette i brev av 12. februar 2019 (53/20, vedlegg 37, s. 21): 

Av plankart og bestemmelser fremgår det at det ikke er snakk om dekker som krager ut over 
kulverten for Akerselva, men om et 2,0 meter bredt og ca. 20 meter langt dekke som krager 
ut over østsiden av Akerselva, og en 2,0 meter bred og ca. 22,5 meter lang utvidelse av en av 
bruene over Akerselva slik at overdekket strekning av elva øker med 2,0 meter. Det er med 
andre ord snakk om dekker på i alt ca. 85 m2 som skal krage ut over Akerselva. 
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At disse dekkene ikke «krager ut over Akerselvakulverten», fremgår da også av plankartets oversikt 
over bestemmelsesområder, som vi gjengir et utsnitt av under. Her er bestemmelsesområde #3 vist 
med blå farge. At et helt annet dekke krager ut over kulverten for Akerselva, kommer vi tilbake til. 
 

 
 
Avantors gamle illustrasjonsplan fra 2016 (PBE-sak 201602045, dok. 40, fil 5, s. 1), basert på utkastet 
av 28. november 2016 til plankart (fil 2), illustrerer konsekvensene av planforslaget/plankartet som 
bystyret nå skal behandle, langt bedre enn planforslagets illustrasjonsplan, og gjengis derfor under. 
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Her ser en tydelig hvordan dekkene reduserer størrelsen på det åpne elveløpet mellom de to bruene, 
og det selv om dekket langs østsiden av Akerselva ikke krager så langt ut over elva som planforslagets 
plankart tillater. Jf. at bestemmelsessone #3 er langt bredere langs østsiden av elva på plankartet av 
24. oktober 2018 til politisk behandling enn bestemmelsessonen var på utkastet til plankart i 2016. 
 
På illustrasjonsplanen av 2016 på forrige side har Avantor lagt inn fire snitt. Snitt A–A, hvor forslaget 
til plankart ikke tillater utkraging over Akerselva, er gjengitt i planforslaget (53/20, vedlegg 1, s. 44). 
De tre øvrige snittene (dok. 40, fil 5, s. 6–8) gjengis under. 
 

 
 
Snitt C–C er lagt ca. 8 m sør for Spikerbrua på østsiden av elva der hvor dagens vegetasjonsbelte i 
friområdet ned til Gullhaug bru starter. Ved snitt C–C har vegetasjonsbeltet på platået over muren 
som står loddrett ned i elva, en bredde på under 1 m og lav vegetasjon. Videre sørover øker bredden 
på vegetasjonsbeltet/friområdet til 4 m i det kraftige buskfeltet, der buskene rager inntil 3 m over 
torgdekket, dvs. ca. 4 m over platået. På snitt C–C har Avantor fjernet dagens lave vegetasjon i ny 
situasjon. Det 30 m2 store buskfeltet med høy vegetasjon vil måtte fjernes når nåværende friområde 
omreguleres til torg i tråd med foreslått plankart og dagens torg forlenges vestover ut til muren, og 
ytterligere 2 m lenger ut over selve elva, dvs. lenger ut over elva enn vist på snitt C–C ovenfor. 
 
Også på vestsiden av elva tillater plankartet et utkraget dekke over elva (jf. snitt D–D under), i et parti 
på ca. 5 m2 rett oppstrøms Gullhaug bru. I alt lukkes dermed ca. 90 m2 av Akerselva mellom bruene. 
 

 



11 
 
 
Gressbakken og gressplatået ved steinmuren og gjerdet ut mot elva på snitt D–D vil ikke lenger være 
tilgjengelig for allmennheten hvis det blir bygd et utkraget dekke som vist på snitt D–D ny situasjon. 
En kommer heller ikke så nær elva som i dag når høyden ned til elva øker. 
 
Avantors snitt B–B under viser ei «brygge» lagt på samme nivå som Spikerbrua, slik at «brygga» i 
praksis blir en breddeutvidelse av dagens bru. Dette gir verken bedre tilgjengelighet til eller større 
nærhet til Akerselva enn dagens bru gir.  
 
Det reelle formålet med breddeutvidelsen av brua i form av et utkraget dekke over Akerselva er  
å øke størrelsen på det tilgjengelige arealet rundt det 10 000 m2 store bygget som har et så stort 
fotavtrykk at det legger beslag på tilnærmet alt areal nord for Nydalsveien. 
 

 
 
Snitt B–B gjengis av Avantor i plansaken (53/20, vedlegg 1, s. 40), men uten noen angivelse av hvor 
snittet er gjort, og med en tittel som er egnet til å villede leseren som selv må tolke illustrasjonen: 
«Snitt som viser eksisterende kulvert og kulvert med overdekking (brygge) over elva.»  
 
Det er lett å feiltolke dette som et snitt på tvers av dagens elvekulvert, og dermed som et bevis på at 
høyhusets plassering ikke vil være til hinder for en fremtidig åpning av elvekulverten. 
 
Det er muligens denne illustrasjonen som har forledet PBE til å omtale bestemmelsesområde #3  
som «mindre dekker som krager ut over Akerselvakulverten» og «allment tilgjengelige brygger langs 
Akerselvakulverten», og understreke at bryggene «ikke er fundamentert i elvekulverten» (s. 114).  
 
Som det fremgår av illustrasjonsplanen fra 2016 på s. 9 i dette brevet, er snitt B–B i realiteten et 
lengdesnitt omtrent midt ute i elva, der Akerselva ligger åpen nedstrøms Spikerbrua til venstre på 
snittet (dvs. ikke i noen kulvert, selv om det her står «Akerselva i kulvert» på snittet), ligger under 
Spikerbrua i bruas fulle bredde helt inn til føttene på avisleseren på snittet, for deretter å fortsette 
oppstrøms brua i kulvert under høyhuset til høyre på snittet.  
 
Også selve snittet er med andre ord misvisende. Både i eksisterende og ny situasjon burde elva vært 
forlenget helt ut til høyre kant av snittet, og snittet burde vært forsynt med tekstene «åpen elv», «elv 
under bru» og «elv i kulvert», henholdsvis til venstre på snittet, midt på snittet og til høyre på snittet. 
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I motsetning til oss anser PBE og byrådet at planforslaget tilgjengeliggjør Akerselva og elvebredden 
for allmennheten (53/20, s. 6 og 10). I planforslaget vektlegger PBE dekkenes/bryggenes betydning 
for turveiforbindelsen langs Akerselva og folks opplevelse av elva (53/20, vedlegg 1, s. 114): 

PBE vurderer at nye bryggekanter muliggjør en ny opplevelse av Akerselva, noe som kobler 
Akerselva og de offentlige byrommene tettere sammen og med det styrker møteplassene 
som destinasjon. Planforslaget innebærer brygger langs Akerselva for å ytterligere 
tilgjengeliggjøre denne elvebredden for allmennheten. Bryggene blir liggende over og i 
forlengelsen av offentlig areal, og vil være å regne som offentlige. PBE vurderer at disse 
bryggene er å anse som en del av den langsgående turveien langs Akerselva, og at de dermed 
er tillatt etter retningslinjen til § 13.3 Vassdrag i kommuneplanen, som sier at Etablering av 
turveier samt nødvendige endringer for bruk og aktivisering av eksisterende bygninger, 
anlegg og landskap som tjener allmennheten kan tillates. 

 

12. februar 2019 kommenterte vi PBEs omtale av bryggene og konkluderte (53/20, vedlegg 37, s. 21): 

Behovet for gang- og turveier i området er allerede dekket. Den bru- og torgutvidelsen  
som «bryggene» representerer, kan vanskelig anses som «en del av den langsgående 
turveien langs Akerselva», og kan ikke begrunnes ut ifra retningslinjen i § 13.3 Vassdrag  
i kommuneplanen. 

 
I byrådssaken er PBE «enige i at turveinettet fungerer uavhengig av bryggene/dekkene, men mener 
de kan gi nye muligheter for oppholdssoner i elverommet, noe det er få av langs Akerselva» (s. 9). 
 
Det å lukke ca. 90 m2 av Akerselva mellom Gullhaug bru og Spikerbrua er i strid med den bindende 
bestemmelsen i kommuneplanens § 13.3 Vassdrag om at «åpne strekninger av elver, bekker, vann 
og dammer skal opprettholdes», og i strid med bestemmelsen i § 5.1 i planforslaget om at «åpne 
strekk av Akerselva skal opprettholdes». 
 
COWI påpeker i temarapporten om naturmangfold at utkragingen i form av «overheng/brygge over 
Akerselva […] strider med» bestemmelsen i Kommuneplan 2015 «om å bevare de åpne deler av 
Akerselva» (53/20, vedlegg 15, s. 11 og 12). Ved offentlig ettersyn skrev PBE selv at bryggene «vil 
etter all sannsynlighet være i strid med kommuneplan 2015» (PBE-sak 201602045, dok. 46, s. 62). 
 

Planforslaget umuliggjør en gjenåpning av Akerselva i elvas historiske løp 

Det er likevel langt alvorligere at byrådet og PBE vil tillate Avantor å bygge et høyhus ute i Akerselvas 
historiske løp og la bygget krage ut over to av de fire smale kulvertene som elva i 1956 ble presset 
inn i. Store deler av høyhusets kjeller tillates plassert ute i det historiske elveløpet, og bygget krager 
ut over kulvertene helt nede på bakkeplan. 
 
Dersom byrådet og PBE virkelig hadde vært opptatt av å tilgjengeliggjøre Akerselva og elvebredden 
for allmennheten, ville de ha krevd at Avantor gjenåpner Akerselva over Gullhaug torg i en bredde 
på ca. 20 meter med en bred sone med kantvegetasjon, turvei og grøntdrag langs elvas østside. 
 
På Avantors forslag til plankart på neste side har vi tydeliggjort planforslagets byggegrenser med rødt 
og med blågrønt (til dels med skravur) vist hvor Akerselva bør gjenåpnes i en bredde på ca. 20 meter.  
Før lukkingen var elva 20–25 m bred under dagens Gullhaug torg, og hadde vært 20–30 m bred i alle 
fall siden slutten av 1800-tallet (jf. N.S. Krums kart fra 1887), og med breddeutvidelsen i øst. 
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Den 12,5 meter brede hensynssonen H190_2 for den 11,0 meter brede elvekulverten (egentlig fire 
elvekulverter, hver med en innvendig bredde på ca. 2,45 meter, dvs. 9,8 m + fem kulvertvegger) er av 
Avantor vist med to parallelle og lange, stiplede sorte streker på tvers av Spikerbrua og innenfor den 
20 meter brede elveavgrensningen videre nordover til sørfasaden på Gullhaug Torg 2 B (Riksteatret). 
 
Avantors planforslag tillater at ca. 85 m2 av høyhusets grunnflate krager ut over hensynsonen for 
elvekulverten, og at ca. 165 m2 av høyhusets kjeller legges i den østre delen av den 20 meter brede 
elva på kartet, dvs. øst for hensynssonens østre avgrensning.  
 
Hvis vi hadde lagt inn Akerselvas østre bredd før lukkingen på plankartet, ville ytterligere ca. 100 m2  
av byggets kjeller ha havnet ute i elveløpet. Planforslaget tillater at i alt ca. 350 m2 av høyhusets 
grunnflate havner ute i eller krager ut over Akerselvas historiske løp for lukkingen i 1956. 
 
Som det fremgår av Avantors forslag til plankart, tillater planforslaget at høyhuset ved byggegrensen 
i vest krager inntil 6,0 meter ut over hensynssonen for elvekulverten. Jf. også Avantors utomhusplan 
fra 2011 (s. 4 i dette brevet), der vi har lagt inn hensynssonens østre avgrensning med lange, stiplede 
sorte streker. 
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I byrådssaken heter det at «det foreslåtte bygget vil krage 4 m over elvekulverten» (53/20, s. 2). Da 
har byrådet lagt Avantors illustrasjonsplan og ikke byggegrensene til grunn. I planforslaget sies det at 
bygget «vil ligge delvis over den østlige av de fire kulvertene som Akerselva går i under planområdet» 
(53/20, vedlegg 1, s. 6). Dette er alt som sies om utkragingens omfang på planforslagets 135 sider.  
 
På s. 67 gjengis imidlertid en illustrasjon av Skanska Teknikk som «Figur 37 Typisk utførelse i området 
mot kulvert for Akerselva». Den kommenterte vi slik 12. februar 2019 (53/20, vedlegg 37, s. 14–15): 

Dekket som på figuren på s. 67 i planforslaget er utkraget med ca. 3,0 meter fra 
stålkjernepælen/bærekonstruksjonen for høyhuset, hvorav ca. 2,5 meter over kulverten  
for Akerselva, skal tjene som fundament for høyhuset. På illustrasjonen under har vi, med 
utgangspunkt i figuren på s. 67, lagt inn alle de fire kulvertene og skravert høyhusets første 
etasje med sort. Med rød skravur har vi vist hvor langt ut høyhusets fasade havner dersom 
den legges 4,9 meter og ikke 2,5 meter vest for kulvertens østvegg. 
 

 
 
På illustrasjonen har vi nå i tillegg lagt inn terrengnivået over de to vestre av Akerselvas fire kulverter, 
og tydeliggjort at arealet over de to kulvertene er avsatt til uteoppholdsareal for boligene i høyhuset. 
 
Akerselvas vestre bredd lå før lukkingen i 1956 der hvor vestveggen i den vestre kulverten ligger til 
venstre på illustrasjonen, mens høyre bredd lå 8–10 meter lenger øst i høyhusets kjeller enn der hvor 
kjelleren er kappet av til høyre på illustrasjonen, dvs. der kjelleren ikke er vist videre østover. 
 
Høyhusets plassering, med store deler av kjelleren lagt ute i det gamle elveløpet, utkragingen av 
høyhuset med inntil 6,0 m over hensynssonen for de fire elvekulvertene helt nede på bakkeplan, 
og arealet avsatt til uteopphold på bakkeplan for beboerne i høyhuset, gjør det umulig å gjenåpne 
Akerselva i elvas historiske løp. 
 
Jf. plankartet på forrige side, der den grønne trekanten viser arealet som er avsatt til uteareal for 
beboerne i høyhuset. Plankartet tydeliggjør at Akerselva ikke kan gjenåpnes i elvas historiske løp. 
 
I brev av 26. april 2019 påstår Avantor at «en eventuell fremtidig åpning av Akerselva vil kunne bli  
slik elva var før lukking med kulvert», og at elva «ved en eventuell riving av Riksteatret i fremtiden 
[…] vil kunne få sin ‹opprinnelige› form fra 1887» (53/20, vedlegg 41, s. 2). Avantor vet bedre. 
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Utearealene for høyhusets beboere gjør det ifølge Norconsult umulig å gjenåpne Akerselva  

I planforslagets kapittel 5.1 med PBEs vurdering og anbefaling, heter det (53/20, vedlegg 1, s. 114): 

Forslagsstiller opplyser […] at oppføring av den foreslåtte bebyggelsen ikke er til hinder for å 
utvide kulverten i vest og å gjenåpne Akerselva. PBE legger forslagsstillers reviderte rapport 
som redegjør for dette handlingsrommet til grunn og anser forholdet som avklart. 

 
PBE sikter her til Norconsults notat av 24. august 2018, med denne figuren (53/20, vedlegg 22, s. 15). 
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Som det fremgår av Norconsults tekst til figur 8, viser den blå heltrukne linjen det som Norconsult  
(og forslagsstiller Avantor) anser for å være «en potensiell fremtidig vestre kulvertvegg/elvebredd», 
mens «stiplet blå linje gir en indikasjon av eksisterende vestre kulvertvegg». 
 
Den blågrønne stiplete linjen litt lenger øst er lagt inn av oss, og er ment å vise hvor østre kulvertvegg 
i dag ligger. De fire kulvertene som Akerselva i dag renner i, ligger altså mellom de to stiplede linjene.  
 
På figuren har vi med to buede, røde linjer vist hvor vi mener at Akerselva bør åpnes i en bredde på 
ca. 20 meter. Vi har tydeliggjort med to sorte streker hvor brua mellom Verkstorget (Fiskars torg) og 
Bikkjetorget (Gullhaug torg) ligger, og har lagt inn med rosa farge den delen av Avantors planlagte 
høyhus som ligger innenfor de røde linjene, basert på byggegrensene på Avantors forslag til plankart. 
Den grønne trekanten mellom høyhuset og Spikerbrua er oppholdsarealet for beboerne i høyhuset. 
 
Oppe til venstre på figur 8 i notatet skriver Norconsult at en «utvidelse her vil redusere den skarpe 
innsnevringen i elveløpet». Vi er enige i dette. Akerselva bør utvides vestover oppstrøms Riksteatret. 
 
I øvre høyre hjørne på figur 8 skriver Norconsult at elveløpet ikke kan flyttes lenger østover på grunn 
av eksisterende bygg/innkjøringsrampe. Vi er enige i at elva ikke bør åpnes mot øst akkurat her, selv 
om det ville vært å gjenåpne Akerselva i elvas historiske løp før lukkingen i 1956. En gjenåpning her 
krever at deler av Gullhaug Torg 4 B rives, og fremstår i tillegg som umotivert ettersom elva videre 
oppstrøms allerede er åpnet vest for Akerselvas historiske løp, dvs. vest for Gullhaug Torg 4 A-C. 
 
I notatet av 24. august 2018 skriver Norconsult dette om gjenåpning av Akerselva ved riving av 
Riksteatret (53/20, vedlegg 22, s. 14): 

Gitt eksisterende bredde på elva opp- og nedstrøms Riksteatret (hhv. ca. 17 og 18,5 m)  
og en elvegjenåpning lignende det skissert i Figur 4, vil den østre elvebredden trolig flyttes 
vestover, slik at det vil være lite overkragning av Gullhaug Torg 2A over elveløpet. Dette betyr 
at bygget Gullhaug Torg 2A ikke vil stå i veien for en fremtidig gjenåpning av Akerselva. 

Fremtidig gjenåpning av Akerselva vil imidlertid være i konflikt med dagens krav om 
utearealer ved Gullhaug Torg 2A. 

 
Henvisningen til figur 4 (ikke gjengitt her) er merkelig, ettersom denne figuren viser potensialet  
for åpning av Akerselva uten riving av Riksteatret. Norconsults figur 4 viser at det i fremtiden vil  
være mulig å utvide elveløpet mot vest med i snitt 0,7 meter fra oppstrøms Spikerbrua til sørsiden  
av Riksteatret uten å rive Riksteatret (Gullhaug Torg 2 B). Basert på denne mikroskopiske kulvert-/ 
elveutvidelsen mot vest trekker Avantors mann Norconsult en voldsom konklusjon (s. 10): 

Det er plass for eventuell utvidelse av elveløpet på vestsiden av elva (motsatt side 
til Gullhaug Torg 2A). Dette betyr at den nye bygningen Gullhaug Torg 2A ikke vil stå  
i veien for eventuell fremtidig gjenåpning av Akerselva. 
  

Men Norconsult tilføyer samtidig (s. 10): 

Planen for Gullhaug Torg 2A inkluderer imidlertid uteareal utenfor bygningen. Det er  
et krav fra planmyndighetene om tilstrekkelig uteareal. Gjenåpning av elva vil føre til en 
vesentlig reduksjon i det tilgjengelige utearealet ved Gullhaug Torg 2A, slik at fremtidig 
gjenåpning av Akerselva ikke vil være aktuelt med mindre kravene om uteareal endres  
i fremtiden. 
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Både med og uten riving av Riksteatret konkluderer Norconsult med at en gjenåpning av Akerselva 
vil blokkeres av uteoppholdsarealet over elvekulverten for beboerne i Avantors planlagte høyhus. 
 
I planforslaget er PBE tydelige på at beboernes uteoppholdsareal på terreng etter all sannsynlighet  
vil bli beholdt ved en fremtidig gjenåpning av Akerselva (53/20, vedlegg 1, s. 38 og 120): 

Deler av uteoppholdsarealet på terreng ligger oppå kulverttaket over Akerselva og  
det forventes at det vil måtte bli liggende ved en framtidig gjenåpning av Akerselva. 

[…] en riving av den delen av kulverttaket som huser boligenes uteoppholdsareal vil  
gjøre at boligene i bygget kommer i strid med reguleringsplanen. Vi kan vanskelig se  
at det kan bli gitt en tillatelse som medfører dette. 

 
Også Avantor er innforstått med dette (53/20, vedlegg 1, s. 58): 

Den delen av uteoppholdsarealet som ligger oppå kulverttaket utgjør et ca. 100 m2  
stort trekantet areal […] som det vil være naturlig å beholde som kulverttak også  
etter en evt. gjenåpning av elva på dette strekket. En framtidig åpning av elva vil da  
ikke medføre at felles uteoppholdsareal for Gullhaug Torg 2A reduseres. 

 
Verken PBE eller Avantor ser for seg at kulverttaket skal fjernes over noen av de fire kulvertene  
på illustrasjonen på s. 14 i dette brevet ved en fremtidig gjenåpning av Akerselva. De anser at elva 
fortsatt skal holdes lukket under de grønne og rosa feltene på figur 8 på s. 15 i dette brevet ved en 
fremtidig åpning av Akerselva etter at Gullhaug Torg 2 B (Riksteatret) er revet, selv om Norconsult 
mener det er behov for å åpne elvekulvertene under beboernes uteareal for å kunne åpne elva. 

 
Trange og uakseptable «løsninger» for elva og elverommet 

I teorien vil det være mulig å åpne Akerselva mellom beboernes uteareal og det nordøstre hjørnet  
av bygningen i Nydalsveien 30 A, men da avstanden her er mindre enn 15 meter, vil det i praksis ikke 
kunne bli snakk om å åpne elva i en bredde på mer enn 6–10 meter dersom en skal kunne beholde 
dagens turvei langs østsiden av Nydalsveien 30 A, dvs. langs vestsiden av elveløpet, og helst også 
gjøre det mulig for turgåere langs elva å passere mellom det nye elveløpets østbredd og beboernes 
uteoppholdsareal, dvs. passere mellom høyhuset og Akerselva på østsiden av elva.  
 
En slik løsning innebærer samtidig at deler av elva vil måtte åpnes vest for den heltrukne blå linjen  
på figur 8, slik at elva vil legge beslag på en god del av Verkstorget foran Redskapsfabrikken. Videre 
oppstrøms må elveløpet knekkes nordøstover og deretter nordvestover rundt Redskapsfabrikken for 
at elveløpet skal få tilstrekkelig avstand til Redskapsfabrikkens østre hjørne og turveien på østsiden 
av dette bygningshjørnet. Det er uakseptabelt med en så dårlig løsning for gjenåpning av Akerselva. 
 
I brev til PBE av 12. april 2019 stilte Byrådsavdeling for byutvikling blant annet følgende spørsmål 
(53/20, vedlegg 39): «Vurderes det at den gjenåpning som prosjektet åpner for vil gi en god kvalitet 
for et framtidig gjenåpnet elvedrag?»  
 
I brev av 16. mai 2019 svarte PBE «Ja», men uten å forsøke å begrunne svaret, med mindre det som 
PBE skriver, skal forstås som argumenter for ikke å gjenåpne elva. PBEs kommentarer er utelukkende 
knyttet til allerede åpne partier av elva og koblinger mellom byrom og elv, slik som utsagnene om at 
«byrommene blir en kvalitet i elverommet» og at «prosjektet [gir] bedre tilgang til selve elverommet 
ved å etablere utkragede bryggekonstruksjoner ned mot vannet» (53/20, vedlegg 40, s. 5). 
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Avantor valgte også å svare på spørsmålet, i brev av 26. april 2019 (53/20, vedlegg 41, s. 2): 

Vi forstår det slik at dette spørsmålet går på om det blir god kvalitet på gjenåpnet  
elvedrag i det området som ny regulering gjelder. Ut fra vår vurdering gir et offentlig 
tilgjengelig uteareal et bedre byrom enn det en eventuell åpnet elv vil gjøre. Ved en  
eventuell riving av Riksteatret i fremtiden vil elva kunne utvides mot vest, og elva vil  
kunne få sin «opprinnelige» form fra 1887 (som vist på kartet […]). 

 
Kartet som Avantor viser til og gjengir, har de hentet fra vårt brev til Byrådsavdeling for byutvikling av 
12. februar 2019 (53/20, vedlegg 37, s. 11), der vi har lagt inn Redskapsfabrikkens nåværende form 
med fiolett farge på et utsnitt av N.S. Krums kart fra 1887 over Nydalen. Kartutsnittet gjengis under. 
 

 
 
På kartet er avstanden fra Redskapsfabrikkens nordøstfasade til elvekanten på det meste ca. 30 m. 
Avstanden fra Redskapsfabrikkens østre hjørne til elvekanten er på det minste ca. 20 m, og Akerselva 
har her, og et godt stykke videre sørover, en bredde på ca. 30 m. Avstandene vil være helt andre om 
en åpner elva så langt mot vest som helt til den blå linjen på figur 8 (gjengitt på s. 15 i dette brevet).  
 
På figur 8 er avstanden fra Redskapsfabrikkens nordøstfasade til elvekanten på det meste ca. 13 m. 
Avstanden fra Redskapsfabrikkens østre hjørne til elvekanten er på det minste kun 7 m, dvs. bare en 
tredel av avstanden på kartet. Avantor ønsker ikke å åpne Akerselva i en bredde på 30 m eller 20 m. 
De ønsker at elva forblir lukket over Gullhaug torg. Skal Akerselva først åpnes, ønsker Avantor at den 
åpnes i en bredde på 8–10 m vest for uteoppholdsarealene for beboerne i høyhuset (jf. figur 8). 
 
Over Gullhaug torg, dvs. oppstrøms og nordøst for Spikerbrua (som ikke var bygd i 1887 og følgelig 
ikke vises på kartet), øker bredden på Akerselva på Krums kart fra 1887 raskt fra ca. 20 m til ca. 30 m 
ved Riksteatrets søndre fasade. Elveutvidelsen skjer mot øst, nettopp der hvor Avantors planforslag 
for Gullhaug Torg 2 A tillater at ca. 265 m2 av høyhusets kjeller bygges ute i Akerselvas historiske løp 
før lukkingen i 1956, og at ytterligere ca. 85 m2 av høyhusets grunnflate krager ut over hensynssonen 
for dagens elvekulvert helt nede på bakkeplan. 
 
Avantors påstand om at Akerselva «ved en eventuell riving av Riksteatret i fremtiden vil […]  
kunne utvides mot vest, og […] vil kunne få sin ‹opprinnelige› form fra 1887», holder ikke vann. 
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Selv med en kulvertåpning under den grønne trekanten på figur 8 vil omkostningene ved å åpne 
Akerselva mellom den blå linjen til venstre på figuren og det rosa feltet med høyhuset være svært 
store. Det ville innebære at hele friområdet langs vestsiden av Akerselva mellom Gullhaug bru og 
Spikerbrua forsvinner, bortsett fra en smal gang- og sykkelvei mellom en ny mur rett ned i elva og  
østfasaden på Nydalsveien 30 A, at den flotte Spikerbrua vil måtte rives, og at avstanden fra det østre 
hjørnet av Redskapsfabrikken til Akerselva blir nesten like liten som den i dag er til Riksteatret (5 m). 
Jf. figur 4, figur 5 og figur 7 i Norconsults notat av 1. november 2017 med fotoer av disse partiene 
(53/20, vedlegg 20, s. 7, 8 og 10).  
 
Svaret på spørsmålet fra Byrådsavdeling for byutvikling er at «den gjenåpning som prosjektet 
åpner for», IKKE «vil gi en god kvalitet for et framtidig gjenåpnet elvedrag». 

 
Akerselva bør gjenåpnes mot øst i sør og mot vest i nord når elvekulverten åpnes 

Norconsults notat av 1. november 2017 har også fotoer av partiet rett oppstrøms Riksteatret (figur  
3 og figur 6), hvor det er enighet mellom oss og Norconsult/Avantor om hvor Akerselva kan åpnes.  
 
I notatet av 24. august 2018 (53/20, vedlegg 22, s. 14) henviser Norconsult til dette notatet fra 2017: 

Som omtalt i notatet datert 01.11.17 er det usannsynlig at en eventuell fremtidig utvidelse 
eller erstatning av kulvertene under Riksteatret vil skje på østsiden av elva. 

 
I Norconsults notat av 1. november 2017 sies det følgende om dette (53/20, vedlegg 20, s. 1 og 4): 

Gitt eksisterende begrensninger på østsiden av elva vil en eventuell fremtidig utbedring av 
kulvertkapasitet trolig utføres på vestsiden av elva, på motsatt side av elva til Gullhaug Torg 
2A. […] Tiltak som eventuelt kunne utføres inkluderer: […] • Beholde de eksisterende 
kulvertene, men bygge et ekstra kulvertløp. Potensialet for utvidelse av kulverten på østsiden 
av elva er begrenset av bygningen og innkjøringsrampen til Gullhaug Torg 4B (figur 2 og 3). 
Det er god plass på vestre side av elva ved kulvertutløpet (figur 4 og 5) og en utvidelse 
vestover vil også redusere innsnevringen i elveløpet på oppstrøms side (figur 6). Det kan  
også eventuelt være aktuelt å bygge en tilleggskulvert i veien vest for Riksteatret (figur 7). 

 
Norconsults vurderinger har som premiss at en beholder dagens fire kulverter og skal bygge et 
ekstra kulvertløp, dvs. at en ikke river eller tar hull på noen av de eksisterende kulvertveggene, 
men bygger et femte kulvertløp, det være seg inntil østsiden eller vestsiden av de nåværende fire 
kulvertene, eller et stykke fra disse, eksempelvis i form av en tilleggskulvert vest for Riksteatret. 
 
Basert på dette premisset er vi enige i at «en eventuell fremtidig utbedring av kulvertkapasitet trolig 
[vil] utføres på vestsiden av elva, på motsatt side av elva til Gullhaug Torg 2A». Uten å rive Riksteatret 
og uten å rive eller ta hull på eksisterende kulvertvegger, er det eneste reelle alternativet som kan 
øke kulvertkapasiteten vesentlig, å bygge en tilleggskulvert langs vestsiden av Riksteatret, dvs. under 
den turveien mellom Redskapsfabrikken og Riksteatret som en nå vil senke og benytte som flomløp. 
 
Siden det er vanskelig å åpne Akerselva mot øst nord for Riksteatret på grunn av innkjøringsrampa  
til Gullhaug Torg 4 B fra veien langs nordsiden av Gullhaug Torg 2 B, så vil det ifølge Norconsult og 
Avantor være usannsynlig at Akerselva vil bli åpnet mot øst sør for Riksteatret, dvs. over Gullhaug 
torg som ligger ca. 100 meter sør for innkjøringsrampa.  
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Resonnementet står og faller på premisset om å skulle bygge et nytt kulvertløp uten å rive eller ta 
hull på eksisterende kulvertvegger, og til og med gjenåpne Akerselva uten å fjerne kulvertveggene 
under gjenåpningen. 
 
Saken stiller seg helt annerledes når det ikke er snakk om å bygge en femte kulvert, men om  
å gjenåpne Akerselva ved å fjerne eksisterende kulvertvegger og utvide bredden på elveløpet.  
Da kan utvidelsen skje dels vest for og dels øst for dagens fire kulverter, og ikke kun vest eller  
øst for kulvertene. Handlingsrommet er med andre ord langt større. 
 
I notatet av 24. august 2018, som har mer fokus på utvidelse av kulvertkapasitet enn på elveåpning, 
avslutter Norconsult underkapittelet «Potensiell kapasitetsutbedring ved rivning av eksisterende 
Riksteater» slik (53/20, vedlegg 22, s. 14): 

Utvidelse av kulvertene/elveløp vestover passer mye bedre med beliggenheten av 
eksisterende elveløp opp- og nedstrøms Riksteatret enn en forlengelse østover. En utvidelse 
vestover vil gi gunstigere inn- og utløpsforhold og vil gi en kortere elvelengde og mykere 
sving (mindre falltap) enn en utvidelse til øst. […] 

Med mindre forhold under bakken tilsier noe annet, er det meget usannsynlig at fremtidig 
utvidelse av kulvertene/elveløpet vil skje øst for dagens kulvert, og at Gullhaug Torg 2A vil  
stå i veien for utvidelse av kulvertkapasitet / gjenåpning av elveløpet. 

 
Her er Norconsults klare premisser at Riksteatret rives, og at elveløpet skal få en større bredde ved å 
utvide kulvertene/elveløpet. 
 
Dersom Riksteatret først rives, det være seg 10, 20 eller 30 år fram i tid, er det svært usannsynlig at 
man ikke samtidig også river kulverttaket over, og alle kulvertveggene for, de allerede nå 64 år gamle 
kulvertene, og det enten man ønsker å gjenåpne Akerselva eller ønsker å utvide kulvertkapasiteten.  
 
I studien «Flomsikring ved Nydalsveien 32 B» av 3. april 2017 skriver Norconsult dette om kulvertene 
(PBE-sak 201602045, dok. 116, fil 3, s. 8):  

Tilstanden til disse kulvertene har ikke blitt vurdert i denne studien, men kulvertene 
begynner å bli gamle og må sannsynligvis rehabiliteres/erstattes i løpet av de kommende 
tiårene.  

I notatet av 1. november 2017 skriver Norconsult at «tilstanden til de eksisterende kulvertene er […] 
ikke kjent» (53/20, vedlegg 20, s. 11), mens Norconsult i notatet av 24. august 2018 skriver følgende 
(53/20, vedlegg 22, s. 9): 

Riksteatret er fundamentert på kulverten og det ansees derfor som usannsynlig at de delene 
av kulvertene som ligger under Riksteatret (mesteparten av kulvertlengde) kan bygges om for 
å utvide kapasiteten uten at bygningen først rives. 

 
Dersom det skal bygges en ny kulvert for elveløpet etter at Riksteatret er revet, enten rivingen skjer 
fordi kulvertens fysiske tilstand krever det, fordi kulverten i kombinasjon med andre flomtiltak ikke 
lenger har tilstrekkelig kapasitet til å takle ekstremflom (ut ifra oppdaterte vannføringsberegninger 
og nye regler for klimapåslag), eller fordi eier ønsker å rive dagens bygg og bygge et nytt bygg, både 
kan og bør veggene i den nye kulverten plasseres helt annerledes enn dagens kulvertvegger. En ny 
kulvert vil bli bredere enn dagens kulvert, kanskje også høyere, og vil trolig bli bygd med kun ett eller 
to kulvertløp for å minske det viskøse falltapet og øke kapasiteten innenfor en gitt kulvertbredde. 
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Dersom tanken er å gjenåpne Akerselva etter at Riksteatret er revet og kulverttak og kulvertvegger 
er fjernet, står en selvsagt også fritt til å legge elvebreddene slik at elvetraseen blir så optimal som 
mulig for elva og elverommet. 
 
Det er korrekt at en kulvertutvidelse vestover etter riving av Riksteatret «vil gi en kortere elvelengde 
og mykere sving (mindre falltap) enn en utvidelse til øst», men forskjellen i elvelengde er ubetydelig. 
Målt langs den røde og den blå linjen for «fremtidig vestre kulvertvegg/elvebredd» på figur 8 på s. 15 
i dette brevet er forskjellen kun 4–5 meter. Falltapet kan lett kompenseres ved en beskjeden økning i 
kulvertens tverrsnitt slik at vannhastigheten i kulverten reduseres. 
 
Ved en trang elveåpning vest for uteoppholdsarealet til beboerne i høyhuset vil falltapet bli større 
enn ved en bredere elveåpning i øst der høyhusets kjeller nå planlegges lagt. Skal en ved elveåpning i 
vest unngå at elvebredden havner for nær Redskapsfabrikkens østre hjørne og turveien, vil falltapet 
øke ytterligere og elvelengden vil også raskt overstige elvelengden for en åpningstrasé lenger øst. 
 
Ved en gjenåpning med elveutvidelse vest for eller øst for dagens elvekulvert ved Gullhaug torg, kan 
en i praksis se bort fra spørsmålene om falltap og elvelengde. Falltapsberegninger og elvelengde kan 
ikke tillegges nevneverdig vekt. Andre forhold er langt viktigere når en skal avgjøre hvor Akerselva 
skal gjenåpnes i partiet ved Gullhaug torg.  
 
Det er ikke korrekt at en utvidelse av elveløpet vestover «passer mye bedre med beliggenheten av 
eksisterende elveløp […] nedstrøms Riksteatret enn en forlengelse [dvs. utvidelse, vår anmerkning] 
østover», og at en «utvidelse vestover vil gi gunstigere […] utløpsforhold […] enn en utvidelse til øst». 
 
Det fremgår av figur 8 på s. 15 i dette brevet at det å åpne Akerselva helt ut til den blå linjen i vest vil 
gjøre at elveløpet må utvides kraftig mot vest nedstrøms Spikerbrua, hvor elveløpet svinger østover 
før elva forsvinner under brua videre oppstrøms. Å gjenåpne Akerselva mellom de røde linjene gjør 
at elva åpnes i forlengelsen av nåværende elveløp. Jf. også Avantors forslag til plankart, som vi har 
gjengitt på s. 13 i dette brevet, og hvor vi har vist hvor Akerselva bør åpnes videre oppstrøms brua. 
 
Vårt forslag til gjenåpningstrasé samsvarer også med Akerselvas historiske løp, jf. fotoet under, tatt 
ca. 1949, som viser hvor langt øst elveløpet lå oppstrøms Spikerbrua før Akerselva ble lukket i 1956. 
Gullhaug bru og Spikerbrua ses midt på fotoet, Verkstorget ses foran Redskapsfabrikken nordvest for 
Spikerbrua, og Vakta (m/klokketårnet) til Christiania Spigerverk ses på Bikkjetorget sørøst for brua. 
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På fotoet under, tatt fra vestsiden av Gullhaug bru ca. 1949, ses Vakta m/klokketårnet ved porten til 
Christiania Spigerverk øst for elva. Spikerbrua ses til venstre. Valseverket skimtes i bakgrunnen. 
 

 
 
Ved å åpne Akerselva vestover ut til den blå linjen på figur 8 vil Spikerbrua måtte rives. Dette er ikke 
nødvendig dersom Akerselva gjenåpnes i elvas historiske løp. Dette er et tungtveiende argument mot 
en elveutvidelse vest for kulverten, og for en elveutvidelse øst for kulverten ved gjenåpning av elva. 
 
Jf. at «Byøkologisk program 2011–2026» i § 5.3 slår fast at Oslo kommune skal arbeide systematisk 
for å gjenåpne elver og bekker og skape blågrønne korridorer, og at gjenåpnet trasé om mulig skal 
følge vassdragets historiske løp. Jf. også retningslinjen til § 13.3 Vassdrag i Kommuneplan 2015:  
«Der forholdene ligger til rette for det bør elv/bekk i størst mulig grad gjenåpnes i sine historiske 
bekkeløp.» 
 
Ved en elveutvidelse utelukkende vest for dagens elvekulvert, dvs. der PBE, Avantor og Norconsult 
anser at en eventuell utvidelse bør skje, vil hele utvidelsen skje vest for Akerselvas historiske løp.  
 
Ved en elveutvidelse utelukkende øst for dagens elvekulvert over Gullhaug torg vil hele utvidelsen 
over torget skje i Akerselvas historiske løp, og Akerselva vil kunne gjenåpnes i elvas historiske løp i 
en bredde på 20 meter over Gullhaug torg. 
 
Etter at Riksteatret er revet, bør elveutvidelsen videre nordover i all hovedsak skje øst for dagens 
elvekulvert under søndre del av Riksteatret, dvs. i Akerselvas historiske løp, og i all hovedsak skje 
vest for dagens elvekulvert under nordre del av Riksteatret, dvs. vest for Akerselvas historiske løp. 
 
Jf. figur 8 hvor dagens elvekulvert ligger mellom de to stiplede linjene, og hvor vi har foreslått at hele 
breddeutvidelsen på sørsiden av Riksteatret, og nesten hele breddeutvidelsen under søndre del av 
Riksteatret, skjer øst for elvekulverten, samtidig som en stadig større del av utvidelsen skjer vest for 
kulverten etter hvert som vi beveger oss nordover, inntil nesten hele breddeutvidelsen under nordre 
del av Riksteatret, og hele breddeutvidelsen på nordsiden av Riksteatret, skjer vest for elvekulverten. 
 
At vi ikke har lagt de røde linjene på figur 8 litt lenger mot vest oppstrøms Spikerbrua, skyldes ikke 
bare at vi ønsker at mest mulig av Akerselva skal gjenåpnes i elvas historiske løp, men også at det er 
viktig å gjenåpne Akerselva i god avstand fra Redskapsfabrikkens østre hjørne.  
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Avstanden fra Redskapsfabrikkens østre hjørne til vegglivet for bygningene langs østsiden av gata 
Gullhaug Torg er 56 meter. Hvis en her opererer med et byggefritt belte på 18 meter langs østsiden 
av elva (beltet vil være bredere både lenger nord og lenger sør), vil det fortsatt være plass til en smal 
sone med kantvegetasjon mellom østre bredd og gata Gullhaug Torg.  
 
Dersom Akerselva gjenåpnes med en bredde på 20 meter, vil også det byggefrie beltet vest for elva 
få en bredde på 18 meter. Selv om Akerselva, selv med vårt forslag, her fortsatt åpnes noe nærmere 
Redskapsfabrikken enn elvas historiske løp, vil dette gi plass for en bred sone med kantvegetasjon og 
en god fremføring av turveien i et bredt grøntdrag mellom vestre bredd og Redskapsfabrikkens østre 
hjørne. Som det fremgår av figur 8, vil dette samtidig sikre et stort og godt byrom på elvesiden av 
Verkstorget sørøst for Redskapsfabrikken. 
 
Etter vårt syn er det fornuftig å prioritere et bredt og godt elverom på vestsiden av den gjenåpnede 
elva ettersom kvaliteten på elverommet ikke vil kunne bli like god langs østsiden av elva som langs 
vestsiden. Jf. nærheten til gata Gullhaug Torg, og at bygningen Gullhaug Torg 4 B er oppført så tett på 
elva at dagens oppholdsarealer mellom Akerselva og Gullhaug Torg 4 B og 4 A, og arealene mellom 
Gullhaug Torg 4 A og 4 C, av mange oppfattes som private, og privatiseres av ansatte i kontortiden, 
selv om arealene strengt tatt er tilgjengelige for allmennheten. 
 
Ved en gjenåpning av Akerselva i en bredde på ca. 20 meter fra Spikerbrua til Gullhaug Torg 4 B  
bør elveutvidelsen i sør skje øst for dagens elvekulvert og i nord skje vest for dagens elvekulvert. 
 
Ved en gjenåpning av Akerselva i partiet sør for Riksteatret er det helt opplagt at breddeutvidelsen 
av elva bør skje øst for dagens fire kulverter, dvs. der hvor kjelleren til høyhuset tenkes plassert. 
 
Gjenåpning øst for kulvertene blir umulig dersom høyhusets kjeller bygges ute i det historiske 
elveløpet, med kjellerveggen lagt 1,0 m øst for og langs kulvertveggen, slik planforslaget tillater. 
 
Det planlagte høyhuset i Gullhaug Torg 2 A vil stå i veien for en fornuftig gjenåpning av Akerselva.  
 
Planforslaget gjør det umulig å gjenåpne Akerselva i elvas historiske løp, og gjør det i praksis også 
umulig å åpne elva i et nytt løp med en akseptabel bredde på elv og parkdrag. Å åpne Akerselva 
mellom det planlagte høyhuset og Nydalsveien 30 A vil gi en altfor trang løsning for elva og et 
svært dårlig byrom. Høyhuset i Gullhaug Torg 2 A vil oppleves som en propp i elva og miljøparken. 

 
PBE har verken krevd at Akerselva gjenåpnes eller at elvekulverten utvides 

I brev til Byrådsavdeling for byutvikling av 30. oktober 2019 innrømmer PBE at verken hensynet til 
kulverten eller mulighetene for å gjenåpne Akerselva er blitt nevneverdig vektlagt i planforslaget 
(53/20, vedlegg 44, s. 3): 

PBE er enige i at gjennomføringen av den foreslåtte bebyggelsen vil vanskeliggjøre en 
gjenåpning av Akerselva gjennom planområdet. Det er tatt noe hensyn til kulverten for 
Akerselva ved at kjelleren plasseres 1 meter fra kulverten […]. Prosjektet tar ikke hensyn  
til en gjenåpning av elven innenfor planområdet ut over dette. 
 

I brev til Byrådsavdeling for byutvikling av 25. november 2019, sier PBE litt mer om hvilke 
konsekvenser Avantors planforslag vil få for gjenåpning av Akerselva (53/20, vedlegg 45, s. 2): 
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En godkjenning av planforslaget for Gullhaug torg 2 A vil medføre at elva ikke kan gjenåpnes 
øst for dagens kulverter. Øvrig trasé for gjenåpning må vurderes i detalj den dagen det blir 
aktuelt å rive Riksteatret, men det er på det rene at en gjenåpning ikke kan skje i full bredde 
slik fremtidig elveløp er vist i kommunedelplan for Akerselva. 
 

Det at en gjenåpning av Akerselva i det hele tatt er mulig, er øyensynlig tilstrekkelig for PBE til å 
anbefale Avantors planforslag (53/20, vedlegg 1, s. 122): 

Den foreslåtte bebyggelsen innebærer en innskrenkning i handlingsrommet for utvidelse  
og gjenåpning av Akerselva, selv om det fremdeles er mulig etter oppføring av bygget. 

 
I planforslaget gir PBE uttrykk for at etaten ikke anbefaler «en full gjenåpning av Akerselva» på det 
ca. 100 meter lange elvestrekket over Gullhaug Torg 2 A og 2 B «på nåværende tidspunkt», fordi det 
innebærer at Riksteatret må rives, og anbefaler heller (53/20, vedlegg 1, s. 115) 

å skape en ny attraktiv møteplass med økt kvalitet langs elva som vil gavne området og  
dets beboere og besøkende enn å gjenåpne elva på dette strekket. En fremtidig åpning av 
Akerselva medfører at tverraksen som skal binde Nydalsveien 32b og Gullhaug Torg sammen 
med BI forsvinner. PBE vurderer at dette vil bygge ned det store, sammenhengende bygulvet 
som dette planforslaget er første brikke i realiseringen av. 

 
PBE anbefaler med andre ord «en ny attraktiv møteplass» i stedet for å gjenåpne Akerselva.  
 
Det smale og skyggefulle partiet mellom nordsiden av det 70 meter høye høyhuset og sørsiden  
av Riksteatret hvor Akerselva kunne ha vært gjenåpnet i elvas historiske løp, fortjener ikke engang 
betegnelsen møteplass. Det PBE i realiteten anbefaler, er å blokkere en fremtidig gjenåpning av 
Akerselva i elvas historiske løp ved å plassere et høyhus ute i og over det historiske elveløpet. 
 
Det er uklart om PBEs omtale på s. 115 i planforslaget skal forstås dit hen at PBE faktisk anbefaler  
at Akerselva heller ikke i fremtiden gjenåpnes på det ca. 100 meter lange elvestrekket over Gullhaug 
Torg 2 A og 2 B, selv om PBE selv gjør oppmerksom på at «det er en føring i overordnede planer, 
deriblant kommuneplanen, om at lukkede bekker og deler av bekker skal gjenåpnes», og dessuten 
skriver at «KDP for Akerselva miljøpark legger føringer for at en fullstendig gjenåpning av Akerselva 
skal kunne gjennomføres» (53/20, vedlegg 1, s. 115).  
 
Men det er selvsagt mulig at PBE egentlig har ment å gi uttrykk for at Akerselva heller ikke i 
fremtiden bør gjenåpnes over Gullhaug torg, dvs. på den langt kortere strekningen fra Spikerbrua  
til sørsiden av Riksteatret. En formulering i brevet av 30. oktober 2019 trekker i den retning (53/20, 
vedlegg 44, s. 3): «Dette torget vil også bidra til kvalitet til byen om elven gjenåpnes i nord ved at 
Riksteaterbygningen eventuelt rives.» 
 
Det å åpne Akerselva vest for Gullhaug torg etter at høyhuset er oppført, vil medføre at tverraksen 
mellom Nydalsveien 32 B (Redskapsfabrikken), Gullhaug torg og BI kappes av. PBEs utsagn er dermed 
konsistent med et eventuelt ønske om ikke å gjenåpne Akerselva, men det er selvsagt fullt mulig å 
gjenoppføre Spikerbrua med et lengre bruspenn enn i dag etter den rivingen av brua som må til for å 
kunne åpne Akerselva mot vest. 
 
Å omtale en åpning av Akerselva som å «bygge ned» et bygulv fremstår også som litt underlig i våre 
ører. Det er høyhuset som vil bygge ned bygulvet Gullhaug torg, selv om tverraksen, dvs. nåværende  
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tverrforbindelse, fortsatt vil bestå. I planforslaget gir PBE inntrykk av at plasseringen av høyhuset 
«muliggjør etableringen av en viktig tverrforbindelse til Nydalsveien 32B (Fiskarsbygget). Den nye 
diagonale forbindelsen mot Nydalsveien 32B og Nydalen T-banestasjon skaper en tydelig, solfylt, 
utadrettet forbindelse over Gullhaug torg» (53/20, vedlegg 1, s. 113).  
 
Tverrforbindelsen er ikke ny, den ses eksempelvis på fotoet fra ca. 1949 på s. 21 i dette brevet,  
men en realisering av gjeldende regulering vil svekke dagens tverrforbindelse noe. 
 
Dersom høyhuset ikke bygges og Gullhaug torg forblir ubebygd eller ny bebyggelse plasseres lenger 
fra elvekulverten og Spikerbrua enn i gjeldende regulering, vil Akerselva kunne gjenåpnes i elvas 
historiske løp i en bredde på 20 meter uten å rive Spikerbrua, dvs. uten å kappe tverrforbindelsen. 
Etter vårt syn er Spikerbrua et så viktig historiefortellende element fra Spikerverkets tid og epoken 
med industrivirksomhet i Nydalen at brua, og dermed også tverrforbindelsen, bør beholdes.  
 
Å gjenåpne Akerselva over Gullhaug torg allerede nå, før Riksteatret rives, vil bedre kapasiteten i 
den gjenværende delen av kulverten, dvs. i partiet under Riksteatret, selv om Akerselva kun åpnes 
i samme bredde som eksisterende kulvert. Akerselva bør gjenåpnes over Gullhaug torg nå, og i en 
bredde på ca. 20 meter ved å utvide elveløpet mot øst. 
 
Å utvide kulverten under Gullhaug torg vil også kunne øke kulvertkapasiteten under Riksteatret. 
Men elvekulverten må i så fall utvides mot øst før høyhuset bygges eller utvides mot vest først 
etter at Riksteatret er revet. Etter at høyhuset er bygd, vil kulverten i praksis ikke kunne utvides  
i bredden verken øst- eller vestover før Riksteatret rives, selv om et endret flombilde tilsier det. 
 
Jf. illustrasjonen under, fra Skanska Teknikks «Redegjørelse for grunn- og fundamenteringsarbeider 
inntil kulvert for Akerselva» (53/20, vedlegg 26, s. 2), der vi har tydeliggjort Riksteatrets fundamenter 
og høyhusets kjeller med gult på vest- og østsiden av dagens fire kulverter for Akerselva. Det avlange 
rektangulære fundamentet rett vest for kulvertene er fundamentet for Riksteatrets sørvestre hjørne. 
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Inntil Riksteatret rives, dvs. i en periode på 10, 20 eller 30 år (eller kanskje til og med hele 40–50 år) 
etter at høyhuset er bygd, vil kulverten under Gullhaug torg ikke kunne utvides vestover, samtidig 
som høyhuset blokkerer for en kulvertutvidelse østover. 

Dermed ryker PBEs premiss for å kunne anbefale Avantors planforslag (53/20, vedlegg 1, s. 114): 

Avslutningsvis er det et viktig premiss for vår anbefaling av planforslaget at det ikke 
innebærer noen hinder for en fremtidig åpning av elveløpet eller utvidelse av kulverten. 

 
Eller føler PBE seg trygge på at det ikke vil bli nødvendig å utvide bredden på kulverten for Akerselva 
for å kunne ta unna større vannmengder med økt flom- og nedbørsmengde de neste 30–50 årene? 
 
Jf. PBEs videre omtale av problematikken i planforslaget (53/20, vedlegg 1, s. 115–116): 

De fremtidige klimaendringene vil etter all sannsynlighet medføre mer nedbør og økte flom- 
og vannmengder for Oslo og Norge. Dette vil også være tilfellet for Akerselva. På grunn av 
dette, samt tydelige føringer både i kommuneplanen og i kommunedelplanen (KDP) for 
Akerselva miljøpark om gjenåpning av lukkede bekkeløp, er Plan- og bygningsetaten derfor 
opptatt av å sikre areal til en utvidelse av elveløpet.  

Forslagsstiller redegjør for at kapasiteten på Akerselva kan kun økes gjennom økt bredde 
og/eller økt dybde. Økt dybde vil ha negative konsekvenser for en større del av elva, siden 
dette vil fungere som en demning – vannføringen lenger sør vil bli lavere når det er mindre 
vann i elva, og vanntrykket og dermed flomfaren vil øke nord for den økte dybden.  

Dagens kulvert, og tilsvarende løsninger, anses som uhensiktsmessige. Dvs. at kapasiteten i 
praksis kun kan økes gjennom økt bredde. En økt bredde vil etter all sannsynlighet sikre at 
Akerselva kan ta unna større vannmengder når flom- og nedbørsmengden øker. 

 
Grunnen til at det å gjenåpne Akerselva over Gullhaug torg eller utvide eksisterende kulvert under 
Gullhaug torg vil øke dagens kulvertkapasitet under Riksteatret oppstrøms Gullhaug torg, er at 
falltapet i en kulvert øker med kulvertens lengde og ved en reduksjon i kulvertens tverrsnitt. 
 
Verken i de tekniske rapportene som ligger som vedlegg til byrådssaken, eller i andre dokumenter 
som er journalført hos PBE på plansaken (PBE-sak 201602045), er det gjort noe som helst forsøk på å 
beregne hvor mye kulvertkapasiteten under Riksteatret vil kunne øke ved å gjenåpne Akerselva over 
Gullhaug torg eller utvide eksisterende kulvert under Gullhaug torg.  
 
I dette tilfellet er det snakk om en ekstremt kraftig reduksjon i kulvertens tverrsnitt rett på sørsiden 
av Riksteatret, dvs. under Gullhaug torg. Her reduseres den innvendige høyden i de fire kulvertene 
brått, i form av et loddrett sprang, fra henholdsvis 2,98 m (kulverten i øst), 2,98 m, 3,17 m og 2,40 m 
(kulverten i vest) til 2,21 m, 2,17 m, 2,36 m og 1,19 m, dvs. i gjennomsnitt med 0,90 m. 
 
Jf. figur 6 på neste side, hentet fra Norconsults notat av 24. august 2018 (53/20, vedlegg 22, s. 12), 
som viser resultatet av en laserskanning av Spikerbrua og de fire kulvertene under Gullhaug torg og 
søndre del av Riksteatret. 
 
Det innvendige tverrsnittet i de fire kulvertene reduseres med over 30 %, fra ca. 28 m2 under søndre 
del av Riksteatret til ca. 19 m2 under Gullhaug torg. Samlet innvendig tverrsnitt for elvekulvertene er 
altså kun ca. 19 m2 der hvor høyhuset skal krage ut over to av kulvertene helt nede på bakkeplan. Til 
sammenligning er tverrsnittet for Akerselvas tvillingkulvert under sporområdet på Oslo S hele 68 m2.  
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Som det fremgår av illustrasjonen på s. 14 i dette brevet, vil det i teorien være mulig å øke kulvertens 
høyde noe sør for Riksteatret, dvs. under høyhuset og høyhusbeboernes uteareal på Gullhaug torg. 
 
Om muligheten for å øke den innvendige høyden på kulvertene sør for Riksteatret, med høyhuset 
kragende ut over kulvertene, skriver Norconsult (53/20, vedlegg 22, s. 11 og 1): 

Utkragingen fra Gullhaug Torg 2A vil delvis ligge over kulvert 1 og i mindre grad kulvert 2, 
men vil ikke ha betydning for eventuell fremtidig utbedring av kulvert 3 og 4. […]  

Utkragning av Gullhaug Torg 2A over eksisterende kulverter kan begrense en eventuell  
økning i kulverthøyde til ca. 0,5 m. Uten detaljer om de eksisterende kulvertbunnene under 
den planlagte utbyggingen, detaljert analyse av potensielle løsninger for kulvertutbedring 
(inkludert identifisering av andre begrensninger til kulverthøyde, som overdekningskrav, 
ledninger osv.) og utførelse av detaljert modellering, er det ikke mulig å si hvor mye denne 
begrensningen har å si for fremtidig utbedring av kulvertkapasitet. Hvis en i fremtiden må 
heve kulverttaket til et nivå som er høyere enn det utkragende dekket til første etasje, kan 
denne delen av første etasje fjernes for å gi plass til en forhøyet kulvert. 

 
Norconsult utelukker med andre ord ikke muligheten for at det i fremtiden kan bli nødvendig å rive 
deler av første etasje i det planlagte høyhuset på Gullhaug Torg 2 A for å kunne heve kulverttaket 
over Akerselva tilstrekkelig.  
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Jf. at selv om kulverttaket heves med 0,5 m slik at det ligger helt oppunder bunnplata i høyhuset,  
vil den innvendige høyden i de fire kulvertene fortsatt være 0,3 m lavere over Gullhaug torg enn ved 
Riksteatrets sørvegg, dvs. rett oppstrøms høydespranget i de fire kulvertene. Tverrsnittet for de fire 
kulvertene vil da fortsatt være 15 % større ved Riksteatrets sørvegg enn videre sørover over Gullhaug 
torg. Siden kulverttaket for de to kulvertene som havner under det planlagte høyhuset ikke vil kunne 
heves med mer enn 0,5 m, kan selvsagt kulverttaket for de to nordvestre kulvertene økes tilsvarende  
mer. Konsekvensen vil i så fall være at kulverttaket over disse to kulvertene blir liggende høyere enn 
torget på begge sider av de to kulvertene, noe som vil være svært uheldig. 
 
PBE anser at det å øke høyden/dybden i kulvertene ikke er veien å gå, jf. PBEs understrekning av at 
«kapasiteten i praksis kun kan økes gjennom økt bredde» (53/20, vedlegg 1, s. 115).  
 
Dersom den østre av kulvertene under Gullhaug torg hadde blitt utvidet i bredden med 4 meter  
mot øst, ville denne breddeutvidelsen ha økt det innvendige tverrsnittet i kulvertene med 8,8 m2 
under Gullhaug torg. Da ville det samlede innvendige tverrsnittet for kulvertene under Gullhaug  
torg blitt like stort som kulverttverrsnittet ved Riksteatrets sørvegg. 
 
Effekten av en slik breddeutvidelse på kulvertkapasiteten under Riksteatret ville imidlertid ha vært 
begrenset, med mindre man samtidig åpnet kulvertveggene i de eksisterende fire kulvertene rett 
nedstrøms Riksteatret.  
 
Effekten på kulvertkapasiteten under Riksteatret vil være større ved å fjerne kulverttaket og veggene 
i de fire kulvertene under Gullhaug torg, øke kulvertens innvendige høyde med inntil 0,5 meter, og 
samtidig utvide kulverten et par meter mot øst, dvs. i praksis bygge en ny kulvert over Gullhaug torg, 
med et nytt og høyere kulverttak og kun ett eller to kulvertløp. 
 
Denne økte kulvertkapasiteten under Gullhaug torg vil imidlertid først kunne utnyttes fullt ut når 
Riksteatret senere rives og det etableres en ny og større kulvert også nord for Gullhaug torg, eller 
Akerselva gjenåpnes nord for Gullhaug torg. Jf. her også at dagens tverrsnitt for kulverten under 
Riksteatret er betydelig mindre ved innløpet under byggets nordfasade enn under byggets sørfasade. 
 
Det vil selvsagt være langt enklere å bygge en helt ny kulvert på Gullhaug torg før høyhuset bygges 
enn å utvide eksisterende kulvert vertikalt og/eller horisontalt eller bygge en ny kulvert etter at 
høyhuset allerede er bygd. Jf. at nåværende kulverts levetid antas å være betydelig kortere enn 
forventet levetid for det planlagte høyhuset. 
 
Når PBE i forbindelse med utarbeidelsen av planforslaget for Gullhaug Torg 2 A ikke har krevd at 
Akerselva gjenåpnes over Gullhaug torg, slik etaten selvsagt burde ha gjort, stiller vi oss undrende 
til at PBE ikke har krevd at dagens kulvert under torget erstattes av en ny og større kulvert før det 
oppføres ny bebyggelse på torget, som tillates å krage ut over eksisterende kulvert på bakkeplan. 

 
PBE har overkjørt NVE, VAV, BYM, BYA, Bydel Nordre Aker og Bydel Sagene 

Alle tunge høringsinstanser, herunder Norges vassdrags- og energidirektorat, Vann- og avløpsetaten, 
Bymiljøetaten, Byantikvaren, Bydel Nordre Aker og Bydel Sagene, har anbefalt at kommuneplanens 
retningslinje om avstand til vassdrag overholdes og har advart mot å bygge så nær Akerselvas kulvert 
som planforslaget legger opp til. De er blitt overkjørt av Plan- og bygningsetaten. Helt sentrale brev 
med vektige innvendinger finnes ikke som vedlegg i byrådssaken, og innspill er ikke kommentert. 
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Gullhaug Torg 2 A er ett av to detaljreguleringsforslag som er omtalt i Kommunerevisjonens rapport 
16/2019 «Medvirkning i reguleringsplaner», som ble behandlet i bystyret 26. februar 2020 (sak 41).  
I rapporten konkluderer Kommunerevisjonen med å anbefale Plan- og bygningsetaten å «forbedre 
håndteringen av innspillene som kommer inn, dette særlig med tanke på hvordan de kommenteres 
der innspillene ikke fører til endringer av planen» (s. 57). Om innspillene til planforslaget for Gullhaug 
Torg 2 A heter det i rapporten blant annet (s. 46): «Ifølge Plan- og bygningsetaten var substansen i 
bemerkningene ivaretatt i planforslaget som ble sendt til politisk behandling.» 
 
Ved offentlig ettersyn hadde NVE ikke kapasitet til å avgi en uttalelse om planforslaget for Gullhaug 
Torg 2 A, og sendte bare inn en standarduttalelse som ikke forholdt seg til det aktuelle planforslaget. 
PBE vurderte det som svært viktig med en uttalelse fra NVE, og kontaktet medio august 2017 NVE 
både telefonisk og skriftlig for å få NVEs merknader til planforslaget. NVE lovte å avgi uttalelse. 
 
Da NVEs merknadsbrev av 24. september 2017 ble oversendt forslagsstiller, ba PBE eksplisitt om  
«at bemerkningen kommenteres som de andre bemerkningene ved offentlig ettersyn» (PBE-sak 
201602045, dok. 112). I merknadsbrevet skrev NVE blant annet (dok. 114): 

Utbyggingen av Gullhaug Torg 2A slik den nå er planlagt strider mot Oslo kommunes egne 
bestemmelser i kommuneplan i forhold til avstandskrav mot vassdrag. Et grunnleggende 
prinsipp i forhold til sikkerhet mot flom er å gi vassdragene tilstrekkelig rom ved å holde 
nybygg i god avstand fra vassdraget. NVE mener at det er uheldig at det legges opp til ny 
utbygging så nært opp mot Akerselva. At det allerede ligger bebyggelse over eksisterende 
kulvert (eks. Riksteatret) forsvarer ikke det faktum at en fortsetter å bygge på en måte som 
bidrar til å legge hindringer både for en eventuell utbedring/kapasitetsøkning av kulverten, 
eller en gjenåpning av vassdraget. […] NVE fraråder at det legges opp til ny utbygging som 
vanskeliggjør eventuell gjenåpning eller utskifting/utbedring av kulvert i Akerselva. 

 
I plansaken til politisk behandling har PBE laget et sammendrag av NVEs standarduttalelse til alle 
arealplaner som forelegges NVE, men ikke av NVEs spesifikke merknadsbrev om Gullhaug Torg 2 A. 
Forslagsstiller kommenterer kun standarduttalelsen, PBE kommenterer verken standarduttalelsen 
eller det sent innkomne merknadsbrevet, selv om dette brevet skulle «kommenteres som de andre 
bemerkningene ved offentlig ettersyn». PBE opplyser følgende (53/20, vedlegg 1, s. 84):  

NVE kom med tre uttalelser i løpet av høsten 2017, som medførte behov for  
ytterligere vurderinger og analyser av flomfaren i området. Dette medførte både  
endringer i reguleringsbestemmelsene og plankartet, og disse endringene var på  
begrenset høring over sommeren 2018. 

 
Ingen av disse tre sentrale brevene fra NVE ligger som vedlegg til byrådssaken, selv ikke det første 
brevet av 24. september 2017 som må anses som NVEs merknadsbrev ved offentlig ettersyn.  
 
I et vedlegg til dette brevet til byutviklingsutvalget gjengir vi i dokumentet «Akerselvas kulvert – 
Merknader» ordrett noen av de mest sentrale passasjene i NVEs tre brev vedrørende byggeavstand 
til Akerselva, flom og gjenåpning/utvidelse av kulverten. Vi gjengir også utdrag fra brev om samme 
tematikk fra VAV, BYM, BYA, Bydel Nordre Aker og Bydel Sagene.  
 
Utdragene viser hvor unison kritikken har vært fra disse tunge høringsinstansene mot at det bygges 
for nær Akerselva og kulverten. Byrådssakens/planforslagets selektive utvalg av brev og merknader 
som kommenteres, etterlater ikke samme inntrykk av massiv motstand mot Avantors planforslag. 



30 
 
 
I brev nr. 2 av 25. oktober 2017 kommenterer NVE, etter ønske fra forslagsstiller, et flomsikringstiltak  
i form av en flommur ovenfor innløpet til kulverten under Riksteatret (PBE-sak 201602045, dok. 134): 

NVE påpeker at flomsikringen slik den nå er planlagt trolig vil føre til økt hastighet på  
vannet gjennom kulverten. Økt hastighet vil også kunne føre til økt belastning på kulverten. 
Tilstanden til kulverten og hvilken belastning denne vil kunne tåle er ikke dokumentert. 

 
Nydalen Gårdeierforening hadde oppført flommuren allerede sommeren 2017, og uten å søke om 
tillatelse etter plan- og bygningsloven. PBE ga 20. august 2018 pålegg om å fjerne muren. Pålegget 
ble påklaget, men ble avslått av PBE. Pålegget om å fjerne muren ble opprettholdt av Fylkesmannen 
11. oktober 2018 (PBE-sak 201806741). Etter søknad om å få oppføre den flommuren som allerede 
var oppført, ga PBE rammetillatelse for flommuren 19. desember 2018 (PBE-sak 201813571, dok. 8), 
åtte dager før planforslaget for Gullhaug Torg 2 A ble oversendt til politisk behandling. 
 
I rammetillatelsen ga PBE dispensasjon fra kravet i kommuneplanens § 14.4 om å utarbeide en ROS-
analyse for hensynssone H320-2, område med mulig fare for elveflom. Ved vurderingen av om de to 
vilkårene i plan- og bygningsloven § 19-2 for å kunne gi dispensasjon, at hensynet bak bestemmelsen 
ikke blir vesentlig tilsidesatt og at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene, viser 
PBE til Norconsults notat «Flomsikring ved Nydalsveien 32 B» (dok. 7, fil 5) og til COWIs ROS-analyse 
for Gullhaug Torg 2 A (53/20, vedlegg 11). I flomsikringsnotatet skriver Norconsult (s. 8): 

Flomvannstander på denne strekningen er avhengig av kapasiteten til kulvertene under 
Gullhaug Torg 2. Tilstanden til disse kulvertene har ikke blitt vurdert i denne studien, men 
kulvertene begynner å bli gamle og må sannsynligvis rehabiliteres/erstattes i løpet av de 
kommende tiårene. 

 
Dette er det samme flomsikringsnotatet som NVE kommenterte i brevet til PBE av 25. oktober 2017. 
 
PBE ga i 2018 rammetillatelse til flommuren uten å drøfte konsekvensene av økt vannhastighet  
i kulverten og uten å kjenne tilstanden til kulverten og hvilken belastning kulverten vil kunne tåle, 
og det til tross for at NVE tok opp denne problematikken med PBE allerede i 2017. 
 
I ROS-analysen for Gullhaug Torg 2 A vurderer COWI risikoen som lav for at kulverten skades eller 
ødelegges ved byggingen av høyhuset (53/20, vedlegg 11, s. 21), men drøfter verken sannsynligheten 
for eller konsekvensene av at kulverten skades eller ødelegges som følge av ekstremflom, herunder 
ikke risikoen for at hele eller deler av kulverten klapper sammen under Riksteatret eller Gullhaug torg 
ved en 200-årsflom med 20 % klimapåslag og en vannføring på 85 m3/s. 
 
Ved vurderingen av risikoen knyttet til en 200-årsflom med 20 % klimapåslag støtter COWI seg (s. 11) 
på Norconsults notat av 22. januar 2018, der det fremgår at i en slik flomsituasjon vil en vannmengde 
på ca. 4 m3/s strømme over flomsikringsmuren, renne mellom Redskapsfabrikken og Riksteatret og 
gjøre «at folk som beveger seg i vannmassene (særlig barn) kan eventuelt komme til skade på grunn 
av vannmassene» (53/20, vedlegg 23, s. 4 og 10). 
 
I notatet av 24. august 2018, der vannmengden er oppjustert til 4,5 m3/s, skriver Norconsult følgende 
om risikoen ved en slik vannmengde i flomløpet i turveitraseen langs elva (53/20, vedlegg 22, s. 1): 

Det kan være fare for liv og helse ved en vannføring på 4,5 m3/s i flomløpet, og det bør derfor 
stenges for ferdsel når vannstander i Akerselva stiger over terrengnivået ovenfor Riksteatret. 
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Da Akerselva stiger relativt sakte og Avantor aktiverer en tre-trinns beredskapsplan ved  
en vannføring som er mye mindre enn den som vil føre til overtopping av flommuren, er  
det liten risiko for at området ikke kunne stenges av før det oversvømmes. 
 

Heller ikke dette notatet drøfter risikoen for kulvertkollaps og en plutselig økning i vannmengden. 
 
Faren for liv og helse vil være stor dersom hele eller deler av kulverten under Riksteatret eller 
Gullhaug torg plutselig klapper sammen under en storflom og fører til at en vannmengde på ikke  
4 m3/s, men kanskje 20 eller 40 m3/s, for ikke å snakke om 85 m3/s, strømmer brått og ukontrollert 
over flommuren oppstrøms Riksteatret. ROS-analysen for Gullhaug Torg 2 A har ikke vurdert det 
som er den potensielt største sikkerhetsrisikoen, til tross for NVEs påpekning av problematikken. 
 

Avantor utarbeider, men holder tilbake tilstandsrapporten for Akerselvakulverten 

I brev til forslagsstiller av 19. desember 2017 skrev PBE (PBE-sak 201602045, dok. 166, fil 4, s. 3): 

Det mangler en vurdering av vedlikeholdsbehovet for kulverten og en vurdering av 
mulighetene for utvidelse av kulverten. PBE kan ikke se at det er utført noen undersøkelser 
av kulvertens fysiske tilstand og dermed eventuelt vedlikeholdsbehov, eller behov for 
forsterkninger nå eller om noen år. 

Det fremgår ikke om kulverten er del av fundamenteringen av Gullhaug Torg 2B (Riksteatret). 
Det har betydning for valg av metode som eventuelt kan brukes for vedlikehold/forsterk-
ninger, eventuelt utvidelse av kulverten, og en eventuell fremtidig åpning av kulverten. Det 
har igjen betydning for hva dette kan koste og dermed om det er et reelt alternativ. […] 
Fremdeles er det behov at teknisk tilstand for kulverten dokumenteres. 

 
Avantor kommenterte dette slik i svarbrev av 12. februar 2018 (dok. 188, fil 2, s. 4 og 3):  

Norconsult har gjennomført en tilstandskontroll av kulverten, hvor enkelte utbedringstiltak 
anbefales. Disse anbefalingene vil bli fulgt opp med Nydalen Gårdeierforening og gårdeier for 
Riksteatret. […] eventuelt utbedringsbehov […] vil bli fulgt opp uavhengig av plansaken for GT 
2A. Vi mener dette forholdet ikke er relevant for reguleringssaken til GT 2A. 

 
Av PBEs brev av 19. juni 2018 ved begrenset høring fremgår det at den tilstandsrapporten som PBE 
hadde bedt om, faktisk ble utarbeidet, men ikke var blitt oversendt PBE (dok. 203, fil 1, s. 3): 

Forslagsstiller skal […] ha fått utført en tilstandsrapport for kulverten, men denne er ikke 
sendt til Oslo kommune. Kulverten er i privat eie og Avantor opplyser at eventuelt fremtidige 
utbedringer og reparasjoner av kulverten skal utføres av Nydalen Gårdeierforening. 

 
Det er sterkt beklagelig at PBE aksepterte Avantors syn og ikke krevde å få tilstandsrapporten. 
 
Avantor hadde tidligere, i e-post til VAV av 3. oktober 2017, opplyst at flommuren «som øker trykket 
i kulverten» er ferdigstilt, men at tilstandsvurderingen først vil bli gjort i forbindelse med byggesaken 
for Gullhaug Torg 2 A (dok. 146):  

Vi ble enig med VAV i forrige møte at vi skulle foreta en tilstandsregistrering av  
eksisterende kulvert, og det vil vi gjøre i forbindelse med igangsettingssøknad eller 
rammesøknad i forhold til hva vi blir enige om. 
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Avantor søkte om byggetillatelse for Gullhaug Torg 2 A allerede 1. mars 2019, dvs. før planforslaget 
var behandlet av byrådet, og før bystyrets behandling av reguleringsforslaget for Gullhaug Torg 2A. 
 
Det er ingen tilstandsrapport om kulvertene blant dokumentene i byggesaken (PBE-sak 201903656), 
men i brev av 27. april 2020 til PBE opplyser Avantor Eiendomsforvaltning AS at «kulverten er sterkt 
erodert» (PBE-sak 202006303, fil 4). 
 
Ingen av vedleggene til byrådssak 53/20 om Gullhaug Torg 2 A inneholder noen rapport som  
beskriver kulvertenes tilstand, selv om PBE i planforslaget skriver (vedlegg 1, s. 115) at Riksteatret  
«er fundamentert direkte på Akerselvakulverten, noe som forslagsstiller fant ut da de utarbeidet  
den vedlagte tilstandsrapporten for kulverten».  
  
Notatet av 24. august 2018 beskriver kulvertenes geometri, men ikke kulvertenes tilstand. I Bilag 1 til 
notatet opplyses imidlertid følgende (53/20, vedlegg 22, s. 17): 

I forbindelse med tilstandskontroll og planlagt rehabilitering av kulvertene under Riksteatret, 
har det blitt utført inspeksjon og laserskanning av kulvertene. […] kulvertdimensjoner ved 
utvalgte punkter er angitt i rapporten om tilstandskontroll. 

 
Rapporten om tilstandskontroll omtales som «tilstandsrapporten» i bilag 1 som slutter slik (s. 18): 

Det må […] kontrolleres at rehabiliteringsarbeid i kulvertene ikke har en betydelig effekt  
på kulvertkapasitet. Det anbefales at det vurderes om det skal utføres tiltak for å redusere 
falltap i kulverten (jevnere overganger ved endringer i tverrsnitt) som en del av dette 
rehabiliteringsarbeidet. 

 
Tilstandsrapporten ligger ikke som vedlegg til plansaken, dvs. som vedlegg til byrådssaken, og finnes 
så vidt vi kan se heller ikke blant de 702 filene som er elektronisk tilgjengelig på de 328 dokumentene 
som i skrivende stund er journalført hos PBE på plansaken for Gullhaug Torg 2A (PBE-sak 201602045).  
 
I e-post av 17. april 2020 gjorde vi PBE oppmerksom på at det foregår arbeid på kulvertene under 
Riksteatret, arbeid som vi ikke kunne se var byggemeldt, og spurte om PBE kjenner til saken, eller  
om dette er «en ulovlighetssak i likhet med flommuren som Nydalen Gårdeierforening oppførte rett 
oppstrøms Gullhaug Torg 2 B i 2017» (PBE-sak 202006303, dok. 1). 
 
Etter at Avantor Eiendomsforvaltning AS i brev av 27. april 2020 redegjorde for at tiltaket gjelder 
«vedlikehold av eksisterende kulvert» som «er sterkt erodert og trenger vedlikehold», og hadde 
opplyst at «konstruksjonene endres ikke» (dok. 4), konkluderte PBE 4. mai 2020 med at tiltaket ikke 
er søknadspliktig og avsluttet saken (dok. 5), uten å be om noen tilstandsrapport eller beskrivelse av 
arbeidet som utføres. Det kan ikke utelukkes at vedlikeholdsarbeidet endrer kulvertkapasiteten. 
 
I brev av 23. oktober 2019 skrev vi følgende om dette (53/20, vedlegg 43, s. 28): 

Forsøker en å rehabilitere kulvertene gjennom å forsterke kulvertveggene ved å gjøre  
dem bredere, vil dette redusere tverrsnittet i de fire kulvertene og redusere kulvertenes 
flomkapasitet ytterligere. 

Belastningen på de snart 65 år gamle kulvertene (konstruksjonstegningene er fra 1954)  
ved en 200-årsflom er […] allerede økt med byggingen av flommuren oppstrøms Riksteatret. 
Ved en 200-årsflom uten klimapåslag, hvor flomvannstanden ved kulvertinnløpet øker med  
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ca. 15 cm som følge av muren, har Norconsult beregnet at vannhastigheten inne i kulvertene 
vil være inntil 5,6 m/s. Ved en 200-årsflom med klimapåslag øker flomvannstanden ved 
kulvertinnløpet med ca. 50 cm som følge av muren, og reduserer ifølge Norconsults notat 
maksimal vannhastighet inne i kulvertene til 5,2 m/s (dok. 144, fil 2, s. 11). Det er all grunn til 
å tro at «5,2 m/s» er feilskrift for «6,2 m/s», slik at vannhastigheten inne i kulvertene ved en 
200-årsflom med klimapåslag vil være inntil 6,2 m/s. 

Som Norconsult skriver på samme side i dette notatet [Norconsults notat av 1. november 
2017 (53/20, vedlegg 20, s. 11), vår anmerkning]: 

Det generelt brukes en tommelfingerregel at vannhastigheten bør begrenses til 
maksimalt 6 m/s ved prosjektering av nye betongkulverter uten forsterkning. 
Tilstanden til de eksisterende kulvertene er imidlertid ikke kjent. Konsekvensen for 
kulverten er ellers ikke vurdert nærmere her. 

 
Flommuren fører ved en 200-årsflom med klimapåslag trolig til en større vannhastighet inne i de 
svært gamle og sterkt eroderte kulvertene enn nye betongkulverter prosjekteres for.  
 
Vi frykter at Avantor har holdt tilbake tilstandsrapporten fordi den har avdekket alvorlige skader 
på kulverten av betydning for bæreevne og evnen til å tåle en 200-årsflom uten å klappe sammen. 
 

PBE ble forledet til å anbefale planforslaget ved offentlig ettersyn 

Ved offentlig ettersyn sommeren 2017 inneholdt verken planforslaget eller vedleggene en eneste 
tegning av byggets kjeller, kulvertene for Akerselva eller andre kulverter under terreng. Den eneste 
tegningen som høringsinstansene kunne forholde seg til, var en misvisende illustrasjon på s. 25 i 
planforslaget (PBE-sak 201602045, dok. 46, fil 1), som uendret også finnes i planforslaget som er 
oversendt til politisk behandling (53/20, vedlegg 1, s. 40). Vi gjenga og kommenterte illustrasjonen  
på s. 11 i dette brevet.  
 
Det var lett å feiltolke illustrasjonen dit hen at både selve bygget og byggets kjeller skulle plasseres  
et stykke unna kulverten for Akerselva, dette desto mer som Avantor i planforslaget ved offentlig 
ettersyn feilaktig opplyste følgende (PBE-sak 201602045, dok. 46, fil 1, s. 40): 

Av hensyn til de omkringliggende nedgravde kulvertene er det foreslått en begrenset  
kjeller med en avstand fra yttervegg til elvekulvert på ca. 6 m og med avstand fra utside  
VAV-kulvert til utside kjellervegg på 3,7 m. 

 
I virkeligheten lå høyhusets kjeller allerede ved offentlig ettersyn kun 1 m fra kulverten for Akerselva 
og helt inntil VAV-kulverten, dvs. nøyaktig som vist på figur 36 i planforslaget til politisk behandling 
(53/20, vedlegg 1, s. 66). Som det fremgår av figur 36, er det ikke snakk om en begrenset kjeller, men 
om en stor kjeller som nedstrøms Spikerbrua til og med går lenger ut mot elva enn selve bygget over. 
 
Da NVE i september 2017 overfor PBE etterlyste tegninger for å kunne vurdere planforslaget og PBE 
ba om tegninger fra forslagsstiller, fikk PBE av forslagsstiller tilsendt tegninger av kjeller og kulverter 
fra rammesøknaden i 2011, og ikke kjellertegningene for det nye planforslaget (PBE-sak 201602045, 
dok. 107). I merknadsbrevet av 24. september 2017 kommenterte følgelig NVE det nye planforslaget  
for Gullhaug Torg 2 A ut ifra kjellerplanen i rammesøknaden basert på gjeldende regulering av 2010.  
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Etter at forslagsstiller 28. september 2017 gjorde NVE «oppmerksom på at NVEs bemerkning er ikke 
basert på riktige forutsetninger» (dok. 118), og samtidig oversendte nytt flomnotat og flomsonekart, 
kommenterte NVE i brev nr. 2 av 25. oktober 2017 flomsikringen i form av en flommur slik vi allerede 
har sitert på s. 30 i dette brevet, og frarådet samtidig at det gis tillatelse til å bygge på Gullhaug torg 
før muligheten for å øke kulvertkapasiteten er utredet (dok. 134): 

[Det framgår av] planbeskrivelsen at avstanden fra kjellerens yttervegg til elvekulverten blir 
ca. 1 meter. Ved å plassere bygninger så tett opp mot og over kulverten vil mulighetene for 
utvidelse av kapasiteten innskrenkes betraktelig. Vi kan ikke se at det er gjort noen vurdering  
av plassbehov for eventuell ombygging/kapasitetsøkning av kulverten. […] NVE mener at 
framtidige løsninger for å øke kapasiteten i kulverten til å kunne ta unna en 200-års flom inkl. 
klimapåslag bør utredes nå, og fraråder at det gis tillatelse til utbygging før muligheten for 
slike løsninger er dokumentert. Dersom en ikke allerede nå utreder aktuelle løsninger har en 
heller ingen garanti for at dette er mulig. 

 
Norconsult kommenterte i notat av 1. november 2017 (53/20, vedlegg 20) NVEs brev av 25. oktober 
2017. Notatet ble oversendt NVE med følgende merknad fra forslagsstiller (dok. 144): 

Avantor mener at mulige løsninger for framtidig utbedring/utvidelse av kulvert er tilstrekkelig 
drøftet og dokumentert gjennom det vedlagte notatet til at kommunen kan legge dette til 
grunn for sin behandling av planen. 

 
Vann- og avløpsetaten viste i brev til PBE av 17. november 2017 til NVEs brev av 25. oktober 2017 og 
Norconsults notat av 1. november 2017, og skriver (dok. 154): 

VAV ser at NVEs merknader om flomvurderinger harmonerer med tidligere innspill fra VAV. 
[…] VAV foreslår å påby å utvide kulverten nå, ikke sende regningen inn i framtiden, eller 
helst legge til rette for gjenåpning av elva. 

 
NVE, som av PBE var blitt oppfordret til å kommentere Norconsults notat av 1. november 2017, er i 
sitt brev nr. 3 av 23. november 2017 ikke videre imponert, og kontant i tilbakemeldingen (dok. 163):  

NVE har gitt utfyllende tilbakemelding og merknader til detaljreguleringsplan for Gullhaug 
Torg 2A både i brev datert 24.09.2017 og i brev datert 25.10.2017 […]. Vi kan ikke se at det 
har kommet nye opplysninger i saken som gir grunn til å endre/supplere våre merknader i 
nevnte brev, og viser til at kommunen nå selv må ta ansvar for de vurderinger som gjøres  
og de vedtak som fattes i saken. 

 
På oppdrag fra Avantor utarbeidet deretter Norconsult, COWI og Skanska nye notater om flom og 
overvann, grunn- og fundamenteringsarbeider inntil kulverten, og hydrauliske forhold i kulverten.  
 
Et endret planforslag, der flomløsninger var en sentral problematikk, ble deretter sendt på begrenset 
høring i juni 2018. I oversendelsesbrevet skriver PBE (dok. 203, fil 1, s. 2–3 og 7–9; våre uthevinger): 

Avantor opplyser […] at avstanden fra kjeller til elvekulvert er uendret fra offentlig ettersyn, 
og at de tidligere oppgitte målene ble ved en inkurie feil i beskrivelsen. Avantor oppgir at den 
reelle avstanden fra kulverten til kjelleren er 1 meter, og at fundamenteringen planlegges  
0,5 meter fra kulverten. 

Deler av nybygget vil ligge delvis over den østlige av de fire kulvertene som Akerselva går i 
under planområdet. Mulighetene for utvidelse av kapasitet på kulverten innskrenkes  
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betraktelig ved oppføringen av nybygget. Ved offentlig ettersyn var det ikke gjort noen 
vurdering av plassbehov for en eventuell ombygging eller kapasitetsøkning av kulverten. 
Plan- og bygningsetaten kjenner ikke til om forslagsstiller senere har gjort en slik vurdering. 
Den foreslåtte bebyggelsens endrede avstand fra 6 til 1 meter fra kulverten har dermed ikke 
blitt hørt ved offentlig ettersyn og skal derfor høres i denne begrensede høringen. […] 

På bakgrunn av overnevnte problemstillinger, nemlig fare for flom knyttet til Akerselva, og 
problemer med å utvide kapasiteten i dagens elvekulvert, er det innarbeidet et forslag om ny 
åpen og permanent flomvei. […] 

Plan- og bygningsetaten [er] opptatt av å sikre areal til en utvidelse av elveløpet. Kapasiteten 
på Akerselva kan kun økes gjennom økt bredde og/eller økt dybde. Økt dybde vil ha negative 
konsekvenser for en større del av elva […].  

En økt bredde vil etter all sannsynlighet sikre at Akerselva kan ta unna større vannmengder 
når flom- og nedbørsmengden øker. Flommurer kan da potensielt fjernes og landskapsdraget 
nord for planområdet (Riksteatret) kan da gjøres mer tilgjengelig for allmenhetens bruk og 
adgangen til Akerselva vil bli bedre. […]  

Basert på de siste innkomne rapporter og tegninger fra forslagsstiller er avstanden mellom 
det foreslåtte byggets kjeller og Akerselvakulverten oppgitt til å være kun 1 meter. Videre 
viser de nye detaljerte snittene […] at det foreslåtte bygget krager ca. 4 meter over elve-
kulverten. Dersom vi hadde visst disse tingene ved offentlig ettersyn, hadde ikke Plan- og 
bygningsetaten anbefalt planforslaget. 

 
Ved offentlig ettersyn kraget byggegrensen for høyhuset, i likhet med byggegrensen for høyhuset 
ved oversendelse til politisk behandling, hele 6,0 meter ut over hensynssonen for elvekulverten på 
plankartet (PBE-sak 201602045, dok. 46, fil 21 og byrådssak 53/20, vedlegg 35).  
 
På illustrasjonene av planforslaget har Avantor riktignok trukket høyhuset 2,0 meter tilbake fra 
byggegrensen, men dette er ingen garanti for at Avantor vil rammesøke et bygg som krager  
4,0 meter og ikke 6,0 meter ut over hensynssonen for Akerselvakulverten. Jf. at illustrasjonene  
til forskjell fra plankartet ikke er juridisk bindende for Avantor. 
 
At Avantor ved offentlig ettersyn forledet PBE til å tro at avstanden fra kjellerens yttervegg til 
elvekulverten er ca. 6 meter, forstår vi, men det er uforståelig at PBE ikke ba Avantor om tegninger 
av byggets kjeller, med elvekulvertenes og andre kulverters plassering, forut for offentlig ettersyn 
av planforslaget. 

 
Bemerkningene ved begrenset høring og forslagsstillers kommentarer til bemerkningene 

I oversendelsesbrevet til begrenset høring heter det videre (PBE-sak 201602045, dok. 203, fil 1, s. 9; 
PBEs kursiv, våre uthevinger med fet skrift): 

Som følge av de nye utarbeidede flom- og overvannsrapportene, samt innspill fra NVE, 
mener vi at en avstand på 1 meter hindrer en fremtidig mulighet til å skape et bredt  
elveløp med større kapasitet enn det dagens kulvert har i dag. […] 

Etaten vil […] sikre at det avsettes arealer til at elven kan utvides i bredden en gang i 
fremtiden. Det er større mulighet for å sikre en bredere elv når avstand fra kulvert til 
bygget er på 6 meter, enn ved 1 meter. 
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Forslagsstiller foreslår samtidig en sikringssone for Akerselvakulverten (bestemmelse 6.2) 
som fastsetter at innenfor sikringssonen vist på plankart er det ikke tillatt å gjennomføre 
tiltak som medfører sprenging, peleramming, spunting, boring i grunnen, tunneldriving, eller 
andre tiltak som kan medføre fare for skade på kulvertanlegget eller være til hinder for en 
eventuell utbedring/kapasitetsøkning av kulverten innenfor planområdet. 

Plan- og bygningsetaten går ut fra at fagkyndig anser at dokumentasjonen i plansaken viser 
at ny bebyggelse vil kunne oppfylle kravene i bestemmelsen, selv om plasseringen er tett 
inntil, og delvis over, kulverten. Forholdet anses dermed som ivaretatt. 

 
Merknadene ved begrenset høring ligger som samlefil på byrådssak 53/20 (vedlegg 7). Uttalelsene 
er sterkt kritiske til at det bygges så nær og over kulverten for Akerselva, og til at kommuneplanens 
retningslinje om byggefritt belte på minimum 20 meter ikke etterleves. Det anføres at planforslaget 
vil vanskeliggjøre en gjenåpning av Akerselva og blokkere for en utvidelse av kapasiteten i Akerselva, 
og at § 6.2 i bestemmelsene ikke vil kunne sikre at Akerselva/elvekulverten utvides i bredden. Utred-
ninger og nøyaktige beskrivelser av handlingsrommet for kulvertutvidelse og elveåpning etterlyses.  
 
Byantikvaren uttaler 27. juni 2018 (vedlegg 7, s. 5): 

Byantikvaren har uttalt seg til det opprinnelige planforslaget, og har blant annet frarådet 
tildekking av elveløpet. 

 
NVE uttaler 29. juni 2018 følgende om avstanden fra kulverten til byggets kjeller (vedlegg 7, s. 24): 

Det er bedt om uttalelse til endring i forhold til planbeskrivelsen ved offentlig ettersyn, som 
hadde oppgitt avstanden til 6 meter. Den reelle avstanden i planforslaget var 1 meter til 
kjeller og 0,5 meter til fundamenteringene. Vi kommenterte dette i vår uttalelse 25.10.2017. 
Vårt syn er fortsatt at konsekvenser for framtidig ombygging / kapasitetsøkning på kulverten 
bør utredes før det eventuelt gis tillatelse til å bygge så nær kulverten. 

 
Bydel Sagene uttaler 6. juli 2018 (vedlegg 7, s. 3–4): 

Bydelsadministrasjonen mener at bygningens plassering i forhold til Akerselvakulverten er 
svært uheldig. Plasseringen som framkommer i høringsbrevet tilsidesetter i ytterligere grad 
retningslinjen til kommuneplanen (KP2015) § 13.3 som sier at det innenfor en sone på 
minimum 20 meter fra vannkanten for hovedløp ikke bør oppføres ny bebyggelse. […] 

På bakgrunn av det overnevnte mener bydelsadministrasjonen at det er viktig å belyse hvilke 
handlingsrom reguleringsplanen gir for åpning av Akerselva, for eksempel i form av utredning 
av aktuelle løsninger for kulvertutbedring/elveåpning slik det etterspørres av Norges 
vassdrags- og energidirektorat. 

 
VAV uttaler 9. juli 2018 (vedlegg 7, s. 16–17):  

VAV støtter NVE som fraråder at det legges opp til ny utbygging som vanskeliggjør gjenåpning 
eller utskifting/utbedring av kulvert i Akerselva. VAV er bekymret for at planforslaget vil 
blokkere framtidig kapasitetsutvidelse av Akerselva. […] Vann- og avløpsetaten ønsker at 
vilkåret om byggfri sone langs Akerselva følges for Gullhaug torg 2A.  

VAV kan ikke se hvordan en fremtidig breddeutvidelse av Akerselva vil være mulig når 
avstanden fra bygget til kulverten kun er 1 meter. […] VAV støtter PBE i at det er behov for 
bredde til elven. […] Siden hensynssonen knapt er bredere enn selve dagens kulvert og den  



37 
 

 
tillates delvis overbygget, kan ikke VAV se hvordan bestemmelse 6.2 klarer å oppfylle PBEs 
ønske om å avsette arealer slik at elven kan utvides i bredden. 

Ut fra snittegningen for kulverten i notat fra Skanska (datert 4.1.2018) som viser kjelleren og 
overdekningen vil tilgang til kulverten bli hindret, noe som kan vise seg svært uheldig når det 
kommer til vedlikehold eller kapasitetsutvidelse av kulverten. […] 

I samme notat er det utført beregninger for frigraving av kulverten. Beregningene 
konkluderer med at det kan gjøres uten fare for kulverten kun fordi friksjonskapasiteten   
(117 kN/m) er større enn horisontallast (113 kN/m). VAV stiller seg undrende til om dette er 
tilfredsstillende. […] 

Byggegrensen bør trekkes ut slik at det er tilstrekkelig rom for gjenåpning av Akerselva eller 
utskifting/utbedring av kulvert. Det bør ikke tillates bygging over Akerselva og kulverten. 
Forslagene som foreligger hindrer tilgang for vedlikehold og mulighet for kapasitetsutvidelse 
av kulverten. […] 

VAV er prinsipielt fornøyd med at det planlegges og bygges åpne flomveier. Planene for en 
åpen flomvei oppstrøms og inn i planområdet bidrar til dette, men åpning av Akerselva vil 
være mer effektivt for håndtering av flom. 

 
Bymiljøetaten uttaler 10. juli 2018 (vedlegg 7, s. 6): 

Basert på de siste innkomne rapporter og tegninger fra forslagsstiller er avstanden mellom 
det foreslåtte byggets kjeller og Akerselvakulverten oppgitt til å være kun 1 meter. Videre 
viser de nye detaljerte snittene av februar 2018 at det foreslåtte bygget krager ca. 4 meter 
over elvekulverten. Dette er svært uheldig og samsvarer ikke med retningslinjene i 
kommuneplanen. En eventuell fremtidig gjenåpning av Akerselva på dette strekket vil 
vanskeliggjøres. Det samme gjelder vedlikeholdsarbeider på eksisterende kulvert, deriblant 
utvidelse dersom man ser at tverrsnittet er for lite for økte nedbørsmengder grunnet 
klimaendringer.  

Bymiljøetaten støtter NVEs uttalelse datert 25.10.2017, der de fraråder bygging så nær 
kulverten. Gjennom flere år har man bygd for nærme elver og bekker, noe som har resultert i 
utfordringer med oversvømmelser og flom. I nye utbyggingsprosjekter bør man derfor holde 
seg til gjeldende kommuneplans retningslinjer. 
 

Bydel Nordre Aker uttaler 30. juli 2018 (vedlegg 7, s. 1): 

Det har tidligere vært påpekt at tiltakets nærhet til Akerselva er svært uheldig. Nærheten  
til kulverten beskrives også av PBE som et hinder for framtidige muligheter for å skape et 
bredere elveløp eller en utvidelse av kulverten, noe som ville gitt større vannkapasitet enn 
dagens kulvert. Selv om det aldri har foreligget noen konkrete planer om åpning av elven i 
området legger Kommunedelplan for Akerselva miljøpark (KDP 17) også føringer for 
gjenåpning av denne delen av Akerselva.  

Foreliggende forslag synes å erkjenne at dette tiltaket vil legge sterke begrensninger på 
handlingsrommet for videre åpning av Akerselva eller senere utvidelser av eksisterende 
kulvert. Selv om foreslåtte løsning ivaretar håndtering av ekstrem flom gjennom 
tilrettelegging av flomveier ville et større handlingsrom med sikte på utvidelse/åpning av 
elveløpet være langt å foretrekke. Fremtidig handlingsrom bør beskrives nøye. 
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Til tross for at det ved offentlig ettersyn ikke forelå en eneste plantegning som viste plasseringen av 
byggets kjeller i forhold til elvekulverten, og heller ikke noe snitt som viste høyhusets utkraging over 
elvekulverten, samtidig som Avantor feilaktig opplyste at avstanden fra elvekulverten til kjellerens 
yttervegg var ca. 6 meter, selv om det korrekte var 1 meter (eller mer presist 97 cm), tillater Avantor 
seg å kommentere bemerkningene ved begrenset høring på følgende måte (PBE-sak 201602045, 
dok. 265, fil 2): 

[Til Bydel Sagene, s. 3] Vedrørende plassering i forhold til Akerselva og kulvert: 
Byggets plassering i forhold til Akerselva og kulvert fremkommer tydelig  
på plankartet til offentlig ettersyn, herunder formålsgrenser og byggegrense  
i forhold til kulvert. Byggets plassering er uendret fra offentlig ettersyn.  
Forholdet bør derfor anses som avklart tidligere i planprosessen. […]  
Foreslått bebyggelse på Gullhaug Torg 2A vil ikke være til hinder for å øke  
kapasiteten i kulvert eller utvidelse av elveløpet. 

[Til Bymiljøetaten, s. 5] Vedr. forholdet til dagens kulvert for Akerselva: 
Merknaden tas ikke til følge. Bebyggelsens plassering ved Akerselva i forhold til 
retningslinjene i kommunedelplanen [Sic!] er ikke et tema for den begrensede  
høringen. Bebyggelsens plassering er uendret fra offentlig ettersyn. Forholdet  
bør anses som avklart tidligere i planprosessen. 

[Til Vann- og avløpsetaten, s. 9] Vedrørende kulvert i Akerselva: 
Det vises til vedlagt notat – Gullhaug Torg – NVEs og VAVs uttalelser etter  
begrenset høring (Norconsult 24.8.2018). Bebyggelsens plassering ved Akerselva  
i forhold til retningslinjene i kommunedelplanen [Sic!] er ikke et tema for den  
begrensede høringen. Bebyggelsens plassering er uendret fra offentlig ettersyn.  
Forholdet bør anses som avklart tidligere i planprosessen. 
 

Forslagsstiller kommenterer bemerkningene fra NVE slik (s. 11): 

På bakgrunn av bemerkningene fra NVE og VAV under den begrensede høringen er  
det utarbeidet et eget notat: Gullhaug Torg – NVEs og VAVs uttalelser etter begrenset  
høring (Norconsult 24.8.2018). Konklusjoner fra dette notatet er gjengitt i det  
etterfølgende. For utdypende redegjørelse henvises det til notatet som er vedlagt. 

 
I gjengivelsen av konklusjonene i Norconsults notat av 24. august 2018 (53/20, vedlegg 22) 
tydeliggjør Avantor at det først er aktuelt å øke kulverthøyden under Gullhaug torg, alternativt 
utvide elveløpet/kulvertløpet vest for Gullhaug torg, etter at Riksteatret eventuelt er revet, og  
at det ikke er aktuelt å gjenåpne Akerselva over Gullhaug torg (dok. 265, fil 2, s. 12–13). 

 
PBE godtar sterke begrensninger i mulighetene for kulvertutvidelse og gjenåpning av Akerselva 

Forslagsstillers kommentarer til bemerkningene ved begrenset høring og Norconsults nye notat  
ble oversendt PBE 27. august 2018 (dok. 265). Allerede i bemerkningsmøte 3. september 2018  
hadde PBE rukket å ta stilling til innholdet i det nye notatet. I møtereferatet vurderer PBE temaet 
«Plassering av bygget og nærheten til Akerselvakulverten» på følgende måte (dok. 266, fil 1, s. 8): 

Selv om det ikke har skjedd noen endring i byggets plassering siden offentlig ettersyn, har 
informasjonen som forslagsstiller har oppgitt endret seg. Det er problematisk at bygget og 
kjelleren ligger så nært Akerselvakulverten som det gjør. Forskjellen mellom det nåværende 
tidspunktet og offentlig ettersyn er at forslagsstiller har utarbeidet ytterligere analyser som  
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redegjør for disse forholdene. Det foreligger med andre ord ny informasjon. PBE vurderer 
disse svarer tilstrekkelig på problemstillingen og legger dem til grunn for vår vurdering og 
anbefaling. 

 
PBE trekker følgende foreløpige konklusjon (s. 9): 

PBE aksepterer den viste utstrekningen på kjelleren […]. PBE legger til grunn forslagsstillers 
redegjørelse for at det er mulig å utvide Akerselvakulverten i vest selv etter oppføring av det 
foreslåtte bygget, og anser at dette forholdet er avklart. 

 
I møtereferatet vurderer PBE temaet «Utkraging over Akerselvakulverten» på følgende måte (s. 10): 

PBE legger forslagsstillers redegjørelse til grunn og aksepterer det mindre dekket som  
krager utover kulverten fordi hverken er den del av bygget eller til hinder for en framtidig 
gjenåpning av elva og/eller utvidelse av kulverten. […] PBE legger forslagsstillers reviderte 
rapport som redegjør for handlingsrommet for en framtidig utvidelse av kulverten til grunn 
og anser forholdet som avklart. 

 
I oversendelsesbrevet av 19. juni 2018 til begrenset høring vurderte PBE at en avstand på kun  
1 meter mellom elvekulverten og byggets kjeller «hindrer en fremtidig mulighet til å skape et bredt 
elveløp med større kapasitet enn det dagens kulvert har», og klargjorde at etaten vil «sikre at det 
avsettes arealer til at elven kan utvides i bredden en gang i fremtiden. Det er større mulighet for å 
sikre en bredere elv når avstand fra kulvert til bygget er på 6 meter, enn ved 1 meter». 
 
I bemerkningsmøtet 3. september 2018 aksepterte PBE at byggets kjeller plasseres kun 1 meter fra 
kulverten, og at ca. 85 m2 av høyhusets grunnflate kan krage inntil 6,0 meter ut over hensynssonen 
for elvekulverten helt nede på bakkeplan, jf. plankartet.  
 
PBE godtok dermed at kulverten ikke kan utvides østover i fremtiden, og at Akerselva verken vil 
kunne åpnes mot øst eller der hvor høyhuset krager ut over hensynssonen for elvekulverten. 
 
PBE godtok dermed implisitt at elvekulverten ikke vil kunne utvides vestover før Riksteatret 
eventuelt rives, og at et mulig behov for å øke kulvertkapasiteten før den tid på grunn av et endret 
flombilde vil måtte løses med et femte kulvertløp lagt mellom Redskapsfabrikken og Riksteatret. 
 
PBE godtok dermed også implisitt at det ikke vil bli mulig «å skape et bredt elveløp» i fremtiden 
forbi Gullhaug torg, dvs. at det vil måtte bli en trang og dårlig løsning for elva og parkdraget langs 
elva, der Akerselva ikke vil kunne gjenåpnes i elvas historiske løp, men må åpnes vest for dette. 
 
Jf. vår drøfting av problematikken på s. 12–28 i dette brevet, der vi også drøfter Norconsults notat av 
24. august 2018 og Norconsults øvrige notater inngående. 
 
Det store problemet med Norconsult notat av 24. august 2018 er at Norconsult er blind for den 
klart beste gjenåpningsløsningen for Akerselva: å utvide Akerselva mot øst over Gullhaug torg i  
sør, i kombinasjon med å utvide Akerselva mot vest ved kulvertinnløpet i nord når Riksteatret  
og kulverten rives.  
 
Jf. figur 8 på s. 15 i dette brevet, der vi med røde linjer har vist hvor Akerselva bør gjenåpnes. 
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I byrådssaken har forslagsstiller følgende kommentar til bemerkningene fra Bydel Sagene, BYM og 
VAV ved offentlig ettersyn og begrenset høring (53/20, s. 4): 

Foreslått bebyggelse på Gullhaug Torg 2A vil ikke være til hinder for å øke kapasiteten i 
kulvert eller utvidelse av elveløpet.  

Forslagsstiller unnlater å nevne at foreslått bebyggelse på Gullhaug Torg 2 A vil være til hinder for  
å øke kapasiteten i kulverten eller utvide elveløpet inntil Gullhaug Torg 2 B (Riksteatret) rives en 
gang i fremtiden. 
 
PBE har følgende kommentar til bemerkningene fra BYM og VAV ved offentlig ettersyn og begrenset 
høring (53/20, s. 5): 

PBE legger til grunn forslagsstillers rapporter som viser at det er mulig å gjenåpne Akerselva 
og/eller utvide kulverten på vestsiden etter oppføring av det foreslåtte bygget. 

 
PBE unnlater å nevne at det verken vil være mulig å utvide elvekulverten mot vest eller å gjenåpne 
Akerselva vest for dagens elvekulvert før Riksteatret rives en gang i fremtiden. Både utvidelse av 
kulvert mot øst og gjenåpning av Akerselva mot øst vil være umulig også etter riving av Riksteatret 
dersom høyhuset tillates oppført. 
 
I byrådssaken opplyser PBE at «det foreslåtte bygget […] er trukket tilbake fra Akerselva»  
(53/20, s. 6). Det er unektelig en litt spesiell omtale av et planforslag som tillater at ca. 265 m2  
av høyhusets kjeller plasseres ute i Akerselvas historiske løp før lukkingen i 1956, og tillater at 
ytterligere ca. 85 m2 av det 70 meter høye bygget nede på bakkeplan krager inntil 6,0 meter  
ut over hensynssonen for elvekulverten. 
 
I byrådssaken skriver PBE også følgende (53/20, s. 9): 

PBE er enig i at gjennomføringen av den foreslåtte bebyggelsen vil vanskeliggjøre en 
gjenåpning av Akerselva gjennom planområdet. Det er tatt noe hensyn til kulverten for 
Akerselva ved at kjelleren plasseres 1 meter fra kulverten. […] PBE ser at planforslaget 
medfører at det blir vanskelig å få tilgang til, og senere utføre utvidelser av, kulverten. 
Kjelleretasjen bør derfor revurderes. 

 
PBE antyder ikke noe mer om hva slags revurdering det er snakk om, men vi antar at PBE sikter til 
eventuelle grep for å ivareta punkt 6.2 i bestemmelsene, selv om PBE allerede ved begrenset høring 
sommeren 2018 anså at denne bestemmelsen var ivaretatt (PBE-sak 201602045, dok. 203, fil 1, s. 9): 

Plan- og bygningsetaten går ut fra at fagkyndig anser at dokumentasjonen i plansaken viser at 
ny bebyggelse vil kunne oppfylle kravene i bestemmelsen, selv om plasseringen er tett inntil, 
og delvis over, kulverten. Forholdet anses dermed ivaretatt. 

 
Byrådets bemerkning om at punkt 6.2 i reguleringsbestemmelsene skal redusere risiko knyttet til 
kulverten, forsterker mistanken om at det like fullt er nettopp punkt 6.2 i bestemmelsene som PBE 
har i tankene (53/20, s. 10): 

For at hensynet bak punkt 6.2 reelt skal kunne ivaretas presiseres det at bestemmelsen vil 
kunne bety at fundament eller kjeller må etableres i større avstand til kulverten enn det som 
fremgår av byggegrensene i plankartet – dersom det avdekkes i byggesaken at dette er nød-
vendig for å muliggjøre eventuell fremtidig utbedring/kapasitetsøkning av eller i kulverten. 
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Det er helt uholdbart at et så sentralt spørsmål som den reelle muligheten for å ivareta hensynet 
bak punkt 6.2 i bestemmelsene, tydeligvis ikke er tilstrekkelig dokumentert før bystyret inviteres 
til å vedta planforslaget for Gullhaug Torg 2 A. Her dreier det seg om så viktige hensyn som:  

1. å unngå skade på elvekulverten når en rekke stålkjernepæler med en diameter på             
ca. 20 cm (trolig 210 mm stålkjernepæler) skal bores 25–40 meter ned til fjell ute i 
hensynssonen for elvekulverten, midt mellom kjellerens yttervegg og elvekulvertens 
yttervegg, dvs. slik at avstanden mellom stålkjernepælene og elvekulvertens yttervegg 
blir kun 38 cm; 

2. å unngå skade på elvekulverten ved frigraving av kulvertsiden mot byggegrop når 
beregningene, basert på til dels usikre forutsetninger, viser at friksjonskapasiteten      
(117 kN/m) kun er marginalt større enn horisontallasten (113 kN/m), jf. at Vann- og 
avløpsetaten ved begrenset høring «stiller seg undrende til om dette er tilfredsstillende» 
(53/20, vedlegg 7, s. 17); og 

3. å sikre tilgang til kulverten for vedlikehold og gjøre det praktisk mulig å utvide kulverten 
både horisontalt og vertikalt i fremtiden, eventuelt også erstatte dagens kulvert med en 
ny og større kulvert i fremtiden, jf. den korte avstanden fra kulverttak til underkant av 
byggets utkragende dekke og det trange partiet mellom kulverten og stålkjernepælene/ 
kjellerveggen på illustrasjonen på s. 14 i dette brevet. 

 

I byrådssaken hevdes det feilaktig at planforslaget er i tråd med høyhusvedtaket 

I planforslaget underordnes det å kunne utvide elvekulverten, gjenåpne Akerselva i elvas historiske 
løp, håndtere flom og overvann på en god måte, etablere et bredt grøntdrag med kantvegetasjon 
langs elva og et stort og sammenhengende torgareal for Nydalens befolkning Avantors ønske om å 
bygge 10 000 m2 på Gullhaug torg ved oppføre en 70 m høy bygning ute i Akerselvas historiske løp. 
 
Plasseringen av høyhuset er i strid med kommuneplanens retningslinje om at det ikke bør bygges 
innenfor en 20 meter bred sone langs byens ti hovedvassdrag. Den er også i strid med den rødgrønne 
byrådserklæringen fra i fjor høst hvor byrådet lovte å «ikke tillate nye bygg i de byggefrie beltene på 
20 meter langs hovedvassdrag og 12 meter langs sidevassdrag». Noen vil også huske at byrådet lovte 
å «styrke vernet av Akerselva miljøpark». 
  
Å oppføre et høyhus på Gullhaug torg i Nydalen er også i strid med bystyrets høyhusvedtak av 2005, 
selv om PBE påstår at planforslaget er i tråd med høyhusvedtaket (53/20, s. 6). Det samme påstås i 
byrådssakens sammendrag (53/20, s. 1): 

Planforslaget er i samsvar med kommuneplanens fortettingsstrategi rundt Nydalen 
kollektivknutepunkt og høyhusvedtaket. 

 
Allerede i innspillsbrev av 7. september 2016 ved oppstart av detaljregulering for Gullhaug Torg 2 A 
påpekte vi at forslaget om høyhus på Gullhaug torg er i strid med bystyrets høyhusvedtak fra 2005, 
og redegjorde utførlig for dette (PBE-sak 201602045, dok. 28, s. 4–6).  
 
Vi lot temaet ligge ved offentlig ettersyn, men da påstanden om at planforslaget er i tråd med 
høyhusvedtaket fortsatt figurerte i planforslaget ved oversendelse til politisk behandling, drøftet vi 
tematikken enda mer utførlig i brev av 12. februar 2019 til Byrådsavdeling for byutvikling (53/20, 
vedlegg 37, s. 2–10). 
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PBE kommenterte bruddstykker av tematikken i brev av 30. oktober 2019 (53/20, vedlegg 44, s. 2): 

PBE beklager at vi […] har tolket høyhusstrategien slik at det også i Nydalen kan etableres 
høyhus på inntil 42 meter. Dette er ikke en del av bystyrets vedtak. Vi burde ha nyansert vår 
henvisning. Høyhusstrategien åpner for etablering av skulpturelt utformede tårnbygg også 
utenfor de angitte geografiske områdene. […] Kommuneplanen åpner for å vurdere 
gesimshøyder inntil 30 meter i utviklingsområder i indre by, unntatt der hvor det er spesifikt 
spesifisert noe annet. PBE mener dette må tolkes som at kommuneplanen tilsier maks  
30 meter der ikke høyhusstrategien tilsier høyere høyder. 

Ettersom bystyret har definert «høyhus» som bygninger med byggehøyde over 42 meter, antar vi ut 
ifra sammenhengen at PBE med «høyhus på inntil 42 meter» mener «bygninger på inntil 42 meter» 
og ikke «høyhus på over 42 meter». Uansett hvordan dette skal tolkes, er vi enige om følgende: 
 
Bystyrets høyhusstrategi fra 2005 tillater høyhus (bygninger over 42 meter) kun på Vaterland og i 
Bjørvika og Bispevika. Av byggverk med byggehøyde over 42 meter tillater høyhusstrategien kun 
«frittstående skulpturelle tårn, med minimalt fotavtrykk, som for eksempel det foreslåtte 
utsiktstårnet på Tjuvholmen», andre steder i byen.  
 
Bystyrets høyhusstrategi tillater ikke høyhus langs Sentrumsringen og i knutepunktene Lysaker, 
Skøyen, Forskningsparken, Nydalen, Økern, Bryn, Majorstua og Ensjø, eller i området mellom Storo 
og Sinsen, selv om PBE i høyhusutredningen av april 2003 anbefalte høyhus også disse stedene.  
I byrådssak 105/04 gikk byrådet imot PBEs anbefaling på dette punktet, og imot etablering av høyhus 
i elvedragene, noe bystyret sluttet seg til ved sin behandling av høyhusstrategien 31. august 2005. 
 
Vi registrerer at PBEs høyhuskommentarer i brevet av 30. oktober 2019 ikke refereres i byrådssaken, 
selv om PBEs brev nevnes i forbindelse med omtalen av høyhusstrategien (53/20, s. 8). 
 

 
 
Det 90 meter høye utsiktstårnet Tjuvtitten på Tjuvholmen har et svært beskjedent fotavtrykk. Ved 
behandlingen av gjeldende regulering for Gullhaug Torg 2 A fant byutviklingskomiteens flertall at et 
tårn med et fotavtrykk på 15 x 8 m må kunne sies å ha et «minimalt fotavtrykk», men understreket  
i møte 3. februar 2010 at tårnets «slanke preg må opprettholdes og fotavtrykket må ikke utvides». 
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Under gjengir vi forslagsstillers snitt av gjeldende regulering fra 2010. Snittet til venstre viser det  
8 meter brede bygget sett fra sør, med en bredere sokkel i inntil tre etasjer. Riksteatres bygning i 
Gullhaug Torg 2 B anes i bakgrunnen. Snittet til høyre viser det 15 meter lange bygget sett fra vest. 
Her skimtes overbygget i én etasje over passasjen mellom paviljongbygget og Riksteatret i nord. 
 

 
 
Illustrasjonen under viser det nye planforslagets høyder og horisontale utstrekning nord–sør. 
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PBE skriver følgende om Avantors nye planforslag for Gullhaug Torg 2 A (53/20, vedlegg 1, s. 118): 

Det foreslåtte bygget er et punkthus som blir slankere mot toppen og har et tydelig og 
gjennomført arkitektonisk uttrykk, noe PBE vurderer er i tråd med høyhusvedtakets føring 
om at høyhus skal være slanke, skulpturelt utformete tårnbygg. 

 
Som det klart fremgår av forslagsstillers snitt av det nye planforslaget nederst på forrige side, tøyer 
PBE her strikken for hva som kan anses for å være «frittstående skulpturelle tårn, med minimalt 
fotavtrykk», langt over bristepunktet. 
 
Det nye planforslaget tillater et fotavtrykk på ca. 1 000 m2 på bakkeplan. Arealet for passasjen som 
vises på snittet, er da trukket fra. Kontoretasjene i 3., 4., og 5. etasje har et areal på over 1 000 m2.  
Til sammenligning har tårnet i gjeldende regulering etasjer med et areal på kun 120 m2. Tjuvtitten  
på Tjuvholmen har et fotavtrykk på ca. 8 m2. 
 
I 2010 stod det strid om hvorvidt et boligtårn med et fotavtrykk på 120 m2 kunne sies å være et 
skulpturelt tårn med minimalt fotavtrykk. Den sammenvokste bygningskroppen i Avantors nye 
planforslag, med et fotavtrykk på ca. 1 000 m2, hvor byggets horisontale utstrekning nord–sør 
utgjør hele 2/3 av høyhusets vertikale høyde på 70 meter, sprenger totalt rammene for hva som 
kan falle inn under kategorien «frittstående skulpturelle tårn, med minimalt fotavtrykk». 
 
Å henregne Avantors planlagte bygg på Gullhaug torg til denne kategorien ville også underminere 
bystyrets høyhusvedtak fra 2005 ved å skape presedens for at nesten ethvert høyhus kan oppføres 
hvor som helst i byen. 
 
Ved byutviklingskomiteens behandling av byrådssak 105/04 «Høyhus i Oslo – strategi for videre 
arbeid» 15. juni 2005 sluttet en enstemmig komite seg til byrådets syn at det alltid skal utarbeides 
alternative reguleringsforslag med lavere byggehøyde når det fremmes planforslag med høyhus: 

Komiteen er enig med byrådet i at dersom det legges frem reguleringsforslag med 
byggehøyder over 42 meter så skal det utarbeides alternative reguleringsforslag med 
byggehøyder under 42 meter. 

 
PBE har ikke stilt krav om at det skal legges fram alternative reguleringsforslag med lavere høyde i 
forbindelse med Avantors nye planforslag for Gullhaug Torg 2 A, og begrunner dette på følgende 
måte (53/20, vedlegg 1, s. 119): 

For dette planforslaget legger PBE til grunn at det allerede er vedtatt et høyhus på 
eiendommen og at denne reguleringsplanen fra 2010 ikke ble opphevet da kommuneplanen 
ble vedtatt i 2015. I den politiske behandlingen av den gjeldende reguleringen i 2010 var det 
tre alternativer på henholdsvis 77,5 meter, 42,5 meter og 28 meters byggehøyde. PBE 
anbefalte forslagsstillers alternativ 1 med byggehøyde inntil 77,5 meter, noe byrådet støttet. 
Det var også dette alternativet som ble vedtatt. Planforslaget innebærer et bygg som er  
7,5 meter lavere enn det som er vedtatt i gjeldende regulering og som har et noe mindre 
fotavtrykk. På bakgrunn av denne redegjørelsen vurderer Plan- og bygningsetaten at det  
ikke er behov for å kreve alternative planforslag på hverken 28 eller 42 meters byggehøyde. 

 
Argumentasjonen er gjengitt i kortform i selve byrådssaken (53/20, s. 6–7).  
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PBE underslår her det faktum at tårnbyggets 21 etasjer à 120 m2 i gjeldende regulering kun 
avsetter et fotavtrykk på 120 m2 på den tre etasjer høye underliggende basen (paviljongbygget), 
mens høyhusdelen av den sammenvokste bygningskroppen i det nye planforslaget har et areal  
på over 600 m2 i 6. etasje, og arealet pr. etasje kun gradvis reduseres videre oppover i bygget. 
 
Det er opplagt at en så annerledes bygningskropp, og med et så mye større volum oppe i høyden, 
tilsier at det må utarbeides alternative forslag med lavere byggehøyder. Og dette desto mer som 
tårnbygget i gjeldende regulering av bystyreflertallet ble kategorisert som skulpturelt tårn med 
minimalt fotavtrykk, og nettopp av den grunn ble tillatt oppført med en høyde på over 42 meter.  
 
At unntaksbestemmelsen, dvs. åpningen for å kunne tillate høyhus som faller inn under kategorien 
«frittstående skulpturelle tårn, med minimalt fotavtrykk» utenfor områdene Bjørvika, Bispevika og 
Vaterland, ble benyttet av bystyreflertallet i 2010, er ikke noe argument for at PBE kan se bort fra 
høyhusvedtaket når det nå helt åpenbart er snakk om et høyhus som ikke faller inn under denne 
kategorien, men et høyhus som må vurderes ut ifra høyhusvedtakets ordinære kriterium om at 
«høyhus bør formes som slanke punkthus plassert på en større bygningsbase» for å kunne tillates 
oppført på Vaterland og i Bjørvika og Bispevika. 
 
I denne plansaken har PBE og byrådet forsømt sin plikt til å sørge for at det legges fram alternative 
planforslag med lavere byggehøyde når det fremmes planforslag med byggehøyder over 42 meter. 
 
For bygninger høyere enn 28 meter stiller høyhusvedtaket dessuten krav om en egen vurdering av 
lokalklimatiske forhold. Vi kan ikke se at det er utarbeidet noen vindanalyse av planforslaget for 
Gullhaug Torg 2 A, selv om det er snakk om en 70 meter høy bygning. 
 

PBEs syn på ivaretakelsen av Akerselva i gjeldende regulering og i det nye planforslaget 

Dersom en ønsker å åpne elvekulverten og Akerselvas historiske løp, er det nesten ikke mulig å se  
for seg en dårligere plassering av en bygningsmasse på Gullhaug torg enn det Avantor legger opp til  
i planforslaget for Gullhaug Torg 2 A. 
 
Å fundamentere et høyhus ute i Akerselvas historiske løp, og la det krage ut over dagens smale og  
lave kulvertløp for elva, helt nede på bakkeplan, er ikke måten å bygge på stilt overfor en fremtid 
med langt mer nedbør og langt større flommer enn i dag. Høyhuset vil oppleves som en propp i  
elva og miljøparken i all overskuelig fremtid. 
 
Gjeldende reguleringsplan for Gullhaug Torg 2 A har mange svakheter, men er bedre enn Avantors 
nye planforslag, og ikke bare fordi dagens regulering sikrer et stort og sammenhengende torgareal, 
men også fordi dagens reguleringsplan gir bedre muligheter for å åpne elvekulverten og gjenåpne 
Akerselva. PBE har et annet syn, og dette uttrykkes slik i byrådssaken (53/20, s. 9): 

Etter PBEs vurdering ivaretar det foreslåtte planforslaget forholdet til Akerselva bedre enn 
dagens regulering. Dette kommer av følgende forhold: 
– flomsituasjonen er bedre ivaretatt, ved at det etableres et overløp for 200-års-flommen. 
– avstand til kulvert er større, selv om den fremdeles er kort. 
– arealet av elveløpet som beslaglegges av bebyggelse og uteoppholdsarealer er mindre enn 
   ved dagens regulering. 
– det er større muligheter for å gjenåpne elven rett sør for Riksteatret ved det nye 
   planforslaget. 
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Dette kommenteres slik av byrådet (53/20, s. 10): 

Byrådet merker seg at PBE mener gjeldende regulering er mer i strid med ønsket om en 
gjenåpning av elven enn foreliggende forslag. Flomsituasjonen er i det nye forslaget bedre 
ivaretatt ved at det etableres et overløp for 200 års flom, og avstanden til kulverten er  
større, selv om den fremdeles er kort. 

 
Nedenfor kommenterer vi PBEs fire strekpunkter. 
 
1. Flomsituasjonen: Etter at flommuren oppstrøms Riksteatret ble oppført i 2017, er området ifølge 
Norconsult allerede tilstrekkelig sikret mot en 200-årsflom, men usikkerhetsanalysen tilsier at det 
som en sikkerhetsmargin ved en 200-årsflom med 20 % klimapåslag, bør tas høyde for en vannføring 
på opptil 4,5 m3/s i et planlagt flomløp i turveitraseen mellom Riksteatret og Redskapsfabrikken for å 
kunne lede vannet tilbake til Akerselva nedstrøms Riksteatret etter at denne vannmengden eventuelt 
har strømmet over flommuren oppstrøms Riksteatret. 
 
I punkt 13 i forslaget til reguleringsbestemmelser er det tatt inn følgende rekkefølgebestemmelse: 

Før det gis igangsettingstillatelse skal nytt åpent og permanent flomløp, på vestsiden av 
Gullhaug torg 2B, fra nedstrøms kulvert til oppstrøms kulvert over bestemmelsesområde #6 
inne på planområdet, være sikret opparbeidet. 

 
Rekkefølgebestemmelsen sikrer opparbeidelse av den svært korte biten av det ca. 100 meter lange 
flomløpet som ligger innenfor planområdet for Gullhaug Torg 2 A, men sikrer ikke at denne delen av 
flomløpet rent faktisk er opparbeidet verken før igangsettingstillatelse gis eller før brukstillatelse gis. 
Det siste er i strid med § 5.1 nr. 2 i Kommuneplan 2015. Tanken er tvert imot at hele flomløpet skal 
opparbeides samlet senere, uten at det er angitt noe spesifikt tidspunkt for når flomløpet skal være 
ferdig opparbeidet.  
 
I planforslaget for Nydalsveien 32 B (Redskapsfabrikken), som planlegges sendt på begrenset høring 
før oversendelse til politisk behandling, er det i reguleringsbestemmelsene tatt inn en bestemmelse 
om at flomløpet innenfor planområdet for Nydalveien 32 B skal være ferdig opparbeidet før det gis 
midlertidig brukstillatelse. I praksis vil da den lille biten av flomløpet som ligger innenfor planområdet 
for Gullhaug Torg 2 A bli opparbeidet samtidig. 
 
Dersom planforslaget for Gullhaug Torg 2 A forkastes, vil planområdet for Nydalsveien 32 B etter all 
sannsynlighet bli utvidet de siste ca. 10 meter ned til Akerselvas vestbredd, slik at det blir stilt krav 
om å opparbeide hele flomløpet i den plansaken.  
 
I praksis gjør det følgelig ingen forskjell at det ikke er lagt inn krav om flomløp i dagens regulering 
for Gullhaug Torg 2 A, mens det er lagt inn et slikt krav i det nye planforslaget. Flomløpet vil først 
bli opparbeidet i forbindelse med realiseringen av planforslaget for Nydalsveien 32 B. Avantor vil 
måtte bekoste og stå for opparbeidelsen av hele flomløpet uansett. 
 
Gjeldende regulering for Gullhaug Torg 2 A gjør det samtidig enklere å øke kulvertkapasiteten, og 
eventuelt gjenåpne Akerselva, enn med foreslått ny regulering når et endret flombilde gjør dette 
nødvendig i fremtiden. Flomproblematikken kan med andre ord ivaretas bedre med gjeldende 
regulering enn foreslått ny regulering. Jf. omtalen i strekpunkt 2, 3 og 4 under. 
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2. Avstanden til elvekulverten: PBE anfører i byrådssaken at avstanden fra kjelleren til elvekulverten 
er større i det nye planforslaget enn i gjeldende regulering, selv om avstanden fremdeles er kort. 
  
I brev av 16. mai 2019 påstår PBE at det fremgår av kjellerplanen at kjelleren i gjeldende regulering 
«legges helt inntil kulverten for Akerselva» (53/20, vedlegg 40, s. 3). PBE kommenterer deretter 
plasseringen av bygget i Avantors nye planforslag (s. 4): 

Plasseringen av bygget delvis over dagens kulvert vil gjøre det vanskeligere å gjenåpne 
Akerselva her, enn om bygget ikke realiseres. Det er tatt noe hensyn til kulverten for 
Akerselva ved at kjelleren plasseres 1 meter fra kulverten, i stedet for helt inntil som vist 
i illustrasjonene for gjeldende regulering. Plasseringen av fundamenter skal også være 
tilpasset kulverten. Prosjektet tar ikke hensyn til en gjenåpning av elven innenfor 
planområdet ut over dette. 

 
Som det fremgår av forslagsstillers egen kjellerplan av 15. mars 2011 (PBE-sak 201103726, dok. 1,  
fil 31), som gjengis under, er kjelleren «i illustrasjonene for gjeldende regulering» ikke lagt «helt 
inntil kulverten for Akerselva». Avstanden fra elvekulvertens yttervegg til kjelleren er faktisk 59 cm. 
 

  
 
I det nye planforslaget er avstanden fra elvekulvertens yttervegg til kjellerens yttervegg 97 cm  
(PBE-sak 201602045, dok. 165, fil 2, s. 39), dvs. 38 cm større. Men dersom vi hadde tegnet inn alle 
stålkjernepælene (med diameter 21 cm) i det nye planforslaget på kjellerplanen for gjeldende 
regulering, så ville sirklene for stålkjernepælene i sin helhet ha havnet mellom kjellerens yttervegg  
og elvekulverten, dvs. utenfor kjellerveggen i illustrasjonen over av gjeldende regulering. Jf. at 
stålkjernepælene skal bores ned til fjell midt mellom kjellerveggen og kulvertveggen.  
 
Stålkjernepælene i det nye planforslaget havner 38 cm fra elvekulvertens yttervegg, dvs. 21 cm 
nærmere elvekulverten enn kjelleren «i illustrasjonene for gjeldende regulering». 
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Å plassere en rekke av pælene/søylene som skal ta opp både horisontale og vertikale laster fra 
høyhuset, bære bygget og gjøre det mulig å krage høyhuset ut over elvekulvertens hensynssone, 
kun 38 cm fra elvekulverten, er langt mer problematisk for en eventuell fremtidig svært beskjeden 
utvidelse av elvekulverten mot øst enn å ha en kjeller plassert 59 cm fra elvekulverten.  
 
Kjelleren i gjeldende regulering har dessuten ikke noen bygningsmasse over seg langs hele 2/3  
av kjellerveggen som vender mot elvekulverten, noe som til og med gjør det mulig å rive deler av 
kjelleren og åpne Akerselva mot øst en gang i fremtiden. 
 
Det nye planforslagets stålkjernepæler, som skal bores 25–40 meter ned til fjell, vil måtte sikres mot 
deformasjon/utknekking dersom en i fremtiden virkelig vurderer å slippe vann til mellom pælene.  
I tillegg til plastring av kjellerveggen for å unngå erosjon vil det da bli behov for utstøpte stålrør 
omkring stålkjernepælene, noe som i sin tur gjør at avstanden fra stålkjernepælene til nåværende 
vegg i elvekulverten blir enda kortere.  
 
3. Arealet av elveløpet som beslaglegges: PBE påstår at arealet av elveløpet som beslaglegges  
av bebyggelse og uteoppholdsarealer i det nye planforslaget, er mindre enn ved dagens regulering. 
  
Vi går ut ifra at PBE her ikke mener arealet for Akerselvas løp før lukkingen i 1956, men sikter til        
arealet over hensynssonen for dagens elvekulvert og arealet over dagens elveløp nedstrøms 
Spikerbrua, eventuelt også arealet for selve brua. Hvorvidt PBE med uteoppholdsarealer kun sikter til 
uteoppholdsarealer for beboerne i bygningsmassen, eller også tenker på torg, brygger, fellesarealer 
o.l. fremstår som mer uklart. 
 
Over hensynssonen for elvekulverten tillater det nye planforslaget at ca. 85 m2 av høyhuset 
plasseres 0,5 meter over taket for elvekulverten, mens gjeldende regulering tillater at kun  
ca. 15 m2 legges oppå elvekulverten, det nordvestre hjørnet av paviljongbygget (jf. plankart  
og planbestemmelser).  
 
Dagens reguleringsbestemmelser sier ikke noe om størrelsen på uteoppholdsarealene for beboerne i 
bygningsmassen, men i den grad disse uteoppholdsarealene ikke legges innenfor byggegrensene, vil 
de i praksis måtte legges sør for paviljongbygget, jf. regulert felles avkjørsel mellom paviljongbygget 
og Riksteatret samt utomhusplanen ved søknad om rammetillatelse i 2011. Uteoppholdsarealene for 
beboerne vil med andre ord verken havne over hensynssonen for elvekulverten eller over elveløpet 
nedstrøms Spikerbrua.  
 
I det nye planforslaget er det stilt krav om at minste felles uteoppholdsareal (MFUA) for boligene skal 
utgjøre minst 12 % av boligenes bruksareal, og etter forslagsstillers uttrykkelige ønske åpnet for at 
«ubebygde deler av byggeområdet mot nordvest» kan inngå i MFUA (§ 2.2.7 i planbestemmelsene). 
Det handler om et trekantet areal på ca. 65 m2 innenfor formålsgrensen, men utenfor byggegrensen, 
som ligger på terreng over hensynssonen for elvekulverten, samt areal innenfor byggegrensen som 
eventuelt ikke bebygges.  
 
Avantor har illustrert prosjektet med høyhuset trukket 2,0 meter tilbake fra byggegrensen i nordvest 
og uteoppholdsareal for beboerne i høyhuset også innenfor byggegrensen. Realiseres prosjektet i 
tråd med illustrasjonene, vil følgelig noe mindre enn 85 m2 av høyhuset krage ut over hensynssonen, 
mens tilsvarende mer enn 65 m2 av uteoppholdsarealet for beboerne vil ligge over hensynssonen for 
elvekulverten.  
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Med gjeldende regulering vil bygningsmassen og beboernes uteoppholdsareal på bakkeplan 
beslaglegge i alt ca. 15 m2 av arealet over hensynssonen for elvekulverten. Med Avantors nye 
planforslag vil bygningsmassen og beboernes uteoppholdsareal på bakkeplan beslaglegge i alt  
ca. 150 m2 av arealet over hensynssonen for elvekulverten, dvs. et 10 ganger så stort areal.   
 
I gjeldende regulering tillates ikke bygninger på bakkeplan i et 16 m bredt belte mellom Riksteatret 
og paviljongbygget (herunder heller ikke over hensynssonen for elvekulverten) og i et 13 m bredt 
belte mellom Riksteatret og tårnbygget. Jf. gjeldende plankart fra 2010, Avantors utomhusplan fra 
rammesøknaden i 2011 (s. 4 i dette brevet) og Avantors plantegning (også fra 2011) under som viser 
paviljongens og tårnbyggets 1. etasje, samt de fire kulvertenes beliggenhet under bakken. I Avantors 
nye planforslag er byggegrensen for den 70 m høye bygningen til sammenligning kun lagt 6 meter fra 
Riksteatret, jf. reguleringsgrensen/byggegrensen på plankartet som er gjengitt på s. 8 i dette brevet. 
 
Gjeldende regulering tillater at det oppføres en bygning med et bruksareal på maksimum 300 m2 
mellom paviljongbygget og Riksteatret (§ 3.2), men krever samtidig at det skal være «en fri høyde på 
minimum 4,7 meter» (§ 3.1) under dette mellombygget. Byggegrensene for mellombygget omfatter 
på gjeldende plankart et areal på ca. 270 m2, hvorav ca. 150 m2 ligger over kulvertens hensynssone. 
Mellombyggets underside vil havne minimum 5,2 meter over kulverttaket for elvekulverten.  
 

 
 
På plantegningen over har vi med rødt lagt inn plasseringen av mellombygget i rammesøknaden av 
2011 (gjeldende plankart åpner for å bygge inntil 1,5 meter lenger mot vest og inntil 2,5 meter lenger 
mot øst enn det som ble rammesøkt), med grønt tydeliggjort hvor Spikerbrua ligger, og med blått vist 
hvor Akerselvas historiske løp bør gjenåpnes i en bredde på ca. 20 meter.  
 
Avantors nye planforslag tillater at ca. 90 m2 av Akerselva lukkes i form av utkragede dekker over elva 
mellom Spikerbrua og Gullhaug bru, derav ca. 45 m2 som breddeutvidelse av Spikerbrua nedstrøms 
brua. Jf. bestemmelsesområde #3 på utsnittene av reguleringskartet på s. 8 og 9 i dette brevet. 
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Gjeldende regulering tillater også at ca. 45 m2 av Akerselva lukkes som breddeutvidelse av Spikerbrua 
nedstrøms brua, men her er tanken å legge et grunt vannspeil oppå bruutvidelsen og deler av dagens 
bru, med en vanngardin ned til elva. På plantegningen på forrige side viser Avantor med rosa skravur 
utvidelsen av Spikerbrua, det nordvestre hjørnet av paviljongbygget som ligger over hensynssonen 
for elvekulverten, og paviljongbyggets utkraging videre vestover, høyt over østre del av Spikerbrua. 
 
Gjeldende regulering tillater i tillegg at ca. 21 m2 av paviljongbyggets tak krager ut over Akerselva 
nedstrøms den utvidete brua, med taket ca. 6 meter høyere enn elva. Denne utkragingen er ikke vist 
på plantegningen på forrige side. 
 
Det er ikke grunnlag for å konkludere at arealet av elveløpet som beslaglegges av bebyggelse og 
uteoppholdsarealer er mindre i det nye planforslaget enn ved dagens regulering, og det selv om en 
tar med mellombygget og paviljongbyggets utkragende tak i regnestykket. 
 
4. Gjenåpning av Akerselva: PBE hevder at «det er større muligheter for å gjenåpne elven rett sør for 
Riksteatret ved det nye planforslaget» enn med gjeldende regulering. Det er uklart om påstanden er 
ment å gjelde situasjonen før Riksteatret rives, situasjonen etter at Riksteatret er revet, eller begge 
deler. PBE vektlegger at gjeldende regulering tillater at paviljongbygget (53/20, vedlegg 40, s. 7) 

plasseres lenger ut over elverommet. Deler av det planlagte bygget må trolig fundamenteres 
ut i elva, da særlig for vannspeilet og deler av den utkragede paviljongen. Overbyggingen mot 
Riksteatret i nord vil også måtte fundamenteres over dagens kulvert / fremtidig elveløp, noe 
som gjør det vanskeligere å åpne elven rett sør for Riksteatret […]. PBE mener gjeldende 
regulering er mer i strid med ønsket om en gjenåpning av elven, enn foreliggende forslag.  

 
For paviljongbyggets del kan det kort bemerkes at det kun er paviljongbyggets flate tak (tenkes 
benyttet som terrasse) som tillates å krage ut over elva mot vest. Det er helt uproblematisk å flytte 
plantegningens «skive for bæring av terrasse» til østsiden av Akerselva, inn i paviljongens vestvegg. 
Vestveggen i paviljongbygget vil kunne gi mer enn tilstrekkelig bæring for paviljongbyggets utkragede 
tak. Og bruutvidelsen (for vannspeilet) med 1,5–2,0 meter mot sørvest kan selvsagt forankres i selve 
brua. Ingen av de elementene som ifølge PBE «trolig» har et «særlig» behov for å «fundamenteres ut 
i elva», trenger med andre ord å fundamenteres ute i Akerselva nedstrøms Spikerbrua.  
 
For mellombyggets 16 meter brede spenn fra paviljongbygget til Riksteatret er det ikke behov for 
bæresøyler mellom de to bygningene. Mellombygget er da også tenkt oppført i kun én etasje. På 
sørsiden av den 16 m brede åpningen mellom Riksteatret og paviljongbygget vil det være naturlig å 
benytte paviljongbyggets fundamentering også for mellombygget siden de to bygningene tenkes 
oppført samtidig. Mellombyggets sørøstre hjørne havner for øvrig hele 9 meter sørøst for kulvertene.  
 
Det er ikke nødvendig å legge den nordvestre bæresøylen til paviljongbygget i paviljongbyggets 
nordvestre hjørne 3 meter nordvest for elvekulvertens sørøstligste vegg, dvs. ute i elvekulverten. 
Nødvendig fundamentering for paviljongbyggets nordvestre hjørne, og mellombyggets sørvestre 
hjørne, kan foretas rett sørøst for elvekulverten slik som i Avantors planforslag. Her er det jo også 
kun snakk om bæring for et 13 meter høyt bygg og ikke et 70 meter høyt bygg.  
 
På nordsiden av den 16 meter brede og minst 4,7 meter høye passasjen under mellombygget vil 
nødvendig bæring for mellombygget muligens kunne sikres ved å benytte Riksteatrets sørvegg. 
Lar dette seg ikke gjøre, fundamenteres mellombyggets nordvestre hjørne i stedet rett utenfor 
kulvertenes nordvestvegg, dvs. utenfor elvekulverten, jf. plasseringen av mellombyggets nordvestre  
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hjørne på plantegningen på forrige side. Dette er relativt uproblematisk ettersom det her ikke er 
ønskelig å utvide kulverten mot vest ved en gjenåpning av Akerselva med en bredde på 20 meter.  
 
Mellombyggets nordøstre hjørne ligger ca. 1 meter nordvest for kulvertenes sørøstligste vegg, dvs. i 
den sørøstre elvekulverten, men bæresøylen kan eventuelt plasseres utenfor kulvertene. Dersom 
mellombygget utvides 2,5 meter østover, slik plankartet tillater, vil for øvrig bæresøylen havne 
utenfor elvekulverten. Plasseringen av denne bæresøylen er uansett noe mer problematisk ettersom 
det her er ønskelig at elveutvidelsen skjer øst for dagens elvekulvert ved en gjenåpning av Akerselva i 
en bredde på 20 m, men det er tross alt kun snakk om en enkeltstående bæresøyle i elva, der det blir 
en fri høyde på ca. 6 meter fra vannflaten opp til mellombyggets underside. 
 
For å kunne gjenåpne Akerselva rett sør for Riksteatret er det nødvendig å fjerne kulverttaket og 
overliggende masse, asfalt m.m. og i det minste de tre innvendige kulvertveggene. Både med dagens 
og foreslått ny regulering vil det være nødvendig å endre eller dispensere fra reguleringsformålene 
for å kunne gjenåpne Akerselva. 
 
Legger vi til grunn at all bygningsmasse er lagt helt ut i byggegrensene på de to plankartene, og at 
ikke noe av bygningsmassen rives, vil det med gjeldende regulering være mulig å gjenåpne Akerselva 
i partiet fra Riksteatret til Spikerbrua i hele kulvertens innvendige bredde på ca. 10,5 meter, bortsett 
fra noen få kvadratmetere i sørøst rett oppstrøms brua ved paviljongbyggets nordvestre hjørne.  
 
Med det nye planforslaget vil det bare være mulig å gjenåpne Akerselva ned til bebyggelsens nordre 
formålsgrense, med mindre boligenes uteoppholdsareal fjernes, noe som vil være i strid med PBEs og 
Avantors klare signaler også for den fremtidige situasjonen i området. Selv om Akerselva likevel 
åpnes også her, vil fortsatt langt flere kvadratmetere forbli lukket med forslaget til ny regulering enn 
med dagens regulering, dvs. det arealet av elvekulverten som ligger under høyhusets utkragede del.  
 
Det å fjerne kulverttaket under høyhusdelen som krager ut over kulverten helt nede på bakkeplan, 
kan ikke anses som en gjenåpning av Akerselva, og vil heller ikke bli opplevd som det, til forskjell fra 
det å gjenåpne elvekulverten under mellombygget hvor det i det minste vil være en fri høyde på  
ca. 6 meter fra vannflaten opp til mellombyggets underside. 
 
Både argumenter knyttet til mellombygget og utkragingen av høyhuset og argumenter knyttet til 
hvor mange kvadratmetere som kan åpnes av dagens elvekulvert, kan tillegges en viss vekt når en 
skal vurdere hvilken av de to reguleringene som best ivaretar hensynet til gjenåpning av Akerselva. 
 
Men det er langt viktigere at kjellerarealene i gjeldende regulering, til forskjell fra kjellerarealene i 
Avantors nye planforslag, lett kan reduseres i størrelse slik at kjelleren ikke kommer i konflikt med 
en gjenåpning av Akerselva i elvas historiske løp. 

 
Bystyret bør forkaste planforslaget for Gullhaug Torg 2 A 

Planforslagets høyhus, til forskjell fra tårnbygget i gjeldende regulering, blokkerer muligheten for  
å gjenåpne elva øst for kulverten over Gullhaug torg og gi Akerselva en samlet bredde på 20 meter i 
elvas historiske løp. Jf. vår utførlige og tungtveiende argumentasjon for at Akerselva bør gjenåpnes 
mot øst over Gullhaug torg og mot vest ved kulvertinnløpet når elvekulverten åpnes, dvs. som vist 
med rødt på figur 8 på s. 15 i dette brevet. 
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På Avantors forslag til nytt reguleringskart har vi under med rød stiplet strek vist byggegrensene for 
tårnbygget i gjeldende reguleringsplan (fotavtrykk 120 m2 og bruksareal 2 500 m2), og i tillegg lagt inn 
Akerselva med en bredde på 20 meter slik vi også gjorde på plankartet på side 13 i dette brevet. 
 

  
 
Avantors planforslag tillater at ca. 85 m2 av høyhusets grunnflate krager ut over hensynssonen for 
elvekulverten, og at ca. 165 m2 av byggets kjeller legges i den østre delen av den 20 meter brede elva 
på plankartet. Ytterligere ca. 100 m2 av kjelleren bygges ute i elvas historiske løp før lukkingen i 1956. 
  
Mens det nye planforslaget tillater at ca. 165 m2 av høyhusets kjeller oppføres ute i den 20 meter 
brede elva på plankartet og gjør det umulig å gjenåpne Akerselva i elvas historiske løp øst for 
dagens elvekulvert, ligger hele tårnbygget i gjeldende regulering utenfor den 20 meter brede elva 
på plankartet. Tårnbygget er følgelig ikke til hinder for å gjenåpne Akerselva i elvas historiske løp i 
en bredde på 20 meter. 
 
Bystyret bør forkaste Avantors planforslag for Gullhaug Torg 2 A. Det vil være bedre om gjeldende 
reguleringsplan fra 2010 realiseres, selv om også den er uheldig både for Akerselva og miljøparken.  
 
Når Riksteatret rives noen tiår fram i tid og Akerselva gjenåpnes over Gullhaug Torg 2 B, vil de  
ca. 250 m2 av høyhusets grunnflate som skaper problemer for gjenåpningen av Akerselva i elvas 
historiske løp videre sørover over Gullhaug torg, være langt vanskeligere å få gjort noe med enn  
de ca. 100 m2 av paviljongbyggets grunnflate som også skaper problemer for gjenåpningen over 
Gullhaug torg. 
 
For her snakker vi om helt ulike bygningsvolumer, helt ulike kostnader og helt ulike sannsynligheter 
for riving av ønsket, eller i det minste tilstrekkelig, bygningsmasse.  
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Prosjektet i gjeldende regulering vil neppe bli realisert og bør i så fall justeres kraftig 

Det er all grunn til å tro at mellombyggets bruksareal på beskjedne 217 m2 (i rammetillatelsen) vil bli 
revet samtidig med Riksteatret. Noe av paviljongbyggets nordvestre del kan eventuelt også fjernes 
uten altfor store kostnader, og selv om hele paviljongbygget skulle bli stående, vil Akerselva kunne 
gjenåpnes med en bredde på 20 meter nord for paviljongbygget dersom deler av kjelleren fjernes. 
  
Jf. kjellerplanen på s. 47 og plantegningen på s. 49 i dette brevet. Atkomst til de tre dørene langs 
nordsiden av paviljongbygget på plantegningen kan eventuelt sikres både fra vest og øst ved å henge 
en gangvei/bryggesti over elva langs nordsiden av paviljongbygget og føre gangveien videre østover 
på terrengnivå langs tårnbyggets nordside. 
 
Det er samtidig ingen grunn til å tro at Avantor vil bygge i tråd med gjeldende reguleringsplan fra 
2010, med de justeringene som ble gjort da rammetillatelse ble gitt i 2011, dersom Avantors nye  
planforslag forkastes. Rammetillatelsen er foreldet, slik at det eventuelt må sendes inn ny søknad  
om rammetillatelse. Avantor fant i 2011–2012 at det ikke var regningssvarende å realisere prosjektet  
i tråd med rammetillatelsen. Det er derfor ingen grunn til å tro at Avantor vil motsette seg endringer  
i prosjektet av kostnadsbesparende art, så lenge disse kan bedre totaløkonomien i prosjektet. 
 
En stor reduksjon av kjellerarealets størrelse vil kraftig redusere kostnadene ved byggeprosjektet.  
 
Byutviklingsutvalget bør tydeliggjøre i en merknad, alternativt bystyret i et vedtakspunkt samtidig 
som bystyret forkaster forslaget til ny reguleringsplan for Gullhaug Torg 2 A, at parkeringskjelleren 
kan/bør tas ut av prosjektet dersom Avantor skulle velge å bygge basert på gjeldende regulering. 
 
Hvis det ikke stilles krav om parkeringsplasser for bil verken for de 21 leilighetene i tårnbygget eller 
for virksomhetene i paviljongbygget og mellombygget, vil bilrampa ned til parkeringskjelleren der 
hvor Akerselva skal åpnes øst for kulvertene kunne fjernes, i likhet med det aller meste av kjelleren.  
 
Jf. illustrasjonene på s. 4 og 49 i dette brevet og kjellerplanen på neste side, fra rammesøknaden i 
2011. På kjellerplanen, som vi gjenga uendret på s. 47, har vi på neste side tydeliggjort Spikerbruas 
plassering med grønt, og med blått vist hvor Akerselvas historiske løp bør gjenåpnes i en bredde på 
20 meter. 
 
Den sekskantete kjellerens yttergrenser er vist med tykk sort strek på kjellerplanen. Hele 553 m2 av 
arealet er tenkt brukt som parkeringskjeller, mens de 21 kjellerbodene for beboerne, andre rom for 
lagring, varmesentral, nødstrøm m.m. samt gangarealer opptar et langt mindre areal enn dette, kun 
ca. 300 m2. Fjernes parkeringsplassene, vil kjelleren kunne begrenses til arealet under tårnbygget og 
ca. 200 m2 utover dette.  
 
På kjellerplanen har vi med rødt vist en mulig plassering av en kjeller under tårnbygget og sør for 
tårnbygget, med et kjellerareal sør for tårnbygget på ca. 250 m2, dvs. noe mer enn det reelt sett vil 
være behov for. En slik plassering av kjelleren vil ikke hindre en gjenåpning av Akerselva med en 
bredde på 20 meter i elvas historiske løp. 
 
Å droppe parkeringskjelleren i gjeldende regulering vil være i tråd med det nye planforslaget for 
Gullhaug Torg 2 A hvor PBE ikke har stilt krav om parkeringsplasser for bil for et prosjekt med et 
bruksareal på 10 000 m2, derav 3 500 – 5 500 m2 boliger, dvs. betydelig mer enn boligarealet på  
inntil 2 500 m2 i gjeldende regulering med et samlet bruksareal på 4 100 m2. 
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Vannspeilet på Spikerbrua, som verken vi eller Bymiljøetaten ønsker, kan også tas ut av prosjektet, 
slik at utvidelsen av brua både oppstrøms og nedstrøms Spikerbrua kan droppes, noe som vil fjerne 
alle kostnader knyttet til bruutvidelsene og etablering og drift av vannspeilet/vannbassenget. 
 
 

 
 
I en ny rammesøknad ville det også være positivt om paviljongbyggets utstrekning mot vest ble 
redusert med minst 5 meter slik at paviljongbyggets fotavtrykk i sin helhet havner utenfor de fire 
elvekulvertene. Ingen deler av bygget plasseres da ute på Spikerbrua, samtidig som paviljongbyggets 
vestfasade havner øst for Riksteatrets vestfasade slik at dagens sikt langs Akerselva opprettholdes. 
 
Det er også mulig å se for seg en rekke andre positive endringer i prosjektet, eksempelvis redusert 
utkraging mot vest og justering av tårnbyggets plassering, men det blir fort et spørsmål om hva som 
bør/kan håndteres i en rammesøknad og hva som vil kreve ny reguleringsplan.  
 
Dersom Avantors nåværende planforslag for Gullhaug Torg 2 A forkastes av bystyret, vil Avantor 
antakelig ikke gå videre med gjeldende regulering, men forsøke å få vedtatt et revidert planforslag, 
med et litt redusert bruksareal og et relativt stort, men noe redusert fotavtrykk sammenholdt med 
Avantors nåværende planforslag, ikke et forslag med et tårnbygg med et beskjedent fotavtrykk. 

 
Bystyret bør tydeliggjøre rammene for et nytt planforslag overfor byrådet 

Når bystyret forkaster det foreliggende planforslaget for Gullhaug Torg 2 A, bør bystyret derfor 
samtidig gi byrådet noen signaler om ønsket innretning på et fremtidig planforslag for Gullhaug torg. 
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Antakelig vil det være fornuftig å be om at det utarbeides to eller tre planalternativer. 
 
Bystyret kan vurdere å be byrådet fremme et planforslag for Gullhaug Torg 2 A helt uten 
bebyggelse, noe som etter vårt syn er det eneste rette på dette sentrale torget i Nydalen.  
 
I et slikt planforslag bør det stilles krav om å gjenåpne Akerselva med en bredde på 20 meter i elvas 
historiske løp, og å etablere en raus vegetasjonssone langs elvas østbredd inn mot et stort, bilfritt, 
grønt torg helt uten bebyggelse. Dette vil kunne bli en viktig møteplass for bydelens beboere og et 
høyt skattet rekreasjonsområde. 
 
Dersom bystyret vedtar en detaljreguleringsplan uten noen form for bebyggelse, vil Avantor kreve 
straksinnløsning av eiendommen etter plan- og bygningsloven § 15-2 første ledd. Ved en eventuell 
rettslig prøving av kravet vil Avantor antakelig vinne fram med sitt krav om straksinnløsning eller 
straksekspropriasjon. 
 
Men siden Avantor er en stor eiendomsaktør med en rekke eiendommer i Nydalen, herunder flere 
eiendommer som fysisk henger sammen med planområdet for Gullhaug Torg 2 A, er det på ingen 
måte opplagt at Avantor vil vinne fram med sitt krav.  
 
Så lenge det er snakk om en fysisk sammenhengende enhet, vil retten ved behandlingen av kravet 
om straksinnløsning kunne betrakte alle eiendommene som én eiendom, selv om den består av 
mange gårds- og bruksnummer. Jf. Odd Jarl Pedersen mfl.: Plan- og bygningsrett (3. utg. 2018, Del 1 
Planlegging og ekspropriasjon, s. 488). Ved rettsbehandlingen av den statlige reguleringsplanen for 
Nedre Foss var til og med partene enige om at flere bruksnummer skulle anses som én eiendom i 
relasjon til bestemmelsen i plan- og bygningsloven § 15-2 første ledd. 
 
Ved en rettslig prøving vil det ventelig også bli vektlagt at Avantor de facto opptrer som byplanlegger 
i Nydalen, med ambisjoner om å tre inn i kommunens sted. Da bystyret i 2015, dvs. 25 år etter at KDP 
Nydalen ble vedtatt, opphevet kommunedelplanen, hadde Avantor nylig lagt fram sin egen private 
masterplan – «Nydalen+» – for den videre utviklingen av Nydalen. Så viktig som Gullhaug torg er som 
sentral møteplass i Nydalen, burde Avantor selv ha avsatt eiendommen Gullhaug Torg 2 A til et stort 
torg med rikelig grønnstruktur og kantvegetasjon langs en gjenåpnet elv over torget. 
 
Dersom kommunen ikke ønsker å ta risikoen forbundet med en rettslig prøving av et planforslag helt 
uten bebyggelse på torget, vil bystyret trygt kunne vedta et planforslag der det tillates et bruksareal  
i størrelsesordenen 2 500 – 4 000 m2 for bebyggelsen. Avantor vil da ikke kunne vise til pbl. § 15-2 
første ledd, men kan eventuelt forsøke å kreve straksinnløsning etter pbl. § 15-2 andre ledd ved å 
hevde at eiendommen ikke lenger kan utnyttes på en regningssvarende måte. En slik sak vil Avantor 
tape i retten, med mindre planforslaget utformes på en svært klønete måte. 
 
Bystyret bør be byrådet fremme et planforslag for Gullhaug Torg 2 A med samme eller tilnærmet 
samme bruksareal som i gjeldende regulering, dvs. 4 100 m2 i stedet for 10 000 m2, eventuelt også 
et alternativt planforslag med et bruksareal på 2 500 – 3 000 m2.  
 
En bygningsmasse på 4 100 m2 kan plasseres på en langt bedre måte for Akerselva miljøpark og 
Nydalens beboere enn bygningsmassen er plassert i gjeldende regulering. 
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På plankartet på s. 52 i dette brevet, hvor tårnbyggets fotavtrykk på 120 m2 i gjeldende regulering  
er vist med stiplet rødt, har vi med heltrukken rød strek vist hvor et bygg med et fire ganger så stort 
fotavtrykk (480 m2) kan plasseres.  
 
Et FutureBuilt-bygg med et fotavtrykk på 480 m2, som smalner av oppover slik som i Avantors 
planforslag, behøver kun å få 10 etasjer (dvs. blir lavere enn høyhusgrensens 42 meter) for å romme  
et like stort bruksareal som gjeldende regulering.  
 
På plankartet har vi lagt byggegrensen mot nordvest 8 meter fra den 20 meter brede Akerselva, dvs. 
13–16 meter fra hensynssonen for elvekulverten, og lagt byggegrensen mot sør noe lenger nord enn i 
Avantors planforslag for å øke både torgets størrelse og bredden på siktsektoren mot Gullhaug gård. 
 
Dersom det skulle være ønskelig med et større fotavtrykk, kan det rødstiplete arealet på 100 m2 på 
plankartet skjøtes på slik at byggets fotavtrykk økes til 580 m2. 
 
Bystyret bør signalisere overfor byrådet at bebyggelsen bør trekkes minst 12 meter tilbake fra 
hensynssonen for elvekulverten.  
 
Dermed vil det bli et smalt belte mellom den nye bebyggelsen og Akerselva når elva gjenåpnes med 
en bredde på 20 meter. Dette egentlig altfor smale byggefrie beltet vil sikre plass til et minimum av 
kantvegetasjon og en turvei mellom elvebredden og den nye bebyggelsen på østsiden av Akerselva. 
 
Bystyret bør signalisere overfor byrådet at det bør stilles rekkefølgekrav om at Akerselva skal være 
gjenåpnet i en bredde på ca. 20 meter, subsidiært at dagens 11 meter brede elvekulvert skal være 
gjenåpnet, fra sørsiden av Riksteatret til Spikerbrua før det gis brukstillatelse for ny bebyggelse. 
 

     Vennlig hilsen 
 
 Oslo Elveforum      Miljøforeningen Akerselvas Venner 
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