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GJERDRUMS VEI 10 – ATKOMST, RØMNING, GANGFORBINDELSER OG TRASÉ ANLEGGSVEI 
 
Det vises til PBEs to brev av 28. juli 2020 til Arcasa arkitekter AS der det ble gitt rammetillatelse til 
oppføring av hus 1 (201619391-65) og hus 2 (201813081-68) ved Gjerdrums vei 10, og rammesøknad 
for oppføring av hus 3 (201813089) ved Gjerdrums vei 10, med henblikk på bruk som studentboliger. 
 
Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner påklager ikke de rammetillatelsene som alt er 
gitt, men har enkelte kommentarer til atkomstløsning, rømningsforhold, gangforbindelser og trasé 
for planlagt anleggsvei, kommentarer som vi håper kan føre til forbedringer i prosjektet. 
 

Forbindelsene fra hus 1, 2 og 3 mot nord 

Vi er enige med PBE i at forbindelsene (bruer/ramper) fra hus 1, 2 og 3 til utearealet på nordsiden av 
de tre husene er for svakt dokumentert i rammesøknadenes tegningsmateriale, og at det er behov 
for bedre tegningsdokumentasjon i forbindelse med søknadene om igangsettingstillatelse. For oss er 
det samtidig uklart hvilke av disse forbindelsene som er ment å være rømningsveier, og hvilke som er 
ment å være mer ordinære atkomster til husene/utearealet. 
 
Vi tolker tegningsmaterialet dit hen at det er minst to rømningsveier og/eller utganger mot nord for 
hvert av de tre husene, én til området med edelløvskog på nordsiden av den øvre forstøtningsmuren 
på kote 134–135 og én til oppholdsarealet mellom denne forstøtningsmuren og forstøtningsmurene 
på kote 128,35 (mellom hus 1 og hus 2) og kote 131 (mellom hus 2 og hus 3). For at oppholdsarealet  
i det sterkt skrånende terrenget nedenfor den øvre forstøtningsmuren i praksis skal bli brukt, er det 
nødvendig med ordinær atkomst (inngang/utgang) fra de tre husenes nordside, da beboerne ikke 
bare i hus 3, men også i hus 2 og hus 1, ellers vil måtte benytte den bratte trappa langs nordøstsiden 
av hus 3 for å få tilgang til dette oppholdsarealet. 
 
Ved rømning av bygningene via dette oppholdsarealet vil beboerne både i hus 1, 2 og 3 måtte ta seg 
12 høydemeter ned denne trappa, jf. rammetillatelsenes illustrasjonsplan (revisjon I) av 18. juni 2020 
(LA-03-100), alternativt ta seg inn i en annen bygning enn den de rømmer fra. I tidligere versjoner av 
illustrasjonsplanen (utomhusplanen) var det mulighet for å rømme via trapp også ned mellom hus 1 
og hus 2 og ned mellom hus 2 og hus 3, og ikke minst opp fra nordsiden av hus 3 til Gjerdrums vei 
ved nr. 21. Jf. revisjon E av illustrasjonsplanen, som vi gjengir et utsnitt av på neste side. 
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Forbindelsen fra nordsiden av hus 3 opp til Gjerdrums vei bør legges inn igjen på illustrasjonsplanen 
(utomhusplanen), men behøver ikke nødvendigvis å være trappefri slik som på illustrasjonsplanen 
over (revisjon E). På rammetillatelsens illustrasjonsplan (versjon I), som gjengis på neste side, har vi, 
med utgangspunkt i kotehøydene på illustrasjonsplanen, lagt inn ei kort trapp det siste stykket opp til 
Gjerdrums vei ved nr. 21. 
 
Denne trappa bedrer ikke bare rømningsforholdene, men også gangforbindelsen fra Carl Kjelsens vei 
(jf. at gangtrappa i Skibakken ligger nord for denne veien) og Maridalsveien ned til studentboligene i 
Gjerdrums vei 10 B og 10 C. Trappa gir også en kort og effektiv forbindelse fra Gjerdrums vei ned til 
oppholdsarealet nedenfor den øvre forstøtningsmuren, med direkte atkomst til hus 1, 2 og 3 fra 
nordsiden. Trappa blir spesielt viktig for beboerne i hus 1, 2 og 3 dersom bruene/rampene til partiet 
med edelløvskog på nordsiden av den øvre forstøtningsmuren kun tillates benyttet som rømningsvei. 
 
På illustrasjonsplanen på neste side har vi antydet de tre bruene/rampene fra hus 1, 2 og 3 med 
heldekkende sort og også stiplet mulige forlengelser i form av enkle/smale gangveier fra hus 1 og 2 
opp til Gjerdrums vei. Det bør drøftes nærmere om hus 1 og hus 2 bør få gangatkomst direkte fra 
Gjerdrums vei gjennom partiet med edelløvskog, men tillates dette vil beboerne i alle de tre husene 
få beskjeden stigning opp til bakketoppen i Gjerdrums vei (ved fotgjengerovergangen som vi har 
tydeliggjort på illustrasjonsplanen) og kort vei videre til holdeplassene Øvre Stabburvei (buss 51 til 
Maridalen og buss 54 i retning Kjelsås stasjon og Tjuvholmen) og Bergrådveien (buss 23 i retning 
Simensbråten og Lysaker, buss 24 i retning Brynseng og Fornebu og flybuss 3 til Oslo lufthavn). 
 
Via dagens enkle sti (stiplet på illustrasjonsplanen) fra fotgjengerovergangen opp til Maridalsveien er 
det også kort vei til holdeplassen Korsvollbakken (buss 25) i Carl Kjelsens vei. Denne bratte stien bør 
erstattes av en trappeforbindelse opp til Maridalsveien samme sted. Forslag om dette er spilt inn i 
forbindelse med TOR Nydalen. 
 
Trappeforbindelsen langs nordøstsiden av hus 3 fra Gjerdrums vei ned til turveien langs Akerselva 
bør være offentlig tilgjengelig. Jf. behovet for å styrke gangforbindelsene øst–vest i Nydalen. 
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På illustrasjonsplanen har LARK landskap lagt inn en lav mur mellom vendeplassen på sørøstsiden av 
hus 3 og turveien langs Akerselva. Det bør etableres en gangforbindelse mellom vendeplassen og 
turveien, omtrent der hvor vi har lagt inn et felt med grå skravur på illustrasjonsplanen. Forbindelsen 
er viktig både for de som kommer ned trappa langs nordøstsiden av hus 3 og skal følge turveien 
videre nedover elvas vestside (eventuelt benytte eksisterende bru – Ruggeribrua – over til østsiden 
av Akerselva), og for alle beboerne i hus 1, 2 og 3 og Gjerdrums vei 10 C som ønsker å følge turveien 
oppover langs elvas vestside. 
 
Også sør for Gjerdrums vei 10 B bør det etableres en gangforbindelse (jf. vår skravur) mellom plassen 
og turveien langs elva, både av hensyn til beboerne og alle som benytter eksisterende trapp i vest. 
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Trasévalg for midlertidig anleggsvei 

På vegne av Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus søkte Seby AS 4. april 2017 Bymiljøetaten om  
å få stenge eksisterende turvei langs vestsiden av Akerselva i en lengde på ca. 500 meter fra Nydalen 
Bruks vei i sør (ved Bruksveibrua) til rett sør for Gjerdrums vei 14 (Blegeriet) i nord for å kunne 
benytte turveien som anleggsvei i forbindelse med planlagt oppføring av studentboliger i Gjerdrums 
vei 10 (PBE-sak 201619391-40/55). Eksisterende gangforbindelse langs østsiden av Akerselva, hvorav 
mesteparten ble avsatt til gang- og sykkelvei allerede i KDP Akerselva miljøpark (1990), skulle skiltes 
som alternativ tur- og gangsti i byggeperioden, jf. illustrasjonen under, hentet fra søknaden. I praksis 
er det snakk om et rent bortfall av én av de to forbindelsene langs elvebredden i hele byggeperioden.  
 

 
 
I henhold til kontraktsforslag fra Bymiljøetaten av 16. mai 2017 skulle Seby AS få lov til å etablere en 
ca. 3,5 m bred og 350 m lang anleggsvei sørfra, med ca. 300 m lagt i selve naturstien (turveitraseen), 
for en periode på 82 dager fra 25. september 2017 til 15. desember 2017 (40/56), senere visstnok 
endret til 812 dager og fram til 15. desember 2019, dvs. for en periode på 2 år og 82 dager. Jf. Sebys 
reviderte redegjørelse av 14. juni 2017 for valget av trasé for den midlertidige anleggsveien (40/58). 
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I søknaden av 4. april 2017 hevder Seby AS at eksisterende bru over Akerselva (Ruggeribrua) ikke kan 
benyttes for anleggstrafikk og drøfter tre alternative traseer for anleggstrafikken: 1) benytte turveien 
på vestsiden av Akerselva fra sør, 2) etablere ei midlertidig bru over elva nedstrøms Ruggeribrua for 
atkomst fra øst og 3) benytte turveien på vestsiden av Akerselva fra nord. Vi er enige med Seby i at 
alternativ 3 er det klart dårligste alternativet, og et helt uaktuelt alternativ. På illustrasjonen som vi 
gjengir under, viser Seby atkomstalternativet fra sør med grønt og atkomstalternativet via midlertidig 
bru fra øst med en gul variant nordfra og en rød variant sørfra i partiet rett før kryssingen over brua. 
 

 
 
Det grønne alternativet omtales av Seby som «et godt og ikke minst trygt alternativ» (40/55, s. 2). 
Verken atkomstene fra Maridalsveien eller det å utvide dagens turvei i bredden problematiseres.  
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I det 200 m lange partiet fra Nydalen Bruks vei (Bruksveibrua) opp til nordsiden av Nydalsbrua vil det 
å etablere en midlertidig anleggsvei i turveien føre til minimale terrenginngrep og beskjedne inngrep 
i vegetasjonen (kun kutting av enkelte grener). På denne strekningen vil turveien kunne tilbakeføres 
til tilnærmet nåværende stand etter anleggsperioden. 
 
Situasjonen er imidlertid en helt annen på den 100 m lange strekningen fra nordsiden av Nydalsbrua 
videre opp til planområdets/byggeplassens sørgrense. Her vil det være nødvendig med til dels store 
terrenginngrep i skråningen vest for turveien og fjerning av et betydelig antall trær i løvskogbeltet for 
å oppnå tilstrekkelig bredde på anleggsveien.  
 
Den planlagte anleggsveien vil være klart i strid med retningslinjen for delområde 2 Neptunveien–
Nydalsbrua i KDP Akerselva miljøpark (1990, s. 14): «Trevegetasjonen i skråningen må bevares.»  
Å etablere en midlertidig anleggsvei i dette partiet vil være et uopprettelig inngrep i det vakre 
naturområdet langs turveien.  
 
Forslaget om å benytte turveien langs Akerselvas vestside som anleggsvei sørfra fører samtidig  
til at to av de fåtallige gangforbindelsene øst–vest i Nydalen blokkeres i hele anleggsperioden på 
2–3 år, samtidig som den viktigste gangforbindelsen øst–vest blir enda mer trafikkfarlig enn i dag. 
 
Det dreier seg om tiltak 2.2, trappa i tilknytning til tiltak 2.1, og kryssingen over Maridalsveien og 
Nydalen Bruks vei fra Blåsbortveien til tiltak 2.9 (hovedgangforbindelsen øst–vest) i TOR Nydalen.  
 
Tiltak 2.1 er en oppgradering av eksisterende gangvei langs østsiden av Maridalsveien 323 for å 
styrke forbindelsen via dagens offentlig tilgjengelige metalltrapp vestfra ned til Gjerdrums vei 10 B, 
turveien langs Akerselvas vestside og over til østsiden av elva via Ruggeribrua. Denne trappa holdes 
åpen for allmennheten i forbindelse med pågående ombygging av Gjerdrums vei 10 B og 10 C til 
studentboliger, men vil måtte stenges om en skal kunne unngå kryssende anleggstrafikk dersom 
anleggsveien legges sørfra på vestsiden av elva i forbindelse med byggingen av hus 1, 2 og 3. 
 
Tiltak 2.2 er en oppgradering av eksisterende gangsti fra Maridalsveien (ved rundkjøringen oppå 
lokket for Ring 3 og holdeplassene Øvre Stabburvei og Bergrådveien) ned til turveien langs Akerselva 
ved Nedre Spinneri bru. I merknadsbrev av 23. oktober 2019 til TOR Nydalen (PBE-sak 201715421-
223) anbefalte vi at det her ikke gjøres andre tiltak enn å etablere enkle trappetrinn i de to bratteste 
partiene av gangstien, herunder i det bratte partiet på det siste korte stykket ned til turveien langs 
elva (s. 51). Der stien kommer ned til turveien, vil betydelige masser og flere trær måtte fjernes i 
skråningen for at anleggsveien skal oppnå tilstrekkelig bredde. Stien, som inngår i gangforbindelsen 
fra Tåsen senter langs Ring 3 og videre fra Maridalsveien ned til turveien og Nedre Spinneri bru, og 
via brua videre over til østsiden av Akerselva, vil måtte stenges om en skal kunne unngå kryssende 
anleggstrafikk dersom anleggsveien legges sørfra på vestsiden av elva. 
 
I den pågående plansaken for Maridalsveien 299 mfl. har forslagsstiller påpekt at dagens bratte sti  
fra Maridalsveien 299 ned til Nydalen vgs. (tiltak 2.9 i TOR Nydalen) er «den viktigste forbindelsen for 
myke trafikanter og den eneste offentlige atkomsten […] fra vest mellom Kristoffer Aamots gate og 
Ring 3» (PBE-sak 201902658-1/2, s. 25 og 32). Det er enighet mellom PBE og forslagsstiller om at 
gangforbindelsen fra Tåsen senter og Blåsbortveien i vest via Nydalen vgs. og Deichman Nydalen til 
Gullhaug torg og Nydalen T-banestasjon må forbedres i partiet fra Maridalsveien ned til Nydalen vgs., 
og at det bør gjøres noe med det trafikkfarlige krysset i Maridalsveien. 
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Dagens kryss er uoversiktlig både for bilister og myke trafikanter siden det i realiteten er snakk om  
to T-kryss svært tett på hverandre i Maridalsveien, ett fra Blåsbortveien og ett fra Nydalen Bruks vei. 
I tillegg svinger Nydalen Bruks vei rett før utkjøringen i Maridalsveien, mens Maridalsveien gjør en 
knekk rett sør for krysset med Blåsbortveien, noe som gjør trafikkbildet enda mer uoversiktlig. 
 
At Blåsbortveien kun har fortau langs veiens sørside, forverrer situasjonen ytterligere. Gående som 
kommer vestfra i Blåsbortveien og skal videre ned gangveien (tiltak 2.9) til Nydalen vgs., forventes i 
dag først å krysse over til nordsiden av Blåsbortveien, følge fortauet noen meter opp langs vestsiden 
av Maridalsveien, krysse over til Maridalsveiens østside i fotgjengerfeltet, gå ned langs østsiden av 
Maridalsveien og krysse over Nydalen Bruks vei for å komme inn på den bratte gangveien ned til 
skolen, biblioteket, torget og T-banen. De må altså krysse hele tre bilveier oppe ved Maridalsveien.  
 
I praksis krysser svært mange gående (og syklister) i dag skrått over Maridalsveien fra Blåsbortveiens 
sørside direkte til gangveien, dvs. fra vest mot øst nettopp der hvor trafikkbildet er mest uoversiktlig 
og det følgelig heller ikke er noe fotgjengerfelt. Her ser myke trafikanter ikke bilene som kommer 
sørfra i Maridalsveien før det kan være for sent. For gående som skal krysse nordfra over Nydalen 
Bruks vei til gangveien, herunder fra bussholdeplassen Blåsbortveien i Maridalsveien, er situasjonen 
også uoversiktlig. De risikerer å ikke bli oppmerksomme på biltrafikk som kommer opp Nydalen Bruks 
vei fra nordøst, før det er for sent. 
 
Å legge inn- og utkjøringen av anleggstrafikken til krysset Maridalsveien / Nydalen Bruks vei vil 
radikalt forverre dagens trafikkbilde i dette krysset. Med en byggeperiode på hele 2–3 år for hus 1, 2 
og 3 i Gjerdrums vei 10 vil faren for alvorlige ulykker knyttet til anleggstrafikken være overhengende, 
og spesielt i forbindelse med utkjøring i Maridalsveien fra Nydalen Bruks vei og innkjøring i Nydalen 
Bruks vei ikke bare nordfra, men eventuelt også sørfra i Maridalsveien. 
 
Nydalen Bruks vei er i tillegg smal, med fortau kun på én side, langs nordvestsiden av veien. Det betyr 
at gående både østfra via Bruksveibrua og sørfra på turveien langs elvas vestside (turveien mellom 
Redskapsfabrikken og Akerselva) alle vil måtte krysse anleggsveien for å kunne benytte fortauet langs 
Nydalen Bruks vei. Det samme gjelder selvsagt gående i motsatt retning. Gangtrafikken er betydelig, 
og særlig i deler av vinterhalvåret da mange ikke våger å benytte gangstien fra Maridalsveien 299 ned 
til Nydalen vgs. (tiltak 2.9), herunder elever, brukere av Deichman og folk på vei til T-banen. Som PBE 
selv skriver, «er forbindelsen svært bratt og smal» og «spesielt utfordrende på vinteren fordi store 
deler er dekt av snø og is» (PBE-sak 201902658-13/2, s. 22). 
 
Sebys anbefalte trasé for anleggsveien, det grønne alternativ 1 på illustrasjonen på side 5 i dette 
brevet, er med andre ord alt annet enn «et godt og ikke minst trygt alternativ». 
 
Det gule og røde alternativ 2 på den samme illustrasjonen, med anleggstrafikk på midlertidig bru 
over elva nedstrøms Ruggeribrua, forkastes av Seby fordi anleggstrafikken (201619391-40/58, s. 4) 

vil krysse eksisterende tursti […] på begge sider av elven. Dette vil igjen kunne føre til farlige 
situasjoner for fotgjengere, syklister og biltrafikk. Det ville i så fall være nødvendig å gjøre 
tiltak i form av skilting og manuell dirigering av trafikk ved krysning, evt. også behov for 
bommer. Dette er tiltak som vi og BYM ser på som uheldige og ikke pålitelige nok – og vil 
være en så stor HMS-risiko i prosjektet at dette ikke vil være gjennomførbart. 

 
HMS-risikoen knyttet til anleggsveien er større med alternativ 1 enn med alternativ 2. Er prosjektet 
ikke gjennomførbart med alternativ 2, er det heller ikke gjennomførbart med alternativ 1. 
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Av § 10.2 i reguleringsbestemmelsene for Gjerdrums vei 10 B, C og E (S-4897 av 15. juni 2016) 
fremgår det at «Turvei langs Akerselva skal være åpen for alminnelig ferdsel». I rammetillatelsen av 
28. juli 2020 har PBE følgelig understreket at Bymiljøetaten må samtykke i at turveien benyttes som 
anleggsvei, og at det er et vilkår for igangsettingstillatelse at det «omsøkes og innvilges midlertidig 
dispensasjon fra reguleringsplanens § 10.2» (201619391-65, s. 24). 
 
BYM bør ikke akseptere at turveien benyttes som anleggsvei, og PBE bør ikke gi midlertidig 
dispensasjon fra § 10.2 i reguleringsbestemmelsene.  
 
Å gi dispensasjon vil føre til at turveien langs vestsiden av Akerselva stenges for allmennheten i en 
lengde på 500 meter i en periode på 2–3 år, at to av gangforbindelsene øst–vest i Nydalen stenges, 
og at de to viktigste gangforbindelsene øst–vest i Nydalen mellom Kristoffer Aamots gate i sør og 
Gjerdrums vei i nord vil få kryssende anleggstrafikk. I byggeperioden vil myke trafikanter som skal 
ned til Akerselva, bare kunne benytte én forbindelse vestfra på den 950 meter lange strekningen i 
Maridalsveien fra Kristoffer Aamots gate til Gjerdrums vei dersom de ønsker å unngå kryssende 
anleggstrafikk: Nygårdsveien som mangler fortau og ikke er tilrettelagt for myke trafikanter. 
 
Vi anbefaler derfor at anleggstrafikken i stedet ledes inn i byggeområdet via bru fra øst, dvs. at 
man søker å optimalisere alternativ 2. 
  
Så vidt vi kan se, har Seby ikke vurdert de ulike traseene innenfor alternativ 2 opp mot hverandre, 
herunder ikke om den gule eller røde traseen er best. 
 
Veien er god og bred langs hele den gule traseen. I partiet fra Maridalsveien ned til Consul Blikstads 
bru over Akerselva har Gjerdrums vei til og med tosidig fortau, deretter fortau på én side videre 
sørover langs østsiden av elva. Ulempen med den gule traseen er først og fremst at den krysser 
gangforbindelsene langs Akerselva ved Consul Blikstads bru, og at myke trafikanter, anleggstrafikk og 
annen biltrafikk vil måtte benytte Gjerdrums vei i partiet langs østsiden av elva, riktignok med fortau 
for gående. Atkomstveien er samtidig mye lengre fra Ring 3 for den gule enn for den røde traseen. 
 
Også den røde traseen har gjennomgående god bredde, og fortau på én side. Jernbaneundergangen 
rett etter avkjøringen fra Ring 3 er imidlertid et kritisk punkt. Den frie høyden i undergangen er kun 
3,0 m, og undergangen er smalere enn det en kunne ønske ettersom den vil måtte benyttes både av 
myke trafikanter, anleggstrafikk og annen biltrafikk. Dersom trafikken kan reguleres på fornuftig vis 
ved jernbaneundergangen, eksempelvis med trafikklys, vurderer vi den røde traseen som klart bedre 
enn den gule traseen. 
 
Seby anfører mot alternativ 2 at ei midlertidig bru vil «kunne føre til store skader for Akerselva og 
ødeleggelse av natur og vegetasjon, da det ville være behov for store konstruksjoner for å kunne 
benytte dette som underlag for anleggstrafikk» (201619391-40/58, s. 4). Vi kan ikke se at det skal 
være nødvendig å gjøre inngrep i kantsonene eller fjerne noen av trærne langs elvebreddene for å 
etablere ei midlertidig bru over elva i partiet nedenfor Ruggeribrua. Dette handler nok mest om 
lengden på bruspennet, dvs. hvor brua fundamenteres, og kostnadene knyttet til byggingen av brua. 
 
Hvis dette reelt sett skulle være et problem, anbefaler vi at man ser nærmere på muligheten for å 
benytte Ruggeribrua som anleggsvei i byggeperioden. Seby forkastet denne muligheten i 2017 med 
følgende begrunnelse (40/58, s. 1): «Denne broen/portalen er ikke dimensjonert for anleggstrafikk 
og det er heller ikke mulig å oppdimensjonere denne da den er vernet.» 
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I 2017 ble det også antatt at portalen/portrommet rett før Ruggeribrua ikke var dimensjonert for 
brannvesenets stigebiler, men etter prøvekjøring i 2018 fant Brann- og redningsetaten at bredden  
i portrommet var tilstrekkelig. Portrommets og bruas mål fremgår av fotoet under.  
 

 
 
Den frie høyden i portrommet er 4,0 m, dvs. 1,0 m høyere enn frihøyden under jernbanebrua. Bruas 
maksimalt tillatte akseltrykk (11,5 tonn) var tilstrekkelig for brannvesenets stigebiler. Bruk av boggi 
gir et tillatt akseltrykk på 16,25 tonn. Også svingradiusen øst for portrommet var tilstrekkelig stor. 
 
Det bør vurderes om portrommet og Ruggeribrua kan benyttes som anleggsvei i byggeperioden.  
Vi forutsetter at den vernede konstruksjonen ikke tar skade av dette. Om nødvendig bør en se på 
muligheten for å benytte lastebiler og øvrig maskinpark tilpasset bruas bæreevne og portrommets 
dimensjoner. Eventuelle ekstremt store og tunge bygnings-/betongelementer bør løftes inn i 
byggeområdet med ei stor og kraftig kran fra Gjerdrums vei, enten fra elvas østside eller fra nord. 
 
     Vennlig hilsen 
 
 Oslo Elveforum      Miljøforeningen Akerselvas Venner 

 
            Per Østvold (sign.)      Are Eriksen (sign.) 

         leder                  leder 
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