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MERKNADER TIL FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR MARIDALSVEIEN 319–321 I NYDALEN
Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner har følgende hovedmerknader til forslag til
detaljregulering for Maridalsveien 319–321 i Nydalen:

•
•

•

•

•

•

Byggegrensen mot Maridalsveien i vest bør trekkes minimum 5 meter tilbake fra regulert
formålsgrense for samferdselsanlegg
Både byggegrensen og formålsgrensen mot øst og nordøst for felt 1 Kontor bør trekkes
lenger tilbake fra edelløvskogsbeltet i skråningen ned mot Akerselva, slik at areal som ble
avsatt til friområde med rettslig bindende virkning i KDP Akerselva miljøpark, ikke
reguleres til bebyggelse og anlegg
Fjernvirkningen av foreslått bebyggelse bør illustreres fra fire nærmere angitte ståsteder i
øst for å gjøre fotomontasjene mer representative og dekkende for den reelle virkningen
av bebyggelsen for opplevelsen av landskapsrommet med de grønne åssidene i Nydalen
Maksimal byggehøyde bør reduseres til 3 etasjer i tråd med KDP Akerselva miljøpark, med
mindre de fire nye fotomontasjene viser at den grønne åssiden ikke svekkes ved å bygge 4
etasjer. Planforslagets 5 etasjer er altfor høyt. Som en konsekvens av dette bør maksimal
byggehøyde reduseres fra kote 152,5 (156,0 med takoppbygg) til kote 145,5 (kote 149,0
med takoppbygg), subsidiært til kote 149,0 (kote 152,5 med takoppbygg)
Vi legger til grunn at PBE utarbeider et planalternativ som kun tillater bebyggelse i
maksimalt 3 etasjer, subsidiært 4 etasjer, og at planforslaget legges ut til nytt offentlig
ettersyn med forslagsstillers og PBEs to alternativer etter at forslagsstiller har
gjennomarbeidet og PBE har kvalitetssikret forslaget til planbestemmelser
Dagens sti fra Maridalsveien ned til Akerselva (tiltak 2.2 i TOR Nydalen) bør få trappetrinn
i de bratte partiene. Den flate øvre delen av stien vil sammen med dagens stiavgrening inn
i planområdet følge opp KDP Akerselva miljøpark langt bedre enn planforslagets sti i sør

Hovedmerknadene utdypes under og suppleres med ytterligere merknader.
Planforslagets byggegrenser mot vest, nord, sør og øst
Vi støtter Bymiljøetatens syn at byggegrensen mot Maridalsveien bør plasseres minimum 5 meter
fra ytterkant av regulert samferdselsanlegg (inklusive grøft). BYM viser her til behovet for å «ivareta
trafikksikkerhet, miljø, areal for drift, vedlikehold og utbedring samt nødvendig areal for utvikling av
gaten» (dok. 108, s. 1).
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Et bredere belte mellom Maridalsveien og bebyggelsen er etter vårt syn også nødvendig for å kunne
håndtere overvannsproblematikken på en tilfredsstillende måte, dvs. ha tilstrekkelig areal til dette.
En positiv konsekvens av et bredere byggefritt belte mot Maridalsveien er samtidig at nybyggets
nordre del vil bli smalere, og følgelig ikke vil strekke seg like langt mot nord som forslagsstiller har
lagt opp til, ettersom det er dårlig økonomi i å bygge en svært smal bygningskropp. Dermed kan
byggegrensen mot nord trekkes lenger mot sør på plankartet. Dette gir en større åpning mot fortau
og bussholdeplass mellom eksisterende bygg og nytt bygg, gjør at området mellom de to byggene
fremstår som mindre privatisert og mer inviterende, og reduserer samtidig gangavstanden noe fra
stien i felt 2 til bussholdeplassen, dvs. gjør at gangavstanden blir tilnærmet like lang som i dag.
Allmennhetens rett til fri ferdsel i det byggefrie beltet (passasjen) på bakkeplan mellom eksisterende
bygg i Maridalsveien 323 og nytt bygg i Maridalsveien 319–321 må sikres i planbestemmelsene og
gjennom tinglyst erklæring før planforslaget oversendes til politisk behandling. Uten bestemmelse og
tinglysing vil passasjen kunne sperres for allmennheten. Allmennheten vil i så fall måtte benytte
bestemmelsesområde #1 Sti til/fra bussholdeplassen, dvs. gå rundt nybygget på sørsiden. De som i
dag benytter metalltrappa opp fra /ned til turveien langs Akerselva ved Gjerdrums vei 10 B, vil i så fall
få 70–80 meter lenger gangvei enn de i dag har til/fra bussholdeplassen Øvre Stabburvei.
Ja, selv ikke allmennhetens rett til fri ferdsel i bestemmelsesområde #1 Sti fra Gjerdrums vei nordøst
i planområdet til Maridalsveien sørvest i planområdet er sikret i planbestemmelsene. Dette må sikres
i § 7 i bestemmelsene og tinglyses før politisk behandling.
Behovet for å trekke byggegrensen tilbake fra Maridalsveien fremgår videre med all tydelighet av
fotomontasjene på s. 45 og s. 48 i planforslaget, hvor nærvirkningen av planforslaget er vist sett
henholdsvis fra sør og nord i Maridalsveien, fra ståsted 1 og 7 i forslagsstillers illustrasjonsvedlegg
(dok. 68, fil 14, s. 14–15). De to fotomontasjene gjengis under.
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Vi støtter PBEs vurdering av det problematiske både ved byggets høyde og det å plassere bygget så
langt ute i gaterommet i en sving i Maridalsveien, jf. PBEs kommentarer til fotoillustrasjonen nordfra
(planforslaget, s. 71):
PBE mener plasseringen i svingen, og tett på gaterommet, virker noe ruvende. Vi mener at
illustrasjonen viser at kombinasjonen av planområdets plassering i svingen, avstanden til vei
og den foreslåtte høyden vil innsnevre gaterommet når en kommer nordfra.
Det blir ikke akkurat bedre av at bygget plasseres langt ute i svingen såpass nærme rundkjøringen på
lokket over Ring 3, jf. fotoillustrasjonen sørfra på forrige side.
Byggegrensen mot sør er lagt 4 meter fra eiendomsgrensen. Dette er snaut, men akseptabelt idet
det antas å være tilstrekkelig til å sikre både spisslønnen (tre nr. 10) og fuglekirsebærtreet (tre nr. 11)
i anleggsfasen. Trærne har stammeomkrets på henholdsvis 84 og 135 cm. Jf. tilstandsrapporten
«Maridalsveien 319, vurdering av trær», utarbeidet av Link arkitektur (dok. 68, fil 7).
Både byggegrensen og formålsgrensen for areal avsatt til bebyggelse og anlegg mot øst og nordøst
bør trekkes tilbake fra det viktige edelløvskogsbeltet i skråningen ned mot Akerselva. Som PBE
påpeker, er det «registrert lokalt viktige naturverdier i østre del av planområdet» (planforslaget,
s. 70). PBE påpeker samtidig også at planforslagets byggegrenser er «lagt lenger mot øst enn hva
formålsavgrensningen i kommunedelplan for Akerselva tilsier» (planforslaget, s. 70). Vi minner om
at vist arealbruk på plankartet i KDP Akerselva miljøpark (1990) ble gjort «rettslig bindende for
friområder, båndlagte områder og innretninger, vei- og trafikkarealer». Vi forutsetter at areal avsatt
til friområde i KDP Akerselva miljøpark ikke reguleres til bebyggelse og anlegg, og legger til grunn at
både byggegrensen og formålsgrensen for felt 1 Kontor trekkes lenger tilbake fra elveskråningen.
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Ved å trekke formålsgrensen og byggegrensen tilbake fra elveskråningen sikrer en samtidig at det
ikke blir nødvendig å felle den høyre av de to bjørkene på fotoet under i anleggsfasen, dvs. at ikke
bare tre nr. 8 (stammeomkrets 95 cm), men også tre nr. 7 (stammeomkrets 125 cm) kan bli stående.

Etter vårt syn er det svært viktig at byggets fotavtrykk reduseres ved å trekke byggegrensene tilbake
både i vest og i øst og nordøst.
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Planforslagets byggehøyder
Ved å trekke byggegrensen tilbake fra elveskråningen i øst og nordøst ivaretar en samtidig den
grønne veggen i elverommet på en bedre måte. Her er byggehøydene samtidig svært viktig. I likhet
med PBE anser vi at byggehøydene bør reduseres ikke bare mot Maridalsveien i vest, men også, og
enda viktigere, mot Akerselva i øst. Som PBE skriver (planforslaget, s. 70–71):
Kommunedelplanen for Akerselva fremhever betydningen av å beholde den grønne
silhuetten som friområdet mellom Maridalsveien og Akerselva ivaretar. Det er viktig at den
grønne åssiden oppleves som ubrutt når man ser mot planområdet fra gangveien langs
Akerselva, og fra Nydalsbrua. Dette mener vi planforslaget delvis oppnår, gjennom en
nedtrapping av høyder mot elverommet. Bebyggelsen bør imidlertid fremdeles reduseres
noe mot øst – blant annet viser fjernvirkningene fra Nydalsbrua at bebyggelsen ikke er i tråd
med bestemmelsene fra kommunedelplanen: Bebyggelse oppe på Grefsenplatået må ikke
lokaliseres så nær kanten at den bryter silhuetten sett fra elva eller fra Nydalsbrua.
Illustrasjonene viser imidlertid at også teknisk oppbygg på tak blir svært synlig fra
Nydalsbrua. Høyden på takoppbygget er i tråd med hva vi har sagt er akseptabelt for
planområdet. Illustrasjonen viser at vi må revurdere dette synspunktet.

Påtegnet kartet til kommunedelplan for Akerselva står det beskrevet at bebyggelsen på
platået kan ha tre etasjer. Dette er imidertid ikke en del av bestemmelsene for området, og
Plan- og bygningsetaten tolker dette som en retningslinje, underordnet bestemmelsene om
at den grønne åsen, og silhuetten, skal ivaretas. Vi har derfor ikke insistert på dette
etasjetallet.
Da forslaget til KDP Akerselva miljøpark ble sendt på offentlig ettersyn høsten 1989, ble forslagene til
arealbruk (plankartet) og forslagene til formingsprinsipper vist på separate illustrasjoner for KDP-ens
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sju delområder. I bystyrets vedtaksdokument for KDP Akerselva miljøpark av 28. november 1990 ble
teksten til illustrasjonen av formingsprinsippene, men ikke selve illustrasjonen, koplet til plankartet
for vedtatt arealbruk i form av linjer inn til aktuelt område på plankartet. Dette var ikke ment å endre
realitetene, det var snakk om en ren forenkling og nedkorting av dokumentet, men har skapt en del
forvirring i ettertid knyttet til formingsprinsippenes status. Det at formingsprinsipppene ble knyttet
til kartet, endret ikke deres status til bestemmelser, selv om vi gjerne skulle ha sett at så var tilfellet.
30 år etter at PBE gjorde dette forenklingsgrepet i arbeidet med KDP-en, er det muligens dette
grepet som skaper problemer for PBE selv. I sitatet som vi har gjengitt over, forsøker PBE å etablere
et skille mellom hva som er bestemmelser og retningslinjer i KDP Akerselva miljøpark, uten at dette
er forankret i kommunedelplanen. Det fremgår til og med eksplisitt av KDP-en at formingsprinsippet
om å bevare de grønne landskapsveggene rundt Nydalens Compagni, er en retningslinje og ikke en
bestemmelse. Det samme gjelder formingsprinsippet for bebyggelsen på Grefsenplatået. Jf. KDP-en,
s. 14. Denne siste retningslinjen (ikke bestemmelsen, som PBE skriver) er for øvrig helt irrelevant for
denne plansaken, jf. at Grefsenplatået ligger øst for Akerselva, ikke ved Maridalsveien vest for elva.
Formingsprinsippet om 3 etasjer som maksimal byggehøyde i delområde 2 i KDP Akerselva miljøpark,
er eksplisitt knyttet til et svært begrenset parti av delområde 2, nærmere bestemt Maridalsveien
319–323. Erfaringsmessig har KDP-ens høydeangivelser i de tredve årene som er gått siden KDP-en
ble vedtatt, gjennomgående vist seg å være svært fornuftige, enten de har form av bestemmelser
(for delområde 1 og fire siktsektorer innenfor KDP-ens planområde) eller retningslinjer. Det er
følgelig all grunn til å se nærmere på KDP-ens høydeangivelse om maksimum 3 etasjer for
Maridalsveien 319–323, dvs. for planområdet i planforslaget for Maridalsveien 319–321 .
I høringsutkastet av august 1989 til KDP Akerselva miljøpark ble viktige utsyn og siktlinjer i delområde
2 (Neptunveien–Nydalsbrua) illustrert på følgende måte (s. 45):
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Som vi har sett, har forslagsstiller illustrert planforslaget for Maridalsveien 319–321 fra Nydalsbrua
(ståsted 6). Forslagsstiller har illustrert nærvirkningen av planforslaget fra ytterligere fire ståsteder i
øst (ståsted 2–5). Alle disse fire ståstedene ligger langs elvebredden, dvs. tett innunder den grønne
åsen, noe som gjør at virkningen av foreslått bebyggelse underkommuniseres, da fotomontasjene
ikke viser fjernvirkningen av foreslått bebyggelse fra den østre veggen i elverommet i Nydalen.
Som det fremgår av illustrasjonen på forrige side, anså da også PBE i 1989 utsynet mot den grønne
åssiden vest for elva for å være viktig fra et ståsted lenger øst, fra et standpunkt mellom Gjerdrums
vei 8 og 12. Jf. siktsektoren nederst til høyre på illustrasjonen. Vi har nedenfor tydeliggjort ståstedet
og siktsektoren på et reguleringskart fra 1990-tallet (S-3473) hvor bygningsmassens plassering er lett
gjenkjennelig, men har måttet flytte ståstedet noen få meter nordover ettersom det i mellomtiden er
oppført et nytt bygg i Gjerdrums vei 8.
PBE bør kreve at forslagsstiller illustrerer fjernvirkningen av planforslaget fra dette ståstedet, dvs. fra
Gjerdrums vei, nærmere bestemt fra parkeringsplass nr. 2 sørfra i Gjerdrums vei 12.

Fjernvirkningen av planforslaget bør også illustreres fra vestenden av Tverrvei 2 (Blommegata), dvs.
der hvor stien opp fra parkeringsplassen ved jernbaneundergangen munner ut i Tverrvei 2. Ståstedet
og forslag til siktsektor for fotomontasjen er vist på plankartet over.
Disse to ståstedene er markert med rødt, og nummerert henholdsvis 8 og 9, på det mer moderne
kartet på neste side. På dette kartet har vi med rødt også foreslått ytterligere to ståsteder som
fjernvirkningen av foreslått bebyggelse bør illustreres fra. Fra oppe på gang- og sykkelbrua over
Ring 3 (nr. 10 på kartet) og fra vestsiden av plassen rett foran Gullhaug gård (nr. 11 på kartet). På
kartet på neste side har vi med sort dertil markert de sju ståstedene som forslagsstiller har illustrert
bebyggelsen fra. Fotomontasjer også fra ståsted nr. 8–11 er viktig for å sikre representativiteten.
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Først når disse fire fotomontasjene foreligger, vil det være mulig å ta endelig stilling til om det kan
bygges høyere enn de 3 etasjene som KDP Akerselva miljøpark angir som maksimum. Planområdet
er da også i dag allerede regulert til bebyggelse i 3 etasjer, med kote 144 som maksimal byggehøyde
(kote 148 med takoppbygg).
Foreslått byggehøyde bør reduseres til 3 etasjer med mindre de fire nye fotomontasjene viser at den
grønne åssiden ikke svekkes ved å bygge 4 etasjer. Planforslagets 5 etasjer er altfor høyt. Som en
konsekvens av dette bør maksimal byggehøyde reduseres fra planforslagets kote 152,5 (156,0 med
takoppbygg) til kote 145,5 (kote 149,0 med takoppbygg), subsidiært til kote 149,0 (kote 152,5 med
takoppbygg).
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PBE har varslet at det kan bli aktuelt å fremme et alternativt planforslag med lavere byggehøyder.
Det er svært beklagelig at PBE ikke har utarbeidet et alternativt planforslag til offentlig ettersyn,
visstnok av ressurshensyn. Vi legger til grunn at PBE vil utarbeide et planalternativ som kun tillater
bebyggelse i 3 etasjer, subsidiært 4 etasjer, og at planforslaget sendes ut på nytt offentlig ettersyn
med forslagsstillers og PBEs to planalternativer.
Forslagsstiller og PBE har dessverre ikke gjennomarbeidet og kvalitetssikret planbestemmelsene i
fellesskap før offentlig ettersyn. Antakelig skyldes også dette manglende saksbehandlerkapasitet hos
PBE. I stedet har PBE valgt å nøye seg med å kommentere enkelte av bestemmelsene. Det er langt
flere problematiske og uklare forhold i planbestemmelsene enn de PBE påpeker, og det ville føre
altfor langt å begynne å kommentere disse i et merknadsbrev. Vi legger til grunn at forslagsstiller
gjennomarbeider og PBE kvalitetssikrer forslaget til planbestemmelser før nytt offentlig ettersyn.
N.S. Krums kart over Nydalen fra 1887 (som gjengis under) tilsier likevel en kort kommentar til § 1.4.
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Krums kart viser en 21’’ vannledning i elveskråningen vest for Akerselva og en 18’’ vannledning
langs østsiden av elva fra Nydalsdammen og sørover. Disse to vannledningene i støpejern sørget for
vannforsyningen til Christiania og er et viktig kulturhistorisk minne. Støttemuren i stein i skråningen,
som omtales i planforslaget, er rester etter anleggsarbeidene for vannledningen og tydeliggjør
traseen for den aller viktigste vannledningen for byen den gang (tverrsnittet for denne ledningen var
36 % større enn for vannledningen øst for elva). Både rett øst for planområdet, der vannledningen
gjør en krapp sving på kartet, og ved metalltrappa litt lenger nord ligger steinmuren på ca. kote 125.
I KDP Akerselva miljøpark (KDP 4) ble steinmuren i skråningen nedenfor planområdet båndlagt for
regulering til spesialområde bevaring og omtalt på følgende måte (s. 14): «Rester (steinsetting), trolig
etter eldre vei ved Nydalsbrua». Steinmuren/anleggsveien ble langt inn på 1900-tallet benyttet som
vei/sti, og fortsatt benytter enkelte en utydelig sti (et lite tråkk) i forlengelsen av steinmuren videre
sørover til Store Ringvei (Ring 3).
Så vidt vi kjenner til, ble båndleggingen ikke fulgt opp av Byantikvaren tidlig på 1990-tallet da de
øvrige båndlagte områdene langs Akerselva ble regulert til spesialområde bevaring. Antakelig ved en
ren forglemmelse. Når § 1.4 i forslaget til planbestemmelser for Maridalsveien 319–321 endres for å
ivareta PBEs merknader om behovet for å fjerne bl.a. løse steinblokker i skråningen, bør det tas inn
en formulering i bestemmelsen som sikrer at de av steinblokkene som måtte være rast ut fra dette
viktige kulturminnet, ikke fjernes fra skråningen, men settes tilbake i steinmuren i samråd med BYA.
Stiforbindelsene i og i tilknytning til planområdet
Stiforbindelsen langs vannledningen i elveskråningen ble i forrige århundre lagt om på mesteparten
av strekningen fra Nydalsdammen til nåværende Ring 3, men beholdt tilnærmet samme trasé som
vannledningen langs planområdet for Maridalsveien 319–321. Stien ses godt på plankartet fra 1995
som vi har gjengitt på s. 7. For å gjøre stien enda tydeligere har vi markert den med rosa farge.
På plankartet fra 1995 klatrer stien sørover fra Grandalen opp til kote 147 på det høyeste rett vest
for Gjerdrums vei 21, før den fortsetter ned til Gjerdrums veis mest høytliggende punkt (kote 139 ved
gangfeltet) og videre sørover og sørvestover ned langs sørøstsiden av planområdet for Maridalsveien
319–321. Allerede ved dagens metalltrapp ned til Gjerdrums vei 10 B ligger stien så lavt som på kote
129, dvs. kun fire meter høyere i terrenget enn steinmuren på nordsiden av trappa. Rett før stikrysset
der det kommer en sti, også den fremhevet med rosa på plankartet, opp fra turveien langs Akerselva
ved Nedre Spinneri bru, er stien i elveskråningen kommet helt ned på kote 125 og ligger på hylla på
innsiden av steinmuren, dvs. følger den gamle vannledningstraseen. Som allerede nevnt, ligger stien
der fortsatt i dag, nå kun som et lite tråkk, og fortsetter videre til den stopper ved Store Ringvei i sør.
På plankartet i KDP Akerselva miljøpark (1990) er stien i elveskråningen fra Grandalen og sørover lagt
inn med samme trasé som på plankartet fra 1995, bortsett fra de siste ca. 50 meter ned mot Store
Ringvei der stien er lagt litt høyere i terrenget, dvs. høyere enn den søndre steinmuren, og samtidig
treffer Store Ringvei mer på skrå. Stien på plankartet i KDP Akerselva miljøpark er omtalt på følgende
måte i kommunedelplanen, og er i kommunedelplanens tekst gitt status som en retningslinje (s. 14):
I skråningen gjennom Grandalen, vest for elva, anlegges gjennomgående sti.
Denne fortsetter i planfritt kryss over Store Ringvei.
Ettersom stien er lagt inn på KDP 4s plankart over vedtatt arealbruk helt ned til Store Ringvei i sør,
men ikke den planskilte kryssingen over Store Ringvei, er det i realiteten snakk om en bestemmelse
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for selve stiens del, men kun en retningslinje for den planskilte kryssingen over Store Ringvei. Jf. at
arealbruken på plankartet, som allerede nevnt, ble gjort «rettslig bindende for friområder, båndlagte
områder og innretninger, vei- og trafikkarealer» (KDP 4, s. 30), dvs. ikke bare for veier, men også for
gang- og sykkelveier og stier. Jf. her rubriseringen av gang- og sykkelveier og stier under kategorien
offentlige trafikkområder i tegnforklaringen til det samlede plankartet for KDP Akerselva miljøpark.
§ 4.1 og § 6.1 i planforslaget for Maridalsveien 319–321 tillater at det etableres sti innenfor areal
avsatt til friområde og areal avsatt til hensynssone – bevaring av naturmiljø (H560_1 og H560_2) på
forslaget til plankart, dvs. på hele strekningen fra Gjerdrums vei i nordøst til hensynssonen slutter
ved de to bjørketrærne (tre nr. 7 og 8) sørøst i planområdet, jf. fotoet gjengitt på s. 4 i dette brevet.
§ 7 første ledd slår fast at det skal være en sammenhengende sti på hele denne strekningen (og
videre ut til Maridalsveien i sørvest), og at stien skal ligge innenfor bestemmelsesområde #1 Sti på
plankartet, dvs. innenfor et belte som er noe bredere enn friområdet og hensynssonen alene.
Samlet sikrer § 4.1, § 6.1 og § 7 at stien etableres i tilnærmet samme trasé som på plankartet i KDP
Akerselva miljøpark, på hele strekningen fra Gjerdrums vei til de to bjørketrærne, dvs. følger opp
kommunedelplanen på denne strekningen. Vi støtter forslaget om å flytte dagens gangtrasé ved
innkjøringen til garasjekjelleren i nordøst inn i friområdet og anlegge en sti i friomådet. Vi er også
positive til å trekke dagens sti langs sørøstsiden av bygningen i Maridalsveien 323 lenger vekk fra
bygningens fasader der dette lar seg gjøre. Dette er viktig for at gangforbindelsen ikke skal oppleves
som privatisert. Vi savner samtidig en klar formulering i § 7 som sikrer en oppgradering og omlegging
av dagens gangforbindelse i bestemmelsesområde #1 før brukstillatelse gis. Etter vårt syn er det ikke
tilstrekkelig at dette søkes ivaretatt i utomhusplanen. I § 1.1 Utomhusplan er ikke stien omtalt.
Der hvor bestemmelsesområde #1 Sti knekker sørøstover rett sør for eksisterende bygningsmasse i
Maridalsveien 323, dvs. i hensynssone H560_1, går det en sti sørøstover mot de to tidligere omtalte
bjørketrærne. Stien er fortsatt tydelig i terrenget, selv om den har vært avsperret de siste par årene i
forbindelse med utomhusarbeider på eiendommen, herundet tilsåing av ny plen. Stien kan ses til
venstre for sittegruppen på fotoet på s. 4 i dette brevet. Stien fortsetter inn i skogen på venstre side
av de to bjørketrærne. Ca. 17–18 meter fra tre nr. 7 munner stien ut i hovedstien fra Nedre Spinneri
bru opp til rundkjøringen på lokket over Store Ringvei (Ring 3).
I vårt oppstartsinnspill av 5. juni 2019 (dok. 26) tegnet vi både hovedstien og stien ved bjørketrærne
inn på et kart og anbefalte at det lages enkle trappetrinn (helst av tre eller stein) i de bratte partiene
av hovedstien for å gjøre hovedstien enda mer brukt enn i dag. Hovedstien er omtalt som tiltak 2.2
«Sti fra Maridalsveien til turvei ved Akerselva» i høringsutkastet til TOR Nydalen av 5. juni 2019, hvor
det heter at den «bør opparbeides for å sikre flere veier inn i området, det er nødvendig med bedre
tilgjengelighet og synlighet av stien» (s. 17). Bortsett fra skilting av stien og etablering av trappetrinn
er det etter vårt syn ikke behov for noen ytterligere synliggjøring eller opparbeiding av stien. Det er
følgelig ikke behov for å felle et eneste tre i edelløvskogen for å forbedre og synliggjøre forbindelsen.
Tiltak 2.2 vises på et utsnitt av tiltakskartet for TOR Nydalen på s. 16 i planforslaget for Maridalsveien
319–321, og omtales feilaktig samme sted på følgende måte: «Dette er trolig sammenfallende med
steinsetting/rester av gammel vei, nevnt i kommunedelplan for Akerselva. Planforslaget er i tråd med
disse føringene.» Stien i tiltak 2.2 krysser på tvers av den gamle vannledningstraseen/stien sørøst for
steinmuren/steinsettingen, uten å komme i kontakt med denne. Det er ikke nødvendig å etablere
noe trappetrinn ved krysningsstedet for vannledningstraseen.
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I dok 68, fil 3 kommenterer PBE vårt oppstartsinnspill om hovedstien og stiavgreningen fra denne i
retning av og forbi de to bjørketrærne på følgende måte (s. 13): «Det kunne vært positivt med flere
stiforbindelser i området, men disse ser ut til å være i strid med naturverdiene (jf. Bymiljøetatens
uttalelse) og til dels verneverdier knyttet til den gamle steinsettingen.» I Bymiljøetatens uttalelse av
22. februar 2019, som PBE viser til, kommenterer ikke BYM vårt innspillsbrev, som først ble skrevet
over tre måneder senere, men spørsmålet om å anlegge en ny gangtrasé fra Maridalsveien ned til
Akerselva (dok. 7):
Planområdet grenser til (og dels overskrider) C-verdi, rik edellauvskog. Området bør bevares
mest mulig uberørt, der døde trær får ligge i fred og utfylling av masser ikke skal forekomme.
Det er behov for en kartlegging av grensen til naturtypen, så den ikke berøres. BYM utførte
nylig en befaring i området, og konkluderte etter dette med at det ikke er ønskelig å
tilrettelegge for ny gangtrasé fra Maridalsveien til elva i dette området, da det ikke kan gjøres
skånsomt nok. Dette til informasjon.
Vi er enige med BYM i at det ikke bør tilrettelegges for noen ny gangtrasé fra Maridalsveien ned til
elva gjennom det viktige beltet med edelløvskog, selv ikke en tursti med mindre bredde enn 1,5 m,
jf. BYMs turveinorm, og slett ikke en bredere, universelt utformet turvei.
Det vi har foreslått, er kun noen enkle trappetrinn i to bratte partier av eksisterende hovedsti (tiltak
2.2 i TOR Nydalen). For den mindre stien (avgreningen) er det ikke nødvendig med noen omlegging
av stien med den avgrensningen som bestemmelsesområde #1 har fått på forslaget til plankart. Det
er følgelig heller ikke behov for noen tiltak knyttet til denne stien. På et utsnitt av Utomhusplan Syd
(dok. 68, fil 14, s. 26) har vi under tydeliggjort steinmurens/steinsettingens plassering med sort farge
og lagt inn dagens trasé for hovedstiens øvre del og stiavgreningen fra hovedstien med rød farge.
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Begge stiene eksisterer allerede. Hovedstien og stiavgreningen i retning bjørketrærne har i en
årrekke vært benyttet som snarvei til/fra bussholdeplassen Øvre Stabburvei fra/til turveien langs
Akerselva og sentrale deler av dalbunnen i Nydalen, og vil fortsatt bli brukt i årene fremover, selv
uten enkle trappetrinn i deler av hovedstien.
Grunnen er åpenbar. Denne forbindelsen reduserer gangavstanden fra bussholdeplassen til Nedre
Spinneri bru og Gullhaug torg med 130 meter sammenholdt med gangforbindelsen via metalltrappa
og Gjerdrums vei 10 B dersom turen legges via passasjen mellom Maridalsveien 323 og foreslått ny
bebyggelse, og med hele 210 meter dersom en velger å gå, eller eiendommens eier krever at en går,
rundt sørsiden av den nye bebyggelsen på stien som forslagsstiller har lagt inn på plankartet og
ønsker å opparbeide.
Den øvre delen av hovedstien vil i kombinasjon med stiavgreningen samtidig være mer i samsvar
med stitraseen på plankartet i KDP Akerselva miljøpark enn stien som er foreslått lagt vestover og ut
til Maridalsveien i det 4 meter brede beltet langs sørsiden av foreslått ny bebyggelse. En sti i dette
smale beltet langs byggets fasade vil nødvendigvis fremstå som privat, til forskjell fra dagens brede
hovedsti inne i skogen ut til Maridalsveien ved rundkjøringen og fotgjengerfeltet lenger sør.
Vi stiller gjerne opp til en befaring av eksisterende stisystem sammen med PBE og BYM.

Vennlig hilsen
Oslo Elveforum

Miljøforeningen Akerselvas Venner

Per Østvold (sign.)
leder

Are Eriksen (sign.)
leder

