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INNSPILL TIL OPPSTART AV ARBEID MED DETALJREGULERING FOR SANDAKERVEIEN 114 I NYDALEN 

 

Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner har følgende innspill til oppstart av planarbeid 

for Sandakerveien 114 i Bydel Sagene: 

• Byggehøydene bør reduseres mot Den Norske Slipeskivefabrikk og den fremtidige          

parken i Sandakerveien 113–121 i nordøst 

• Den historiske bekken fra Grefsenplatået som tidligere rant gjennom planområdet             

og videre ut i Akerselva ved Badebakken, bør gjenåpnes over Sandakerveien 114 

 

Innspillene utdypes under. 

 

Planområdets byggehøyder 

Forslagsstillers illustrasjon av prosjektet til det avlyste dialogmøte 15. september 2020 gjengis under. 
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I det reviderte prosjektet til dialogmøtet 15. september 2020 har forslagsstiller økt prosjektets 

bruksareal med hele 31 % siden bestilling av oppstartsmøte 15. november 2019, fra 14 760 m2 BRA til 

19 391 m2 BRA, dvs. økt utnyttelsesgraden fra 340 % til 446 % ettersom planområdet utgjør 4 343 m2. 

 

Den kraftige økningen i bruksareal har skjedd til tross for at Vann- og avløpsetaten uttalte følgende 

om overvannsproblematikken og daværende utnyttelse av tomta (340 %) i brev av 2. desember 2019 

i forbindelse med bestilling av oppstartsmøte (dok. 6): 

Planlagt utnyttelse på tomta er veldig høy. Vi minner om at det må avsettes tilstrekkelig  

areal og volum i reguleringen for åpen overvannshåndtering og vegetasjon. Flerfunksjonelle 

løsninger skal etterstrebes, og fordrøyningsbehov skal søkes løst overflatebasert / på 

takflater. Lukkede fordrøyningsmagasiner tilfredsstiller ikke disse kravene. 

 

Byggehøydene mot Slipeskivefabrikken er økt fra 21,5 m til 25,0 m i nord (S114B), hvor det er aller 

viktigst å holde byggehøydene nede, men samtidig redusert fra 30 m (S114A1) og 42 m (S114A2) til 

25 m i sør. S114C har beholdt 30 m som byggehøyde og har samtidig fått utvidet grunnflaten kraftig 

og dermed økt bruksarealet fra 4 800 m2 til 10 725 m2, slik at kvartalet nå fremstår som langt mer 

kompakt enn ved bestilling av oppstartsmøte.  

 

Grepet med å åpne en diagonal gangforbindelse gjennom kvartalet i forlengelsen av Vitaminveien er 

godt, men frihøyden i gangpassasjen bør under ingen omstendighet bli mindre enn de tre etasjene 

som er vist på forslagsstillers illustrasjoner. Vi anbefaler at det ikke bygges over gangpassasjen i det 

hele tatt, i det minste ikke i sørøst, ved hovedinngangen til kvartalet. 

 

Som det fremgår av illustrasjonen på forrige side, er de to øverste etasjene i Sandakerveien 116–118 

(BI-bygget), som har kote 124,0 som gesimshøyde, trukket inn fra Sandakerveien. Disse to etasjene er 

trukket 6,0 m inn fra byggegrensen, slik at gesimshøyden mot Sandakerveien ligger på kote 116,4. 

Også i Sandakerveien 112 (Fernanda Nissen skole), som har kote 122,0 som maksimal byggehøyde, er 

øvre del av bygget trukket inn fra Sandakerveien. 

 

På grunn av nærheten til Slipeskivefabrikken, som er regulert til bevaring, og for å sikre akseptable 

solforhold i den fremtidige parken i Sandakerveien 113–121, bør gesimshøyden ut mot Sandaker-

veien ikke være høyere for Sandakerveien 114 enn for BI-bygget i Sandakerveien 116–118, dvs. 

ikke overstige kote 116,4. Maksimal byggehøyde for Sandakerveien 114 mot TV Norge-bygget i 

vest (Nydalen allé 37) bør være den samme som for BI-bygget og TV Norge-bygget, dvs. kote 124,0. 

 

Mot parken i nordøst vil det trolig være nødvendig å trekke de øverste etasjene i S114A og S114B 

mer enn 6 m tilbake fra byggets hjørne mot parken. Soldiagrammer vil avgjøre hvor langt tilbake 

en må trekke den delen av bygningsmassen som kan få kote 124,0 som maksimal byggehøyde. For 

søndre del av S114A vil det trolig være tilstrekkelig å trekke de to øverste etasjene 6 m tilbake. 

 

Forslaget til plankart for Sandakerveien 113–119 av 22. august 2019 (PBE-sak 201604130, dok. 307, 

fil 2) la opp til å etablere tre små parker på 1,37 dekar, 0,87 dekar og 1,81 dekar på eiendommen, 

herunder 1,5 dekar i øst som alt er regulert til park (til spesialområde – parkbelte i industriområde). 

 

Øverst på neste side har vi gjengitt dette plankartet, tydeliggjort parkarealene med grønt og lagt inn 

torgarealer med brunt. På kartet har vi også vist den foreslåtte parken på 3,13 dekar i planforslaget 

for Sandakerveien 121, dvs. forplassen sør for Schibsteds trykkerihaller, som forutsettes bevart. 
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Etter sterkt lokalt engasjement for å få en stor, grønn park på minst 15 dekar i Nydalen, orienterte 

byutviklingsbyråden i notat av 3. desember 2019 byutviklingsutvalget om at hun «er enig med Plan- 

og bygningsetaten i at det bør vurderes en større park […] i Nydalen enn 5 dekar», og opplyste at 

Byrådsavdeling for byutvikling i brev av 28. november 2019 har bedt PBE sørge for at planforslagene 

for Sandakerveien 113–119 og Sandakerveien 121 «inneholder planalternativ som sikrer større 

park/grøntarealer i dette sentrale området i Nydalen». Byrådsavdelingen fulgte opp saken i et nytt 

brev til PBE 5. mai 2020. 

 

I referat fra PBEs etterfølgende møte 26. mai 2020 med forslagsstillerne for Sandakerveien 113–119 

og Sandakerveien 121 om større park i Nydalen, heter det (PBE-sak 201604130, dok. 377): 

PBE ser på to alternativer, med park på om lag 8 eller 15 mål. Begge legges mellom 

Slipeskivefabrikken og trykkerihallene (langs Sandakerveien), det største alternativet 

strekker seg også i en L-form mot Gunnar Schjelderups vei. 

 

PBE innlemmet både felt BKB2 på 2,47 dekar, torgarealet på 0,64 dekar øst for dette og en snipp av 

den vestre delen av felt BKB1 i arealet for det minste alternativet på ca. 8 dekar. Dette understreker 

viktigheten av å holde byggehøydene nede i nordøstre del av planområdet for Sandakerveien 114 

for å få gode solforhold i den sørvestre delen av parken, dvs. i felt BKB2 på plankartet over. 
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Til det neste møtet med forslagsstillerne 16. juni 2020 utarbeidet PBE et notat der etaten foreslo en 

park på ca. 14,95 dekar, dvs. alternativet med L-form, jf. illustrasjonen under (dok. 383, fil 2, s. 3).  

 

 
 

PBEs forslag legger ca. 2/3 av parken på eiendommen Sandakerveien 121. I vårt merknadsbrev av  

23. oktober 2019 til forslag til tiltaksliste for offentlige rom i Nydalen (TOR Nydalen) analyserte vi fire 

ulike prinsippløsninger for plassering av en park på 15–20 dekar på eiendommene Sandakerveien 

113–119 og Sandakerveien 121 og konkluderte med å anbefale at parken i sin helhet plasseres på 

eiendommen Sandakerveien 113–119 og får en størrelse på 16,7 dekar, pluss forplassen på 3,1 dekar 

sør for Schibsteds trykkerihaller på eiendommen Sandakerveien 121 (PBE-sak 201715421, dok. 223, 

s. 5–7, 10–14). Vi har lagt inn vårt forslag til plassering av parken med rødt på PBEs illustrasjon over. 

De 5 dekarene nærmest Sandakerveien 114 er felles for PBEs og vårt forslag til stor, grønn park. 

 

Etter et nytt møte mellom PBE og forslagsstillerne 10. september 2020 gikk det ut en pressemelding 

om at Avantor, OBOS, EBY og PBE har startet samarbeid om et felles forslag om en park i Nydalen på 

10–15 mål. Det er all grunn til å tro at de vil enes om at de 5 dekarene nærmest Sandakerveien 114 

og de 3 dekarene sør for trykkerihallene skal inngå i den fremtidige parken. 

 

Heilobekken bør gjenåpnes gjennom parken og videre over eiendommen Sandakerveien 114 

 

I innspillsbrev av 2. desember 2019 i forbindelse med bestilling av oppstartsmøte for Sandakerveien 

114 oversendte VAV kartutsnittet som gjengis øverst på neste side, og skrev bl.a. følgende (dok. 6): 

Det framkommer av det vedlagte kartutsnittet at det begynner både en historisk bekketrasé 

og en dreneringslinje på tomta. Det går ingen lukkede bekker gjennom tomta, og 

bekkeåpning er dermed ikke aktuelt, men det er viktig å ta hensyn til vannveier i planfasen. 
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VAVs kart over historiske elve- og bekkeløp inneholder dessverre flere feil og mangler, noe vi har tatt 

opp med VAV gjentatte ganger, uten at VAV har funnet å kunne sette av ressurser til å oppdatere sitt 

kartmateriale. Den historiske bekketraseen (blåprikket på VAVs kart) begynner ikke på eiendommen 

Sandakerveien 114, men oppe ved Grefsen kirke (1940), noe som klart fremgår av Andreas Vibes kart 

fra 1836 som vi gjengir et utsnitt av under. På kartet har vi tydeliggjort bekken og de to sidebekkene 

til hovedløpet med grønn farge og lagt inn planområdet for Sandakerveien 114 med rød farge. 
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Bekken med de to sidebekkene ses godt eksempelvis også på Christopher Hansteens kart fra 1844 

og på NGOs kart fra 1867 (Akershus 41 A). Så tidlig som på Niels Stockfleth Darres kart fra 1797 kan 

en se knekken som hovedløpet gjør nedstrøms Sandakerveien innenfor planområdet for nåværende 

Sandakerveien 114, selv om bekketraseen på det gamle kartet fra 1797 naturlig nok er mer stilisert 

enn på kart fra 1830-tallet og senere, samtidig som de to sidebekkene ikke er vist på 1797-kartet. 

 

VAV har rett i at det i dag ikke går noen lukket bekk gjennom eiendommen, men å konkludere med at 

bekkeåpning dermed ikke er aktuelt, er forhastet. At det ikke går en lukket bekk over eiendommen, 

skyldes at vannet oppstrøms Sandakerveien 114 er lagt i rør og ledet utenom denne eiendommen.  

I Oslo kommunes styringsdokument «Prinsipper for gjenåpning av elver og bekker i Oslo» heter det 

at målet er «å gjenåpne flest mulig av Oslos lukkede bekke- og elvestrekninger for å kunne håndtere 

klimaendringene med mer og kraftigere regn, og gjøre Oslo til en attraktiv, blågrønn by» (s. iii). Og 

videre (s. 10): «Dersom det lar seg gjøre skal bekken/elva gjenåpnes i tilnærmet historisk løp og være 

tilgjengelig for allmenn ferdsel og opphold.» I kommuneplanens juridisk bindende arealdel heter det  

i kapittel 11.1 Vassdrag: «Der tiltak berører lukkede vassdrag bør gjenåpning […] alltid vurderes.» 

 

I PBEs steds- og mulighetsanalyse for Sandakerveien 114 er VAVs innspill om at «det begynner  

både en historisk bekketrasé og en dreneringslinje på tomta», og at det «går ingen lukkede bekker 

gjennom tomta», endog blitt forvansket til følgende (PBE-sak 201918859, dok. 12, fil 4, s. 7): 

Det går dreneringslinjer rundt planområdet. Ifølge VAVs uttalelser er det  

ingen historiske bekkeløp gjennom planområdet slik som vist på kartet […].  

 

På VAVs kart vises den historiske bekketraseen gjennom hele planområdet fra Sandakerveien i 

nordøst til Kristoffer Aamots gate i sørvest. Det at det i dag ikke går noen lukket bekk gjennom 

tomta, kan ikke tas til inntekt for at det tidligere ikke har rent en bekk gjennom planområdet, slik  

det kan synes som om PBE gjør. 

 

Som en følge av VAVs innspillsbrev og PBEs håndtering av dette er gjenåpningsproblematikken ikke 

blitt fulgt opp i plansaken for Sandakerveien 114. 

 

Håndteringen av denne historiske bekken er symptomatisk for håndteringen av de lukkede elve- og 

bekkeløpene i forslaget til tiltaksliste for offentlige rom i Nydalen (TOR Nydalen). I vårt merknadsbrev 

måtte vi påpeke at «TOR Nydalen sier ingenting om gjenåpning av Akerselva og lukkede sidebekker». 

Vi påpekte at Akerselva har tre sidebekker bare i partiet mellom Gullhaug gård og Lillo gård, og skrev 

følgende (PBE-sak 201715421, dok. 223, s. 14): 

Vi kjenner ikke navnene som ble brukt på de tre bekkene før de ble lukket, men  

ettersom alle rant ut i Akerselva mellom Gullhaug gård i nord og Lillo gård i sør,  

har vi valgt å kalle den nordre bekken for «Gullhaugbekken» og den søndre for  

«Lillobekken». Den midtre har vi kalt «Heilobekken». 

 

Det er Heilobekken som vi har tydeliggjort på Andreas Vibes kart fra 1836 på side 5 i dette brevet. 

Den vestre sidebekken til Heilobekken valgte vi å kalle «Bråtenbekken». 

 

I merknadsbrevet til forslaget til TOR Nydalen påviste vi at bekkeåpning har vært et forsømt kapittel  

i utviklingen av byromsstrukturen og den blågrønne strukturen i Nydalen i en årrekke (s. 34–42), og 

drøftet mulighetene for å gjenåpne Gullhaugbekken, Heilobekken og Lillobekken (s. 42–49). 
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Nedenfor gjengir vi de delene av drøftingen i vårt merknadsbrev til TOR Nydalen som er relevante  

for plansaken Sandakerveien 114, dvs. drøftingen av spørsmålet om mulighetene for å gjenåpne 

Heilobekken og Bråtenbekken gjennom Gunnar Schjelderups vei 11–13, Sandakerveien 121, 

Sandakerveien 113–119 og Sandakerveien 114 (s. 47–48). Vi brukte kartet under ved drøftingen. 

Siden det er så pass vanskelig å gjenåpne Gullhaugbekken nedstrøms Sandakerveien,  

foreslår vi i stedet å gjenskape bekkedelet fra 1830- og 1840-årene i østre del av Sandaker-

veien 113–119 og la øvre del av Gullhaugbekken løpe sammen med Heilobekken her […]. 

De siste ca. 60 meter av Gullhaugbekken ned til Akerselva bør uansett åpnes, og siden det 

muligens kan bli enklere å åpne Gullhaugbekken videre opp til Sandakerveien i fremtiden,  

har vi valgt å benytte et annet navn på den øvre delen av Gullhaugbekken, nærmere 

bestemt «Bråtenbekken», etter gården og husmannsplassene Bråten på vestsiden av 

Gullhaugbekkens øvre del (Braaten og Øvre Braaten ses på Vibes kart). 
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Ved oppføring av nye boliger i østre del av Sandakerveien 121 vil Bråtenbekken kunne åpnes 

i brede innvendige og offentlig tilgjengelige gårdsrom fra nord til sør. Bråtenbekken vil kunne 

tilføres vann fra 200 OV-ledningen som ligger langs dagens gangvei der hvor bekken krysser 

gangveien på kartet […], og fra 300 OV-ledningen ca. 15 m lenger oppstrøms bekken. Denne 

overvannsledningen fortsetter videre nordøstover opp mot Gjøvikbanen, tilnærmet i bekkens 

historiske trasé. 

 

Heilobekken bør gjenåpnes i bekkens historiske trasé fra det nordøstre til det sørvestre 

hjørnet av Sandakerveien 113–119, hvor dagens dreneringslinje også går. Når den nye, store 

Heiloparken på i alt 16,8 dekar skal opparbeides, vil en ha stor fleksibilitet med hensyn til å 

fastlegge både terrengets og bekkens høyde, jf. at det er en høydeforskjell på ca. 9 meter fra 

den runde snuplassen i Gunnar Schjelderups vei i nordøst til parkens sørvestre hjørne ved 

Slipeskivefabrikken. Bekken vil dermed kunne gjenåpnes med rolige bekkepartier avløst av 

terskler og små fossestryk, og gjerne med et par større dammer underveis, slik som antydet 

på kartet […]. 

Siden Heilobekken og parkterrenget skal heves, står en fritt til å føre bekken der en måtte 

ønske gjennom parken. Plasseringen av bekketraseen og eventuelle dammer kan dermed 

tilpasses ønskene for fremtidig bruk av Heiloparken, så lenge bekketraseen starter nordøst  

og ender sørvest i parken. 

Ved snuplassen i nordøst møtes tre overvannsledninger, en 400 OV-ledning langs gangveien 

fra nordvest, en 200 OV-ledning fra nordøst langs nordvestsiden av Nydalen Kvarter og en 

600 OV-ledning fra øst gjennom Nydalen Kvarter. Samlet bør disse kunne gi rikelig vann til 

Heilobekken gjennom Heiloparken. Heilobekken tilføres dessuten ytterligere vann fra 

Bråtenbekken i parken. 

OV-ledningen langs gangveien bør ikke åpnes. Heller ikke OV-ledningen langs nordvestsiden 

av Nydalen Kvarter (vist med røde prikker på kartet […]) bør åpnes, selv om den ligger 

tilnærmet i bekkens historiske trasé. Her er det så pass trangt at det ikke er plass til både 

gang- og sykkelvei og bekkeåpning. Her bør gang- og sykkelveien prioriteres, jf. at den skal 

føres videre under Gjøvikbanen i regulert undergang. Heilobekken bør i stedet åpnes østover, 

vist med blått på kartet, der hvor 600 OV-ledningen ligger. Da Nydalen Kvarter skulle bygges, 

vurderte en å åpne bekken fra snuplassen i vest, i den blå traseen og videre i den rødprikkede 

traseen mot øst […]. Dessverre ble dette ikke noe av, og den rødprikkete østre delen er nå 

blitt vanskelig å gjenåpne. I øst bør derfor Heilobekken i stedet åpnes nordøstover og kobles 

på den 30 m lange vannrenna fra nord til sør som er åpnet i studentenes gårdsrom mellom 

Gunnar Schjelderups vei 13 A og 13 C. Jf. den blå traseen på kartet […], med gjenåpning 

tilnærmet i historisk trasé. 

Nedstrøms Heiloparken har vi på kartet […] med blå prikker vist tre alternative traseer for 

gjenåpning av Heilobekken. Den midtre, som går mellom Sandakerveien 114 A og 114 B og på 

skrå under dagens lave garasjebygning i Sandakerveien 114 C, vest for nr. 114 A, er bekkens 

historiske trasé. Den sørøstre følger tilnærmet dagens trasé for overvannsledningene i om-

rådet, jf. at det går en 300 OV-ledning i Sandakerveien langs vestsiden av Slipeskivefabrikken, 

som krysser over til sørsiden av Kristoffer Aamots gate ved rundkjøringen og fortsetter 

vestover langs sørsiden av gata i en 450 OV-ledning. Den nordvestre går rundt Sandakerveien 

114 B og under vestre del av garasjen. 
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I dagens situasjon er det krevende å gjenåpne den sørøstre traseen ettersom det er svært 

trangt langs sørsiden av Kristoffer Aamots gate ved Fernanda Nissen skole (Sandakerveien 

112). Realisering av den midtre eller nordvestre traseen krever at garasjebygget rives, men 

for den midtre traseen er det i teorien mulig å åpne bekken i den trange passasjen mellom 

Sandakerveien 114 A og garasjen i stedet for under garasjen. 

Eier varslet imidlertid i 2019 PBE om at det er ønskelig å utvikle eiendommen (PBE-sak 

201906098) ved å rive Sandakerveien 114 C (garasjen), eventuelt også Sandakerveien 114 A. 

Det blir da viktig at PBE allerede i oppstartsmøtet for detaljreguleringsplanen signaliserer at 

Heilobekken bør gjenåpnes over Sandakerveien 114 når eiendommen nå skal transformeres. 

Av hensyn til solforholdene i parken i Sandakerveien 113–119 er det viktig at byggehøyden 

holdes nede, jf. at Sandakerveien 114 ligger sørvest for parken og i hovedsak bak den lave 

Slipeskivefabrikken. 

Fra Sandakerveien 114 C bør bekken ledes under Kristoffer Aamots gate i retning Fernanda 

Nissens gate 2 A. Rørpressing bør antakelig velges som metode for å etablere løp for bekken. 

Langs Fernanda Nissens gate 2 A og 2 B på sørsiden av Kristoffer Aamots gate er det langt 

bedre plass til en gjenåpnet bekk enn langs Fernanda Nissen skole lenger øst. I dette partiet 

kan Heilobekken om ønskelig åpnes i grøntfeltet inne langs muren på strekningen ned til 

trappa som leder fra Fernanda Nissens gate 2 B ned til krysset mellom Kristoffer Aamots gate 

og Fernanda Nissens gate. […] 

Breddeutvidelsen av Kristoffer Aamots gate […] og valgt utforming av utearealene langs 

nordsiden av Fernanda Nissens gate 3 B og 3 A, gjør at den beste løsningen videre vestover 

nå trolig er å åpne Heilobekken i grøntrabatten mellom veibanen og gang- og sykkelfeltet 

langs sørsiden av Kristoffer Aamots gate, for deretter å lede bekken under gang- og 

sykkelfeltet og videre sørover under gangveien som går ned mot brua ved Badebakken.  

 

På forslagsstillers situasjonsplan av 28. august 2020 har vi under antydet en mulig gjenåpningstrasé 

for Heilobekken gjennom Sandakerveien 114, tilpasset den foreløpige modelleringen av volumene. 
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Vi har lagt inn Heilobekken i tilnærmet historisk korrekt trasé på situasjonsplanen, jf. kartene til VAV 

og Vibe som vi har gjengitt på s. 5 i dette brevet. Mellom S114A og S114B har vi benyttet nåværende 

åpning mellom de to bygningene, dvs. åpningen som forslagsstiller planlegger å opprettholde. Inne i 

kvartalet vil bekken kunne integreres i den planlagte grønne oasen og inngå som et viktig element i 

fordrøyningen og transporteringen av overvannet. Gangbruer legges over bekken i diagonalen og til 

de indre inngangene til bygningene. Det nye bygningsvolumet S114C, og planlagt parkeringskjeller 

under dette, må tilpasses fremføringen av bekken i det videre arbeidet med plansaken. 

 

Dersom bekkebunnen blir liggende relativt høyt, kan en vurdere å legge inn en liten foss ut mot 

Kristoffer Aamots gate, før bekken ledes videre under gatelegemet. Men antakelig vil det være 

nødvendig å utnytte kjelleretasjen under S114C for fremføring av bekken, selv om bekken vil kunne 

ligge høyt i det sørvestre hjørnet av den fremtidige store, grønne parken i Sandakerveien 113–121.  

Jf. at bekken må legges under gatelegemet også ved kryssingen av Sandakerveien. 

 

Det å åpne Heilobekken gjennom Sandakerveien 114 blir ekstra viktig etter at vi nå synes å ha fått 

gjennomslag hos PBE og VAV for tanken om å gjenåpne bekken i parken i Sandakerveien 113–121. 

 

Jf. PBEs illustrasjon under av L-parken i etatens notat av 12. juni 2020 til møtet med forslagsstillerne. 

På illustrasjonen har PBE gjenåpnet Heilobekken ned til en stor dam, dvs. et fordrøyningsbasseng for 

større mengder overvann, i partiet ned mot Slipeskivefabrikken og Sandakerveien 114. 

 

  
 

I notatet av 12. juni 2020 omtales L-parken på 14,95 dekar på følgende måte (dok. 383, fil 2, s. 3): 

En park på denne størrelsen vil gjøre det mulig å ivareta funksjoner av sosial og teknisk 

karakter, for eksempel kan en flerbrukshall eller lignende legges under bakken. Sykkelvei  

i Heiloveien vil kunne innpasses uten å gå på bekostning av parkens brukbarhet. 
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Størrelsen tilrettelegger også for gjenåpning av bekk(er) som nå ligger i rør i bakken. VAV 

anslår at det vil være nok overvann til å reetablere et bekkeløp, og denne og det skrånende 

terrenget tilfører parken variasjon og kvaliteter. Hovinparken er eksempel på en slik planlagt 

park med gjenåpning av bekk, der Refstadbekken åpnes, men vannet hovedsakelig fordrøyes 

gjennom parken. Dersom en slik løsning kan bli aktuell her, vil det bety at store mengder 

overvann, kanskje også fra Grefsen, kan fordrøyes før det når Akerselva. Dette hadde vært en 

stor fordel for vannføringen i Akerselva. I tillegg kan dagens fuktsig fra Gunnar Schjelderups 

vei ivaretas. 

 

Det påhviler PBE og forslagsstiller for Sandakerveien 114 å bidra til at gjenåpningen av Heilobekken 

videreføres over eiendommen Sandakerveien 114 som et ledd i åpne bekken helt ned til Akerselva. 

 

Hva gjelder programmeringen av den store, grønne parken, skrev vi følgende i vårt merknadsbrev til 

TOR Nydalen (PBE-sak 201715421, dok. 223, s. 13): 

Parken bør programmeres for allsidig bruk, med arealer særskilt tilrettelagt både for barn, 

unge, voksne og eldre, og fellesarealer myntet på alle aldersgrupper. Parken bør få en god 

balanse mellom funksjonsbestemte/møblerte soner med gangveier, benker, blomsterbed, 

lekeplasser og arealer avsatt til ballspill som basketball, volleyball og fotball, og mer åpne 

arealer for fri lek, spill som krokket, kubb og petanque, og piknik, grilling og soling. Gang- og 

gressarealene må tåle aktiv bruk. 

Den etterlatte byggegropa etter arbeidene med T-banekulverten tilsier en kraftig bearbeiding 

av terrenget. Dette gir mulighet for å plassere viktige tiltak som flerbrukshall og svømmehall 

under det fremtidige parkterrenget, med overlys ned til hallene ovenfra eller høyt oppe på 

en av hallveggene i tilknytning til terrengsprang i parken. Dermed slipper en samtidig å måtte 

avsette arealer til hallene andre steder innenfor planområdet for TOR Nydalen. En 

kunstgressbane kan legges oppå hallene. 

 

     Vennlig hilsen 

 

 Oslo Elveforum      Miljøforeningen Akerselvas Venner 

 

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

         leder                  leder 


