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BENTSEBRUGATA 13 F-J – AD SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLANKRAV OG AREALFORMÅL  
 

Det vises til brev av 18. juni 2020 der Byrådsavdeling for byutvikling legger til grunn at PBE besvarer 

vårt brev til etaten av 16. juni 2020 og orienterer oss om status og videre behandling av omsøkt tiltak 

i Bentsebrugata 13 F-J etter at Fylkesmannen 23. oktober 2019 opphevet kommunens vedtak om å gi 

rammetillatelse til ombygging og påbygging av eksisterende bygningsmasse i Bentsebrugata 13 F-J, 

og konkluderte med at «kommunen må behandle saken på nytt». 

 

Manglende oppfølging av byrådsavdelingens to brev 

Nesten seks måneder etter byrådsavdelingens brev til PBE har etaten verken orientert oss om status 

eller om den videre behandlingen av omsøkt tiltak. Byrådsavdelingen har følgelig heller ikke fått kopi 

av noe svarbrev til oss, selv om byrådsavdelingen eksplisitt har bedt om å få tilsendt kopi av dette.  

Vi har nå selv gått inn på saksinnsyn for å sjekke status og se hvordan etaten har fulgt opp saken.  

 

På saksinnsyn ser vi at dok. 69 mangler i dokumentrekkefølgen, slik at PBE i teorien kan ha orientert 

byrådsavdelingen om status og videre behandling i et eget brev, men det er ikke journalført noe brev 

fra PBE på byrådets journalnummer 20/5233 Bentsebrugata 13 F-J, selv om PBE i brev av 7. juli 2020 

(dok. 70) informerer Enerhaugen Arkitektkontor om at etaten vil oversende et orienteringsbrev til 

Byrådsavdeling for byutvikling. 

 

I vårt brev av 16. juni 2020 la vi til grunn at PBE ikke behandler veisaken og gjenbyggingen av 

nordøstre portrom som en byggesak, men krever at tiltakshaver utarbeider en detaljreguleringsplan 

der bilatkomst, atkomst for myke trafikanter og opparbeidelse av regulert gang- og sykkelvei, 

eventuelt med justert trasé, inngår som helt sentrale elementer i planen.  

 

I brevet viste vi også til at rammetillatelsen til om- og påbygging av bygningsmassen i Bentsebrugata 

13 F-J ble opphevet ved Fylkesmannens vedtak av 23. oktober 2019, og at PBE i brev av 26. november 

2019 fra Byrådsavdeling for byutvikling ble instruert om å «ikke tillate nye bygg i de byggefrie beltene 

på 20 meter langs hovedvassdrag». PBE kan etter dette ikke gi rammetillatelse til oppføring av ny 

bygningsmasse innenfor 20-metersbeltet langs Akerselva i Bentsebrugata 13 F-J. Ja, selv om den nye 

bygningsmassen hadde vært hjemlet i plan, ville PBE ha måttet ta spørsmålet om å tillate tiltaket opp 

med byrådsavdelingen før rammetillatelse eventuelt ble gitt. 

 

Til tross for dette legger PBE i brevet til Enerhaugen Arkitektkontor av 7. juli 2020, og etterfølgende 

brev, fortsatt opp til å behandle tiltaket som byggesak. 
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Et omfattende sett av dispensasjoner 

I brevet av 7. juli 2020 orienterer PBE forslagsstiller om at det må søkes om dispensasjon fra plankrav 

i KDP Akerselva miljøpark og fra formålene grønnstruktur/friområde/park/møteplass i Kommuneplan 

2015, Kommunedelplan 4: Akerselva miljøpark (1990), Kommunedelplan 17: Torg og møteplasser 

(2009) og Soneplan for indre by (1977), herunder fra formålet friområde park for avkjørselen.  

 

PBE klargjør i brevet hvordan søknadene om dispensasjon bør utformes for at etaten skal kunne gi 

dispensasjon, noe som kan tyde på at PBE legger opp til å dispensere både fra plankrav og formål. 

 

I vedlegg B1 (dok. 78, fil 3) av 8. september 2020 til e-post til PBE av 30. september 2020 (fil 1) søker 

Enerhaugen Arkitektkontor AS om «dispensasjon fra arealformål i samtlige av disse planene og fra 

plankrav i kommunedelplan 4 – Akerselva miljøpark» (s. 1).  

 

Det er med andre ord snakk om et svært omfattende sett av dispensasjoner fra kommunedelplaner, 

soneplan og kommuneplan, der det i hvert enkelt tilfelle må godtgjøres både at hensynene bak 

bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt, og at fordelene ved å gi dispensasjon 

er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering, jf. plan- og bygningsloven § 19-2 annet ledd. 

 

Mens vilkåret om «særlige grunner» i § 7 i den gamle plan- og bygningsloven ble praktisert slik at 

alminnelig interesseovervekt var tilstrekkelig for å kunne gi dispensasjon, ble kommunenes adgang  

til å gi dispensasjon strammet inn da dagens plan- og bygningslov ble vedtatt i 2008. «[E]tter den nye 

bestemmelsen må det foreligge klar overvekt av hensyn som taler for dispensasjon» (Ot.prp. nr. 32 

(2007–2008), s. 242). 

 

Vi vil foreta en grundig gjennomgang av hvorvidt dobbeltvilkåret i § 19-2 annet ledd er oppfylt for 

alle dispensasjonssøknadenes del i en eventuell klage på vedtaket dersom rammetillatelse gis. 

 

I denne omgang vil vi nøye oss med en kort omtale av tiltakshavers begrunnelse for å gi dispensasjon 

fra plankrav i KDP Akerselva miljøpark. Enerhaugen Arkitektkontor AS skriver i vedlegg B1 (s. 7 og 3): 

Kommunedelplan 4 – Akerselva miljøpark stiller krav til at prosjekter som er i strid med 
kommuneplanen [Sic!] må behandles som reguleringssak. Retningslinjen understreker at 
privatisering av rekreasjonsområdene må unngås. Prosjektet er i dette tilfelle bruksendring 
av tidligere næringsbebyggelse til boligbebyggelse, som da vil bidra til å oppfylle intensjo-
nene. […] Prosjektets forslag om å redusere atkomstveien med ca. 200 m2 for å la det  
kunne bli grøntareal vil bidra til å oppfylle intensjonene i planen. 

 

Plankravbestemmelsene i KDP Akerselva miljøpark 

Mange av de rettslig bindende bestemmelsene i KDP Akerselva miljøpark gjelder for hele KDP-ens 

planområde, herunder alle plankravbestemmelsene (med unntak av to bestemmelser for Nydalen), 

dvs. bestemmelsene om at prosjekter og tiltak må behandles som reguleringssak. Det dreier seg om 

følgende bestemmelser (KDP Akerselva miljøpark, s. 5): 

Prosjekter som er strid med kommunedelplanen, må behandles som reguleringssak. 

Prosjekter som er i tråd med kommunedelplanen, men i strid med gjeldende regulering,  

må også behandles som reguleringssak. Nye byggetiltak innenfor friområdene skal  

behandles som reguleringssak, med grunnlag i stadfestet reguleringsplan. 

Dersom reguleringsplanen ikke viser bebyggelsens plassering, form og volum, må det  

også foreligge godkjent bebyggelsesplan før utbygging kan skje. 
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De to første punktumene må selvsagt leses i sammenheng, slik at prosjekter som både er i strid 

med kommunedelplanen og i strid med gjeldende regulering, må behandles som reguleringssak.  

 

I vedlegg B1 er det ikke søkt om dispensasjon fra kravet i KDP Akerselva miljøpark om at prosjekter 

som er i strid med gjeldende regulering, må behandles som reguleringsplan. Det ble heller ikke 

søkt om dispensasjon fra dette plankravet i 2018, og PBE drøftet da også kun spørsmålet om 

dispensasjon fra avstandsbestemmelsen i plan- og bygningsloven da rammetillatelse ble gitt  

11. september 2018, en rammetillatelse som ble opphevet av Fylkesmannen 23. oktober 2019. 

 

I vedtaksbrevet bemerket Fylkesmannen at «dersom en ser hen til det digitale plankartet kan det 

synes som at deler av fasadelivet er plassert over på eiendommen gnr. 224 bnr. 66, som er regulert 

til friområde/park med gang- og sykkelvei. Dette er imidlertid ikke opplagt dersom en ser hen til det 

originale plankartet til kommunedelplanen» (s. 2). Kommunen skal på telefon ha opplyst både at 

dette antakelig beror på en digitaliseringsfeil, og at en mulig forklaring kan være at byggets takutstikk 

går inn på areal regulert til friområde/park.  

 

På det digitale plankartet ligger østre del av alle de tre byggene inntil ca. 0,5 m inn på eiendommen 

gnr. 224 bnr. 66. Om det forholder seg slik at deler av eksisterende bygg, og dermed også påbygget, 

ligger innenfor friområdet, må det søkes om dispensasjon også fra tredje punktum i KDP Akerselva 

miljøparks plankravbestemmelser: «Nye byggetiltak innenfor friområdene skal behandles som 

reguleringssak, med grunnlag i stadfestet reguleringsplan.» 

 

Fjerde punktum fastlegger at det må foreligge godkjent bebyggelsesplan, dvs. detaljreguleringsplan 

etter nåværende plan- og bygningslov, før utbygging kan skje, dersom reguleringsplanen ikke viser 

bebyggelsens plassering, form og volum, og det selv om ingen deler av byggetiltaket ligger innenfor 

et friområde og byggetiltaket verken er i strid med kommunedelplanen eller gjeldende regulering. 

 

I dette tilfelle vises bebyggelsens plassering, form og volum på reguleringskartet som ble vedtatt  

av bystyret 14. desember 1939 og stadfestet av Arbeidsdepartementet 16. januar 1940 (S-151).  

I etterfølgende brev av 26. februar 1940 fra Oslo reguleringsvesen til forslagsstiller heter det: 

Vi tillater oss å meddele at reguleringen av ovenfor nevnte eiendom er godkjent av bystyret 

og stadfestet av arbeidsdepartementet. 

Bystyrets godkjennelse ble dog gitt «under forutsetning av at bebyggelsen trekkes ytterligere 

tilbake fra elvebredden og at det ikke blir anlagt sjenerende industrianlegg i ströket.» 

Vi tör derfor imötese Deres forslag om en slik endring av reguleringsplanen. 

 

Reguleringsplanen av 1940 viser plassering, form og gesimshøyder for bebyggelse på eiendommene 

som nå har adresse Sandakerveien 46, 48 og 50 og Bentsebrugata 11, 13, 15, 17 og 19. Eiendommen 

som i denne byggesaken omtales som Bentsebrugata 13 F-J, hadde tidligere adresse Bentsebrugata 

11 C, deretter 13 B, så 13 F-J og nå 15 A-E, 17 A-H og 19 A-F. De tre byggene ut mot elva fikk i 2017, 

regnet fra sørvest mot nordøst, henholdsvis adressene Bentsebrugata 15, 17 og 19. 

 

Det er med andre ord Bentsebrugata 11 C (= 13 B, = 13 F-J, = 15, 17, 19) som eier skulle ha fremmet 

forslag til endret reguleringsplan for. I stedet ble det innsendt byggemelding for Bentsebrugata 11 C. 

I byggemeldingen av 29. januar 1951 ble det vist til bystyrets vedtak av 14. desember 1939 og opplyst 

at «midtre og nordre blokk er trukket tilbake en del i forhold til vedtatt plan» (PBE-sak 195100046, 

dok. 1, fil 1), dvs. bygg i nåværende Bentsebrugata 17 og 19 ble trukket litt tilbake fra elvebredden. 



4 
 
Dessverre ble midtre og nordøstre bygg/blokk i byggemeldingen av 1951 kun trukket henholdsvis  

ca. 0,5 m og ca. 1,5 m tilbake fra elvebredden sammenholdt med plasseringen på reguleringskartet 

av 1940. Under behandlingen av byggemeldingen synes graden av tilbaketrekning fra elvebredden 

ikke å ha vært problematisert. Ettersom midtre og nordøstre blokk ble plassert annerledes enn på 

reguleringskartet av 1940, ville det å påbygge Bentsebrugata 17 og 19 i dag, etter fjerde punktum  

i plankravbestemmelsene for KDP Akerselva miljøpark av 1990, ha krevd ny detaljreguleringsplan 

selv om plankartet fra 1940 hadde operert med samme gesimshøyder som i nåværende byggesak.  

 

På kartet fra 1940 er gesimshøyden kote 73,0 for alle de tre blokkene, dvs. både for Bentsebrugata 

15, 17 og 19. I dagens byggesak ble rammetillatelse for oppføring av én ekstra etasje, med kote 77,02 

som gesimshøyde (takoppbygg opp til kote 80,57) gitt 11. september 2018. Allerede annet punktum i 

plankravbestemmelsene i KDP Akerselva miljøpark utløser dermed krav om detaljreguleringsplan. 

 

Rammetillatelsen av 2018 ble gitt med en bredde på 9,368 m for blokka i Bentsebrugata 19, dvs. for 

den nordøstre av de tre blokkene, og denne blokkas østre hjørne plassert 10,360 m fra fasadelivet i 

Sandakerveien 50. På situasjonsplanen i målestokk 1 : 500 av 4. april 1950, som fulgte som vedlegg til 

byggemeldingen av 29. januar 1951, og som Enerhaugen Arkitektkontor v/ Robert Lorange viser til i 

e-post av 6. november 2020 (PBE-sak 201805910, dok. 88), er blokka i Bentsebrugata 19 vist med en 

bredde på 8,50 m og en avstand til fasadelivet i Sandakerveien 50 på 11,0 m (PBE-sak 195100046, 

dok. 1, fil 4, s. 1). Alene blokkas bredde utløser strengt tatt krav om detaljreguleringsplan etter 

fjerde punktum i plankravbestemmelsene i KDP Akerselva miljøpark, ettersom blokka også er 

bredere enn angitte 9,0 m på reguleringskartet som ble stadfestet 16. januar 1940. 

 

Hensynet bak plankravbestemmelsene i KDP Akerselva miljøpark er ikke drøftet 

De omfattende plankravbestemmelsene er «generelle rettslig bindende bestemmelser [som] gjelder 

for hele planområdet» (KDP Akerselva miljøpark, s. 5), og ikke bare for Bentsebrugata 15, 17 og 19.  

 

Ved søknad om dispensasjon fra én eller flere av de juridisk bindende plankravbestemmelsene om 

når prosjekter og tiltak må behandles som reguleringssak, må søker godtgjøre både at hensynene bak 

bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt, og at fordelene ved å gi dispensasjon 

er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering, jf. plan- og bygningsloven § 19-2 annet ledd. 

 

Ved vurderingen av om hensynsvilkåret tilsidesettes vesentlig, er det nødvendig at tiltakshaver 

drøfter hensynet bak de generelle plankravbestemmelsene i KDP Akerselva miljøpark, årsakene til 

at KDP-en har fått utførlige bestemmelser om når prosjekter må behandles som reguleringsplan. 

 

Denne drøftingen må selvsagt ta sitt utgangspunkt i alle målene, bestemmelsene og retningslinjene i 

KDP-en, og den nærmere begrunnelsen for disse i det langt mer utførlige planforslaget fra 1989, som 

også KDP-en viser til (s. 2–3): «Det planforslaget som lå ute til offentlig ettersyn, og som er datert 

august 1989, gir grundigere innføring i de faglige utredningene og vurderingene planen bygger på. 

For nærmere fordypning vises til denne.» Det er ikke tilstrekkelig å drøfte kun én av retningslinjene i 

KDP Akerselva miljøpark, slik Enerhaugen Arkitektkontor gjør. 

 

Det er også nødvendig å drøfte om hensynet bak de rettslig bindende plankravbestemmelsene gjør 

seg sterkere gjeldende for Bentsebrugata 15, 17 og 19 enn for andre deler av KDP-ens planområde. 

 

De bindende plankravbestemmelsene gjelder for hele KDP-ens 2 660 dekar store planområde, dvs. 

for et 200–600 meter bredt belte langs Akerselva fra Maridalsvannet til Vaterland. De gjelder med  



5 
 
 

andre ord ikke bare for vassdraget, turveiene, natur- og rekreasjonsområdene og bygningsmiljøene 

som ligger tett på elvebredden og forteller Akerselvas industrihistorie, men også for bygninger og 

skogkledde skråninger som danner veggene i elverommet, samt en «buffersone» hvor tiltak av 

bygningsmessig art kan ha visuell innvirkning på elverommet (jf. KDP Akerselva miljøpark, s. 32). 

 

Vilkårene for å gi dispensasjon bør være strenge i 100-metersbeltet på begge sider av Akerselva, og 

strengere jo nærmere elvebredden det søkes om dispensasjon fra krav om reguleringsplan. Vilkårene 

for å gi dispensasjon bør være ekstra strenge i 20-metersbeltet på begge sider av elva. I dette tilfellet 

søkes det om dispensasjon for et tiltak som i nordøst ligger så nær som ca. 2,5 m fra elvekanten, dvs. 

betongmuren langs elva. Jf. at vannkanten for vassdrag fastlegges i samsvar med lov om vassdrag og 

grunnvann § 2 og § 3 littera d, dvs. basert på vassdragets høyeste vannstand ved tiårsflommen. 

 

Vilkårene for å gi dispensasjoner langs vassdrag og fra arealplaner er strenge 

Behandlingen av søknader om dispensasjoner i strandsonen og for vassdrag, fjellområder og viktige 

jordbruksarealer, omtaler Miljøverndepartementet i «Merknader til § 19-2 Dispensasjonsvedtaket»  

i Ot.prp. nr. 32 (2007–2008), s. 243: 

Det er […] nødvendig med en streng praksis ved behandlingen av dispensasjoner i  

100-metersbeltet langs sjøen. Forbudet i § 1-8 mot bygging i 100-metersbeltet langs sjøen 

veier tungt. Det skal svært mye til før dispensasjon kan gis til bygging her, spesielt i områder 

med stort utbyggingspress. […] Tilsvarende vil gjelde for vassdrag, fjellområder og viktige 

jordbruksarealer. 

 

Jf. første og femte ledd i plan- og bygningsloven § 1-8 Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag. 

Første ledd lyder: «I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til 

natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.» Femte ledd lyder: 

For områder langs vassdrag som har betydning for natur-, kulturmiljø- og friluftsinteresser, 

skal kommunen i kommuneplanens arealdel etter § 11-11 nr. 5 vurdere å fastsette grense  

på inntil 100 meter der bestemte angitte tiltak mv. ikke skal være tillatt. 

  

At tiltaket ikke blir vurdert gjennom offentlig høring og politisk behandling er et særlig tungtveiende 

forhold når det søkes om dispensasjoner fra arealplaner, i dette tilfellet både fra kommunedelplaner, 

kommuneplan og soneplan. I departementets merknader til § 19-2 i Ot.prp. nr. 32 (2007–2008) vies 

spørsmålet om dispensasjoner fra arealplaner spesiell plass (s. 242): 

Avvik fra arealplaner reiser særlige spørsmål. De ulike planene er som oftest blitt til gjennom 

en omfattende beslutningsprosess og er vedtatt av kommunens øverste folkevalgte organ, 

kommunestyret. Planene omhandler dessuten konkrete forhold. Det skal ikke være en kurant 

sak å fravike gjeldende plan. 

Dispensasjoner må heller ikke undergrave planene som informasjons- og beslutningsgrunn-

lag. Ut fra hensynet til offentlighet, samråd og medvirkning i planprosessen, er det viktig at 

endringer i planer av betydning ikke skjer ved dispensasjoner, men behandles etter reglene 

om kommuneplanlegging og reguleringsplaner. 

 

Miljøverndepartementet anser med andre ord at det er viktig at endringer i arealplaner ikke skjer ved 

dispensasjoner, men behandles etter reglene om kommuneplanlegging og reguleringsplaner, i dette 

tilfellet etter reglene om reguleringsplaner. 
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Prosjektet fører til en privatisering av det regulerte friområdet 

Som allerede nevnt argumenterer Enerhaugen Arkitektkontor i vedlegg B1 som om KDP Akerselva 

miljøpark kun har én retningslinje, og ikke en lang rekke retningslinjer, bestemmelser og mål, når 

tiltakshaver søker om dispensasjon fra kravet i kommunedelplanen om at prosjekter som er i strid 

med KDP Akerselva miljøpark, må behandles som reguleringssak (dok. 78, fil 3, s. 7): 

Retningslinjen understreker at privatisering av rekreasjonsområdene må unngås. Prosjektet 

er i dette tilfelle bruksendring av tidligere næringsbebyggelse til boligbebyggelse, som da vil 

bidra til å oppfylle intensjonene. 

 

Det er selvsagt det motsatte som vil skje ved bruksendring fra næringsbebyggelse til boligbebyggelse. 

Det vil bidra til privatisering av det regulerte friområdet. Publikumsrettet næring, det være seg i form 

av restaurant, bar, legekontor, fotklinikk, meglerkontor, skredderverksted, treningsstudio eller andre 

former for tjenesteytende virksomhet, inviterer folk inn i området, mens annen næringsvirksomhet 

normalt verken drives på kveldstid eller i helgene når de fleste rusler langs elva, slik at det vil være 

helt uproblematisk at turgåere og andre bruker friområdet og benytter regulert (men så langt ikke 

realisert) gang- og sykkelvei langs elva, selv om friområdet går helt inn til fasadelivet for bygningene. 

 

Ved bruksendring fra næring til bolig vil friområdet oppleves som privat, som et sted man føler seg 

uønsket 24/7, som et utrivelig sted å oppholde seg og bevege seg igjennom for andre enn beboerne.  

I dette tilfellet er ikke engang 1. etasje ut mot friområdet og Akerselva avsatt til næring, men til bolig. 

I kjelleretasjen på bygget nærmest Akerselva (Bentsebrugata 19) er det til og med lagt inn nye høye 

vinduer inn til fire soverom på elvesiden av bygget nettopp der hvor det er regulert inn gang- og 

sykkelvei i det aller smaleste partiet mellom elva og bebyggelsen. Her og i midtbygget (nr. 17) vil man 

se rett inn i henholdsvis fire og seks soverom i kjelleren fra friområdet som ligger helt inntil vinduene. 

 

Dette boligprosjektet er et kroneksempel på hvordan det ikke bør gjøres, og et alvorlig brudd på 

retningslinjen i KDP Akerselva miljøpark om at privatisering av rekreasjonsområdene må unngås  

(s. 6): Boliger «bør ikke lokaliseres slik i forhold til elva og parken eller gis en slik utforming at det 

fører til ‹privatisering› av rekreasjonsarealene. Offentlighetens ferdsel og trivsel har prioritet.» 

 

Reguleringshistorikk og forslag til trasé for gang- og sykkelveiforbindelse langs Akerselva 

I vårt brev til PBE av 16. juni 2020 (dok. 72) understreket vi viktigheten av at søknaden om å få bygge 

igjen det nordøstre portrommet behandles som detaljreguleringsplan. Vi viste til naboenes påpeking 

av at det å bygge igjen dette portrommet vil skape et uoversiktlig og farlig trafikkbilde, forutsatte at 

sikkerhetsproblematikken blir grundig utredet før en eventuelt tillater at all bilatkomst legges til det 

sørvestre portrommet, og la til grunn at det nordøstre portrommet ikke bygges igjen, slik at myke 

trafikanter til/fra gårdsrommet fortsatt får mulighet til å benytte portrommet. Vi skrev videre (s. 4): 

I en plansak vil en også kunne vurdere en eventuell justering av traseen for dagens  

regulerte gang- og sykkelvei i friområdet, og samtidig sikre at denne etableres ved å  

ta inn en rekkefølgebestemmelse i planen. I tillegg til å undersøke mulighetene for å  

realisere regulert trasé bør en se på muligheten for å legge den nordøstre delen av 

gang- og sykkelveien via det nordøstre portrommet og gårdsrommet. 

Vi legger til grunn at PBE ikke behandler veisaken og gjenbyggingen av nordøstre  

portrom som en byggesak, men krever at tiltakshaver utarbeider en detaljregulerings- 

plan der bilatkomst, atkomst for myke trafikanter og opparbeidelse av regulert gang-  

og sykkelvei, eventuelt med justert trasé, inngår som helt sentrale elementer i planen.  
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Dette avfødte følgende kommentar i brev til PBE av 30. juni 2020 fra tiltakshaver v/ Per-Arne 

Andersen (dok. 74, fil 2, s. 4): 

Argumentet eller forslaget om å lede gangtrafikken langs Akerselva gjennom det nordøstre 

portrommet og over parkeringsplassen, er dårlig. Mellomrommet mellom den moderniserte 

boligbygningen og elva er ikke bare godt egnet til denne gangtrafikken, det har også 

potensial til å bli en av Akerselvas flotteste, idylliske og mest spektakulære passasjer. Som 

turentusiast, turbokforfatter og ivrig bruker av Akerselvas nærområder helt siden jeg vokste 

opp ikke langt unna, tillater jeg meg å mene at det er stor kontrast mellom Oslo Elveforums 

ønske om å legge turveien gjennom et portrom og over en parkeringsplass et godt stykke 

unna elvas bredd, og den idyllen og turattraksjonen som med enkle virkemidler kan skapes  

i mellomrommet mellom den moderniserte boligbygningen og elva. Flere av Oslos elver  

– som for eksempel Alnaelva og andre steder langs Akerselva – er eksempler på hvordan 

tilsynelatende trange og uoverkommelige passasjer kan løses på forbilledlig vis. 

 

Tiltakshaver fulgte opp tematikken i vedlegg B1 til e-post av 30. september 2020, og viste til at det  

å fjerne nordøstre portrom gjør at man vil «kunne slippe en utkraget løsning mot elva [for gang- og 

sykkelveien] i området mellom de to portrommenene», samtidig som en utkraget gang- og sykkelvei 

foran det nordøstre «byggets nordre hjørne» vil være «en spektakulær løsning» som tiltakshaver 

levende kan forestille seg at «vil falle i god smak hos brukere og turgåerne» (dok. 78, fil 3, s. 5 og 6). 

 

Tiltakshavers skisse av en «mulig turveitrasé ut mot Akerselva» ble oversendt PBE 15. oktober 2020 

(dok. 81, fil 2). Skissen gjengis under: 

 

 
 

Tiltakshaver understreker selv at det er snakk om en enkel idéskisse, men det må likevel være tillatt  

å påpeke svakheter ved skissen. Tiltakshaver omtaler partiet foran soveromsvinduene i det nordøstre 

byggets kjeller på denne måten: «På siste strekket der det i dag er en bratt betongskråning ned mot 

elva, vil det måtte bygges f.eks. en utkraget stål hengebru» (dok. 81, fil 1). Å etablere ei hengebru på 

utsiden av og langsmed betongmuren krever at hengebruas dekke legges høyere enn betongmurens 

topp for at turveien (gang- og sykkelveien) skal kunne få universell utforming med stigningsforhold 
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1 : 20. Bruspennet må av samme grunn dertil bli svært langt. Det å alternativt legge turveien som 

utkragende bryggesti på eksisterende betongmur, er følgelig også svært problematisk. I tillegg fører 

både hengebru og bryggesti til store inngrep i vegetasjonsbeltet langs elva der hvor hengebru og 

bryggesti skal føres over til motsatt side av betongmuren for at turveien igjen skal havne på terreng. 

 

Kommunen har hatt som mål å etablere en turveitrasé langs elvas østside fra nedstrøms Bentsebrua 

til oppstrøms Lilleborg bru i det minste de siste 60 årene. Reguleringsplanen som vi gjengir under, 

stadfestet av Kommunal- og arbeidsdepartementet 1. juli 1966 (S-1317), skulle bidra til å løse dette. 
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Med blå skravur på reguleringskartet fra 1966 vises areal som i 1963 (S-1079) ble regulert til offentlig 

park, herunder alt areal mellom Akerselva og nåværende Bentsebrugata 13, 15, 17 og 19, bortsett fra 

et ca. 12 m bredt belte langs Bentsebrugata i sørvest som alt i 1940 ble regulert til grøntareal (hage). 

I 1966-planen ble en 3 m bred gangvei regulert inn på en ca. 140 m lang strekning fra nedstrøms til 

godt oppstrøms Lilleborg bru, med gangbru videre over til elvas vestside (gult på reguleringskartet). 

Gangveien ble regulert med planskilt kryssing under Lilleborg bru. For å kunne føre gangveien videre 

sørover langs Akerselvas østside gikk man til det drastiske grepet å regulere inn et stort parkareal ute 

i elva (heldekkende grønn farge på plankartet). Elvas østre løp rundt øya i elva skulle fylles igjen, og 

også et gradvis avsmalnende belte av elvas hovedløp langs østbredden videre helt ned til og med 

nåværende Bentsebrugata 19, hvor det var behov for å øke bredden mellom bygg og elv for å kunne 

føre fram gangveien, ettersom dette bygget var blitt oppført nærmere elvebredden enn det bystyret 

la til grunn da Oslo bystyre i 1939 godkjente reguleringsplanen for daværende Sandakerveien 48–50. 

 

Det drastiske reguleringsgrepet av 1966 ble ikke realisert. At Akerselva i 1973 ble varig vernet i den 

første verneplanen for vassdrag (Vp I), var en medvirkende årsak til det. Samtidig fortsatte arbeidet 

med å regulere nye friområder langs elva. Helt til høyre på plankartet på forrige side ser vi at det alt  

i 1963 ble regulert inn ei 4 m bred parkstripe fra parkområdet på elvas østside opp til Sandakerveien. 

I 1976 ble det regulert inn store friområder på begge sider av denne parkstripa, jf. reguleringskartet 

under for Sandakerveien 52, stadfestet av Miljøverndepartementet 23. juni 1976 (S-2142). 

 

 
 

På 1980-tallet økte utbyggingspresset langs Akerselva, noe som blant annet førte til at flere tidligere 

friområdereguleringer ble reversert. I Sandakerveien 52 ble det sørvestre friarealet på plankartet fra 

1976, i likhet med nesten alt areal som ble regulert til offentlig park i 1963, herunder også den 4 m 

brede stripa tiltenkt gangforbindelsen opp til Sandakerveien, regulert til byggeområde for kontor i 

1988 (S-2966), dvs. arealet avgrenset med blå konturlinje på reguleringskartet på neste side. I 1988-

planen ble det tatt inn en bestemmelse i § 6 om at det i stedet «skal opparbeides gangforbindelse fra 

Sandakerveien ned til Akerselva over del av eiendom som reguleres til spesialområde/bevaring», dvs. 

gjennom det blåskraverte arealet på reguleringskartet på neste side. Da Sandakerveien 52 på nytt ble 

regulert i 2019 (S-5031), endte tautrekkingen om forbindelsen med at utbygger slapp å etablere den. 
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I 1986 tok daværende miljøvernminister Sissel Rønbeck initiativ til et omfattende handlingsprogram 

for området langs Akerselva. Friområdene langs Akerselva var under press, og viktige kulturminner 

fra industrialiseringens tidligste fase stod i fare for å forsvinne. Samarbeid mellom stat og kommune 

ledet fram til KDP Akerselva miljøpark (1990).  

Arealbruken på kommunedelplanens plankart ble gjort rettslig bindende for båndlagte områder og 

innretninger (i alt 31 områder/anlegg som senere ble regulert i tråd med båndleggingen), friområder 

og vei- og trafikkarealer, herunder gang- og sykkelveier og stier. Øvrige kategorier av byggeområder 

ble gjort veiledende. Her skulle daværende regulering fortsatt gjelde. 

 

I brev av 28. oktober 2018 til Byrådsavdeling for byutvikling tok vi opp den manglende oppfølgingen 

av gang- og sykkelveiene i KDP Akerselva miljøpark på strekningen fra Myrabrua til Treschows bru 

(byrådets journalnummer 2018/5060-19, s. 12):   

Det å sikre at det etableres gode gangforbindelser langs Akerselvas østside fra Myren-

området nedenfor Bentsebrua opp til Jerusalem bru, og langs Akerselvas vestside fra 

Jerusalem bru opp til Bjølsenfossen og Treschows bru, har vært forsømt ved alle viktige 

korsveier helt siden KDP Akerselva miljøpark ble vedtatt i 1990. 

 

Resten av brevet (s. 12–35) viet vi en systematisk gjennomgang av ikke-realiserte regulerte og mulige 

alternative gang- og sykkelveiforbindelser langs østsiden av Akerselva fra Myrabrua til Jerusalem bru, 

og fremmet forslag til hvordan forbindelsene kunne finansieres og realiseres.  

 

I partiet rett nord for Bentsebrugata 13 F-J anbefalte vi å legge gangforbindelsen på eksisterende 

hylle i terrenget, dvs. der hvor det allerede i dag er en enkel gangvei som ligger på tilnærmet samme 

kotenivå som gårdsplassen mellom Bentsebrugata 13 F-J og øvrig bebyggelse. På fotoet øverst på 

neste side, som er tatt nordfra i retning gårdsplassen, ser en tydelig hylla i terrenget og aner dagens 

enkle gangvei under alt løvet. Etter vårt syn er dette den mest realistiske traseen for fremføring av  

en universelt utformet turvei (gang- og sykkelvei) med en bredde på 3,0–3,5 m i dette partiet, og en 

mye bedre løsning enn den traseen tiltakshaver foreslår, og har lagt inn med en bredde på kun 1 m. 
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Fra hylla har vi anbefalt at allmennheten gis adgang til å benytte den historiske gangforbindelsen fra 

Akerselva opp til Blystadvillaen (gangvei og villa ses på fotoet under), og videre ut til Sandakerveien,  

i tråd med 1988-reguleringens § 6. Den bratte turstien, jf. BYMs turveinorm, vil bli under 1,5 m bred. 
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Fra Akerselva opp til Sandakerveien vil det etter vårt syn ikke være behov for noe mer enn denne 

enkle gangforbindelsen. Terrenget er også for bratt til at det kan etableres en gang- og sykkelvei her 

uten store landskapsinngrep. I KDP Akerselva miljøpark er det lagt inn en gang- og sykkelvei opp til 

Sandakerveien på dette stedet, men den bør, til forskjell fra KDP-ens gang- og sykkelvei langs elva, 

ikke realiseres. 

 

Der den historiske gangveien i form av den bratte og smale turstien grener av fra den etterlyste gang- 

og sykkelveien på hylla i elveskråningen, har vi foreslått ytterligere en sidegren til hovedforbindelsen, 

i form av ei bru ut til øya i elva og videre over til vestsiden av Akerselva ved planlagte nye Bentsebrua 

skole. Her er det regulert inn gang- og sykkelvei på tvers av elva i KDP Akerselva miljøpark. 

  

Fotoet under er tatt nordfra ut mot øya i elva fra ståstedet hvor gangveien videre sørover stopper på 

reguleringskartet fra 1966 (gjengitt på s. 8 i dette brevet), dvs. fra der hvor det gule feltet ender i sør. 

  

 
 

Denne vakre gangveien på damkrona ender i dag ute på øya midt i Akerselva, uten noen forbindelse 

videre. Bru fra øya både over til vestbredden og østbredden av elva vil gi forbindelse videre sørover 

på begge sider av elva og føre til at langt flere enn i dag får oppleve dette flotte elvepartiet med det 

kulturhistorisk viktige damanlegget. Hvis kun én av bruene realiseres, bør denne brua nedskaleres fra 

ei bred gang- og sykkelbru til ei smal og smekker gangbru med en bredde på kun ca. 1,5 m, ettersom 

gangveien på damkrona uansett ikke vil kunne fungere som noen ordinær gang- og sykkelvei (turvei). 

 

PBE har vært skeptisk til å bygge bru over elva på dette stedet, under henvisning til at ei bru vil kunne 

påvirke kulturminnet på øya (damanlegget) og ha negative konsekvenser for vegetasjonen (trærne). 

Gangbruer kan fundamenteres uavhengig av damanlegget og nesten uten inngrep i elvelandskapet. 
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Gang- og sykkelveien på hylla langs elvas østbredd (hovedforbindelsen) bør føres videre nordover 

mellom bygningene i Ivan Bjørndals gate 8 og 22 på fotoet under. Dersom brua ut til øya fra østsiden 

av Akerselva ikke bygges, er det helt avgjørende å få etablert denne forbindelsen gjennom Lilleborg-

området. Ved å skjære et hull i den øverste delen av den gråhvite muren på fotoet, dvs. den delen av 

muren som ligger høyere enn gårdsrommet mellom bygningene, vil gang- og sykkelveien kunne få 

universell utforming også i dette partiet. 

 

 
 

I brevet til Byrådsavdeling for byutvikling av 28. oktober 2018 har vi på s. 20–30 redegjort nærmere 

for hvordan gang- og sykkelveien videre nordover, og de to sidegrenene til denne fra ståstedet for 

fotoet over, kan etableres. 

 

Vender vi blikket sørover igjen, jf. fotoet øverst på s. 11 i dette brevet, bør gang- og sykkelveien 

dreies vekk fra hylla i elveskråningen rett før gårdsrommet med de parkerte bilene på fotoet og 

legges lenger ut mot elvebredden slik at den havner på elvesiden av Bentsebrugata 15, 17 og 19 

(tidligere 13 F-J), men helt inntil det nordøstre bygget, dvs. mellom Bentsebrugata 19 og elvemuren, 

ikke på utsiden av denne betongmuren.  

 

Ettersom avstanden mellom elvemuren og det nordøstre bygget på det smaleste ikke er mer enn  

ca. 2,5 m, samtidig som trærne ytterst mot muren bør beholdes, vil gang- og sykkelveien akkurat på 

hjørnet av bygget bare kunne få en bredde på snaut 2 m, men bredden vil gradvis kunne økes videre 

sørvestover langs bygget slik at turveien (gang- og sykkelveien) får full bredde, dvs. 3,5 m, etter det 

fjerde og siste av de planlagte soverommene i det nordøstre byggets kjeller. I det første partiet langs 

soverommene vil turveien i friområdet måtte legges helt inntil byggets fasade. Med ordinær bredde 

på 3,5 m for turveien videre sørvestover vil den bli tre ganger så bred som på tiltakshavers skisse. 
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Der hvor gang- og sykkelveien bør dreies vekk fra hylla i elveskråningen rett nord for gårdsrommet, 

ligger hylla på ca. kote 64,2, mens terrenget ved det nordre hjørnet av Bentsebrugata 19 ligger 

betydelig lavere, så vidt vi kan se helt nede på kote 61,4. Ettersom denne høydeforskjellen bør tas 

opp på en strekning av ca. 35 m for å tilpasse traseen eksisterende åpninger i vegetasjonsbeltet i 

elveskråningen og unngå å måtte grave gang- og sykkelveien på hylla ned i terrenget, noe som i sin 

tur ville fått uheldige konsekvenser for videreføring nordover og koblingen til den historiske traseen 

opp mot Blystadvillaen, har vi ønsket å heve terrenget i friområdet langs byggets fasade til rett i 

underkant av kjellervinduene på fotoet under, dvs. med ca. 1,1 m ved byggets hjørne til venstre på 

fotoet. Med gang- og sykkelvei på kote 62,5 langs fasadelivet ville kravet til universell utforming av 

gang- og sykkelveien med stigningsforhold 1 : 20 vært ivaretatt på den 35 m lange strekningen fram 

til hylla nordøst for gårdsrommet. Vi gikk derfor imot forslaget om å sette inn høye vinduer i fasaden, 

dvs. vinduer med høyde omtrent som døra til venstre på fotoet. Vinduene er for lengst montert.  

 

 
 

Konsekvensen av at det er satt inn sju høye vinduer inn til fire soverom i den delen av kjelleretasjen 

som vises på dette fotoet, er at det regulerte friområdet på elvesiden av fasadelivet privatiseres, ja i 

praksis annekteres av utbygger til fordel for de fremtidige beboerne i disse leilighetene.  

 

Det er fullt forståelig at utbygger i forlengelsen av dette forsøker å skyve gang- og sykkelveien ut på 

utsiden av elvemuren, der en realisering av gang- og sykkelveien går en høyst usikker fremtid i møte, 

jf. tidligere klare signaler fra Bymiljøetaten og Plan- og bygningsetaten om viktigheten av å ivareta 

kantsonen og vegetasjonsbeltet i elveskråningen i dette partiet av elveløpet. 

 

De av Fylkesmannens kommentarer i klagesaken som vedrører spørsmålet om innsetting av høye 

vinduer i kjelleretasjen, bygger på en helt feilaktig forståelse av problematikken (dok. 52, s. 2): 

Vi er for øvrig ikke enig med klageren i at innsetting av vinduer på bygget som søkes endret 

vanskeliggjør realiseringen av arealformålene, herunder etablering av gang- og sykkelvei i 

kommunedelplanen, slik klageren har anført. Arealformålene i kommuneplanen og 

kommunedelplanen kommer ikke i konflikt med hverandre, da fasadelivet til byggverket ikke 

er beliggende på det samme arealet som er regulert gang- og sykkelvei og friområde/park. 
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Når tiltakshaver i sitatet som vi har gjengitt på s. 7 i dette brevet, forsøker å skape et inntrykk av at vi 

ønsker å legge turveien (gang- og sykkelveien) gjennom det nordøstre portrommet og gårdsrommet 

med alle dets parkeringsplasser, så er dette selvsagt ikke noe vi ønsker, men en nødløsning som vi ba 

om at ble utredet, ettersom tiltakshaver med sitt boligprosjekt har gjort det svært vanskelig å legge 

gang- og sykkelveien i det regulerte friområdet på elvesiden av bygningene.  

 

I vårt brev til PBE av 16. juni 2020, der vi la til grunn at det nordøstre portrommet ikke bygges igjen, 

og at PBE krever at det utarbeides detaljreguleringsplan, skrev vi da heller ikke noe mer enn at man  

da vil «kunne vurdere en eventuell justering av traseen for dagens regulerte gang- og sykkelvei i 

friområdet, og samtidig sikre at denne etableres ved å ta inn en rekkefølgebestemmelse i planen.  

I tillegg til å undersøke mulighetene for å realisere regulert trasé bør en se på muligheten for å  

legge den nordøstre delen av gang- og sykkelveien via det nordøstre portrommet og gårdsrommet» 

(dok. 72, s. 4). Å utrede en nødløsning à la dette fremstår som nødvendig med de begrensningene 

som tiltakshavers boligprosjekt setter for en realisering av gang- og sykkelveien i friområdet. 

 

Ved en eventuell omregulering til bolig, og et boligprosjekt noenlunde i tråd med det prosjektet 

som nå nesten er ferdigstilt uten at det foreligger rammetillatelse for tiltaket, bør en utrede i det 

minste følgende løsning for en gang- og sykkelvei innenfor friområdet: Gang- og sykkelveien 

etableres med samme trasé som vi har skissert over, dvs. helt inntil fasadelivet langs nordøstre  

del av Bentsebrugata 19, dvs. langs den delen av bygningen som ses på fotoet på forrige side.  

Gang- og sykkelveien bør da verken legges på bakkeplan eller rett under de gamle vinduene, dvs. 

verken under eller midt på de nye høye vinduene, men legges rett over de gamle vinduene, dvs.  

rett over de nye vinduene. Vi foreslår at gang- og sykkelveien legges 30–45 cm lavere enn gulvet  

i bygningens 1. etasje (som ligger på kote 63,57), dvs. på ca. kote 63,2. 

 

En slik løsning vil i utgangspunktet gi noe innsyn fra gang- og sykkelveien til leilighetene i 1. etasje, 

men de nederste 20–30 cm av vindusflatene kan om ønskelig blendes for innsyn med vindusfolie 

eller innsynsfilm. Siden vinduene i soverommene i kjelleretasjen skal fungere som rømningsvei ved 

brann, kan det eventuelt etableres en area (lysgrav) med en bredde på 70–80 cm og om ønskelig full 

mannshøyde under rist eller glass som fungerer som dekke for gang- og sykkelveien i det innerste 

partiet mot fasaden. Terrenget heves i så fall i partiet utenfor areaen slik at gang- og sykkelveien her 

blir liggende på terreng. Areaen må være åpen i minst én av endene, eksempelvis ut mot venstre på 

fotoet på forrige side, og vil kunne gi noe lys inn, men relativt lite innsyn, til soverommene. 

 

Et bruspenn for gang- og sykkelveien i partiet forbi soverommene vil antakelig være en bedre løsning 

for beboerne, og vil gi langt mer lys inn til soverommene fra undersiden av brua. Jf. at brua vil få en 

bredde som gradvis reduseres fra 3,5 m til kun 2,0 m mot nordøst. Ettersom det ikke vil være plass til 

noe oppholdsareal på yttersiden av gang- og sykkelbrua, dvs. ved elvemuren, vil en ved å bygge bru 

kunne unngå alle former for innsyn til soverommene i kjelleretasjen. 

 

Høydeforskjellen på ca. 1 m fra en gang- og sykkelvei som er lagt over fasadelivets kjellervinduer  

på elvesiden av Bentsebrugata 19, vil enkelt kunne tas opp på den ca. 35 m lange strekningen bort  

til hylla i skråningen langs Akerselva. Den nøyaktige traseen på strekningen må vurderes nærmere, 

herunder om terrenget på hele eller deler av strekningen bør heves, dvs. om det blir behov for ei 

relativt lang eller kort gang- og sykkelbru, eller ingen bru i det hele tatt. 

 

Dersom dagens bilvei fjernes i partiet mellom sørvestre og nordøstre portrom for Bentsebrugata 13 

F-J, vil gang- og sykkelveien kunne opparbeides på en god måte i det regulerte friområdet langs det  
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nordøstre byggets sørvestre del og langs midtbygget, selv om innsynsproblematikken fra friområdet 

og gang- og sykkelveien til leilighetene også her melder seg med en viss styrke. Ikke minst gjelder det 

innsynet fra friområdet til de seks soverommene og den ene stua i midtbyggets kjeller, selv om gang- 

og sykkelveien her vil ligge 3–4 m fra fasadelivet. 

 

Dersom dagens kjøreatkomst fra Bentsebrugata via det sørvestre portrommet inn til gårdsplassen 

opprettholdes, vil det ikke være plass til å legge noen gang- og sykkelvei langs yttersiden av bilveien. 

Myke trafikanter vil måtte benytte veibanen ut til Bentsebrugata ettersom det heller ikke er noe 

fortau på denne strekningen. Det samme er tilfellet også på motsatt side av Bentsebrugata, hvor det 

heller ikke er fortau langs bilveien ned til Myren-området. Heller ikke på den siden av Bentsebrugata 

er det etablert noen gang- og sykkelvei, selv om plankartet for KDP Akerselva miljøpark viser at det 

også der skal etableres gang- og sykkelvei. 

 

Det hadde vært sterkt ønskelig å etablere en undergang for gående og syklister under Bentsebrua 

ved søndre brukar, og helst på samme flotte måte som eksisterende undergang ved nordre brukar, 

for å få en sammenhengende gang- og sykkelvei langs Akerselva også på østsiden av elva. Dette er et 

stort og kostbart prosjekt som antakelig ikke vil bli realisert, i det minste ikke på lenge. Uansett er det 

viktig at brukerne av en gang- og sykkelvei langs elvas østside får tilgang til denne fra Bentsebrugata, 

dvs. via bilveiene langs østsiden av elva oppstrøms og nedstrøms brua. 

 

Det er da mer realisme i å legge gang- og sykkelveien ikke i en separat undergang, men under selve 

bruspennet. Det bør i så fall gjøres ved å utvide den 85 cm brede hylla under Bentsebrua i bredden. 

Her er høyden under brua mer enn tilstrekkelig til å etablere en gang- og sykkelvei. Jf. fotoet under. 

 

 
 



17 
 
På Myren-siden nedstrøms Bentsebrua vil en slik gang- og sykkelvei kunne videreføres med universell 

utforming, men oppstrøms brua, dvs. opp mot Bentsebrugata 13 F-J som ses i bakgrunnen på fotoet, 

vil dette være langt mer problematisk på grunn av den bratte elveskråningen som må forseres. Her er 

det heller ikke noe alternativ å legge en 3,5 m bred gang- og sykkelvei i nedre del av elveskråningen, 

av hensyn til det biologiske mangfoldet og det rike vegetasjonsbeltet med alle trærne. 

 

Det bør imidlertid kunne la seg gjøre å etablere en enkel tursti med en bredde på 1,2–1,5 m, og uten 

universell utforming, ned til denne hylla fra der hvor den regulerte gang- og sykkelveien i friområdet 

langs Bentsebrugata 13 F-J vil måtte slutte om dagens kjøreatkomst inn til det sørvestre portrommet 

opprettholdes. Hylla bør i så fall utvides med 40–60 cm i bredden. Monteres det et solid gjerde ut 

mot elva, vil det bli trygt å gå på hylla, og turgåere vil få nærkontakt både til elva og brukaret etter 

den gamle Bentsebrua når de tar seg ned til eller opp fra steinhylla under dagens Bentsebru. 

 

Sammenhengende grønnstruktur og gangforbindelser og styrket vern av Akerselva miljøpark  

Vårt brev av 28. oktober 2018 om alle de forsømte mulighetene til å etablere gode gangforbindelser 

langs Akerselvas østside fra Myren-området til Lilleborg-området, der vi også foreslo hvordan dette 

kunne avbøtes, ble sendt byrådet i forbindelse med behandlingen av detaljreguleringsplanen for 

Sandakerveien 52 (S-5031). I byrådssak 19/19 av 24. januar 2019 kommenterte byrådet innspillet slik: 

Byrådet har merket seg innspillet fra Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas  

Venner knyttet til gangforbindelser. Dette omhandler et større område enn det denne 

planen omfatter, og byrådet legger til grunn at dette vurderes nærmere i forbindelse  

med en kommende vurdering av muligheter for styrking av kommunedelplan for  

Akerselva, i forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel. 

 

Bydelene Sagene, Grünerløkka og Gamle Oslo hadde da alle fattet vedtak hvor det bl.a. ble fremholdt 

at «det er viktig at Akerselva miljøpark får et sterkere vern og oppgraderes som rekreasjonsområde 

gjennom […] endret vernestatus, fortrinnsvis som landskapsvernområde, alternativt ved at føringene 

i Kommunedelplan for Akerselva miljøpark inkluderes i kommuneplanens arealdel når denne skal 

revideres», og at det bør utarbeides «en langsiktig og helhetlig plan for forvaltning og oppgradering» 

av Akerselva miljøpark. 

 

Dette er nå fulgt opp i byrådets forslag av 26. oktober 2020 til planprogram for kommuneplanens 

arealdel, hvor det fremgår at den blågrønne strukturen skal styrkes bl.a. av hensyn til rekreasjon og 

folkehelse, at sammenhengende grønnstruktur blir et sentralt tema for revisjonen av arealdelen, og 

at det skal utredes om det langsiktige vernet av Akerselva miljøpark «bør styrkes ytterligere» (s. 18). 

«I arbeidet med arealdelen skal det vurderes å gi bestemmelser som sikrer vassdragene» ved «at det 

ikke tillates nye bygg innenfor 20 meter langs hovedvassdrag og 12 meter langs sidevassdrag» (s. 19). 

 

I lys av byrådets målsettinger for kommuneplanens nye arealdel er det viktig at mulighetene for  

å opparbeide friområdet mellom Bentsebrugata 13 F-J og Akerselva på en god måte, herunder 

etablere en turvei (gang- og sykkelvei) i friområdet, ikke skusles bort for all fremtid ved å la være  

å kreve at det utarbeides detaljreguleringsplan for eiendommen og tilstøtende friareal ut mot elva. 

 

Realisering av gang- og sykkelveien og opparbeidelse av friområdet må sikres med rekkefølgekrav 

Problemet er at det uten detaljreguleringsplan med tilhørende rekkefølgekrav og utbyggingsavtale,  

i praksis blir svært vanskelig å få utbygger til å ta ansvar for friområdet og gang- og sykkelveien. Som 

Enerhaugen Arkitektkontor uttrykker det i et svar på BYMs uttalelse til boligprosjektet (dok. 81, fil 1): 
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Her etterlyses en tegning som viser utforming av det nye grøntarealet som erstatning for 

arealene der adkomstveien evt. tillates fjernet. Dette arealet eies ikke av vår tiltakshaver,  

så det synes vanskelig å presentere en utfyllende løsning her. Det er for øvrig ikke noen 

rekkefølgekrav om at man evt. i dette området pålegges noe opparbeidelsesansvar. 

 

I Bymiljøetatens uttalelse av 12. oktober 2020 til boligprosjektet redegjorde etaten for en ny føring  

i etterkant av BYMs brev av 24. august 2016, og skrev (dok. 80): 

Etter brevet er det kommet en tydeligere politisk føring om å begrense byggetiltak  

innenfor 20-metersbeltet langs vassdrag. I utgangspunktet vil ikke avkjørsel være en 

akseptabel bruk, men med bakgrunn i sakens historikk og begrensede muligheter for å  

finne alternative løsninger for avkjørselen, mener Bymiljøetaten det kan aksepteres at  

areal fram til første portrom fortsatt vil bli benyttet til avkjørsel. Bymiljøetaten er kritisk  

til at det skal tillates brannoppstillingsplass på nytt friområde, med henblikk de nevnte 

føringer, og de begrensninger dette gir på utforming og beplantning av grøntområdet. 

Bymiljøetaten savner tegninger som viser utforming av det nye grøntarealet som en del  

av Akerselva miljøpark. 

Før tiltak igangsettes ber Bymiljøetaten om å få oversendt en slik detaljtegning/bygge- 

plan til godkjenning på vegne av Oslo kommune. Arealet skal oppleves allment tilgjengelig  

og som en integrert del av Akerselva miljøpark i området. Nytt grøntareal skal beplantes  

med stedegen vegetasjon. 

 

For at friområdet skal kunne oppleves som allment tilgjengelig og en integrert del av Akerselva 

miljøpark, er det helt avgjørende at utbygger ikke bare etablerer en gang- og sykkelvei gjennom 

friområdet, opparbeider friområdet og bekoster det hele, men at det også gjøres store endringer  

i prosjektet. 

 

Det er eksempelvis åpenbart at rampa i friområdet langs det midterste bygget, som har vært brukt 

som nedkjørsel til garasjen i kjelleren i det sørvestre bygget, bør fjernes, og at terrenget her bør 

heves til samme nivå som i den delen av friområdet som ligger på elvesiden av rampa. Dette vil føre 

til at seks soverom og ei stue i det midterste byggets kjeller forsvinner, samtidig som friområdet vil 

oppleves som langt mindre privatisert. 

 

Godkjenningshistorikken for kjøreatkomsten fra Bentsebrugata til gårdsrommet er uklar 

Vi deler BYMs syn at brannoppstillingsplassen ikke bør plasseres i den delen av regulert friområde 

som faktisk lar seg opparbeide som friområde når kjøreveien mellom de to portrommene fjernes. En 

bør så på muligheten for å legge brannoppstillingsplassen til det asfalterte arealet i partiet mellom 

Bentsebrugata og sørvestre portrom, dersom denne delen av kjøreveien tillates opprettholdt. 

 

Som Fylkesmannen påpeker, er kjøreatkomsten «i strid med plankravet i kommunedelplanen, idet 

adkomsten er i strid med kommunedelplanen og skal behandles som en reguleringssak» (dok. 52).  

 

Vi ser, i likhet med BYM, at det til tross for retningslinjen i § 13.3 i gjeldende kommuneplans arealdel, 

og byrådets instruks til etatene om å innskjerpe praktiseringen av denne, finnes gode argumenter for 

å godta «at areal fram til første portrom fortsatt vil bli benyttet til avkjørsel», men nødvendigheten 

av dette bør etter vårt syn utredes nærmere i forbindelse med utarbeidelse av detaljreguleringsplan.  
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Vi lanserte noen alternative muligheter alt i 2016, i den daværende byggesaken for Bentsebrugata 13 

F-J, alternativer som man i det minste burde ta en kikk på (PBE-sak 201607082, dok. 25). 

 

Enerhaugen Arkitektkontor sannsynliggjorde 6. november 2020 (dok. 88) at innkjørsel via sørvestre 

portrom til gårdsrommet ble godkjent i 1958, men uten å kunne finne plantegningen i målestokk  

1 : 200 som ugjendrivelig ville ha kunnet dokumentere hvilken atkomstvei og hvilken innkjørsel / 

hvilke innkjørsler som den gang ble godkjent. Vi har sett igjennom det samme elektroniske materiale 

som Robert Lorange har undersøkt, og har heller ikke kunnet finne denne viktige plantegningen.  

Vi legger til grunn at PBE sjekker det fysiske arkivet og forsøker å fremskaffe plantegningen. 

 

I det samme elektroniske materialet, til og med i samme fil i samme dokument, ligger det også en 

rekke tegninger som viser innkjørsel gjennom det nordøstre portrommet, eksempelvis tegningen 

som gjengis under (PBE-sak 195100046, dok. 1, fil 4, s. 20), riktignok utarbeidet og stemplet i 1960 og 

ikke utarbeidet i 1950 og stemplet i 1958, slik som tegningen Lorange oversendte PBE (dok. 88, fil 3). 

 

 
 

På s. 2 og 3 i fil 4, dvs. på de to etterfølgende sidene til den noe uklare situasjonsplanen i målestokk  

1 : 500 som Lorange valgte å sende PBE, finnes det imidlertid også fasadeoppriss i målestokk 1 : 200, 

utarbeidet 7. desember 1957 og approbert av Oslo bygningskontroll 5. mars 1959. Vi oppfordrer PBE 

til å ta en kikk på disse fasadetegningene. De viser begge portrommene i bygningsmassen.  

 

Selv om også vi helst hadde sett at det kan fastslås at det ikke foreligger noen godkjenning av 

kjøreatkomst via det innerste, dvs. nordøstre portrommet, fremstår det både som noe prematurt 

og litt spesielt at Enerhaugen Arkitektkontor v/ Robert Lorange skriver følgende (dok. 88, fil 1): 

Vi ber Plan- og bygningsetaten legge spesielt merke til at kjøreadkomsten som ble godkjent 

i 1958 gjelder frem til første portrom og ikke inn til det innerste. Dette bør få betydning når 

vår endringssøknad om å erstatte det innerste portrommet med en boenhet, skal behandles. 

 

Det er mye å undres over i denne saken. Bl.a. at det ikke ble lagt inn noen kjøreatkomst verken fra 

Sandakerveien eller Bentsebrugata på reguleringskartet som ble stadfestet av Arbeidsdepartementet  



20 
 
 

16. januar 1940 (S-151). Jf. at dette reguleringskartet fastla plassering, form og gesimshøyder for all 

bebyggelse på eiendommene som nå har adresse Sandakerveien 46, 48 og 50 og Bentsebrugata 11, 

13, 15, 17 og 19. På plankartet blokkerer eldre bygninger som ikke var revet i 1940, muligheten for 

bilatkomst fra Bentsebrugata til dagens to innkjørsler til gårdsrommet. I tillegg ble det regulert inn en 

forhage med en bredde på ca. 12 m ut mot Bentsebrugata, og det til og med i det partiet hvor det 

senere ble etablert avkjøring fra Bentsebrugata. 

 

På tross av at innkjøringen fra Bentsebrugata antakelig allerede for lengst var etablert i 1963, ble alt 

areal mellom Akerselva og nåværende Bentsebrugata 13, 15, 17 og 19, bortsett fra arealet som ble 

regulert til forhage i 1940, regulert til offentlig park i 1963 (S-1079), jf. reguleringskartet fra 1966  

(S-1317) som vi har gjengitt på s. 8 i dette brevet.  

 

På reguleringskartet fra 1966 kan en innenfor området som ble regulert til offentlig park i 1963,  

både se kjøreatkomsten fra Bentsebrugata og bilrampas plassering langs det midtre bygget, ned til 

garasjen i det sørvestre bygget. Plankartet viser ikke noen av innkjøringene gjennom portrommene, 

derimot, og merkelig nok, en forlengelse av kjøreveien langs elvesiden av det sørvestre og midtre 

bygget i form av en buet vei på skrå gjennom midtpartiet i det nordøstre bygget. 

 

Det kan tenkes at kjøreatkomsten kommenteres i plansak S-1079 og/eller S-1317. PBE kan vurdere 

eventuelt å sjekke ut dette. 

 

Ellers er det vårt syn at det beste byplangrepet for området ville vært å rive Bentsebrugata 13 F-J 

(dvs. Bentsebrugata 15, 17 og 19), legge parkeringsplassene under bakken og opparbeide friarealet 

og gårdsrommet til fantastiske vestvendte utearealer mot Akerselva for henholdsvis allmennheten  

og beboerne i Bentsebrugata 11 og 13 og Sandakerveien 46, 48 og 50. Kjøp, riving og opparbeidelse 

kunne ha vært finansiert av disse sameiene med et lite tilskudd fra kommunen for friområdets del. 

 

Avslutningsvis vil vi minne om at en søker ikke har noe rettskrav på dispensasjon selv i tilfeller  

der alle vilkårene i plan- og bygningsloven § 19-2 er oppfylt. Kommunene står fortsatt helt fritt til  

å avslå en dispensasjonssøknad. Det bør Oslo kommune gjøre i dette tilfellet og anbefale utbygger 

å utarbeide forslag til detaljreguleringsplan for eiendommen og tilstøtende friområde langs elva. 

 

     Vennlig hilsen 

 

 Oslo Elveforum      Miljøforeningen Akerselvas Venner 

 

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

         leder                  leder 


