COWI AS
v/ Gunnar Stenvik
Boks 6412 Etterstad
0605 Oslo
PBE-sak 202011062
Vår saksbehandler: Are Eriksen (are.eriksen@wemail.no)

Oslo, 14. desember 2020

INNSPILL TIL OPPSTART AV ARBEID MED DETALJREGULERING FOR GULLHAUG TORG 1
Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner beklager at vi ikke har rukket å sende inn våre
innspill til oppstart av arbeid med detaljregulering for Gullhaug Torg 1 innen fristen. Vi har følgende
innspill til planarbeidet:
•

•
•
•

KDP Akerselva miljøparks 30 m brede siktkorridor fra Akerselva til Gullhaug gård,
som vil bli blokkert av Avantors 70 m høye bygg i Gullhaug Torg 2 A, bør erstattes av
en 25 m bred siktkorridor fra Akerselva til Gullhaug gård langs sørsiden av høyhuset
Den nye siktkorridoren vil samtidig sikre utsyn fra Gullhaug gård til Gullhaug torg og
Akerselva i den søndre av de to siktsektorene som vi har illustrert på s. 5 i dette brevet
Avantor bør trekke bygningsmassen tilbake slik at den nordre siktsektoren på samme
illustrasjon kan virkeliggjøres i sin fulle bredde når Riksteatret rives en gang i fremtiden
Utsynet i den nordre siktsektoren bør illustreres også med Riksteatret revet

Vi forstår at karréstruktur kan fremstå som en besnærende løsning, men savner en drøfting av de
volumalternativene som vises på s. 14 i skisseprosjektet (dok. 13, fil 3). De fleste av disse har ulik
volumoppbygging nord og sør for den passasjen som går igjen i alternativene. Deler av passasjen,
som har varierende kvalitet i alternativene, ligger innenfor den siktkorridoren til Gullhaug gård
som ble lagt inn som et av de helt sentrale formingsprinsippene i KDP Akerselva miljøpark (1990).
Jf. illustrasjonen under, hentet fra s. 51 i planforslaget for KDP Akerselva miljøpark av august 1989.
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Siktkorridoren vises i planforslaget for KDP Akerselva miljøpark med en bredde på 30 m og med det
sørvestre hjørnet av Gullhaug Torg 2 B (Riksteatret) som siktkorridorens nordre avgrensning, slik at
bygningen i Nydalsveien 30 A praktisk talt i sin helhet ligger innenfor korridoren.
I reguleringsplanen for Gullhaug Torg 2 A har det 70 m høye bygget fått byggegrense 6 m fra den
søndre fasaden til Riksteatret. Selv om høyhuset antakelig oppføres 9 m fra Riksteatret, er det snakk
om en drastisk reduksjon av korridorens bredde. Den nye korridoren gjennom Gullhaug Torg 1, i
forlengelsen av passasjen mellom bygningene i Gullhaug Torg 2 A og 2 B, gir samtidig ingen sikt fra
Akerselva til Gullhaug gård, ettersom korridoren eller passasjen er lagt parallelt med fasadelivene for
byggene i Gullhaug Torg 2 A og 2 B og Sandakerveien 130. Korridoren går i sin helhet ikke bare nord
for Gullhaug gård, men også nord for eiendommen Gullhaug gård (77/347), dvs. den ligger inne på
eiendommen Sandakerveien 130 (77/348). Av uforståelige grunner er den i tillegg gjort til en portal.
Men dette gjør på ingen måte den nye korridoren uviktig. Jf. at den ligger i forlengelsen av gang- og
sykkelveien langs nordsiden av Schibsted trykkeri. Korridoren eller passasjen vil følgelig kunne bidra
til å styrke denne sentrale forbindelsen, og etablerer en ny gangforbindelse fra Akerselva til Gullhaug
gård, selv om Gullhaug gård ikke vil være synlig fra passasjen mellom Gullhaug Torg 2 A og 2 B.
Korridoren i KDP Akerselva miljøpark som skal gi sikt til Gullhaug gård, går i en noe annen retning.
Jf. reguleringskartet under hvor vi har lagt inn kommunedelplanens 30 m brede siktkorridor fra
Akerselva til Gullhaug gård med grønne linjer. Høyhuset på Gullhaug torg er lagt midt i korridoren.

Fra Gullhaug gård har vi på reguleringskartet i tillegg lagt inn to siktsektorer ved hjelp av brune linjer,
én siktsektor nord for og én siktsektor sør for det planlagte høyhuset i Gullhaug Torg 2 A. Den søndre
delen av planlagt karrébebyggelse i Gullhaug Torg 1, i kombinasjon med eksisterende bygg i Gullhaug
Torg 2 B, blokkerer hele den nordre siktsektoren, men flyttes bygningsmassen i karreens søndre del
litt lenger sørover, åpnes en svært smal siktkorridor mellom Gullhaug Torg 2 A og Gullhaug Torg 2 B.
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Når Gullhaug Torg 2 B (Riksteatret) rives noen tiår fram i tid, økes siktsektorens bredde betydelig, og
trekkes nordre del av karrébebyggelsen eksempelvis 6 m tilbake, slik at det rektangulære feltet som
vi har markert med sort konturlinje på reguleringskartet på forrige side, ikke bebygges, vil den nordre
av de to siktsektorene inkludere nesten hele Verkstorget (Fiskars torg) foran Redskapsfabrikken, slik
som vist på reguleringskartet på forrige side. Dette vil gi utsyn både fra Gullhaug gård til torget og et
gjenåpnet parti av Akerselva, og fra turveien og uteserveringen på Verkstorget opp til Gullhaug gård.
Fjernes ytterligere en liten snipp av karrébebyggelsens nordre del ved å redusere fotavtrykket med
95 m2 i sørvest (i en rettvinklet trekant med kateter på 9 og 21 m), slik at siktsektoren strekker seg så
langt nord som til Redskapsfabrikkens østhjørne, vil både hele Verkstorget, hele Redskapsfabrikkens
gavlside og et betydelig lenger strekk av Akerselva kunne ses fra Gullhaug gård og gangveisystemet
på eiendommen Gullhaug.
Vi støtter at planområdet er utvidet i tråd med PBEs forslag til avgrensning, slik at det inkluderer hele
Gullhaugveien og gata Gullhaug Torg og et 10 m bredt belte av eiendommen Nydalsveien 36 i sør.
Vi anbefaler imidlertid at planområdet utvides ytterligere inn på eiendommen Nydalsveien 36, slik
at avgrensningen i sør flukter med eiendomsgrensen mellom Gullhaugveien 1 (77/340) og Gullhaug
gård i Sandakerveien 128 (77/347), dvs. utvides med et 16 m bredt belte ved at ny bygningsmasse i
Nydalsveien 36 trekkes 16 m tilbake sammenholdt med dagens nordfløy når nordfløyen rives. Jf. det
rektangulære feltet i sør som vi har lagt inn med sort konturlinje på reguleringskartet på forrige side.
Det er helt nødvendig å trekke bygget i Nydalsveien 36 tilbake for å sikre utsynet fra Gullhaug gård
til Akerselva og det gjenværende torget på Gullhaug torg mellom Torgbygget i sør og høyhuset i
Gullhaug Torg 2 A i nord. Jf. den søndre siktsektoren på reguleringskartet på forrige side.
Dersom ny bygningsmasse i Nydalsveien 36 ikke trekkes tilbake sammenholdt med plasseringen av
dagens nordfløy på denne eiendommen, ender vi faktisk opp med det som i eiendomsbransjen kalles
havgløtt, at man må stå på tærne for å kikke ut av et loftsvindu for å få et glimt av havet.
Ved å flytte seg sidelengs på den lille parkeringsplassen oppe foran Gullhaug gård vil man muligens
fra ett ståsted klare å få et glimt av Akerselva mellom den nye bygningsmassen i Nydalsveien 36 og
Gullhaug Torg 2 A, med ny bygningsmasse plassert i regulert byggelinje for de to eiendommene.
Tilsvarende vil man fra ett eller to bord på den planlagte uteserveringen på sørsiden av høyhuset
muligens kunne se en snipp av Gullhaug gård, om en ikke da må sitte på en bestemt stol.
Jf. plasseringen av byggelinja i sør for høyhuset på Gullhaug Torg 2 A og det nordvestre hjørnet av det
sorte rektangelet i Nydalsveien 36 på reguleringskartet på s. 2 i dette brevet.
Vi viser i den forbindelse til at Bydel Sagene 4. juni 2020, ved oppstart av planarbeid for Nydalsveien
36 og 38, uttalte følgende (PBE-sak 201912539, dok. 24): «Det er viktig å sikre en god visuell forbindelse/siktlinje og gangvei mellom Gullhaug torg og Gullhaug gård, jf. foreslått tiltak i TOR Nydalen.
Bygget i Nydalsveien 36 er i dag plassert på en måte som gir lite rom for en egnet forbindelse.»
Bydelsutvalget i Bydel Nordre Aker vedtok enstemmig dette som innspill til oppstartsmøtet (dok. 11):
Bygningen i Nydalsveien 36 sperrer i dag for mulighetene for å åpne opp en siktakse og
brukbar grønn gangvei fra Gullhaug gård og ned til torget og elva. […] Nordre fløy i
Nydalsveien 36 bør derfor fjernes for å gi rom for en minst 10 meter bred, grønn gangvei
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som gir fri sikt og lett adkomst mellom Sandakerveien ved Gullhaug gård og Akerselva ved
torget. […] Bydel Nordre Aker ber om at fasadene trekkes inn i nord for å gi rom for en bred
gangvei/siktakse fra Gullhaug gård til torget […].
I vår uttalelse støttet vi bydelens innspill om å fjerne dagens nordfløy i Nydalsveien 36 (dok. 23),
mens Byantikvaren til varsel om oppstart anbefalte «at innpassing av ny bebyggelse ivaretar siktlinjer
fra Gullhaug gård til Akerselva i henhold til Kommunedelplan for Akerselva miljøpark» (dok. 27).
Bymiljøetaten uttalte følgende allerede ved bestilling av oppstartsmøte (dok. 10):
Det er mye massiv bebyggelse i området. Vi er positive til strukturendringer i byrommet
og bygningskroppene, men på grunn av mye massiv bebyggelse er uterommene her veldig
viktige.
Vi mener det kan være mulig å finne bedre løsninger for byrommene. Det bør blant annet
settes av mere plass til den grønne forbindelsen i nord opp mot Gullhaug for å bedre knytte
sammen Gullhaug torg og Gullhaug. Samtidig er det viktig at torget ved T-banestasjonen blir
attraktivt.
For å kunne følge opp Bymiljøetatens etterlysing av mer plass til den grønne forbindelsen må
bygningskroppen trekkes inn i nord, dvs. tilbake fra nåværende fasadeliv for eiendommens nordfløy.
Ny bygningsmasse var ikke trukket inn ved bestilling av oppstartsmøte for Nydalsveien 36 og 38.
Til oppstartsmøtet for Gullhaug Torg 1 uttalte Bymiljøetaten følgende (PBE-sak 202011062, dok. 8):
Planavgrensningen bør utvides til å inkludere hele den planlagte grønne forbindelsen sørøst
for eiendommen. Denne forbindelsen er svært viktig. Forbindelsen vil koble Gullhaug torg
med den nye parken, og også fungere som en innfallsport til turvei videre østover mot
Grefsen/Grefsenkollen. Hele grøntområdet bør inntas i planavgrensningen, slik at det blir en
helhetlig regulering av området. Stigningsforhold gjør at grøntområdet/forbindelsen umulig
kan gjennomføres som to delprosjekter. På sikt kan forbindelsen kanskje utgjøre en del av
turveinettet. Det mangler øst–vest-forbindelser i turveinettet i området.
Lest i sammenheng med BYMs uttalelse til oppstartsmøtet for Nydalsveien 36 og 38 må dette bety at
PBE ikke har utvidet planområdet for Gullhaug Torg 1 så mye mot sør som Bymiljøetaten anser at er
nødvendig for at det skal kunne bli «en helthetlig regulering av området», fordi stigningsforhold «gjør
at grøntområdet/forbindelsen umulig kan gjennomføres som to delprosjekter».
For å kunne følge opp innspillene fra Bymiljøetaten, Bydel Nordre Aker og Bydel Sagene må PBE
utvide planområdet mer i sør. Vi anbefaler at planområdet utvides med et 16 m bredt belte i sør.
I Byantikvarens innspill til oppstartsmøte for Gullhaug Torg 1 heter det (dok. 7):
Opprettholdelse av siktlinjer fra Akerselva mot Gullhaug gård inngår i KDP for Akerselva
Miljøpark. For videre planprosess anbefaler vi at det utarbeides perspektiver som tydelig
viser planforslagets virkning sett fra hagen til Gullhaug gård, og som viser hvordan siktlinjer
mellom gården og Akerselva vil bli ivaretatt ved innpassing av ny bebyggelse. Dersom man
benytter fotoillustrasjoner må fotografier tas når trærne står uten bladverk.
Fotoillustrasjoner av planforslagets virkninger bør utarbeides både fra hagen sør for og fra plassen
vest for Gullhaug gård. Jf. ståstedet vest for bygget, for de to siktsektorene på kartet på neste side.
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Alle illustrasjonene bør utarbeides både med reguleringskonvolutten og illustrert prosjekt for
høyhuset i Gullhaug Torg 2 A. For den nordre av de to siktsektorene under bør illustrasjonene
utarbeides både med Gullhaug Torg 2 B (Riksteatret) revet og med dagens bygg på eiendommen.

Når bystyret har tillatt at Avantors høyhus blokkerer siktkorridoren i KDP Akerselva miljøpark, er
det viktig at ikke også erstatningskorridoren/-sektoren sør for høyhuset forsvinner, og at det åpner
seg en siktsektor nord for høyhuset når Riksteatret (Gullhaug Torg 2 B) rives en gang i fremtiden.
Ny bygningsmasse i Nydalsveien 36 bør trekkes så mye inn sammenholdt med dagens situasjon
at siktkorridoren fra friområdet vest og øst for Akerselva, via torget mellom Torgbygget i sør og
høyhuset i nord, får en bredde på 25 m hele veien opp til Gullhaug gård og hagen sør for bygget.
For å få en slik bredde på siktkorridoren må en trekantet snipp av byggelinja i nord for Nydalsveien
36 trekkes noe mer enn 16 m inn i vestre del.
Det er følgelig i partiet mellom de to siktsektorene, dvs. i høyhusets slagskygge, at nye bygninger bør
oppføres. Disse bygningene bør utformes på en slik måte med hensyn til plassering, bygningskropp,
volum og høyder at skyggevirkningene på eiendommen Gullhaug (77/347) ikke øker sammenholdt
med hva den planlagte bygningsmassen i Gullhaug Torg 2 A alene vil gi av skyggevirkning.
På reguleringskartet over har vi antydet to mulige felt for oppføring av ny bygningsmasse, lagt inn
med fotavtrykk på henholdsvis 510 m2 og 245 m2. Hvorvidt feltene kan gjøres større, eventuelt bør
reduseres i størrelse, må vurderes nærmere.
For partiet mellom de to siktsektorene er en karréstruktur helt uegnet, men her går det kanskje an å
trekke veksler på de volumalternativene som forslagsstiller tidligere har vurdert. Tre av dem gjengis
under. Kanskje de to byggene mellom høyhuset og Gullhaug gård i alternativet til venstre kunne være
noe å videreutvikle ved å etterape høyhusets bygningskropp, men ikke høyhusets volum og høyde.
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For den gjenværende nordre delen av karrébebyggelsen er alternativet til venstre mindre egnet, og
det er også et poeng i seg selv å bryte med strukturen for byggene som ligger på aksen fra Gullhaug
gård til høyhuset og Akerselva. Karreen på alternativet i midten blir i minste laget med tanke på sol
og utsyn for beboerne, og spesielt om sørveggen skyves 6 m inn i gårdsrommet slik vi har foreslått.
En terrassert løsning à la alternativet til høyre, der karreen åpnes mot vest samtidig som nordre og
søndre fløy trappes ned mot vest, fremstår da som et mer interessant alternativ. Og dette desto mer
som denne bygningen med tiden vil bli liggende helt ut mot Akerselva, dvs. får utsyn til Akerselva og
den vernede Redskapsfabrikken når Riksteatret rives noen tiår fram i tid. Jf. illustrasjonen under der
forslagsstiller har lagt inn noen av arealformålene fra plankartet i KDP Akerselva miljøpark, herunder
traseen for Akerselva, på et kart som viser dagens bygningsmasse og gatestruktur (dok. 13, fil 3, s. 9).
Ser man for seg at bygget får en levetid på 50–80 år, noe det bør av miljø- og ressurshensyn, og ikke
rives alt etter 30 år slik det nå ligger an til for dagens bygg i Gullhaug Torg 1, kan det være vel verdt å
skreddersy prosjektet med tanke på situasjonen der Riksteatret er revet og Akerselva gjenåpnet.
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Som det fremgår av forslagsstillers illustrasjon på forrige side, havner fasaden for ny bygningsmasse
i Gullhaug Torg 1 svært nær Akerselva, faktisk så nær som kun 12 m fra elva dersom fasaden legges i
forlengelsen av planlagt fasadeliv langs østsiden av resten av gata Gullhaug Torg. Og der bør i
utgangspunktet fasaden egentlig legges. Dette er 8 m nærmere enn det Kommuneplan 2015 tillater.
Til oppstartsmøtet for Gullhaug Torg 1 uttalte derfor Vann- og avløpsetaten følgende (dok. 3, s. 2):
Vi minner om retningslinjene til kommuneplanens § 13.3 vedrørende byggefrie soner langs
vassdrag. Dette er fremhevet i gjeldende byrådsplattform, hvor det står at byrådet ikke vil
tillate nye bygg i de byggefrie beltene på 20 meter langs hovedvassdrag, og 12 meter langs
sidevassdrag.
Ved behandlingen av detaljreguleringsforslaget for Gullhaug Torg 2 A i 2020 valgte det rødgrønne
byrådet dessverre å bryte sin egen rykende ferske byrådserklæring fra oktober 2019 og tillot Avantor
å plassere et 70 m høyt bygg ute i Akerselvas historiske løp, og tillot det å krage ut over to av dagens
fire smale kulverter for elva helt nede på bakkeplan, dvs. rett over kulvertenes tak. Dette var et svært
alvorlig tilbakeslag for arbeidet med å gjenåpne Akerselva, som verken byrådet, PBE eller Avantor har
kunnet fortelle hvordan man skal kunne gjøre noe med i fremtiden.
Selv om Oslo kommune har som mål at elver og bekker skal gjenåpnes i sine historiske løp så sant det
er mulig, så er det noen ganger nødvendig å legge om den historiske traseen dersom en elv eller bekk
skal kunne gjenåpnes. På plankartet i KDP Akerselva miljøpark, som gjengis under, ble det lagt inn en
tekst i tilknytning til det midterste av de tre rosa feltene ute i elva, en tekst som var ment å gjelde for
elvepartiet med de tre rosa feltene, dvs. i partiet langs Redskapsfabrikken og under Riksteatret:
«Elveløpet legges om og åpnes». Langs nordre del av Redskapsfabrikken er elva for lengst lagt om,
dvs. lagt nærmere Redskapsfabrikken, og dessverre samtidig også gjort smalere. Under Riksteatret
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vil elveløpet ikke kunne legges om før Riksteatret (Gullhaug Torg 2 B) rives, ettersom bygningen er
fundamentert på de fire smale kulvertløpene. De fire vannløpene, de tre innvendige kulvertveggene
og de to ytterste kulvertveggene er ikke bredere enn 11 m til sammen, og ligger under Riksteatret
innenfor det 12 m brede feltet som vi har lagt inn på reguleringskartet under med buede sorte linjer.

Når Riksteatret rives og Akerselva kan gjenåpnes, ønsker vi å åpne elva i en bredde på minst 20 m, jf.
at elva på denne strekningen historisk sett har hatt en bredde på både 25 og 30 m i enkelte partier.
Når elvekulvertene fjernes, vil mesteparten av breddeutvidelsen kunne tas på østsiden av kulvertene
under Riksteatrets søndre del og på vestsiden av kulvertene under Riksteatrets nordre del, jf. de to
buede grønne linjene som vi har lagt inn med en innbyrdes avstand på 20 m på reguleringskartet.
Som det fremgår av kartet, vil Akerselva da kunne gjenåpnes i en avstand av 20 m fra fasadelivet til
Gullhaug Torg 1. Haken ved det hele er at det kun blir 16 m fra elva til Redskapsfabrikkens østhjørne.
Men siden dette er en historisk bygning og det dreier seg om et svært kort parti, er det til å leve med.
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At avstanden fra Akerselvas historiske løp til fasadelivet for Gullhaug Torg 1 på det smaleste er helt
nede i 12 m, er følgelig ikke noe stort problem. Det er spørsmålet om hvordan i all verden man skal
få åpnet elva videre sørover under Avantors høyhus når det 70 m høye bygget først er oppført,
som er den harde nøtta som verken byrådet, PBE eller Avantor egentlig har forsøkt å knekke.
Til oppstartsmøte for Gullhaug Torg 1 uttrykte Vann- og avløpsetaten bekymring for at planforslaget,
«sammen med den vedtatte plan for Gullhaug torg 2A, vil umuliggjøre en fremtidig gjenåpning av
Akerselva ved Gullhaug torg. Vi er også bekymret for at planene vil hindre en mulig framtidig
kapasitetsutvidelse av elvekulverten» (dok. 3, s. 2). Til oppstartsmøtet ga også Bymiljøetaten uttrykk
for den samme bekymringen (dok. 8, s. 2):
Vi er bekymret for at denne planen kan være til hinder for muligheten til å gjenåpne
Akerselva, eventuelt utvide kulverten. Akerselva er ett av byens største og viktigste vassdrag.
Som i vår uttalelse til Gullhaug torg 2A, fraråder vi å tillate ny utbygging som kan hindre eller
vanskeliggjøre en fremtidig gjenåpning av Akerselva, eller som kan være til hinder for
vedlikehold eller utbedring av elvekulverten. Vi deler VAV sin bekymring for at planforslaget,
sammen med den vedtatte plan for Gullhaug torg 2A, vil umuliggjøre en fremtidig gjenåpning
av Akerselva ved Gullhaug torg. Vi deler også VAV sin bekymring for at planene vil hindre en
mulig fremtidig kapasitetsutvidelse av elvekulverten.
Det er åpenbart at planforslaget for Gullhaug Torg 1 reduserer mulighetsrommet for å gjenåpne
Akerselva, men det er en håpløst dårlig løsning for elva som forsvinner, med mindre man ser for seg
at gata Gullhaug Torg enten kan fjernes langs vestsiden av eiendommen Gullhaug Torg 1 eller legges
om og inn på denne eiendommen slik at hele gatebredden kan frigjøres til gjenåpning av Akerselva.
Med omgjøringen av gata Gullhaug Torg til offentlig vei og ny bygningsmasse i Gullhaug Torg 1 burde
det bli tydelig for alle at den gjenåpningsmuligheten som reelt sett gjenstår, er å åpne Akerselva over
Gullhaug Torg 2 B når Riksteatret rives en gang i fremtiden. Alle krefter bør samles om den løsningen.
Bymiljøetaten uttrykker bekymring for manglende mulighet til å utvide dagens elvekulvert og for
at flomveien «kan medføre fare for liv» (dok. 21). Vi er sterkt bekymret for det samme og tok opp
denne alvorlige tematikken i brev av 17. november 2020 i byggesaken for Gullhaug Torg 2 A (PBEsak 201903656, dok. 30). Som PBE understreker i område- og prosessavklaringen til oppstartsmøtet
for Gullhaug Torg 1 (dok. 14, fil 2, s. 38): «Det er viktig at vurderingen av flomrisiko og tiltak er sett i
et områdeperspektiv for å bidra til at Nydalen er flomsikret.»
Vi er sterkt bekymret for den manglende kvaliteten på byrommene i planen for Gullhaug Torg 1, og
ikke minst for at siktkorridoren til Gullhaug gård i KDP Akerselva miljøpark, som Avantors høyhus i
Gullhaug Torg 2 A vil blokkere fullstendig, ikke er kompensert med noen ny siktkorridor til gården,
og ikke engang med en siktsektor fra Gullhaug gård ned til torget mellom Torgbygningen i sør og
høyhuset i nord, dvs. til resttorget Gullhaug torg etter oppføringen av Avantors 70 m høye bygning.
Det er ikke korrekt som PBE skriver, at planforslagets tverrforbindelse gjennom karrébebyggelsen
vil «gi siktlinje fra Gullhaug gård mot Gullhaug torget» (dok. 14, fil 2, s. 34). PBE skriver at «særlig
siktlinjene/romforløpene over planområdet mot Gullhaug gård må ivaretas, jf. KDP 4 Akerselva
miljøpark» (s. 23), at «siktlinjen mellom Gullhaug gård og Gullhaug torg bør styrkes», og at det er
«viktig at denne siktlinjen forsterkes» i denne planen» (s. 36). Som vi har dokumentert i dette
brevet, er ikke noe av dette så langt fulgt opp i denne plansaken.
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Avantor må nå ta ansvaret for å gjennomføre den byreparasjonen som er helt nødvendig i dette
området når et høyhus skal bygges ute i Akerselvas historiske løp og samtidig beslaglegge nesten
hele den nordre delen av Gullhaug torg.
Avantor bør trekke bygningsmassen tilbake slik at den nordre siktsektoren som vi har lagt inn på
reguleringskartet, kan virkeliggjøres i sin fulle bredde når Riksteatret rives en gang i fremtiden.
Avantor bør også følge opp hovedregelen i KDP Akerselva miljøpark om en gesimshøyde på 3 etasjer
mot Akerselva på strekningen fra Nydalen Bruks vei i nord til Kristoffer Aamots gate i sør (denne
retningslinjen burde for øvrig vært omtalt på s. 7 i område- og prosessavklaringen), ved å bygge kun
i 3 etasjer ut mot gata Gullhaug Torg og Akerselva langs den nordre delen av eiendommen Gullhaug
Torg 1, dvs. i hele partiet langs Riksteatret. Byggehøyden kan gradvis økes opp mot Gullhaugveien i
øst. Til gjengjeld bør Avantor kunne få lov til å bygge i 6 etasjer helt ytterst mot den oppstrammede
gata Gullhaug Torg i slagskyggen bak sin egen 70 m høye bygning, så lenge bygningsmassen plasseres
innenfor de to siktsektorene fra Gullhaug gård som vi har lagt inn på reguleringskartet.
PBE bør sørge for å samordne planprosessene for Gullhaug Torg 1 og Nydalsveien 36–38 slik at
siktkorridoren på sørsiden av bygningsmassen i Gullhaug Torg 2 A, fra Akerselva opp til Gullhaug
gård og hagen sør for bygget, får en bredde på 25 m, og dermed samtidig sikrer at den søndre
siktsektoren som vi har lagt inn på reguleringskartet, fra Gullhaug gård ned til Gullhaug torg og
Akerselva, kan bli virkelighet.
Gjennom rekkefølgekrav og utbyggingsavtale må det sikres et vesentlig bidrag fra Avantor til å
realisere en stor park på hele eiendommen Sandakerveien 113–119.
Vennlig hilsen
Oslo Elveforum
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