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SUPPLERENDE INNSPILL OM TURVEI VED OPPSTART AV PLANARBEID FOR KJELSÅSVEIEN 160
I innspillsbrev om Kjelsåsveien 160 av 7. desember 2020 foreslo Oslo Elveforum og Miljøforeningen
Akerselvas Venner å utvide planområdet slik at det også omfatter deler av friområdet, for å sikre gode
traseer for turvei og turstier. Vi la vi inn vårt forslag til avgrensning av det utvidete planområdet på
gjeldende reguleringskart for dette partiet langs Akerselva, og la også inn klopper over tre bekkesig for
dagens gangtråkk langs østbredden. På kartet, som gjengis under, la vi ikke inn traseen for vårt forslag
til ny turvei øst for elva, men viste deler av traseen for turveien med gul farge på side 4 i vårt brev.

Utgangspunktet for vårt forslag til turveitrasé langs østsiden av Akerselva på denne strekningen er at
det ikke er turvei langs vestsiden av elva sør for Kjelsåsveien, og heller ikke bør bli det av hensyn til det
rike naturmangfoldet i vegetasjonsbeltet langs vestsiden. På østsiden ble samtidig planskilt kryssing
under veibrua for Kjelsåsveien regulert allerede i 1978, jf. innregulerte 5 m brede gang- og sykkelvei på
kartet over. Traseen oppstrøms brua og under selve brua er så godt som ferdig opparbeidet allerede.
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Under har vi lagt inn hele traseen for vårt forslag til ny turvei, dvs. ikke bare den delen som vi viste med
gul farge på side 4 i innspillsbrevet av 7. desember 2020, med en bredde på ca. 3,5 m på temakart T4
Naturmiljø i Kommuneplan 2015 på strekningen fra oppstrøms veibrua til sørspissen av eiendommen
Kjelsåsveien 162. Turveien bør forlenges videre sørover i eksisterende trasé for nåværende brede tursti
ned til østre bruhode for planlagt gangbru over Akerselva i forlengelsen av allmenningen ned mot elva
fra Frysja torg. Jf. VPOR Frysja og det foreløpige plankartet for Frysjaveien 31 som vi gjenga på side 3
i innspillsbrevet. Fra det østre bruhodet for gangbrua bør den nye turveien fortsette sørover i samme
trasé som dagens brede tursti, dvs. gå under bruspennet for den nye gang- og sykkelbrua, for deretter
å løpe sammen med eksisterende turvei der tursti og turvei i dag møtes.

Av temakart T4 fremgår det at vårt forslag til trasé praktisk talt i sin helhet ligger utenfor området hvor
det er registrert naturverdier med regional verdi (B-områder). I slike områder skal det foreligge særlige
grunner for å tillate tiltak som kan forringe naturverdier, og verdifull vegetasjon og trær skal sikres ved
regulering, jf. bestemmelsene i § 7.6 i Kommuneplan 2015. Av retningslinjene til § 7.6 fremgår det bl.a.
at naturverdiene skal være grundig utredet og vurdert før tiltak eventuelt tillates i et B-område, og at
det i så fall skal gjennomføres avbøtende tiltak for å forebygge skade på naturforekomsten. Trær med
stammeomkrets over 100 cm skal søkes bevart, og tiltak bør ikke skade røtter og krone eller redusere
vekstvilkårene for slike trær.
Den lille snippen av B-området som berøres av vårt forslag til turveitrasé, er allerede regulert til gangog sykkelvei, og som nevnt i 5 m bredde. Ved befaring har vi kunnet konstatere at det også i praksis er
helt uproblematisk å føre fram turveien her i en bredde på 3,5 m. Det er ingen trær som må felles, og
partiet, dvs. den regulerte gang- og sykkelveien, har allerede et relativt fast dekke, fritt for vegetasjon.
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Etter den planskilte kryssingen under veibrua har vi måttet knekke turveien kraftig østover for ikke å
komme inn i B-området videre sørover. Akkurat der hvor vi har lagt turveien, er det et bredt, flatt og
åpent parti, uten trær, hvor det allerede i dag går en tydelig sti (stiplet av kommunen på kartet på s. 1)
i retning av rømningstrappa fra den underjordiske garasjen på torget. Ved byggingen av garasjen ble
det anlagt en skråning på elvesiden av den, slik at det er relativt bratt det siste partiet opp til rømningstrappas overbygg. Overbygget ligger så langt ut mot Kjelsåsveien at det blir nødvendig å fjerne både
overbygg og trapp når Kjelsåsveien skal utvides på sørsiden for å få plass til sykkelfelt og fortau.
Som det fremgår av det forstørrede T4-kartet under, har sonen som ikke er avmerket som B-område,
en bredde på 12 m langs sørsiden av Kjelsåsveien. Her er det en bratt skråning opp mot Kjelsåsveien,
nærmest med en hel skog av trær i et 5–7 m bredt belte langs veien, slik at det å legge turveien noe
nærmere Kjelsåsveien enn dagens stitrasé, er uaktuelt. Selv om Kjelsåsveien her eventuelt kun utvides
med 5–6 m i bredden når vei (og veibru) skal utvides mot sør for å gi plass til sykkelfelt og fortau, vil en
rekke trær i skråningen måtte felles. Det er nesten så en kan mistenke at vegetasjonsbeltet nærmest
veien ikke er blitt tilkjent regional verdi som B-område for å gjøre breddeutvidelsen av veien enklere.

Som det fremgår av kartet over, er det ikke bredt nok mellom utviklingsområdet H810_ og B-området
videre sørover til å legge en 3,5 m bred turvei i den smale tarmen mellom de to områdene uten å legge
beslag på deler av B-området. Den bratte skråningen inn mot garasjen måtte også ha vært planert.
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Som det fremgår av temakart T4 på side 2 i dette brevet, og av illustrasjonen på s. 4 i innspillsbrevet
vårt av 7. desember, valgte vi derfor å lede turveien videre sørøstover og inn på selve Stillatorget, for
deretter å knekke den sørover ut mot og langs yttersiden, dvs. vestsiden, av parkeringskjelleren, dvs.
å legge turveien der hvor det i dag er overflateparkering på garasjetaket ut mot regulert friområde.
Til vår glede ser vi nå at Bymiljøetaten har tenkt i de samme baner som oss, noe vi ikke var klar over
ved innsendelsen av vårt innspillsbrev ettersom BYMs uttalelse av 4. desember 2020 først senere ble
tilgjengelig på PBEs saksinnsyn. Under gjengir vi BYMs illustrasjon og omtale av den (dok. 36, s. 3):
Det går i dag en gruset tursti fra eksisterende turvei langs Akerselva til eksisterende
parkeringsplass. Vi mener dere bør vurdere å videreføre eller synliggjøre denne turstien slik
at også de som ikke er lokalkjent finner frem:

Det er imidlertid svært viktig at denne forlengelsen ikke går på bekostning av skogen. Stien
må legges på en strekning som i dag er asfalt og må ikke medføre terrengbearbeiding slik at
det blir utfylling mot elva. Det er relativt bratt fra avslutningen av asfaltparkeringen og ned
mot elva allerede. Det er derfor behov for en liten buffersone mot den eksisterende kantvegetasjonen. Vegetasjon også på østsiden av stien og mot bebyggelsen ville vært positivt.
Både BYM og vi ser med andre ord for oss at turstien/turveien legges på areal «som i dag er asfalt»
langs vestsiden av Stillatorget. Ettersom taket over betongkjelleren her ligger så høyt som på kote
140,75 har vi ønsket å fjerne parkeringsrekka ut mot friområdet ikke bare på terreng, dvs. på asfalten
på torget, men også i garasjekjelleren hvor gulvet ligger på kote 138,20. Ved å fjerne denne delen av
garasjekjelleren sikres tilstrekkelig fleksibilitet i høyden til å kunne føre fram turveien på en god måte
i det siste partiet inn mot selve torget etter at turveien har krysset under Kjelsåsveien (dvs. veibrua)
til sørsiden og er ledet sørøstover i retning torget. Jf. nærmere omtale av dette i vårt innspillsbrev.
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BYM ser for seg en videreføring og/eller synliggjøring av dagens tursti, noe som i seg selv vil føre til
at forbindelsen blir brukt mer enn i dag. Som beskrevet i vårt innspillsbrev vurderer vi at trafikken på
turstien vil øke såpass mye når gang- og sykkelbrua, og ikke minst gangbrua, over Akerselva lenger sør
blir bygd, at turstien helst bør opparbeides til ordinær turveibredde. Etter vårt syn er det heller ikke
en optimal løsning at turstien/turveien etter å ha fått økt trafikk, fortsatt skal gå innunder beboernes
balkonger i forlengelsen av de to røde strekene på fotoet på forrige side, dvs. på det som i dag er et
smalt hellelagt parti på ei litt bredere stripe gressplen eid av Sameiet Stillatorget i Kjelsåsveien 162.
Det vil kunne oppleves som ubehagelig og invaderende, jf. at dette i praksis også vil bli sykkelveien til
og fra skolen for en del elever på kommende Frysja skole (som for øvrig bør få navnet Brekke skole,
eventuelt Svensenga skole). Mange turgåere vil også kvie seg for å gå inn på det som oppfattes som et
privat område, og jo også er det.
Vi har sett på dagens trasé som en nødløsning som bør avvikles dersom det lar seg gjøre å føre
turstien/turveien ut igjen i friområdet på en god måte, og har foreslått å gjøre dette omtrent ved
enden av dagens asfalterte torg, dvs. rett før forbindelsen forsvinner inn under de private balkongene
til beboerne i den sekskantede boligblokka. Jf. at denne delen av friområdet ikke er registrert som et
område med regional verdi, dvs. ikke som et B-område.
Det er imidlertid ikke utenkelig at beboerne i Sameiet Stillatorget kan være av den oppfatning at det
er like greit at turveien ligger under balkongene, hvor turveien er lite synlig, som at turveien legges i
friområdet rett på utsiden av eiendomsgrensen, hvor den vil legge beslag på deler av friområdet og
samtidig bli langt mer synlig fra balkongene. Jf. at ingen beboere har vinduer i første etasje ettersom
alle boligene ligger i 2.–4. etasje, mens det er dagligvarebutikk i første etasje.
Forslagsstiller bør kontakte Sameiet Stillatorget for å få deres syn på dette. Vi vil anta at gressplenen
med hellene er et område av deres eiendom som i praksis ikke benyttes til opphold av beboerne, dvs.
kun som gangpassasje, dvs. på samme måte som alle andre bruker denne delen av sameiets eiendom.
Her vil det være aktuelt å fjerne hellene og mesteparten av gressplenen for å etablere et fast dekke,
som ikke nødvendigvis må være grus, slik at turveien får en bredde på 3,0–3,5 m, dvs. i praksis legger
beslag på hele det 4 m brede beltet mellom byggets fasadeliv og eiendomsgrensen, dersom turstien/
turveien skal gå her i fremtiden.
Innspillene fra Sameiet Stillatorget som er journalført på saken hos PBE, etterlater for øvrig et inntrykk
av at forslagsstiller ikke har samordnet planinitiativet med sameiet. Jf. at Sameiet Stillatorget ikke er
en ordinær nabo til planområdet, men faktisk eier den ene av de to bebygde eiendommene som ligger
innenfor planområdet. Dette burde tilsi en mer samordnet planlegging av området. Jf. her også at de
to eiendommene Kjelsåsveien 160 og 162 samlet er definert som et utviklingsområde i Kommuneplan
2015, noe som ikke bare tilsier, men faktisk også forutsetter felles planlegging etter § 11.2, pkt. 1 a–g.
Dersom enden på visa blir at turstien/turveien nordfra ledes ut igjen i friområdet før den første av
balkongene som ligger langs byggets vestside, vil dette være krevende rent høydemessig dersom den
ytterste delen av garasjekjelleren ikke fjernes.
På forslagsstillers skisse av det reviderte prosjektet med et bruksareal på 6 820 m2 BRA, som vi gjengir
på neste side, har vi lagt inn begge variantene, prikket løsningen under balkongene med sort farge og
vist løsningen i friområdet med heltrukken sort linje.
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På skissen har vi i partiet opp mot Kjelsåsveien samtidig vist en mulig løsning der turveien ligger inne i
friområdet på en lengre strekning enn på kartet på s. 2. På mesteparten av denne strekningen går det
allerede i dag en gangsti som folk benytter når vannstanden i elva er for høy til å kunne benytte stien
helt ute ved elvebredden. Vi har lagt den justerte turveitraseen slik at det ikke blir nødvendig å felle
noen trær, og har derfor ført den inn på torgarealet der hvor det ikke lenger er mulig å føre den videre
sørover uten at turveien kommer i konflikt med trærne i friområdet.
Plasseringen av trær på forslagsstillers prosjektskisse er med andre ord ikke i samsvar med nåværende
situasjon i friområdet, og den ca. 1,5 m brede gangstien som av forslagsstiller er lagt inn på skissen fra
nord til sør gjennom friområdet, vil ikke kunne opparbeides slik som vist uten å gjøre betydelig skade i
dette B-området med regional verdi. Den må i så fall legges om slik at den følger det gangtråkket som
folk i dag benytter ved stor vannføring og tilhørende høy vannstand, fra der hvor tråkket grener av fra
vår justerte turveitrasé og fortsetter videre sørover.
Dette gangtråkket krysser i dag kun det søndre av de tre bekkesigene hvor vi i brevet av 7. desember
2020 foreslo klopper, dvs. over den lille bekken hvor vi anbefalte ei kort trebru i stedet for dagens to
betongrør. Vi inspiserte de tre aktuelle stedene for klopper ved en vannføring på 5 m3/s og har nå
inspisert dem også ved en vannføring på 10 m3/s. I motsetning til hva vi trodde etter første befaring,
vil det ikke være realistisk å anlegge klopper over de to nordre sigene slik at gangstien helt ute ved
bredden kan brukes også ved en vannføring på 10 m3/s, ettersom kloppene da i praksis vil måtte bli
lange bruer over store viker med vann og må dimensjoneres deretter. Å droppe de to nordre kloppene,
og nøye seg med ei kort bru helt i sør, er antakelig en bedre løsning. Den vil fange opp alle som fortsatt
vil velge å gå inn i området fra sør langs selve elvebredden, og lede dem vekk igjen fra bredden ved høy
vannstand og inn på turveien uten ytterligere tilrettelegging av gangstien og tråkket enn den 2–3 m
lange trebrua, som vi gjerne ser at utstyres med rekkverk.
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For turveien er den justerte turveitraseen som vi har lagt inn med sort, en bedre løsning enn løsningen
vi skisserte på temakart T4 Naturmiljø på side 2 i dette brevet. Den nye løsningen vil samtidig føre til at
færre velger gangstien langs elvebredden enn om turveien føres rett inn på torget etter den planskilte
kryssingen under veibrua. Uansett valg av turveitrasé, dvs. så lenge turveien sikrer nærkontakt med
elva i det flotte partiet under og rett oppstrøms og nedstrøms veibrua, dvs. føres fram med en planskilt
løsning under Kjelsåsveien, så vil etableringen av turvei føre til at færre tar seg fram i det mest sårbare
vegetasjonsbeltet langs bredden enn i dag. Da får de nemlig et bedre alternativ.
Problemet med den justerte traseen for turveien som vi har lagt inn på forslagsstillers prosjektskisse på
forrige side, er at også den er lagt i området som i det minste inntil nå har vært vurdert å ha status som
B-område, dvs. å ha regional verdi. Traseen må følgelig optimaliseres dersom den skal være et reelt
alternativ til traseen i partiet mellom B-området og Kjelsåsveien.
Vi ber om å bli varslet når forslagsstiller skal kartlegge naturverdiene i planområdet for å utarbeide
den naturmangfoldsrapporten som må foreligge før planforslaget legges ut til offentlig ettersyn, slik
at vi kan få være til stede under kartleggingen av naturverdiene og drøfte den optimale plasseringen
av en eventuell turvei i nåværende B-område med forslagsstillers arborist/naturbiolog.
Vi oppfordrer forslagsstiller til å fjerne den eldste delen av dagens underjordiske garasjeanlegg, dvs.
garasjebiten med tosidig parkering lengst vest på torget, i det minste parkeringsrekka lengst ut mot
elva, slik at dette partiet kan omreguleres til friområde, herunder benyttes til etablering av turvei.
Ved å fjerne mer enn ei 5 m bred stripe av garasjeanlegget vil det samtidig bli lettere å etablere den
vegetasjonen på østsiden av turstien/turveien som BYM ønsker, og dermed oppnå en bredere buffer
og en bedre terrengbearbeiding mot eksisterende friområde, dvs. utvide dagens friområde. I tillegg til
5-metersbeltet, som helst bør økes i bredden til 7–8 m på mesteparten av strekningen, er det spesielt
ønskelig at en trekantet snipp av utviklingsområdet ytterst mot selve odden i Akerselva omreguleres til
friområde, dvs. partiet ut mot fotgjengerfeltet og dagens rømningstrapp fra garasjen.
Når bruksarealet på 6 820 m2 BRA i forslagsstillers reviderte planforslag skal reduseres, fortrinnsvis
med 4 291 m2 BRA, dvs. ned til de 2 529 m2 BRA som gjør at områdeutnyttelsen for utviklingsområdet
som helhet, dvs. for de to eiendommene Kjelsåsveien 160 og 162, bringes i samsvar med retningslinjen
til § 11.2 i kommuneplanen, dvs. blir 100 %, vil det være naturlig å fjerne de to nordvestre blokkene på
forslagsstillers skisse, slik vi har gjort ved å krysse dem ut med rødt på skissen på forrige side.
Jf. PBEs påpeking av viktigheten av å beholde tilnærmet samme torgstørrelse som i dag. Dette grepet
vil samtid sikre tilnærmet samme utsyn mot nord som nå for beboerne i Sekskanten i Kjelsåsveien 162.
Med all ny boligbebyggelse i østre del av planområdet bør innkjøring til nytt garasjeanlegg legges i øst,
også til underjordisk parkering for alle kunder til butikkene på Stillatorget. Å velge å opprettholde den
eldste, dvs. den vestre delen av dagens underjordiske garasje, som også har lav innvendig høyde, ville
gjøre det nødvendig med en lang tilførselsvei til garasjen under terreng for å kunne separere trafikken
på det fremtidige torget, og gi lang gangavstand fra garasjeplassene i vest til de nye leilighetene i øst.
Med bygg i 4 etasjer vil de gjenværende 4 boligblokkene, dvs. blokkene som vi har tydeliggjort med
gult på skissen, alene ha et tilstrekkelig bruksareal til å gi en områdeutnyttelse på 100 % innenfor
utviklingsområdet. Etasjeantall og gesimshøyder er lagt inn med sort av oss på forslagsstillers skisse.
Gesimsangivelsene for de fire blokkene er tilpasset dagens nivå på underliggende terreng.
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Velger en å utvide det gule feltet med 2–3 m mot nordvest, dvs. litt inn i den første av de to blokkene vi
har krysset ut, vil det alene være nok til å kunne redusere høyden på boligblokka nærmest Sekskanten
fra 4 til 3 etasjer og fortsatt oppnå den samme utnyttelsen. For utsikten til beboerne i småhusområdet
øst for planområdet vil det være en fordel, og også for beboerne i Sekskanten. Jf. at sistnevnte bygg
kun har to etasjer over terreng mot øst, men fire etasjer over terreng mot torget.
Selv bygg i 4 etasjer er høyere enn det den juridisk bindende bestemmelsen i KDP Akerselva miljøpark
tillater i dette området. Jf. den nærmere omtalen av dette på s. 10–12 i vårt brev av 7. desember 2020.
På det overordnede plankonseptet fra «Områdeanalyse Frysja industriområde» som vi gjengir under,
har vi tydeliggjort utviklingsområdet Kjelsåsveien 160 og 162 med bred sort kontur og lagt inn tallet 2
innenfor konturlinjene for å synliggjøre at dette området ville ha vært angitt som «et område med lav
tetthet mot friområde – 2–3 etg.», dersom odden øst for elva hadde vært inkludert i områdeanalysen.

Her ligger til overmål også hovedturveien langs Akerselva i et friområde på innsiden av eiendommene
Kjelsåsveien 160 og 162, men dessverre i litt for stor avstand til Akerselva. Det er derfor det er så viktig
med en ny turvei langs østsiden av Akerselva på denne strekningen, en turvei med planskilt kryssing
av Kjelsåsveien som gjør forbindelsen opp til gang- og sykkelbrua over elva rett oppstrøms veibrua og
videre i retning Brekkekrysset, Lytterveien og Radioveien vesentlig kortere enn via dagens hovedturvei.
I innspillsbrevet av 4. desember 2020 uttrykker Bymiljøetaten bekymring for denne hovedturveien og
understreker at forslagsstiller ikke må «forringe attraktiviteten på hovedturveien langs Akerselva».
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Bymiljøetaten skriver videre (dok. 36, s. 1):
På østsiden og delvis gjennom planområdet går hovedturveien langs Akerselva, en av Oslo
sine mest populære turveier. Det er svært viktig at tiltaket ikke forringer attraktiviteten og
det grønne preget langs denne turveien. BYM anbefaler derfor at deler av planområdet blir
regulert til turvei, for å oppnå en større bredde på turveien.
Det sammenhengende turveinettet har mange steder i Oslo måttet vike for utbyggingsinteresser. Det har blitt færre, mer fragmenterte og langt smalere turveikorridorer enn det
som var planlagt. Det er derfor viktig at ikke også denne utbyggingen får en utforming som
går på bekostning av turveinettet.
I henhold til retningslinje i kommuneplanen og Miljødirektoratets veileder «Planlegging av
grønnstruktur i byer og tettsteder» bør nye turdrag ha en bredde på 30 meter. På deler av
strekningen langs planområdet er turveireguleringen nokså smal (ca 20 meter). Vi må i det
minste ikke innsnevre og forringe kvaliteten på de turdragene som eksisterer i dag.
Turveinettet i Oslo har mange viktige funksjoner. Turveiene skaper sammenheng i Oslos
grønnstruktur. Turveiene er både ferdselsårer og transportkorridorer for myke trafikanter.
De er også viktige rekreasjonsområder i seg selv. De er arenaer for urbant friluftsliv og fysisk
aktivitet, og representerer gjennom dette et betydelig positivt bidrag til befolkningens helse
og velvære. I tillegg gir turveiene levesteder for planter og dyr, og er transport- og spredningskorridorer for disse.
Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner er hjertens enige i alt dette. En rekke tidligere
regulerte turveier og gang- og sykkelforbindelser er aldri blitt realisert, eller kun stykkevis og delt. Det
gjelder ikke minst mange av de gang- og sykkelveiene som ble lagt inn på plankartet for KDP Akerselva
miljøpark da kommunedelplanen ble vedtatt i 1990.
For partiet fra Myrabrua til Treschows bru gjennomgikk vi for to år siden systematisk alle plansakene
siden 1990 der regulerte gang- og sykkelforbindelser i KDP Akerselva miljøpark ikke er blitt fulgt opp.
Dette fikk byrådet til å love at tematikken knyttet til manglende realisering av gangforbindelser skal
«vurderes nærmere i forbindelse med en kommende vurdering av muligheter for styrking av kommunedelplan for Akerselva, i forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel» (Byrådssak 19/19).
For hovedturveien langs sørøstsiden av Kjelsåsveien 160 og 162 er vi ikke like bekymret som BYM. Vi
regner med at den blir supplert med en gangvei som grener av inn i partiet mellom Sekskanten og ny
bygningsmasse og fortsetter ned til Stillatorget på terreng. På elvesiden av de to eiendommene er vi
derimot sterkt bekymret for at det heller ikke nå vil komme noen turvei.
Den planskilte kryssingen under veibrua for Kjelsåsveien ble regulert inn for 42 år siden. Da gjeldende
reguleringsplan av 2005 for Kjelsåsveien 160 og 162 lå ute til offentlig ettersyn i 2004, ba et enstemmig
bydelsutvalg i Bydel Nordre Aker forgjeves om «at det innreguleres en gang- og sykkelvei langs elven
forbi planområdet for å få en planfri trasé forbi Kjelsåsveien», og i innspillet til oppstartsmøtet uttalte
et enstemmig bydelsutvalg for ett år siden at «det må sikres en god offentlig sti/turveiforbindelse langs
elva dersom dette er forenelig med vernehensyn» (dok. 14).
Vi håper at alle, både forslagsstiller, PBE og BYM, vil bidra til at denne turveiforbindelsen kan fjernes
fra den lange lista over viktige turveier og gang- og sykkelveier langs byens vassdrag som det aldri er
blitt noe av.
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La oss starte med en felles befaring for å bli enige om hva som er den optimale traseen for turveien,
og avslutte det hele med å sikre at denne turveiforbindelsen realiseres gjennom rekkefølgekrav i den
nye detaljreguleringsplanen og utbyggingsavtale mellom kommunen og forslagsstiller.
Vennlig hilsen
Oslo Elveforum

Miljøforeningen Akerselvas Venner

Per Østvold (sign.)
leder

Are Eriksen (sign.)
leder

