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TRESCHOWS GATE 16 – DISPENSASJONSFORHOLD I BYGGESAKEN FOR BENTSEBRUA SKOLE 
 

Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner var sentrale aktører i prosessen i forkant av 

Oslo bystyres vedtak av detaljreguleringsplanen for Treschows gate 16 (S-4993). Vi var særlig opptatt 

av byggehøyder, byggeavstand til Akerselva og etablering av turvei i friområdet langs elvebredden. 

 

Vi tok for gitt at tiltakshaver lojalt ville følge opp plankart og planbestemmelser i S-4993 etter at PBE  

i forhåndskonferansen den 13. november 2018 «sterkt frarådet» Undervisningsbygg Oslo KF å søke 

dispensasjon fra bestemmelsene om maksimalt tillatt bruksareal i § 3.1 og maksimal høyde i § 3.2, og 

også frarådet at det ble søkt om dispensasjon fra ytterligere seks bestemmelser, samt bestemmelser 

om dokumentasjonskrav (PBE-sak 201817449, dok. 2). Vi fant derfor ingen grunn til å ta kontakt med 

tiltakshaver eller søker på daværende tidspunkt. 

 

Ny forhåndskonferanse ble avholdt 30. november 2020, og referatet av 11. desember 2020 fra denne 

er nylig lagt ut på saksinnsyn (202017220, dok. 4). Vi konstaterer at tiltakshaver to år etter de klare 

signalene fra PBE like fullt legger opp til å søke om en rekke dispensasjoner fra kart og bestemmelser. 

 

Siden presentasjonen av prosjektet (dok. 1, fil 4) ikke er tilgjengelig på nett, samtidig som det p.t. 

ikke er mulig å oppsøke PBEs lokaler for å se dokumentet der, nøyer vi oss her med noen foreløpige, 

men etter vårt syn likevel helt sentrale kommentarer til byggeprosjektet, basert på det beskjedne 

skriftlige materialet og de få illustrasjonene som tross alt er tilgjengelig på saksinnsyn hos PBE. 

 

Basert på to illustrasjoner alene, situasjonsplanen av 27. oktober 2020 (dok. 1, fil 7) og et udatert 

snitt (dok. 6, fil 3), kan vi allerede nå forskuttere følgende: 

 

Dersom prosjektet blir rammesøkt, og rammetillatelse gitt, med de høyder og den plassering av 

takoppbygg som er vist på disse to illustrasjonene, vil vi komme til å påklage PBEs vedtak. 

 

Vi synes det er riktig å varsle om dette, slik at tiltakshaver allerede nå kan velge å omprosjektere 

tiltaket og dermed unngå større forsinkelser. 

 

For et så viktig tiltak som en skole, bør Undervisningsbygg forsøke å unngå å havne i samme uføre 

som tiltakshaver på motsatt side av elva, der det ble søkt om på- og ombygging av eiendommen 

Bentsebrugata 13 F-J for snart 5 år siden, og hvor tiltaket så å si er ferdigstilt, uten at det foreligger 

noen gyldig rammetillatelse for tiltaket, etter at Fylkesmannen opphevet kommunens vedtak. 
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Teglverksbygningen (oppført 1850–51) etter Bentse Brug på dagens skoletomt – foto tatt ca. 1910 fra østsiden av Akerselva 

 

Den bindende bestemmelsen om byggehøyder og byrådets og bystyrets behandling av plansaken  

I referatet fra forhåndskonferansen 30. november 2020 står det blant annet følgende under avsnittet 

«Høyder» (dok. 4, s. 8): 

PBE viser til at høyden ble politisk avklart som følge av kommunedelplanen som legger krav 

om en siktsektor fra ulike steder langs Akerselva. Skoletomten ligger i en slik siktsektor. 

Følgende retningslinje fra Akerselva Miljøpark (KDP4) må sikres: 

Viktige utsyn og siktlinjer må sikres. 

Offentlig atkomst til overordnede utsiktssteder i og ved parken må sikres. Utsynet over 

parken og bylandskapet fra disse stedene må bevares, og ikke sperres av ny bebyggelse. 

Siktlinjer fra parken til viktige landskapstrekk og bygninger i omgivelsene må bevares. 

Det er derfor vanskelig å si noe om hvordan utfallet blir ved en søknad om dispensasjon  

fra dette kravet uten grundigere redegjørelse og saksbehandling. […] 

Etterskrift PBE: Det er vesentlig å se på siktsektorens avgrensning i KDP4, og redegjøre  

for ønsket plassering på taket sett opp mot denne. Siktsektoren ble vist på plankart i 

reguleringssaken, og PBE anbefaler å se på denne avgrensingen. 

 

Retningslinjen som siteres, gjelder for et ca. 2 660 dekar stort område, dvs. for hele planområdet 

som omfattes av KDP 4 Akerselva miljøpark (1990), dvs. for alle de 7 delområdene fra Markagrensen 

til Vaterland. Det er med andre ord et utall av siktkorridorer og siktsektorer som skal sikres ivaretatt 

gjennom denne retningslinjen. 

 

Fire siktsektorer innenfor det 2 660 dekar store området ble vurdert som så viktige at det ble 

utarbeidet juridisk bindende bestemmelser for dem i KDP Akerselva miljøpark. Byggegrensene 

i S-4993, dvs. hele den planlagte skolebygningen, ligger innenfor den ene av disse siktsektorene. 
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Den aktuelle rettslig bindende bestemmelsen i KDP Akerselva miljøpark lyder (s. 19): 

Fra standpunkt sydvest for Treschows gate 8, vist på kartutsnitt, skal utsyn mot fjorden 

bevares. Bebyggelsens høyde skal ikke overstige linje vist på foto. […] Unntak kan bare 

aksepteres dersom prosjektet innebærer vesentlige arkitektoniske kvaliteter og utsynet  

i hovedsak blir bevart. 

 

Fotoet i KDP Akerselva miljøpark (s. 19) gjengis under, med fototeksten fra planforslaget (s. 55): 

 

 
 

Standpunktet for fotoet sørvest for Treschows gate 8 er på kote 86. De vertikale linjene på fotoet 

angir siktkorridorens bredde, mens den horisontale linjen er lagt slik at utsynet til elvedalen, byen    

og sjøen bevares, dvs. slik at fjorden kan ses selv om den ligger helt nede på kote 0. 

 

Da planforslaget for Treschows gate 16 ble oversendt til politisk behandling 16. mai 2017, var maks 

gesimshøyde i PBEs anbefalte planalternativ, alternativ 2, kote 83,0, og tillatt bruksareal 11 500 m2 

BRA over terreng. I byrådssak 1/18 av 4. januar 2018 sluttet byrådet seg til PBEs vurderinger og 

konklusjon, dvs. anbefalte bystyret å vedta alternativ 2 med gesimshøyde kote 83 og 11 500 m2 BRA. 

 

I brev av 11. januar 2018 til byutviklingskomiteen, med merknader til byrådssak 1/18, støttet Oslo 

Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner byrådets argumentasjon for skole og et bredt 

friområde langs Akerselva på eiendommen, men fant ikke å kunne anbefale alternativ 2 slik det 

forelå, og anmodet byutviklingskomiteen «om å redusere både byggehøyden og byggevolumet i 

skoleforslaget før alternativ 2 vedtas». 

 

I brevet til byutviklingskomiteen foretok vi en grundig gjennomgang av den aktuelle bestemmelsen 

om maksimal byggehøyde i KDP Akerselva miljøpark, herunder også av to setninger i bestemmelsen 

som vi for forenklingens skyld ikke har gjengitt over. Vi viste til at byggehøydene i PBEs og byrådets 

alternativ 2 «er i strid med den bindende bestemmelsen om maksimal byggehøyde i KDP Akerselva 

miljøpark», og at det også vil være nødvendig å redusere bruksarealet for å etterleve bestemmelsen. 
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På PBEs plankart for alternativ 2 la vi med røde heltrukne linjer inn siktsektorens avgrensning og med 

rødstiplede koter og røde kotetall maksimale byggehøyder dersom bestemmelsen i KDP Akerselva 

miljøpark om maksimale byggehøyder skal etterleves. Plankartet gjengis under. 

 

 
 

Vi gjenga også PBEs fotomontasje fra planforslaget, der skolebygget var lagt inn med kote 81,0  

på fotoet på s. 3 i dette brevet (jf. at takoppbygg kun er tillatt på 5 % av takflaten opp til kote 83,0), 

og viste selv på fotoet under hvor mye av utsikten mot byen og fjorden som blokkeres ved å tillate 

bebyggelse opp til kote 86,4 (forslagsstillers alternativ 1) respektive kote 81,0 (PBEs alternativ 2). 

 

 
 

Vi konkluderte slik i brevet: «Vi anbefaler byutviklingskomiteen å redusere gesimshøyden på 

reguleringskartet fra kote 83,0 til kote 79,0, og tillatt bruksareal i § 3.1 fra 11 500 m2 til 9 000 m2, 

før komiteen vedtar PBE og byrådets alternativ 2 med skole og flerbrukshall.» 
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Byutviklingskomiteens flertall tiltrådte byrådets innstilling med 6 stemmer (A, MDG) mot 5 stemmer 

(H, V og F) 14. februar 2018 (sak 29), men byrådspartiene snudde før behandlingen i bystyret. 

 

Under behandlingen i bystyret 28. februar 2018 (sak 53) stemte mindretallet (28 bystyremedlemmer 

fra H, V, KrF, F) for å sende saken tilbake til byrådet, mens bystyreflertallet (31 bystyremedlemmer), 

bestående av R og byrådspartiene A, MDG og SV, stemte for å redusere byggehøyden med 4,0 m og 

byggevolumet med 2 500 m2 sammenlignet med byrådets forslag. Dvs. helt i tråd med anbefalingen i 

vårt brev til byutviklingskomiteen av 11. januar 2018. 

 

Byggehøyder og plassering av takoppbygg for Bentsebrua skole 

Av kotene på plankartet og de horisontale kotehøydene på fotoet på forrige side fremgår det med all 

tydelighet hvor viktig det er å redusere høyden på skolebygningen i Treschows gate 16 mest mulig, 

både gesimshøyde og høyde for takoppbygg, for å ivareta utsynet mot byen og fjorden, dvs. etterleve 

den bindende bestemmelsen for denne siktsektoren i KDP Akerselva miljøpark. 

 

Vi setter derfor stor pris på at tiltakshaver har lykkes med å holde gesimshøyden nede på kote 76,66 

på snittet (dok. 6, fil 3), og at takflaten er vist med kote 76,75 på situasjonsplanen (dok. 1, fil 7), dvs. 

at i det minste deler av takflaten ikke går helt opp til tillatte kote 77,0 i S-4993. Slik vi tolker snittet,  

er angitte kotehøyder uten vegetasjonsdekke, jf. bestemmelsen i § 3.3 om at de delene av takflatene 

som ikke brukes til opphold, skal ha et vegetasjonsdekke på minimum 40 cm. Som det fremgår av 

kotene på plankartet, er det viktigst å holde samlet takhøyde lav i partiet nærmest Bentsebrugata, 

dvs. på den delen av taket hvor S-4993 tillater noe høyere gesimshøyde enn bestemmelsen i KDP 4. 

 

Det fremgår av § 4.1 at inntil 20 % av utearealene kan etableres på tak. I praksis betyr dette at det 

også bør etableres rekkverk på tak, men ingen av bestemmelsene sier noe om høyden på takrekkverk 

eller hvor langt rekkverk skal trekkes inn fra fasadeliv. Da transparente rekkverk på litt avstand ofte 

oppleves som langt mindre transparente, og dermed i praksis vil redusere utsynet i siktsektoren, vil 

det være en klar fordel om mesteparten av utearealene på tak kan legges på takets nordøstre del 

hvor konsekvensen for utsynet i siktsektoren er minst, jf. kotehøydene på plankartet på forrige side. 

 

Takoppbyggene er da langt mer problematiske, og ikke bare takoppbygget opp til kote 80,70 over 

heis og kote 79,56 over utgang tak fra trapperom, men også takoppbygget opp til kote 79,00, som 

heller ikke er entydig avgrenset i utstrekning på situasjonsplanen, som er alt vi har å forholde oss til. 

Det er følgelig uklart for oss om oppbygg for tekniske rom og heis, som er det eneste som tillates 

over kote 77,0, samlet utgjør maksimalt 5 % av takflaten, jf. § 3.2. 

 

Et heistak som går helt opp til kote 80,7, vil havne nesten like høyt som den horisontale linja på kote 

81,0 på fotografiet på forrige side, og vil i praksis blokkere alt utsyn til byen og fjorden i den delen av 

siktkorridoren som heisoppbygget dekker. Heisoppbyggets plassering på situasjonsplanen innebærer 

at heisoppbyggets tak ligger der hvor kote 76,7 ligger på plankartet, dvs. at heishusets tak vil rage 

hele 4 m høyere enn den bindende bestemmelsen i KDP Akerselva miljøpark tillater. 

 

Siden heisoppbygget ligger 375 m fra ståstedet for fotoet for den bindende bestemmelsen i KDP 

Akerselva miljøpark, og her ser ut til å dekke 3 m av siktkorridorens bredde, vil heisoppbygget alene 

dekke et 20 m høyt belte av utsynet allerede ved St. Hanshaugen, et 35 m høyt belte ved Slottet og 

et 60 m høyt belte av utsynet ved Norsk maritimt museum på Bygdøy. Den delen av siktkorridorens 

bredde som blokkeres av heisoppbygget alene, vil være 15 m, 26 m og 45 m de samme stedene. 
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Vi tolker situasjonsplan og snitt dit hen at takoppbyggene på kote 79,00, kote 79,56 og kote 80,70  

er lagt slik at de samlet dekker et sammenhengende horisontalt parti med en bredde på 26–27 m på 

tvers av siktsektoren, målt ved heisoppbygget, dvs. 1/3 av siktsektorens totale bredde på ca. 80 m 

samme sted, og til overmål den midtre og aller viktigste tredelen av siktsektoren. 

 

Da blokkeres utsynet fra ståstedet for fotoet i KDP Akerselva miljøpark i en bredde på 130–135 m 

allerede ved St. Hanshaugen og i en bredde på ca. 400 m ved Norsk maritimt museum, og i en høyde 

varierende fra 12 m til 20 m ved St. Hanshaugen og fra 35 m til 60 m ved Norsk maritimt museum. 

 

Jf. hvor nær opptil den horisontale linjen på kote 81,0 på fotoet nederst på s. 4, som kotehøyder fra 

79,0 til 80,7 vil ligge i den midterste tredelen av siktsektoren på fotoet. 

 

Etter vårt syn vil skoleprosjektet, slik det er utformet pr. nå, være et så klart brudd på den juridisk 

bindende bestemmelsen i KDP Akerselva miljøpark om bebyggelsens høyde i denne siktsektoren at 

Fylkesmannen etter en klage vil oppheve et eventuelt kommunalt vedtak om å gi rammetillatelse. 

 

Vi tar da et ørlite forbehold om at vi har tolket situasjonsplan og snitt noenlunde korrekt, jf. at vi kun 

har tilgang på et begrenset illustrasjonsmateriale. Vi har samtidig lagt grunn at gesimshøyden som er 

angitt på dok. 1, fil 8 – kote 79,0 – ikke betyr at også et tredje takoppbygg er ment å gå opp til denne 

kotehøyden, men at det her kun er snakk om en gjengivelse av plankartets maksimale gesimshøyde. 

 

For å minimere konflikten med den juridisk bindende bestemmelsen i KDP Akerselva miljøpark så 

langt som overhodet mulig, bør omfanget av takoppbygg over kote 77,0 begrenses til et absolutt 

minimum. Takoppbygg bør ikke legges på tvers av siktkorridoren, men på langs av siktkorridoren 

og gjøres så smale som mulig. Ved flere enn ett takoppbygg bør disse legges på samme linje i 

siktkorridoren. Vi forutsetter at takoppbygg over kote 79,0 ikke tillates. 

 

Merk for øvrig at alene det at verken tiltakshaver eller PBE har tenkt på at det også må søkes om 

dispensasjon fra den bindende bestemmelsen i KDP Akerselva miljøpark (s. 5) om at «prosjekter som 

er i strid med kommunedelplanen, må behandles som reguleringssak», vil kunne føre til en sterkt 

forsinket skoleoppstart. Det å glemme å søke om dispensasjon fra plankravbestemmelsen i KDP-en 

vil føre til at Fylkesmannen etter en eventuell klage vil måtte oppheve rammetillatelsen for tiltaket 

og kreve at kommunen behandler saken på nytt. 

 

Tiltakshaver må søke om dispensasjon fra plankravbestemmelsen i KDP Akerselva miljøpark 

dersom byggeprosjektets høyder, herunder takoppbygg, er i strid med kommunedelplanen ved 

innsendelse av rammesøknad. Det må også søkes om dispensasjon fra plankravbestemmelsen i 

KDP Akerselva miljøpark dersom det søkes om dispensasjoner fra gjeldende regulering (S-4993). 

 

Merk at plankravbestemmelsen gjelder for hele det 2 660 dekar store planområdet som omfattes av 

KDP Akerselva miljøpark. Hensynet bak den omfattende plankravbestemmelsen i KDP-en (vi har her 

kun gjengitt deler av den) gjør seg ekstra sterkt gjeldende for tiltak på eiendommer som ligger helt 

inntil Akerselva. For den aktuelle eiendommen skal det følgelig mer til for å oppfylle dobbeltvilkåret  

i pbl. § 19-2 for å kunne gi dispensasjon, enn for eiendommer som ikke grenser til vassdraget. 

 

Foreløpige innspill til andre planlagte dispensasjonssøknader 

Siden det ikke varsles noen dispensasjonssøknad knyttet til bestemmelsen om maksimalt bruksareal i 

§ 3.1, legger vi til grunn at samlet bruksareal ikke vil overstige 9 000 m2 BRA. 
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Det fremgår samtidig at tiltakshaver planlegger å søke om dispensasjon fra tillatt bebygd areal i § 3.1, 

dvs. øke tillatt bebygd areal (BYA) med hele 21 %. Dette vil kunne øke presset på friområdet langs 

Akerselva, selv om mye av arealet ligger under overdekket inngangsparti og tak for flerbrukshall slik 

at noe av utearealet på terreng vil kunne kompenseres med uteareal på tak. Her har vi behov for å se 

både landskapsplanen for grønnstrukturen og utomhusplanen for skolen, og se dem i sammenheng, 

for å kunne vurdere om dette gir en akseptabel løsning. 

 

Det samme gjelder for planlagt areal på 101,7 m2 utenfor byggegrensen på elvesiden. Det fremstår 

også for oss som uklart om ytterligere BYA = 100 m2 er tenkt oppført utenfor byggegrensen med 

enheter som enkeltvis har et maksimalt bebygd areal på BYA = 50 m2. 

 

Det er også mulig å se for seg et scenario der det å flytte takoppbygg, dreie langsiden av dem slik at 

takoppbyggene blir liggende i siktkorridorens lengderetning, redusere omfanget av takoppbygg og 

høyden på dem, vil kunne gjøre det nødvendig å øke tillatt bebygd areal enda mer enn fra 2 600 m2 

til 3 149 m2 BYA. Da melder raskt spørsmålet seg om det kanskje er nødvendig å redusere skolens 

størrelse fra seks til fem parallellklasser pr. årstrinn, fra 540 til 450 elever, for å få en god løsning. 

 

Når det gjelder arealet på 7,2 m2 utenfor bestemmelsesområde #1, så har vi ikke noe imot at det gis 

dispensasjon for denne trappa, så sant den ligger minst 20 m fra elvekanten ved en tiårsflom i elva,  

jf. lov om vassdrag og grunnvann § 2 og § 3 littera d og § 13.3 Vassdrag i Kommuneplan 2015. Dette 

regner vi med at vil bli dokumentert i rammesøknaden. 

 

Vi er sterkt kritiske til tanken om å dele opp byggesøknaden i to separate søknader, dvs. én søknad 

for skolebygningen med tilhørende utearealer og én søknad for turvei og friområde. Etter vårt syn er 

det svært viktig at hele planområdet ses i sammenheng, og at det ikke legges opp til en håndtering av 

tiltaket som nærmest inviterer til at det i en sen fase av skoledelen av tiltaket søkes om dispensasjon 

fra rekkefølgebestemmelsene i § 15, fra bestemmelsene om at «friområde og turvei langs Akerselva  

i planområdet» og «nedre del av turveien (sti) på nordsiden av Ivan Bjørndals [gate] (oppgradert til 

turvei)» skal «være ferdig opparbeidet» i samsvar med byggeplan godkjent av BYM «før midlertidig 

brukstillatelse gis». Jf. her også at MOS i brev til BYM av 17. mars 2018 ba etaten gå i dialog med EBY 

«for å følge opp forslaget om å opparbeide et midlertidig grøntområde frem til skolens byggestart». 

Av forståelige grunner blir området ikke opparbeidet midlertidig, men desto større grunn til å sikre at 

friområdet, og turveien både i og utenfor planområdet, er ferdig opparbeidet før skolen tas i bruk. 

 

Vi er på den annen side utelukkende positive til forslaget om å trekke fasadelivet for skolebygningen 

inn fra byggelinja mot Ivan Bjørndals gate, Lilleborgbrua og friområdet i nordøst, og ser gjerne at det 

også dispenseres fra regulert kjøreatkomst fra Ivan Bjørndals gate dersom Bymiljøetaten finner at 

varelevering, renovasjon m.m. kan løses på en akseptabel måte fra Treschows gate. Dette gir større 

spillerom for gode løsninger i tilknytning til friområdet og turveiforbindelsen ved Ivan Bjørndals gate 

og Lilleborgbrua. Vi viser her også til at bystyret ved behandlingen av detaljreguleringsforslaget for 

Treschows gate 16 ba byrådet «innarbeide trafikksikringstiltak som bidrar til at elever som skal krysse 

Ivan Bjørndals gate får trafikksikker adkomst til skolen». 

 

Vi har foreslått at den nye turveien langs elvas vestside skal få planskilt kryssing med Ivan Bjørndals 

gate. En realisering av forslaget vil gi trafikksikker skolevei for elevene og planskilt turvei for alle som 

går og sykler på turveien. Vi har i den forbindelse påpekt at høydeforskjellen fra gata ned til turveien 

både oppstrøms og nedstrøms Ivan Bjørndals gate ligger til rette for turveiundergang. Vi minner om 

at bystyret allerede i 1966 regulerte inn en planskilt undergang på den andre siden av Akerselva for  
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en 3 m bred offentlig gangvei langs Akerselva som skulle legges 3 m lavere enn gatelegemet. Verken 

undergangen eller gangveien langs østsiden av Akerselva ble realisert. Undergangen og gangvei og 

gangbru er vist med gult på det utsnittet av reguleringskartet av 1966 (S-1317) som gjengis under. 

 

 
 

Planlagt dispensasjonssøknad fra § 9.3 Bevaring naturmiljø og hensynet til kulturminneverdiene 

Det fremgår av dok. 6, fil 2 at tiltakshaver har til hensikt å søke om dispensasjon fra hensynssone 

H560 Bevaring naturmiljø for «graving og mur langs Akerselva», men det fremgår ikke hvilken av 

murene langs Akerselva, eller hvor langt stykke av muren, det dreier seg om, heller ikke hva og hvor 

mye som planlegges gravd. Av dok. 1, fil 3 fremgår det at det er snakk om å demontere en mur, om 

«riving og bygging av ny mur langs Akerselva». Vi antar at det dreier seg om deler av grunnmuren ut 

mot Akerselva for teglsteinsbygningen etter Bentse Brug, som vises på plankartet av 1966 over, men 

andre murer er også tenkelige. Jf. også foto på s. 2. Bygget ble revet da lageret til Lilleborg ble bygd. 

 

I utgangspunktet er vi svært skeptiske til dispensasjoner for tiltak av denne art, og er avhengige av  

å få vite langt mer om inngrepet før vi eventuelt finner å kunne bifalle det. Her vil vi også se hen til 

Bymiljøetatens og Byantikvarens syn. Det er imidlertid grunn til å understreke at det dreier seg om et 

område med registrerte naturverdier på temakart T4 Naturmiljø i Kommuneplan 2015, og ikke minst 

om et område med svært viktige nasjonale kulturminneinteresser, jf. temakart T5 Kulturminnevern. 
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Her ble Norges første papirfabrikk (papirmølle) bygd. Ole Bentsen fikk i 1686 kongelig privilegium til å 

starte papirmølle med eksklusiv rett til å produsere papir, men driften kom først i gang i august 1695 

etter at Gerhard Treschow i 1694 gikk inn som investor og kompanjong. I 1698 ble Bentsen presset ut 

av Treschow, som selv endte opp med å måtte selge papirmølla i 1717. Noen innbringende geskjeft 

ble papirmølla aldri, og i 1863 ble landets første tresliperi etablert på tomta. Tresliperiet fikk navnet 

Bentse Brug som en hyllest til pioneren. Bentse Brug ble nedlagt i 1898, men bygget stod der til 1977. 

 

Eiendommen er nok blitt sterkt omrotet i grunnen gjennom årene, og odden i sørøst er trolig stedet 

med størst sjanse til å påvise eldre kulturminnespor. Her ligger gamle murer fortsatt åpent i dagen. 

Under gjengir vi gamle kart og tegninger/fotografier som kan tjene som utgangspunkt for registrering 

av kulturminnene. På Vibes kart fra 1836 under, er brua og papirmølla plassert der Marcus Thrane 

tegnet dem i 1839. På neste side gjengis Næsers kart fra 1860 og Eckersbergs pennetegning fra 1858. 
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Dette kartet fra 1900 og Anders B. Wilses foto fra 1901 viser situasjonen ved forrige århundreskifte. 
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Dette fotoet er tatt av Wilse i 1907 fra østsiden av elva (med ståsted litt ovenfor brua vi ser på fotoet 

på forrige side). Bak fossen på fotoet ser vi dagens øy midt i elva og skimter den gamle damkrona 

som er bevart og gjør det mulig å gå ut til øya på dette viktige kulturminnet. Damkrona og øya ses 

blant annet også på reguleringskartet fra 1966 på s. 8 i dette brevet. 

 

Når grønnstrukturen på eiendommen Treschows gate 16 opparbeides, bør stedets industrihistorie 

formidles i form av skilt m.m. ute på den sørøstre odden i friområdet. Da bør en også ha gravd fram 

eventuelle rester etter Bentse papirmølle. Sagene Torshov Historielag ønsker at stedet markeres, og 

odden bør få navnet Ole Bentsens park. 

 

En bør også vurdere å reetablere den brua ut til øya fra Bentse Brug, som ses på Johan Fredrik 

Eckersbergs pennetegning fra 1858 og på kartene fra 1860 og 1900. I KDP Akerselva miljøpark (1990) 

ble det regulert inn ei gang- og sykkelbru akkurat her, og videre over til østsiden av elva. 

 

     Vennlig hilsen 
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