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STAMNETTPROSJEKTET – MERKNADER VED OFFENTLIG ETTERSYN OM BJØLSEN OG PLANOMRÅDET 
 
Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner har følgende merknader knyttet til Bjølsen-
området og til avgrensningen av planområdet og manglende oppheving av gjeldende regulering ved 
offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering med konsekvensutredning for vannforsyningstunneler 
(stamnett for ny vannforsyning Oslo): 

 
På Bjølsen er alternativ B2 øst for Akerselva bedre enn alternativ B1 vest for Akerselva 

Vi fastholder vurderingen i vårt innspillsbrev av 24. august 2020 (dok. 62) ved planoppstart om at 
dagsonen på Bjølsen (og overbygg for kum) bør legges på østsiden av Akerselva, dvs. at alternativ 
B2 bør velges. Den kraftige utvidelsen av rigg- og anleggsområdet som foreslås ved offentlig ettersyn 
sammenholdt med ved oppstart for alternativ B1 vest for Akerselva, bare understreker at dette var 
en riktig vurdering. Rigg- og anleggsområdet er blitt utvidet fra 3 410 m2 til 4 425 m2, dvs. med hele 
30 %. Alternativ B1 «vil medføre felling av flere store parktrær i området» (dok. 101/8, s. 79), 
belaster flere boligbygg med støy i anleggsfasen enn alternativ B2 (henholdsvis 12 og 7 boligbygg,  
jf. dok. 101/1, s. 43), legger i anleggsfasen i praksis beslag på hele Bjølsendumpa (som har svært stor 
betydning for friluftsliv, lek og rekreasjon) og blokkerer turveiforbindelsen over Bjølsendumpa fra 
den viktige turveiundergangen under Treschows gate.  
 
Forslaget til omlegging av turveien i anleggsfasen er helt uakseptabelt. Fra turveiundergangens 
nordside legges det opp til at man skal benytte eksisterende gangtrasé østover og opp til Treschows 
gate, følge Treschows gate nordøstover, krysse anleggstrafikken, for deretter å benytte eksisterende 
gangtrasé langs Akerselva videre nordvestover. Alternativt må en fra turveiundergangens nordside 
først bevege seg nordover, deretter snu og bevege seg sørover igjen noen få meter lenger vest, gå 
ned til Brochmanns gate i sør før en tar seg nordvestover opp den bratte bakken langs sørsiden av 
Brochmanns gate 14, for deretter å gå nordover i boligområdet mellom blokkene i Brochmanns gate 
12 og 14, så langs østsiden av Vannvokterboligen i Riflegata 13, deretter mellom blokkene i Mor 
Go’hjertas vei 11, 15, 17, 19, 21 og 23, for så å gå ut av selve boligområdet og bevege seg videre 
nordover på fortauet i Mor Go’hjertas vei. Jf. figur 34 i planforslaget (dok. 101/1, s. 43). Et tredje 
alternativ er å krysse Treschows gate og Brochmanns gate i plan, dvs. uten å benytte undergangen. 
For en så lang anleggsperiode som ca. 18 måneder er ingen av disse tre alternativene akseptable. 
 
Størrelsen på rigg- og anleggsområdet for alternativ B2 bør halveres, slik at antall støyutsatte 
boligbygg kan reduseres og viktige gangforbindelser kan opprettholdes. Ved oppstartsvarsling var 
rigg- og anleggsområdet for alternativ B2 øst for elva ca. 1 400 m2, men er nå økt til ca. 3 000 m2 
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(dok. 101/2, s. 60). Grunnen til at størrelsen på rigg- og anleggsområdet er blitt mer enn fordoblet 
siden planoppstart, er at forslagsstiller nå ønsker å legge atkomsten for all anleggstrafikk fra Lillogata 
ned mot Akerselva, i forlengelsen av gangbrua (Idunbrua) over Akerselva, dvs. mellom boligblokkene 
i Lillogata 12 og 14. Denne gangforbindelsen, og turveien langs Akerselva fra Idunbrua til Treschows 
bru, sperres i anleggsfasen (dok. 101/1, s. 43) og skal benyttes som anleggsvei (dok. 101/2, s. 60): 
«Eksisterende turvei langs Akerselva mellom Lillogata 8B og 12 vil stenges i anleggsfasen, og gående 
og syklende må bruke alternative ruter.» Ved å sperre både gangforbindelsen i Idunbruas forlengelse 
og turveien langs Akerselva vil langt færre komme til å benytte gangbrua i anleggsfasen, og mange 
gående vil måtte ty til Treschows bru eller brua helt oppe ved Badebakken for å krysse elva.  
 
Forslagsstiller oppfordres til å vurdere om anleggsveien likevel kan legges slik som foreslått ved 
varsling av planoppstart. Dette vil i så fall halvere størrelsen på rigg- og anleggsområdet, redusere 
antall støyutsatte boligbygg og sikre at gangforbindelsen via Idunbrua fra vestsiden av Akerselva til 
Lillogata kan opprettholdes mellom Lillogata 12 og 14 i anleggsfasen. Vi minner i denne forbindelse 
om at anleggstrafikken er anslått å være så beskjeden som ca. 20 kjøretøy pr. uke, «fordelt på ca. 10 
lastebiler og ca. 10 personbiler» (dok. 101/1, s. 41), og at forslagsstiller selv har foreslått tiltak for å 
minimere risikoen for skader i anleggsfasen (dok. 101/2, s. 131): «Begrensning av anleggstrafikk i de 
mest hektiske periodene for henting og bringing i barnehage (alternativ B2).» Med kun 3–4 kjøretøy 
pr. dag burde det være mulig å legge all anleggstrafikk utenom hente- og bringetidene i barnehagen. 
 
Konsekvensene av alternativ B2 for kantvegetasjonen langs Akerselva er allerede redusert. Ved 
varsling av planoppstart var overbygget for kummen i alternativ B2 plassert ute på odden der Iduns 
tank tidligere stod. Overbygget er ved offentlig ettersyn flyttet litt nordøstover, noe som samtidig har 
gjort det mulig å trekke anleggsområdet lenger vekk fra elva. Mens det tidligere var en viss fare for at 
kantvegetasjonen langs elva kunne bli påført skader på en ca. 80 meter lang strekning, oppgir VAV at 
det nå kun vil være et kort parti på ca. 10 meter ved selve overbygget hvor det ikke vil være mulig å 
overholde anbefalt marksikringsgrense mot vegetasjonsbeltet langs Akerselva (dok. 101/2, s. 92).  
 
Dette er samtidig det stedet som er best egnet for å plassere brukaret for den regulerte gangbrua 
over elva, som uansett vil kreve et brudd i vegetasjonsbeltet på 4–5 meter på nordsiden av elva når 
brua skal bygges. Jf. illustrert plassering av gangbrua på kartet (der tanken som er fjernet, også ses).  
 

 
 
Plassering av brukar og overbygg bør koordineres, og gangbrua bør bygges samtidig med overbygget. 
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Etablering av gangbru over Akerselva og bryggesti under Treschows bru må sikres i bestemmelsene 

I vårt innspillsbrev ved varsel om oppstart ba vi om at det ble stilt rekkefølgekrav om at forslagsstiller 
skal etablere den delen av turveiforbindelsen som er markert med gul farge på kartet på forrige side, 
dvs. gangbrua over Akerselva og vist bryggesti langs søndre elvebredd i partiet under Treschows bru. 
Dette som kompensasjon for ulempene i den lange rigg- og anleggsperioden, herunder for gående. 
 
Forslaget til kompensasjonstiltak ble av VAV forsøkt utkvittert på følgende måte: «Erstatningstiltak 
inngår ikke i planforslaget, men vil vurderes separat. Innspill til erstatningstiltak tas inn som en del av 
grunnlaget for utredning» (dok. 101/3, s. 59). 
 
Dette er ikke godt nok. For å sikre at tiltaket blir realisert er det etter vårt syn helt nødvendig at 
etableringen av turveiforbindelsen tas inn som rekkefølgekrav i planbestemmelsene. Jf. at det i  
§ 8 «Før bebyggelse og anlegg tas i bruk (felt A1–A6)» er inntatt rekkefølgebestemmelser både for 
Gransjordet, for utomhusareal nord for Trosterud senter og for tursti på Haugerud, men ingen 
rekkefølgebestemmelser for felt A3 (Bjølsen).  
 
Planbestemmelsenes § 8.3 «Tiltak for nærområdene» bør få et fjerde strekpunkt: «Etablering av 
turvei i form av bryggesti langs Akerselvas søndre bredd under Treschows bru med gangbru videre 
over elva i retning Lillogata 10 (felt #3).» 
 
Vi viser i den forbindelse til tiltak 2.5 i TOR Storo og Lillo om etablering av turveiforbindelse langs  
elva under Treschows bru (PBE-sak 201412023-16/7, s. 17). På grunn av det bratte terrenget og det 
viktige skogbeltet i kantsonen langs sørsiden av Akerselva vest for Treschows bru bør turveien føres 
på bru over elva allerede noen få meter vest for Treschows bru (jf. kartet på forrige side) og kobles til 
eksisterende turvei langs nordsiden av elva med bru, i stedet for å bli koblet på turveien på sørsiden 
av elva slik det legges opp til i TOR Storo og Lillo. Dette vil samtidig fordele gangtrafikken jevnere på 
turveiene på de to elvebreddene. Forslaget om bru over til friområdet på den andre siden av elva er i 
tråd med § 4 i reguleringsbestemmelsene for Treschows gate 2, 2B og 8 (S-4504 av 17. februar 2010). 
 
Turveien som vises på kartet (forrige side) videre ned langs Bjølsenjuvet, og prikket gangforbindelse 
over mot Sandakerveien i øst, kan realiseres som separat tiltak. Dette vil være en ren oppfølging av 
regulerte gangforbindelser på plankartet i KDP Akerselva miljøpark (1990), som gjengis under. 
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Allerede i 1995 (S-3467) ble det regulert inn en offentlig gangvei (spesialområde bevaring (gangvei)) 
mellom bebyggelsen i Treschows gate 2–8 og Akerselva, gjennom den forfalne engelske hagen med 
det gamle borganlegget. Dessverre er denne forbindelsen fortsatt ikke en realitet. Her bør det være 
mulig å etablere en universelt utformet turvei ved å bygge ei kort bru (vist med sort på kartet under) 
i det dramatiske partiet på yttersiden av rondellen i søndre hjørnet av uteområdet for barnehagen 
som lenge har hatt tilhold i den opprinnelige brukseierboligen (Treschows gate 2E og 2F) fra 1865. 
 

 
 
I det bratte partiet ned mot elvejuvet er det i dag flere små gangstier (ikke vist på noen av kartene). 
Disse bør utbedres og sikres med trapper og gjerder der det er nødvendig. Her bør det etableres en 
sammenhengende sti ut mot elva for å kunne oppleve det dramatisk Bjølsenjuvet og Bjølsenfossen 
på nært hold («Byvandrernes Besseggen»). 

 
Vi anser i likhet med Bydel Sagene at gnr. 222 bnr. 238 er godt egnet som erstatningsareal 

VAV foreslår å omregulere et område på 30 m2 fra friområde til vannforsyningsanlegg i forbindelse 
med planlagt overbygg for kum i felt A3 (alternativ B1/B2) på Bjølsen. Kommunen har identifisert to 
mulige erstatningsarealer i nærområdet, gnr. 222 bnr. 220 i nærheten av Akerselva sykehjem og gnr. 
222 bnr. 238 ved Treschows gate 4. PBE anser begge eiendommene som mindre egnet som lekeareal 
(dok. 101/1, s. 55). Sistnevnte eiendom (222/238) ligger i direkte tilknytning til 222/184 som i lang tid 
har vært brukt som barnehage. Vi har stiplet eiendomsgrensene for den 1270 m2 store eiendommen 
(222/238) med rødt på kartet over, og støtter Bydel Sagenes forslag om omregulering til friområde. 
Den grå flaten var del av en stor park inntil den ble tatt i bruk som parkeringsplass sist på 1960-tallet. 
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Dette flyfotoet fra 1937 viser parkens utstrekning før store deler av parken ble planert (ved hjelp av 
utfyllinger i skråningen ut mot Akerselva) og tatt i bruk som parkeringsplass. Bygninger er tydeliggjort 
på flyfotoet med gule gatenummer: «Villa Martinsen» i Treschows gate 8B (opprinnelig bolig for en  
sønn av brukseier Gustav Martinsen, driftsbestyrerbolig i nyere tid), Svalgangshuset/Glasshuset i 
Treschows gate 4 (opprinnelig arbeiderboliger, senere brukt som møllemesterbolig), hovedbygningen 
i Treschows gate 2E og 2F (oppført for brukseieren, benyttet til kontorer og barnehage i nyere tid) og 
pakkhuset i Treschows gate 2C og 2D (brukt som stall, vognhus, laboratorium, garasje og sjåførbolig). 
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På fotoet fra 1916 nederst på forrige side ses den nordøstre delen av parken/hageanlegget. Turveien 
bør legges på yttersiden av trappa og flaggstanga til høyre i bildet, dvs. i partiet som ble regulert til 
friområde / spesialområde bevaring i 2010 (S-4504), selv om gangveien ble regulert inn i selve trappa 
i 1995 (S-3467). I bakgrunnen ses hovedbygningen/bestyrerboligen som er blitt brukt til barnehage. 
 
Ved å erverve hele eller deler av gnr. 220 bnr. 238 vil parken/hageanlegget kunne tilbakeføres til 
original stand og tas i bruk som friområde. Det vil ikke være nødvendig å erverve hele eiendommen. 
Partiet som vi har markert med grønn farge på kartet på s. 4 (ca. 170 m2), er det eksempelvis ikke 
behov for å erverve. Det samme gjelder atkomstveien til dagens parkeringsplass. Det vil være 
tilstrekkelig å erverve ca. 1 000 m2 av den 1 270 m2 store eiendommen. Selv dette er imidlertid 
vesentlig mer enn det arealet som VAV ønsker å omregulere, slik at det her dreier seg om noe langt 
mer enn et rent erstatningsareal for bortfall av et relativt beskjedent friområde på Bjølsen. 
 
Det dreier seg om å kunne rekonstruere hele det opprinnelige hage-/parkanlegget. Å erverve arealet 
for dagens parkeringsplass er helt essensielt i den sammenheng. Den delen av hageanlegget som 
ligger i det regulerte friområdet i skråningen ut mot Akerselva, vil ikke kunne rekonstrueres på en 
fullgod måte uten samtidig å reetablere det opprinnelige terrenget på parkeringsplassen. Friområdet, 
med reguleringen spesialområde bevaring, har nå vært avstengt i årevis på grunn av utglidninger og 
ødeleggelse av murer og trappeanlegg i hageanlegget. Det er nærliggende å se dette i sammenheng 
med masseforflytningene i forbindelse med opparbeidelsen av parkeringsplassen på 1960-tallet.  
 
Det er på høy tid å rekonstruere det gamle hageanlegget med borgmurer, trapper og paviljonger 
og åpne dette spektakulære partiet langs Bjølsenjuvet og Bjølsenfossen for byens befolkning.  
 
Jf. dette maleriet av litt av borgdelen av hagen, som ble anlagt i engelsk romantisk stil. I forlengelsen 
av grotta på maleriet, ei grotte som for lengst er murt igjen, dvs. ned mot høyre i maleriets forgrunn 
hvor turveien vil komme, var det tidligere en poppelallé som gikk helt ned til dammen ved Lilleborg.  
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Planområdet bør utvides slik at reguleringsplan S-4736 Voldsløkkatunnelen kan oppheves 

Så vidt vi kan se, vil de nye vanntunnelene fra Oset til Disen og fra Disen til Huseby via Voldsløkka 
erstatte regulert vanntunnel fra Oset til Voldsløkka (Voldsløkkatunnelen), jf. reguleringsplan vedtatt 
av bystyret 28. august 2013 (S-4736) og stadfestet av Klima- og miljødepartementet 11. mars 2014. 
 
Ettersom regulert plassering av tunnelportalen inn til tverrslaget for Voldsløkkatunnelen, til og med i 
to alternativer, jf. utsnittet under av plankartet for vertikalnivå 1, allerede har fått som konsekvens at 
sentrale bestemmelser i en annen reguleringsplan (S-4663) for utformingen av terrenget utenfor de  
to regulerte tunnelportalene ikke er blitt fulgt opp, samtidig som Nydalen Energi så sent som i januar 
2021, i forbindelse med søknad om utvidet konsesjonsområde for fjernvarme i Nydalen, har anført at 
anleggsarbeidene for Voldsløkkatunnelen (ved alternativ 2) vil skade det regulerte friområdet langs 
Akerselva så mye at den ekstra skaden som påføres trærne i løvskogbeltet ved boring av nesten 100 
energibrønner (200 – 1 500 m dype) i friområdet vil bli «minimal», er det viktig at S-4736 oppheves 
når, dvs. samtidig med at, reguleringsplanen for stamnettprosjektet vedtas.   
 

 
 
Det å oppheve S-4736 vil også gjøre det mulig å plassere omsøkt akkumulatortank og elkjele foran 
tunnelportalen i alternativ 1, dvs. sør for eksisterende energisentral, i skjæringen som ble etablert i 
forbindelse med byggingen av energisentralen, jf. fotoet på neste side, i stedet for på nordsiden av 
energisentralen hvor plasseringen er langt mer problematisk både på grunn av regulert friområde og 
nærheten til elva og turveien langs Akerselva. 
 
Stamnettprosjektets planområde bør utvides til å omfatte planområdet for S-4736, slik at S-4736 
kan oppheves. Dette krever muligens begrenset høring, men bør strengt tatt ikke være nødvendig. 
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For merknader fra Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner til de deler av planforslaget 
for stamnettet som ikke vedrører Bjølsen og oppheving av S-4736 Voldsløkkatunnelen, viser vi til vårt 
innspillsbrev av 24. august 2020. Innspillsbrevet (dok. 62) ved varsling av oppstart er å anse som en 
integrert del av vårt merknadsbrev ved offentlig ettersyn. Innspillsbrevet vedlegges. Vi viser ellers til 
innspill og merknader fra Alnaelvas Venner, som i likhet med Miljøforeningen Akerselvas Venner er 
tilsluttet Oslo Elveforum. 
 
     Vennlig hilsen 
 
 Oslo Elveforum      Miljøforeningen Akerselvas Venner 

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

         leder                  leder 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: Innspillsbrev av 24. august 2020 fra Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas 

Venner i forbindelse med varsling av planoppstart for stamnettprosjektet 


