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MERKNADER TIL FORSLAG TIL TILTAKSLISTE FOR OFFENTLIGE ROM I NYDALEN (TOR NYDALEN)
Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner har avventet supplerende materiale fra
OBOS/Avantor til arbeidsgruppemøte 9 (AG9) for stor park i Nydalen, og PBEs kommentarer til og
byrådens svar på Haakon Riekeles’ (V) spørsmål av 2. mai 2021 om stor park i Nydalen, for å kunne
gi oppdaterte merknader til oppfølgingen av dette svært viktige tiltaket innenfor planområdet for
TOR Nydalen i vårt merknadsbrev i forbindelse med offentlig ettersyn av forslaget til TOR Nydalen.
Det supplerende materialet ble oversendt PBE 12. mai, men ble først gjort tilgjengelig på saksinnsyn
hos PBE 26. mai. Dessverre viste det seg å inneholde lite nytt sammenholdt med det materialet som
ble innsendt i forkant av PBEs særmøte med Avantor 15. april og PBEs særmøte med OBOS 22. april.
Underlagsmaterialet fra OBOS og Avantor til de to særmøtene, og supplerende materiale i etterkant
av særmøtene, skal etter AG9 oversendes styringsgruppa (SG) for stor park i Nydalen og behandles
på styringsgruppemøte 3 (SG3). Målet for SG3 er å «ta stilling til parkens plassering, størrelse og
utstrekning og rammene (høyder, utnyttelse og plassering av bebyggelse mot parken) for utvikling
på den resterende delen av eiendommene» Sandakerveien 113–119 og 121 (201604130-473/2).
Byrådsavdeling for byutvikling ba 4. mai 2021 (20/826-27) PBE om tilbakemelding på spørsmålene fra
Riekeles innen 19. mai. Én ukes fristforlengelse ble senere gitt. Etatens kommentarer til spørsmålene
ble sendt byrådsavdelingen 26. mai. Normalt ekspederer byråden bare etatens kommentarer direkte
videre til spørsmålsstiller, men i dette tilfellet var det åpenbart at byråden burde gjøre langt mer enn
det. At byutviklingsbyrådens svar lot vente på seg, tok vi som et godt tegn, men ble desto mer skuffet
da Riekeles’ spørsmål ble besvart av byråd Hanna E. Marcussen 4. juni (notat 650/21 av 2. juni 2021):
Det rødgrønne byrådet vil fortsatt ikke bidra med 5 øre til å realisere en stor park i Nydalen.
Hva gjelder behovet for, plasseringen av og programmeringen av en park på 15–20 dekar i Nydalen,
viser vi til s. 3–13 i vårt merknadsbrev (dok. 223) til TOR Nydalen i 2019. Merknadsbrevet av 2019 er
å anse som en integrert del av vårt nye merknadsbrev, hvor vi igjen ser oss nødt til å kommentere
spørsmålet om elve- og bekkeåpning, og etterlyser en kvalitetssikring av forslaget til TOR Nydalen.
Fra miniparker til L-park
Ved offentlig ettersyn i 2019 kommenterte vi forslaget til plankart for Sandakerveien 113–119, dvs.
versjonen av 22. august 2019 (201604130-307/2) som fortsatt er det siste plankartet på saksinnsyn,
om vi ser bort fra OBOS/Avantors felles reguleringsplanskisse av 26. mars 2021 (201604130-458/2).
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Avantor ønsket i 2019 å etablere tre miniparker på eiendommen, med parkarealer på henholdsvis
1,37, 0,87 og 1,81 dekar. På plankartet av 22. august 2019 har vi over tydeliggjort parkarealene med
grønt og lagt inn gatetun og torgarealer med brunt. På dette plankartet har vi også vist en park på
3,13 dekar, hentet fra plankartet for Sandakerveien 121 av 14. august 2018 (201619470-49/8), samt
et 2,77 dekar stort areal som i 2001 ble regulert til park (spesialområde – parkbelte i industriområde)
i Sandakerveien 121 (S-3853), men som OBOS i 2018 ønsket å omregulere ca. 2,5 dekar av til bolig.
Halvparten av det 2,77 dekar store parkbeltet er i dag asfaltert og brukes som atkomst/parkering for
store kjøretøyer til Schibsted trykkeri, mens resten er tilsådd med gress og avstengt for allmennheten
med høye gjerder og skilt med adgang forbudt.
Det 1,81 dekar store parkbeltet er ei smal stripe fra nord til sør, i all hovedsak med en bredde på kun
13 meter. Denne smale parkstripa vil ikke kunne bli noen ordentlig park, i praksis kun et grøntdrag
langs en gang- og sykkelvei. 1,5 dekar av dette arealet ble regulert til park (spesialområde – parkbelte
i industriområde) i 2001 (S-3853). Det har ligget mer eller mindre brakk siden byggingen av T-banen.
Som vi påpekte ved offentlig ettersyn i 2019: Det som de tre miniparkene eller lommeparkene på
1,37, 0,87 og 1,81 dekar i Sandakerveien 113–119 har til felles, er at de alle primært er parkstriper
en kan bevege seg igjennom, i mindre grad parker for opphold og aktivitet. Gangforbindelsen fra
øst til vest, det såkalte parkdraget, vil legge beslag på store deler av parkene på 0,87 og 1,37 dekar.
Disse to lommeparkene vil i praksis fungere som uteareal for beboerne i Sandakerveien 113–119, i
den grad de blir noe mer enn en del av gangforbindelsen øst–vest fra Storo til Gullhaug og Akerselva.
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Vi fremholdt at store deler av det 3,13 dekar store parkarealet vil måtte fungere som forplass/torg
når Schibsted trykkeri skal fylles med nytt innhold. Mye av søndre del av parkarealet på 3,13 dekar og
nordre del av parkarealet på 1,37 dekar forsvinner dessuten med BYMs planlagte 6,5 m brede gangog sykkelvei øst–vest i Heiloveien. Dermed står en i praksis igjen med et parkareal i vest på i beste fall
snaut 2 dekar nord for og ca. 1 dekar sør for sykkelveien, dvs. en fragmentert park på snaut 3 dekar,
som igjen er skilt fra lommeparkene på 0,87 dekar og 1,81 dekar lenger øst i Sandakerveien 113–119.
Parken som ble foreslått i Sandakerveien 113–119 og 121 i TOR Nydalen i 2019, var både altfor liten
og for oppstykket, og avfødte et parkopprør i Nydalen, et sterkt lokalt engasjement for å få en park
på minst 15 dekar på disse eiendommene. Innbyggerforslaget «Ja til stor, grønn park i Nydalen» og
Hallstein Bjerkes (V) private forslag «Stor, grønn park i Nydalen» ble i notat til byutviklingsutvalget av
3. desember 2019, kommentert slik av byråd Hanna E. Marcussen:
I et overordnet byutviklings- og områdeperspektiv anbefaler […] Plan- og bygningsetaten
at det vurderes etablering av en større park i Nydalen langs Sandakerveien enn de til nå
forutsatte ca. 5 dekar. Jeg er enig med Plan- og bygningsetaten i at det bør vurderes en
større park på dette stedet i Nydalen enn 5 dekar. Parkarealet bør være så stort som mulig,
dog innenfor det økonomiske handlingsrommet kommunen har. Byrådsavdelingen har […]
bedt etaten, ved kommende oversendelse av de to private planforslagene for henholdsvis
Sandakerveien 113–119 og Sandakerveien 121, sørge for at de inneholder planalternativ
som sikrer større park/grøntområder i dette sentrale området i Nydalen.
Rødt og Venstre fremmet etter dette følgende forslag i byutviklingsutvalgets møte 4. desember 2019:
Byutviklingsutvalget oversender innbyggerforslaget til byrådet med en forventning om at
reguleringssaker i området bidrar til realisering av stor park i Nydalen.
Ved voteringen i utvalget fikk forslaget kun 3 stemmer. H og byrådspartiene A, SV og MDG, med sine
i alt 10 stemmer, stemte imot forslaget. Under bystyrebehandlingen 18. desember 2019 fikk forslaget
fra R og V kun stemmene til R, V, Sp og KrF, og ble forkastet.
Byrådsavdeling for byutvikling presiserte PBEs oppdrag i brev av 5. mai 2020 til etaten (20/826-8):
Byrådsavdelingen ber PBE, i samarbeid med Eiendoms- og byfornyelsesetaten, å utarbeide
planalternativ som vil kunne gi en så stor park som mulig innenfor rammene i plan- og
bygningsloven § 12-7 nr. 10 og kapittel 17, samt kommuneplanens forutsigbarhetsvedtak.
Byrådsavdelingen mener videre at det bør vurderes om en større park enn det de private
forslagsstillerne har fremmet kan prioriteres på bekostning av rekkefølgekrav om sykkeltiltak
i Sandakerveien. PBE bør også vurdere om det er mulig, innenfor byplanfaglige hensyn, å
begrense tapet av utbyggingsvolum som følge av økt arealavståelse til park, ved blant annet
å vurdere økte høyder på bebyggelsen. Det er videre primært ønskelig at etatene og
forslagsstillerne så vidt mulig har en dialogbasert prosess med henblikk på å komme frem
til omforente løsninger.
Bestillingen fra byrådsavdelingen klargjorde at parkens størrelse skal begrenses av det som er mulig
å oppnå gjennom rekkefølgekrav (§ 12-7 nr. 10), utbyggingsavtaler (kapittel 17) og kommuneplanens
forutsigbarhetsvedtak (KP2015, del 2, s. 31), dvs. at kommunen ikke selv skal bidra økonomisk til
realisering av parken. Som en konsekvens av premisset om at utbyggerne skal bære alle kostnadene
ved realisering av parken, foreslo PBE å legge parken der hvor det smerter minst for utbyggerne, og
ikke der hvor det er optimalt å legge den av hensyn til parkens kvaliteter.
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Til PBE og EBYs møte med Avantor og OBOS 16. juni 2020 utarbeidet PBE et notat der etaten foreslo
å gi parken L-form gjennom å legge parken i vestre del av Sandakerveien 113–119 og søndre del av
Sandakerveien 121. Plasseringen av parken på OBOS/Avantors plankartskisse av 26. mars 2021, som
gjengis under, er nøyaktig den samme som på PBEs parkskisse fra juni 2020, men regulert parkbelte i
østre del av Sandakerveien 113–119 blir nå foreslått omregulert til kombinert formål (boliger m.m.).

På plankartskissen vises en offentlig park på 13,5 dekar, derav 4,5 dekar i Sandakerveien 113–119 og
9,0 dekar i Sandakerveien 121.
Sammenholder vi plankartskissen med det sammenstilte plankartet på s. 2 i dette merknadsbrevet,
ser vi at arealet mellom parkbitene på 3,13 dekar og 2,77 dekar i Sandakerveien 121 nå er omgjort til
park, dvs. stripene med gatetun og torgarealer og et 2,31 dekar stort areal som OBOS i 2018 ønsket
å regulere til boligbebyggelse.
I Sandakerveien 113–119 er miniparkene på 0,87 og 1,81 dekar, dvs. parkarealer på i alt 2,68 dekar,
omgjort til byggeområde, mens byggefelt BKB2 på 2,47 dekar og en snipp på 0,36 dekar av byggefelt
BKB1, dvs. byggearealer på i alt 2,83 dekar, er blitt parkarealer. Parkarealet i Sandakerveien 113–119
er med andre ord kun økt med 0,15 dekar, men siden gatetun og torgarealer nå er vist som park, kan
plankartskissen operere med et parkareal på 4,5 dekar. Avantors plankart av 22. august 2019 viste
parkarealer på i alt 4,05 dekar for de tre miniparkene.
Det er et fremskritt at de tre miniparkene i Sandakerveien 113–119 nå er omgjort til én, samlet park
på 4,5 dekar. At miniparken på 0,87 dekar nå vises som byggeområde på plankartskissen, oppfatter vi
som en innrømmelse av at arealet i praksis ikke vil kunne bli noe mer enn en del av gangforbindelsen
øst–vest fra Storo til Gullhaug og Akerselva, samt uteareal for beboerne i Sandakerveien 113–119. Ja,
Avantor ønsker nå at arealet og gangforbindelsen skal inngå i boligenes MFUA (201604130-461/2).
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L-parkens plassering og utforming har resultert i en fragmentert park med for dårlige solforhold
Som det fremgår av OBOS og Avantors illustrasjonsplan av 26. mars 2021 (201604130-458/3), som
gjengis under, stykker forslagsstillerne L-parken opp i tre atskilte deler. L-formen og plasseringen av
parken gjør det vanskelig å unngå dette. I et forsøk på å redusere fragmenteringen av parken har
OBOS og Avantor valgt å knekke sykkelveien fra den planlagte og for lengst regulerte undergangen
under Gjøvikbanen (tiltak 2.14 i TOR Nydalen) sørover i Gunnar Schjelderups vei og deretter vestover
i Nydalen allé til Sandakerveien. Vi er enige med PBE og BYM i at dette er en dårlig løsning, og at det
bør etableres en høystandard gang- og sykkelvei med en samlet bredde på 6,5 m i forlengelsen av
Heiloveien, omtrent i eiendomsgrensen mellom Sandakerveien 113–119 og Sandakerveien 121. Vi
støtter med andre ord tiltak 2.13 i TOR Nydalen. Ettersom det vil være uheldig med en høyhastighets
sykkelvei tvers igjennom parken, er realiseringen av tiltak 2.13 samtidig et tungt argument for å legge
hele parken sør for denne gang- og sykkelveien, dvs. for å gjøre hele Sandakerveien 113–119 til park.

På forslagsstillernes illustrasjonsplan er det 3,13 dekar store arealet sørvest i Sandakerveien 121 vist
som forplass/inngangsparti til de to trykkerihallene, med trapper og amfi og et relativt beskjedent
innslag av grøntarealer. Når den 6,5 m brede gang- og sykkelveien skal føres vestover gjennom denne
delen av parken, for så å dreies nordvestover og ledes inn på Sandakerveien før den videreføres i
retning Gullhaug torg, vil grøntinnslaget reduseres ytterligere. Øst for denne forplassen har OBOS
lagt beslag på ca. 2,0 dekar av den resterende delen av parkarealet i Sandakerveien 121 og ønsker
å benytte parkarealet som uteareal for en barnehage. Dermed reduseres parken til et relativt smalt
belte mellom barnehagen og Avantors bygninger sør for denne. Som illustrasjonsplanen til OBOS og
Avantor viser: L-parken får få grøntarealer av noen størrelse og blir i praksis mindre enn 13,5 dekar.
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Det er helt uakseptabelt at det som oppgis å være parkarealer, beslaglegges av en barnehage. I dette
tilfellet dreier det seg til og med om den mest solfylte delen av L-parken. Når barnehagen stenger på
ettermiddagen og kan benyttes av andre, skyggelegges imidlertid raskt også denne delen av parken.
Jf. forslagsstillers soldiagram for kl. 18 og 19 på årets lyseste dag 21. juni. Her vises til overmål kun
skyggevirkningen av to bygg på eiendommen Sandakerveien 121, de to trykkerihallene som ikke skal
rives, og ikke noe av skyggevirkningen av foreslått bygningsmasse øst for disse (201604130-461/2).

Ved offentlig ettersyn av forslaget til TOR Nydalen påpekte Bymiljøetaten i 2019, i likhet med oss, at
det foreslåtte parkarealet er «fragmentert, med flere mindre grøntarealer mellom høy bebyggelse»,
og kommenterte deretter solforholdene på eiendommen Sandakerveien 113–119 (dok. 215, s. 6):
På bakgrunn av dette mener BYM man må se på muligheten for å etablere park på hele eller
deler av eiendommen Sandakerveien 113–119 […]. Den nordøstre delen av tomten har gode
solforhold og utsikt, mens den sørvestlige delen har en god tilknytning til det sentrale gatenettet i Nydalen, og relativt gode solforhold pga. det lave mursteinsbygget sør for området.
Den nordøstre delen av eiendommen Sandakerveien 113–119 har de aller beste solforholdene. Dette
er et tungtveiende argument for at også denne delen av eiendommen bør avsettes til park. Avantor
har nå i stedet plassert hele 42 m og 30 m høye bygg (+ 4,3 m takoppbygg) ca. 10 m nærmere dagens
boliger i Gunnar Schjelderups vei. Skyggevirkningen på boligene blir denne på årets lyseste dag kl. 18.
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Nydalen trenger en stor park på 15–20 dekar nå, ikke en park på 8–10 dekar først om 20–25 år
Den foreslåtte L-parken er både for liten, for oppstykket og for skyggefull til å dekke selv de mest
basale parkbehovene i Nydalen. En tilnærmet rektangulær park på hele Sandakerveien 113–119,
dvs. en park på ca. 17 dekar brutto, netto ca. 15 dekar etter fratrekk for gang- og sykkelveier langs
parkens yttersider, er et absolutt minimum, og vil gi en sammenhengende og langt mer solfylt park.
Kvalitetene ved en slik park går langt utenpå kvalitetene ved den foreslåtte L-parken.
Alle de argumentene som PBE førte i marken da etaten forsommeren 2020 foreslo en L-formet park
(201604130-383/2), gjelder med langt større tyngde for en park på hele eiendommen Sandakerveien
113–119. I det oppdaterte vedlegget «Plassering av park og byplangrep» av 2. mars 2021 til referatet
av samme dato fra arbeidsgruppemøte nr. 3 (AG3) 21. oktober 2020 (201604130-403) lister Avantor,
OBOS, PBE, BYM og EBY i fellesskap opp følgende fordeler og ulemper ved en L-park (øverst) og en
park på hele eiendommen Sandakerveien 113–119 (nederst):

Som det fremgår av oversikten, kommer L-parken dårligst ut både hva gjelder koblingen til planlagt
ny forbindelse bak Storosenteret, sykkelløsning, solforhold, overvannshåndtering og tidshorisont.

8
Oppstillingen underkommuniserer i tillegg de kvalitative forskjellene mellom de to parkalternativene
ved å benytte samme eller tilnærmet samme formuleringer om alternativene også der hvor L-parken
kommer klart dårligst ut.
Det bekreftes at park på hele eiendommen Sandakerveien 113–119 «enkelt [kan] forbindes med en
forplass foran trykkerihallene, og dermed skape forbindelse mellom Slipeskivefabrikken og trykkerihallene». Noe annet enn en forplass eller et torg foran trykkerihallene er da også helt uaktuelt når
hallene skal få ny bruk. Byantikvaren ville ikke akseptert at trykkerihallene bygges inn mot sør, selv
med en stor park på hele eiendommen Sandakerveien 113–119.
L-parken vil strekke seg fra Schibsted trykkeri til Slipeskivefabrikken og lage en tydelig kobling mellom
de bevaringsverdige fasadene i de to byggene og definere et klart byrom sammen med BIs fasade. De
tre fasadene i byrommet vil være de samme ved park på hele eiendommen Sandakerveien 113–119,
og det kan bli et «godt samspill mellom inne og ute dersom tilbudet i trykkerihallene tilrettelegges
for dette», slik det heter om begge alternativene.
I praksis vil kvalitetene i byrommet oppleves som svært forskjellige. Ved park på hele eiendommen
Sandakerveien 113–119 vil torget rett sør for hallene oppleves som en romlig utvidelse av parken,
og ikke slik tilfellet vil være med en L-park: som et torgareal som deler parken i to og tydeliggjør at
L-parken verken er en park på 13,5 dekar eller 11,5 dekar (etter fratrekk for barnehagens uteareal),
men to parker på godt under 5 dekar hver, plassert på hver sin side av et torg.
Avantor, OBOS, PBE, BYM og EBY lister ikke opp en eneste ulempe knyttet til parken som sådan ved
å benytte hele eiendommen Sandakerveien 113–119 til park. De to ulempene som trekkes fram, er
utelukkende knyttet til ytre forhold: tapt utbyggingspotensial og kommunens kostnader ved erverv
av eiendommen. Det understrekes at kjøp av eiendommen «ligger utenfor kommunens mandat i
denne saken». Her er vi ved sakens kjerne: utformingen av bestillingen fra byrådsavdelingens side.
At PBE startet med, og arbeidsgruppa valgte, konseptet med L-park, skyldes rett og slett bestillingen
fra byrådsavdelingen. Det er med andre ord byrådens ansvar, noe PBE (og EBY) også tydeliggjør flere
ganger i brevet til byrådsavdelingen av 26. mai 2021 (201604130-472) med etatens kommentarer til
spørsmålene fra Haakon Riekeles (V). Etter å ha sitert bestillingen fra Byrådsavdeling for byutvikling,
som vi har gjengitt og kommentert på s. 3 i dette merknadsbrevet, skriver PBE (s. 5–6) og EBY (s. 7):
Så langt PBE og EBY har tolket bestillingen, åpner den ikke for at vi skal utrede at
hele Sandakerveien 113–119 blir regulert til park. Vi har derfor ikke gjort dette. […]
Som nevnt over, har PBE og EBY forstått det slik at bestillingen fra byråden ikke
innebærer å utrede hele Sandakerveien 113–119 til park. Dersom det er ønskelig,
må PBE få en ny bestilling. […]
EBY forholder seg her til oppdraget vi har fått fra BYU datert 5.5.2020. […] EBY tolker
dette oppdraget på den måte at vi skal prøve å legge til [rette] for å etablere en så stor
park som det er mulig å få til innenfor de rammer som reglene om utbyggingsavtaler
setter, jf. plan- og bygningsloven kap. 17. Vi har, med bakgrunn i dette, ikke vurdert
makeskifte som et aktuelt virkemiddel i denne saken.
PBE og EBY skyver med rette ansvaret for parkarbeidets altfor snevre innretning, og dermed det
sørgelige resultatet av arbeidet, over på byråden.
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Helt siden parkopprøret startet, har byrådet skjøvet spørsmålet om stor park i Nydalen foran seg.
Da innbyggerforslaget av 6. august 2019 om stor park i Sandakerveien 113–121 skulle behandles,
skrev byråden i notat til byutviklingsutvalget av 3. desember 2019 at «det bør vurderes en større
park på dette stedet i Nydalen enn 5 dekar. Parkarealet bør være så stort som mulig, dog innenfor
det økonomiske handlingsrommet kommunen har». Byråden anbefalte byutviklingsutvalget «å ta
stilling til spørsmålet om størrelse på park i Nydalen i forbindelse med behandling av de kommende
plansakene for henholdsvis Sandakerveien 113–119 og Sandakerveien 121».
Byrådspartiene sørget i desember 2019 for at forslaget om stor park ikke ble realitetsbehandlet i
bystyret, men oversendt byrådet, og skjøv beslutningen om parkens størrelse flere år fram i tid ved
å knytte beslutningen direkte opp mot bystyrets behandling av de to fremtidige plansakene.
Ved bestillingen av planalternativ for Sandakerveien 113–119 og Sandakerveien 121 et halvt år
senere, formulerte byrådsavdelingen i brevet til PBE av 5. mai 2020 oppdraget slik at det ble tydelig
at «det økonomiske handlingsrommet kommunen har» i parksaken, er kr 0, dvs. at det ikke er aktuelt
med noe økonomisk bidrag fra kommunens side til å realisere en stor park i Nydalen. Som vi har sett,
har PBE og EBY lojalt fulgt opp byrådets bestilling.
Som svar på Riekeles’ spørsmål om når det tidligst kan være opparbeidet en minst 15 dekar stor park,
viser PBE i brevet av 26. mai 2021 til at en har tenkt å stille rekkefølgekrav om at parken skal være
ferdig opparbeidet før det gis midlertidig brukstillatelse for bebyggelsen. PBE skriver videre (s. 5):
I de kommende planforslagene for Sandakerveien 113–119 og Sandakerveien 121 vil
forslagsstillerne redegjøre for anleggsfasen og gjennomføring, noe som kan gi mer presis
informasjon om tidspunktet for ferdigstillelse.
PBE unnlater å nevne at OBOS ser for seg «en transformasjon av industriområdet» i Sandakerveien
121 «på lang sikt», siden «Schibsteds trykkeri i Sandakerveien er i full drift, med leie- og opsjonsrett
frem til 2040. […] På tross av lang leieavtale ble planarbeidet likevel startet i 2016 for å sikre en
sammenhengende struktur med naboeiendommen til Avantor» (201715421-338, s. 2). At PBE lenge
har vært klar over dette, fremgår blant annet av PBEs brev til byrådsavdelingen av 13. oktober 2020
(201715421-251) og oversikten over L-parkens fordeler og ulemper, gjengitt på s. 7 i dette merknadsbrevet, hvor det heter: «Dersom S121 ikke realiseres før etter 2040 blir det en lang horisont for
utvikling av denne delen av parken.»
Dersom Schibsted trykkeri benytter seg av opsjonen, vil den delen av L-parken som tenkes lagt til
Sandakerveien 121 i praksis først kunne opparbeides en eller annen gang i tidsrommet 2042–2045.
Det er helt uakseptabelt at Nydalen, med forslaget om L-park, risikerer å ende opp med en park
på kun 4,5 dekar på de to eiendommene de neste 20–25 årene, dvs. kun med park i Sandakerveien
113–119. Med arealer avsatt til gang- og sykkelforbindelser og fordrøyning av betydelige mengder
overvann blir dette i realiteten en park med kun ca. 3 dekar grøntarealer, dvs. bare 1,5 dekar mer
enn det som ble regulert til park på eiendommens østre del alt i 2001. L-parken er et blindspor.
Det bør ikke brukes ressurser på å kjøpe Schibsted ut av leie- og opsjonsavtalen for å realisere et
så dårlig parkalternativ som den foreslåtte L-parken er. Byrådet og etatene bør i stedet fokusere
på hvordan en snarest mulig skal kunne realisere en park på hele eiendommen Sandakerveien
113–119 uten at kostnadene blir for store for kommunen ved overtakelse av eiendommen.
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Alt. 1: Erverv av eiendommen Sandakerveien 113–119 og kommunal opparbeidelse av parken
Med Avantors forretningsidé om «å ha bransjens største verdiskapning gjennom kjøp, utvikling,
forvaltning og salg av eiendom», er det ingen grunn til å forvente at selskapet Avantor AS vil overdra
eiendommen Sandakerveien 113–119 til kommunen for det Avantor selv betalte for eiendommen i
2006, dvs. 170 millioner kroner, med tillegg for tapte prosjekteringskostnader og kapitalkostnader
gjennom 15 år. Og det selv om Avantor gjennom en årrekke har fått lov til å utvikle eiendomsmassen
i Nydalen basert på kommunalt vedtatte reguleringsplaner som har skapt store verdier for selskapet,
uten at selskapet har gitt tilstrekkelig tilbake til fellesskapet i form av blågrønne infrastrukturtiltak og
andre infrastrukturtiltak. Reguleringsplanen for Gullhaug Torg 2 A er et ferskt eksempel.
Markedsprisen for eiendommen (med hensynssone for T-banekulvert og overordnede plankrav og
føringer om å avsette areal til park, torg og møteplass) er i dag antakelig 800–900 millioner kroner,
men her bør EBY kunne komme opp med et bedre og mer presist estimat.
Behovet for en stor park i Nydalen er planavledet ikke bare av prosjektene i Sandakerveien 113–119
og Sandakerveien 121, men også av en rekke andre boligprosjekter i nærområdet. Hvorvidt erverv
av eiendommen Sandakerveien 113–119 og opparbeidelse av parken lar seg realisere uten for store
kostnader for kommunen, er følgelig primært et spørsmål om hvilke av tiltakene i TOR Nydalen som
prioriteres av kommunen gjennom rekkefølgekrav og i utbyggingsavtaler i pågående og fremtidige
plansaker i Nydalen. Vi minner i den forbindelse om at Avantors masterplan for Nydalen av 2015 la
opp til å bygge ytterligere 457 000 m2 i Nydalen, derav 332 000 m2 boliger og 125 000 m2 næring.
Det bør være realistisk å kunne legge inn krav om et anleggsbidrag på minst 4 000 kr pr. m2 BRA i
pågående og fremtidige plansaker i Nydalen. Et byggevolum på 250 000 m2 BRA vil da eksempelvis
kunne generere 750 millioner kroner i kontantbidrag og 250 millioner kroner i form av realytelser.
Det mest interessante i brevet av 26. mai 2021 til byrådsavdelingen, er PBEs kommentarer rundt
finansiering av park og andre tiltak i Nydalen (s. 7):
PBE ønsker å minne om at TOR Nydalen peker på at det er behov for mange andre
tiltak i Nydalen enn kun en større park. I alle plansaker skal PBE vurdere behovet for
rekkefølgebestemmelser og hvilke tiltak som har en saklig sammenheng med det
spesifikke planforslaget. Det er derfor viktig å skille på hva som er hele Nydalens
behov og hva som er et behov skapt kun av de pågående plansakene på
Sandakerveien 113–119 og Sandakerveien 121.
Som nevnt over, har disse to plansakene i dag krav fra overordnede planer og føringer
om å avsette areal til både park og torg og møteplass. Dette arealet er per nå samlet
sett litt over 11 000 m2. Når det kommer flere boliger i hele Nydalen, trenger Nydalen
mer parkareal. Siden det er flere pågående plansaker i Nydalen med boligbebyggelse,
mener vi det er en saklig sammenheng mellom en økning av boligandelen i Nydalen og
områdets behov for en stor park. Dette er et argument for at andre pågående plansaker
skal ha rekkefølgebestemmelser med krav om at stor park er sikret opparbeidet.
Den foreslåtte parken på Sandakerveien 113–119 og 121 tar utgangspunkt [i] en
arrondering av arealkrav fra overordnede planer og føringer, samt erstatningsareal,
men den er imidlertid ikke betraktelig større enn dette. PBE mener derfor at det vil
være urimelig at andre forslagsstillere skal være med å finansiere opparbeidelse av
park på Sandakerveien 113–119 og Sandakerveien 121.
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Ettersom det er andre pågående plansaker med boligbebyggelse enn Sandakerveien 113–119 og
Sandakerveien 121 i området, finner PBE at det er saklig grunnlag for å innarbeide rekkefølgekrav
«om at stor park er sikret opparbeidet» også i andre plansaker i Nydalen enn disse to plansakene.
Grunnen til at etaten likevel mener «at det vil være urimelig at andre forslagsstillere skal være med
å finansiere opparbeidelse av park i Sandakerveien 113–119 og Sandakerveien 121», er at den
foreslåtte L-parken, med sine 11,5 dekar + 2,0 dekar barnehage, er så liten at det ikke er nødvendig
med kontantbidrag fra andre prosjekter i Nydalen. PBE anser m.a.o. at et tilstrekkelig anleggsbidrag
til en park på 11,5 dekar (egentlig 4,5 dekar park i Sandakerveien 113–119 og 4 dekar park og 3 dekar
forplass i Sandakerveien 121) vil kunne sikres i utbyggingsavtalene for disse to eiendommene alene.
Med en park på hele eiendommen Sandakerveien 113–119, dvs. en park på 17 dekar, pluss et torg
eller en forplass på 3 dekar rett sør for trykkerihallene i Sandakerveien 121, er det imidlertid behov
for kontantbidrag også fra andre prosjekter i Nydalen for å holde kommunens kostnader ved erverv
og realisering av parken nede. Jf. at kommunalt kjøp eller ekspropriasjon av Sandakerveien 113–119
(etter forutgående regulering til grønnstruktur/park) og opparbeidelse av parken vil være naturlig når
Avantor ikke lenger er eier, med den lange tidshorisonten som OBOS har for utvikling av sin eiendom.
Det vil være rimelig at alle boligprosjektene innenfor det rødstiplede området på kartet under
(med et mulig unntak for Avantors prosjekt i Gjerdrums vei 11 nord for Ring 3) yter kontantbidrag
til realisering av parken. For disse eiendommene er bidrag til etablering av stor park saklig begrunnet.
Dette gjelder ikke minst for Vitaminveien 5 B og Schjelderups vei 9 (tallene 6 og 9 på kartet) hvor krav
om park på minst 5 dekar er planavledet, men også for de øvrige boligprosjektene sør for Ring 3.
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Uten Avantors planlagte bygningsmasse på 33 000 m2 BRA i Sandakerveien 113–119 reduseres det
samlede planavledede kravet til park, torg og møteplasser for Sandakerveien 113–119 og 121 med
1,65 dekar, dvs. fra 11,15 dekar til 9,50 dekar (jf. tabell 1 i PBEs brev av 26. mai med kommentarer
til Riekeles’ spørsmål). Dette kan sikre 3 dekar forplass/torg ved trykkerihallene og 6,5 dekar park i
Sandakerveien 113–119. L-parkens 4,0 dekar park og 2,0 dekar barnehage i Sandakerveien 121 kan
da benyttes til boliger og barnehage, eksempelvis til ca. 10 000 m2 BRA bygningsmasse (mørkegrønt
på illustrasjonsplanen under) og uteareal for barnehagen i det indre gårdsrommet. De olivengrønne
og brune bygningene (bygg B og K er dessverre altfor høye) ligger inne i illustrasjonsplanen til OBOS.
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I praksis er 10 000 m2 av Avantors tidligere planlagte bygningsmasse på 33 000 m2 dermed blitt
flyttet over til eiendommen til OBOS, dvs. til partiet øst for torget på 3 dekar, mens planavledede
parkarealer på i alt 7,0 dekar (6,5 dekar + 0,5 dekar som følge av bygningsmassen på 10 000 m2)
for de to eiendommene nå er lagt til Sandakerveien 113–119. De resterende 10 dekar parkareal
av den fremtidige 17 dekar store parken planavledes av andre aktuelle byggeprosjekter i Nydalen.
Som en følge av arealrokeringen og økt byggevolum vil det være rimelig at OBOS dekker 200–250
millioner kroner av kommunens kostnader ved erverv av eiendommen Sandakerveien 113–119.
Alternativt reduseres kommunens kostnader ved ervervet av eiendommen med tilnærmet samme
sum dersom Avantor blir eier av de ca. 6 dekarene av Sandakerveien 121 hvor det tillates oppført
10 000 m2 BRA. En slik løsning vil antakelig kun være aktuell for Avantor dersom bygningsmassen
som er vist med mørkegrønn farge på illustrasjonsplanen på forrige side, kan oppføres forholdsvis
raskt, dvs. at deler av dagens bygningsmasse i sørøst kan rives, samtidig som resten av Schibsted
trykkeri kan betjenes utelukkende med bilatkomsten på nordsiden av trykkerihallene.
Skulle det i stedet være deler av dagens bygningsmasse nordvest på eiendommen Sandakerveien 121
som kan rives relativt raskt, og Schibsted trykkeri kan betjenes utelukkende med dagens bilatkomst
på sørsiden av trykkerihallene, kan Avantor subsidiært overta den delen av Sandakerveien 121 som
er vist med brun farge på illustrasjonsplanen på forrige side, herunder en liten snipp av eiendommen
gnr./bnr. 77/152 som EBY i parkforhandlingene med OBOS og Avantor allerede har signalisert at
OBOS eventuelt vil kunne overta fra kommunen.
Det mest sannsynlige utfallet av en omrokering av bygge- og parkarealer mellom Sandakerveien 121
og Sandakerveien 113–119 vil antakelig likevel være at OBOS fortsatt eier hele Sandakerveien 121.
Ved erverv av eiendommen Sandakerveien 113–119 bør kommunen også se på mulighetene for
et «makeskifte», dvs. for at Avantor samtidig kan erverve en av kommunens eiendommer, slik at
kommunen kan nøye seg med å betale mellomlegget mellom takstene på de to eiendommene.
For beboerne er det viktig at den 17 dekar store parken på eiendommen Sandakerveien 113–119
opparbeides så snart som mulig. Det er følgelig ønskelig at kommunen selv erverver eiendommen
og opparbeider den, dvs. at kommunen forskutterer alle kostnadene ved dette, uten å avvente at
rekkefølgebestemmelser innarbeides i reguleringsplaner, og at anleggsbidragenes størrelse legges
inn i utbyggingsavtalene for planlagte og kommende prosjekter i Nydalen.
Gjennom rekkefølgekravene og utbyggingsavtalene vil kommunen kunne styre anleggsbidragenes
fordeling på kontantbidrag til parken og kontantbidrag/realytelser til realisering av øvrige tiltak i
TOR Nydalen, dvs. prioriteringen av tiltakene i Nydalen. I teorien vil kommunen dermed kunne få
refundert hele sitt utlegg til erverv og opparbeiding av den 17 dekar store parken, selv om det vil
være rimelig at også kommunen bidrar med en skjerv til parken, slik at det blir mulig å realisere de
fleste av tiltakene i TOR Nydalen gjennom anleggsbidragene fra de aktuelle utbyggingsprosjektene.
Før kommunen velger selv å erverve og opparbeide eiendommen Sandakerveien 113–119 til park,
bør det innhentes en uttalelse fra kommuneadvokaten om hvorvidt plan- og bygningsloven eller
annet lovverk kan være til hinder for å regulere kontantbidrag til erverv og opparbeidelse av en
park som allerede er ervervet og opparbeidet, eller er i ferd med å bli opparbeidet, når det skal
fastsettes rekkefølgebestemmelser og inngås utbyggingsavtaler for fremtidige planprosjekter.
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Alt. 2: Nydalen Infrastruktur (NI) opparbeider parken og overdrar den vederlagsfritt til kommunen
Dersom fremgangsmåten med kommunal forskuttering av kostnadene til erverv og opparbeidelse av
parken, og etterfølgende inndekning gjennom kontantbidrag regulert i utbyggingsavtaler, av en eller
annen grunn ikke skulle være mulig, bør det i stedet etableres et privat infrastrukturselskap som kan
realisere parken på 17 dekar og gjennomføre (mesteparten av) de andre tiltakene i TOR Nydalen.
Jf. punkt 7.3 i TOR Nydalen, der kommunen oppfordrer grunneierne til å etablere et samarbeid om
gjennomføringen av tiltakene «som sikrer en rettferdig fordeling av kostnadene mellom utbyggerne/
tiltakshaverne/grunneierne. For eksempel kan det opprettes et infrastrukturselskap som har gjennomføringsansvar for tiltakene, foreslår utbyggingsrekkefølge på bakgrunn av hvilke eiendommer som
utvikles først, fordeler kostnadene rettferdig mellom de ulike aktørene i samarbeidet m.m.» (s. 38).
Et slikt infrastrukturselskap, Nydalen Infrastruktur AS (NI), kan etableres etter mønster av Bjørvika
Infrastruktur AS (BI), heleid av Bjørvika Utvikling AS, som igjen er eid av Oslo S Utvikling AS og HAV
Eiendom AS. En kompliserende faktor er det store antall grunneiere i Nydalen, men 15 av de største
grunneierne i området har allerede samlet seg i Nydalen Storo Områdeforum og stiller seg ikke
avvisende til å se på mulighetene for å opprette et eget infrastrukturselskap (201715421-367/2).
Skulle det vise seg vanskelig å samordne interessene til alle grunneierne innenfor planområdet for
TOR Nydalen, bør en se på muligheten for at de åtte grunneierne med planlagte prosjekter innenfor
det rødstiplede området på kartet på s. 11 i dette merknadsbrevet, dvs. OBOS, Avantor, Storebrand,
Norwegian Property, Olav Thon, Vika Eiendomsforvaltning, Bonum og FERD, kan etablere et privat
infrastrukturselskap for dette noe mer avgrensede området.
Utbyggingsavtalen som grunneierne/infrastrukturselskapet fremforhandler med kommunen, bør
kunne lages etter noenlunde samme lest som utbyggingsavtalen for Bjørvika av 30. juni 2003, men
kan forenkles betydelig. Eksempelvis vil det ikke være nødvendig å skille mellom kostnadsbærende
og ikke-kostnadsbærende areal, da all ny bygningsmasse bør belastes med infrastrukturkostnader,
eventuelt med noe ulik størrelse på infrastrukturbidraget avhengig av om eksisterende bygg rives.
Infrastrukturbidrag/anleggsbidrag på kr 4 000 pr. m2 BRA fra utbyggerne og anleggsbidrag på 100
millioner kroner fra kommunen (1/3 av kommunens anleggsbidrag i Bjørvika) kan være et naturlig
utgangspunkt for forhandlingene om innholdet i utbyggingsavtalen.
Det bør tas inn en bestemmelse i utbyggingsavtalen om at hele den 17 dekar store parken på
eiendommen Sandakerveien 113–119 skal være ferdig opparbeidet før det gis rammetillatelse
(subsidiært brukstillatelse) for det første nye bygget på en eiendom som ved utbyggingsavtalens
inngåelse tilhørte en av grunneierne som etablerte infrastrukturselskapet.
Utbyggingsavtalen bør klargjøre hvilke tiltak utover parken i Sandakerveien 113–119 som skal
gjennomføres av infrastrukturselskapet, og med hvilken standard, og hvilket nytt utbyggingsvolum
grunneierne/utbyggerne samlet sett kan forvente på eiendommene de besitter ved avtaleinngåelsen.
Dersom samlet utbyggingsvolum viser seg å bli mer enn 10 000 m2 BRA lavere eller høyere enn dette,
bør bortfall/økning av byggevolum utover dette kompenseres av kommunen/infrastrukturselskapet,
jf. tilsvarende bestemmelser i utbyggingsavtalen for Bjørvika.
Etter ferdigstillelsen av parken i Sandakerveien 113–119 skal eiendommen overdras til kommunen.
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Det vil være infrastrukturselskapets ansvar å kompensere Avantor for dette. Andre offentlige parker,
torg, plasser, veier, gang- og sykkelveier skal også overdras til kommunen etter ferdigstillelse.
Etatene bør få en ny bestilling fra byrådet, der de får i oppdrag å utrede hvordan en snarest mulig
skal kunne realisere en park på hele eiendommen Sandakerveien 113–119 uten at kostnadene blir
for store for kommunen. Hvis byrådet ikke selv tar initiativ til dette, bør bystyret instruere byrådet
om å gi etatene et slikt oppdrag.
En bør blant annet undersøke mulighetene for kommunalt erverv av eiendommen med påfølgende
kommunal opparbeidelse av parken, der kommunen i ettertid får refundert alle eller størstedelen
av sine kostnader ved dette gjennom kontantbidrag regulert i utbyggingsavtaler for pågående og
fremtidige planprosjekter i Nydalen, og mulighetene for å inngå en samlet utbyggingsavtale for
hele eller deler av planområdet for TOR Nydalen med et infrastrukturselskap som forplikter seg til
å opparbeide parken (og andre tiltak i TOR Nydalen) og overdrar den vederlagsfritt til kommunen.
Av TOR Nydalens i alt 9 parker, torg og møteplasser foreslås det kun to parker
Det er sterkt beklagelig at TOR Nydalen, slik tilfellet også var i 2019-forslaget, kun foreslår to nye
grøntområder, park ved Schibsted trykkeri (tiltak 3.5) og park bak Storo Storsenter (tiltak 3.6).
På hovedgrepskartet (s. 17) er de to grøntområdene begge vist med et areal på ca. 5 dekar, og med
nøyaktig samme avgrensning som da TOR Nydalen ble lagt ut til offentlig ettersyn sommeren 2019.
Av tiltakslista fremgår det at parken ved Schibsted (tiltak 3.5) vil få et areal på hele 15 dekar og høy
standard (s. 20), mens det i omtalen av parken sies at området «blir en del av reguleringsplanene for
Sandakerveien 113–119 og Sandakerveien 121 hvor innhold og utforming beskrives i detalj» (s. 33).
Dette er alt som sies om tiltak 3.5 i forslaget til TOR Nydalen, og det til tross for at utleggelsen av
TOR-en til offentlig ettersyn ble utsatt i påvente av en avklaring av parkens størrelse og plassering.
OBOS og Avantor legger opp til en park på 8,5 dekar + torg/forplass på 3 dekar ved trykkerihallene.
Det viktige parkdraget fra Storo i øst via Gullhaug til Maridalsveien i vest er i det reviderte forslaget
til TOR Nydalen fortsatt i all hovedsak kun en tynn gangstreng, med unntak av partiene gjennom de
to grøntområdene eller parkene, også det nøyaktig som sist. For vestre del av gangstrengen, det
bratte partiet fra Nydalen v.g. skole opp til Maridalsveien 299 (tiltak 2.9), er ambisjonene dessverre
senket siden ettersynet i 2019: «Gangforbindelsen er ikke et prioritert tiltak» (dok. 274/5, s. 25).
Gangveien i tiltak 2.19 bør være trappefri – turveien i tiltak 2.21 bør utvides, men ikke flyttes
Ved offentlig ettersyn i 2019 foreslo vi å rampe ned dagens gangvei rett sør for Gjerdrums vei 14
(Blegeriet) ved dagens trapp på sørsiden av bygningen for å få en sammenhengende trappefri
forbindelse langs Akerselvas vestbredd hele veien opp til Consul Blikstads bru og Nydalsdammen
(dok. 223, s. 51). Vi setter pris på at forslaget nå er lagt inn i TOR Nydalen som tiltak 2.19. Tiltaket
beskrives på følgende noe uheldige måte (s. 32): «Stien bør utbedres for å få en tydeligere og mer
trafikksikker overgang til stisystemet.» Det bør tydeliggjøres at forbindelsen skal være trappefri.
Vi er positive til tiltak 2.21, forslaget om bredere turvei langs Akerselvas vestside fra badeplassen
ved tidligere Bjørsheim bru og nordover, dvs. mellom Bakke mølle og elva. Turveien bør imidlertid
ikke legges i bakkant av plenområdet, slik det antydes muligheten av (s. 32), men utvides langs
vestsiden av nåværende turvei. Deler av turveibredden kan med fordel få joggestripe, jf. joggestripa
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i partiet rett nedstrøms Gullhaug bru, men det er viktig at det velges et materiale i joggestripa som
ikke fører til at biter av plast eller andre forurensende materialer risikerer å havne i Akerselva.
Forslaget til TOR Nydalen bør kvalitetssikres både hva gjelder tekst og kartmateriale
Merk for øvrig at tiltak 2.21 er uteglemt på tiltakskartet på s. 32 i forslaget til TOR Nydalen. Dette er
da også kun ett av en rekke eksempler på manglende kvalitetssikring av forslaget til TOR Nydalen.
For å få samsvar mellom tiltakskart (s. 23, 30, 31) og opplisting av tiltak 2.5–2.7 med lengdeangivelser
(s. 20) anbefaler vi at det gjøres følgende endringer (tilføyelser/strykninger vises med rødt) på s. 20:
2.5 Gangforbindelse fra Sandakerveien til Gullhaugveien torg (gate) sør
145 m 75 m
2.6 Gangforbindelse fra Sandakerveien til Gullhaug torg (gate) nord til Akerselva
40 m
2.7 Gangforbindelse Sandakerveien til fra Gullhaugveien til Fiskars torg (gate) sør
120 m
Det umotiverte 3-tallet i neste linje (tiltak 2.8) bør dertil fjernes. Overskriftene for tiltak 2.6 på s. 30
og tiltak 2.7 på s. 31 bør endres i tråd med ovenstående. Omtalene av tiltak 2.6 og tiltak 2.7 bør få
presiserende tillegg i siste linje: «Forbindelsen skal knyttes opp til Sandakerveien ved en tilgjengelig
og lesbar trappeløsning i tiltak 2.4.» (s. 30) og «Torget knyttes opp til Sandakerveien ved tilgjengelig
og lesbar trappeløsning i tiltak 2.5.» (s. 31).
På s. 39 hevdes det at kommunedelplanen for Alna miljøpark omtaler behovet for sammenhengende
turvei langs Akerselva. Det skal selvsagt stå Akerselva miljøpark. På s. 11 hevdes det at «Akerselva og
Hovinbekken føres i dag i kulvert i området og bør vurderes benyttet som en del av åpen overvannshåndtering». Det er unektelig overraskende for oss at Hovinbekken skal være lagt fullstendig om og
nå føres i kulvert gjennom planområdet for TOR Nydalen. Vi legger til grunn at det er Heilobekken
som er ment, selv om også Gullhaugbekken og Lillobekken går i rør gjennom TOR-ens planområde.
I forslag til TOR Nydalen er det nå lagt inn et nytt punkt 4.2 Mål for videre utvikling av TOR-området.
Alt som står der (s. 18), er to kulepunkter som fremstår som en kladd til noe som PBE hadde planlagt
å skrive mer utførlig og mer presist om, men som etaten glemte å gjøre før utleggelsen til offentlig
ettersyn. BYM etterlyser da også flere mål under dette punktet (dok. 374, s. 2).
Ved offentlig ettersyn i 2019 påpekte vi at «teksten ‹Akerselva er gjenåpnet› står under kartet fra
2015 nederst til høyre på side 8, samtidig som kartet feilaktig viser at Akerselva i 2015 er lukket på
de samme strekningene som på kartene fra 1971 og 1984 på samme side» (dok. 223, s. 15). Feilen
er ikke rettet i det nye forslaget til TOR Nydalen. Kartene som tidligere befant seg på s. 8, befinner
seg nå på s. 13, uten noen form for endringer i kart eller tekst.
Merk også den misvisende teksten til 1971-kartet på samme side: «Akerselva legges i kulvert.» Elva
ble lagt i kulvert nord for Gullhaug bru allerede på 1950-tallet. Sør for Gullhaug bru ble Akerselva lagt
i kulvert på 1960-tallet.
Den samme misvisende teksten til 1971-kartet finnes også på s. 13 i «Steds- og mulighetsanalyse» av
26. mars 2021, men der har i det minste 2015-kartet nå fått en revidert og langt bedre tekst. I stedet
for «Akerselva er gjenåpnet» står det nå «Akerselva er for det meste gjenåpnet gjennom Nydalen.
Riksteatret er fortsatt lokalisert over elveløpet.» Selve kartet er imidlertid heller ikke rettet opp i
steds- og mulighetsanalysen. 2015-kartet viser fortsatt lukket elv på hele strekningen fra Gullhaug
bru til tidligere Bjørsheim bru, selv om hele dette partiet av Akerselva ble åpnet lenge før 2015.
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I 2019 viste vi i vårt merknadsbrev (dok. 223, s. 15) til at kapittel 4 i forslaget til TOR Nydalen åpnet
slik (s. 11): «Mulighetsstudien fokuserer på […] gjenåpning av Akerselva, og ser på mulighetene for
plassering av sosial og teknisk infrastruktur/anlegg.» Vi påpekte den gang at dette var alt som stod
om gjenåpning av Akerselva i forslaget til TOR Nydalen. Vi viste også til nøyaktig samme formulering i
daværende steds- og mulighetsanalyse og påpekte at «heller ikke i steds- og mulighetsanalysen står
det noe som helst om fremtidig gjenåpning av Akerselva» (dok. 223, s. 15).
Nøyaktig samme formulering om at «Mulighetsstudien fokuserer på […] gjenåpning av Akerselva»
gjentas i starten av kapittel 4 i det reviderte forslaget til TOR Nydalen (s. 16) og i den reviderte stedsog mulighetsanalysen i forbindelse med presentasjonen av «Samlet mulighetskart» (s. 40). Heller ikke
i 2021 står det noe som helst om fremtidig gjenåpning av Akerselva i noen av disse to dokumentene.
PBE har motarbeidet gjenåpning av Akerselva, Gullhaugbekken, Heilobekken og Lillobekken
Som det fremgår av PBEs kommentarer til uttalelsene ved offentlig ettersyn i 2019, har etaten ingen
planer om å gjenåpne det lukkede partiet av Akerselva i Nydalen (dok. 274/5, s. 7 og s. 25):
Selve Akerselva, som er et av de viktigste strukturerende elementene i området, er
overbygget av Riksteatret med en strekning på 110 meter. […] TOR Nydalen angir ikke
at Akerselva skal gjenåpnes på strekket under Gullhaug Torg 2B (Riksteatertomta) og
over Gullhaug torg, siden Plan- og bygningsetaten har vurdert at dette ikke er aktuelt i
overskuelig fremtid. En godkjenning av planforslaget for Gullhaug Torg 2A vil medføre at
elva ikke kan gjenåpnes øst for dagens kulverter. Øvrig trasé for gjenåpning må vurderes i
detalj den dagen det blir aktuelt å rive Riksteatret, men det er på det rene at en gjenåpning
ikke kan skje i full bredde slik fremtidig elveløp er vist i kommunedelplan for Akerselva.
I plansaken for Gullhaug Torg 2 A motsatte PBE seg en gjenåpning av Akerselva over Gullhaug torg
og anbefalte Avantors forslag om å fundamentere et 70 m høyt bygg ute i Akerselvas historiske løp
slik at Akerselva i fremtiden ikke kan gjenåpnes øst for dagens fire kulvertløp i partiet over Gullhaug
torg, og heller ikke i sin tidligere bredde, selv om en beskjeden breddeutvidelse vest for kulvertene
vil være mulig ved Avantors planlagte høyhus etter at Riksteatret er revet.
I byggesaken på Gullhaug Torg 2 A har Avantor for øvrig så langt, og senest i brev til PBE av 27. mai
2021, forsøkt å vri seg unna kravet i § 6.2 i reguleringsbestemmelsene om å dokumentere at bygg
og kjeller ikke vil være til hinder for en eventuell utbedring eller kapasitetsøkning av eksisterende
kulverter under Gullhaug torg i partiet opp til eiendomsgrensen for Gullhaug Torg 2 B. Avantor har
følgelig så langt heller ikke søkt om dispensasjon fra planbestemmelsen, og rammetillatelsen lar da
også vente på seg. Avantor har videre ikke dokumentert at de fire kulvertene under Gullhaug torg
og Riksteatret vil kunne tåle en 200-årsflom med klimapåslag uten å klappe sammen under torget
(hvor kulverttverrsnittet er minst) eller under Riksteatret.
Som vi dokumenterte i vårt merknadsbrev til forslaget til TOR Nydalen i 2019 (dok. 223, s. 34–42),
har PBE gjennom en årrekke systematisk motarbeidet alle forslag fra VAV og BYM om å gjenåpne
Gullhaugbekken, Heilobekken og Lillobekken innenfor planområdet for TOR Nydalen.
I PBEs kommentarbrev av 8. april 2021 til høringsuttalelsene av 2019 skriver PBE at «Oslo kommune
har stort fokus på åpning av bekker i Nydalen» (dok. 274/5, s. 7). Ingenting ville være bedre enn om
også PBE nå fokuserer på gjenåpning av Gullhaugbekken, Heilobekken og Lillobekken. Bevisbyrden
påhviler imidlertid her PBE. Etaten må vise i praksis at dette er mer enn talemåter.
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Forslaget om å gjenåpne et mindre parti av Heilobekken i Sandakerveien 113–119 for å håndtere
flomvann og fordrøye overvann er et første skritt i riktig retning, selv om PBE velger å fremheve at
VAV i arbeidet med TOR Nydalen visstnok skal ha uttrykt usikkerhet om hvorvidt fuktsiget på denne
eiendommen er en historisk bekk eller en dreneringslinje (dok. 274/5, s. 25–26).
Det kan ikke herske noen tvil om at dette er et historisk bekkeløp, selv om det i dag fremstår som
en dreneringslinje ettersom Heilobekken og de historiske sideløpene til Heilobekken er blitt kappet
av ved Gjøvikbanen og Ring 3. Jf. hvordan dreneringslinjene i dag går på dette dreneringskartet. Til
tross for avkappede bekkeløp og rørlagte bekker dreneres mer enn 50 000 m2 helt fra nordøstsiden
av bygningsmassen i Sandakerveien 121, og et betydelig større areal via Sandakerveien 113–119.

Bekkeløpet er godt dokumentert på historiske kart helt tilbake til tidlig på 1800-tallet. Jf. eksempelvis
Andreas Vibes kart fra 1836 som vi gjengir et utsnitt av på neste side. På kartet har vi tydeliggjort de
tre bekkene som løper sammen til Heilobekken med grønn farge. Alle tre har sitt utspring nord og øst
for dagens Ring 3 og Gjøvikbanen. Det midterste bekkeløpet har sitt utspring oppe ved Grefsen kirke,
mens det østre av de tre bekkeløpene går nesten opp til gården Vestre Grefsen.
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Ingeniørmajor Andreas Vibe var en fremragende kartograf, så det er ingen grunn til å tvile på kartets
riktighet. Elver og bekkers løp endres over tid, det være seg av naturlige årsaker eller menneskelig
inngripen. De tre bekkeløpene som løper sammen til Heilobekken vises for øvrig med samme traseer
på Christopher Hansteens kart over Christiania med omgivelser fra 1844 som på Vibes kart fra 1836.
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