Akerselva miljøpark
av: Ole Petter Bjerkek
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Da miljøvernminister Sissel Rønbeck tok initiativ
til å lansere «Akerselva miljøpark» formet hun
et prosjekt med sterk forankring til norsk historie
og hovedstadens industrisamfunn. Tidligere
forsøk nådde ikke frem, selv om bygartneren
allerede i 1910-15 fremmet forslag om
radiære parkdrag fra byen og ut til marka.
Tanken ble imidlertid ført videre da Generalregulerings-planen for Stor-Oslo ble formet i
1934. Likevel måtte det gå enda 50 år til før
Miljøverndepartementet tok initiativet og iverksatte et bredt samarbeid med Oslo kommunes
eget fagmiljø.
Resultatet var at hele vassdraget ble
gjenstand for omfattende undersøkelser og
vurderinger på flere samordnede fagfelt:
Regulering, bygningsforhold, miljø- og parkdrag, rensing av vann med elvens tekniske
innretninger, og ikke minst studier av elvens
historiske bygningsmasse. Dette førte straks til
at en kommunedelplan ble iverksatt for
regulering av bygninger, broer og andre
tekniske innretninger. Gammel industriell
bebyggelse ble utviklingsområder for ny og
moderne teknologi, datavirksomhet og skoler
(Østlandssendingen, Kunsthøyskolen og
Arkitekturhøyskolen), og trehusmiljøene
istandsatt og malt. Rensing av elva gjorde at
fisken kom tilbake. Etter at nye energiformer
oppsto inn på 1900-tallet, kom det vannkraftkrevende industrimiljø inn i en vedvarende
nedgang. Miljøverndepartementets prosjekt
Akerselva Miljøpark vendte utviklingen fra nedgang til stolthet og fornyelse 100 år etterpå.
Akerselva ble et grønt og trivelig miljø.
På 1980-tallet var jeg saksbehandler hos
Riksantikvaren, med særlig ansvar for kulturminnevernets tilskuddsordning i Norge. Mens
jeg forberedte tilskudd for 1986, ble jeg av
Miljøverndepartementet bedt om å ta med
“Akerselva” i forslagene. Tidligere erfaring
fra mange hundre timer overtid og ødelagte
kvelder og helger satt ennå i ryggmargen.
Derfor var jeg motvillig til å gå inn i nye og
store prosjekt. Av den grunn foreslo jeg frimodig
kr. 500.000, slik jeg hadde gjort det for Fetsund
lenser. Det fikk holde! Dagen efter ble jeg
innkalt til sjefsantikvar Astrid Bonesmo som med
tydelighet sa ifra at det var statsråden selv som
ønsket dette prosjektet! Da holdt det nemlig ikke
å komme med smålige forslag! Jeg ble anmodet
om å øke tilskuddet og spurte forsiktig hva som
da kunne være passende - og svært nødig fikk

jeg råd om 3 mill. kr. Dette beløp fremmet jeg
– og langt mer kom! I tiden fram til 1990 ble
det til en samlet sum på ca. 22 mill. kr. til Oslo
kommune, hvorav 10,14 mill. kr. ble
forbeholdt kulturminnevernet slik:
1987:
1988:
1989:
1990:

3,25 millioner kroner
3,00 millioner kroner
2,49 millioner kroner
1,40 millioner kroner

Fordi dimensjonen over det nye prosjektet
fikk en tilsvarende størrelse som det store
prosjektet jeg tidligere hadde på Røros to år
før, så jeg det påkrevet at byantikvar Kjeld
Magnussen ble orientert. Straks efter fikk han
informasjon fra park- og idrettsdirektør Ida
Fossum Tønnesen om at flere etater i Oslo
kommune allerede var involvert i det nye og
innflytelsesrike prosjektet “Akerselva Miljøpark”
og at arkitekt Ola Bettum (IN’BY) gjennom et
samlet administrativt grep skulle danne
sekretariatet.
Etter flere samtaler med Kjeld Magnussen ble
det forberedt noen konkrete tiltak. Dette gjaldt
først å forhindre at andre instanser skulle ta
hånd om kulturminnevernets egne midler. Våre
veletablerte statlige tilskuddordninger måtte jo
fungere slik det hadde gjort tidligere med en
direkte overføring fra Riksantikvaren. Bare slik
kunne Byantikvaren oppnå egen administrasjon
av kulturminnevernet - ikke gjennom Park- og
idrett eller IN’BY. Dernest var det samtidig en
reell fare for at tilskuddsmidlene forble ble i

Jacob kirke, med Hausmannsgate i bakgrunnen, fotografert
mot slutten av 1800-tallet.
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Indigo tekstilfabrikk i Nedre
gate, 1958. Nærheten til elva
var avgjørende for industriens
grunnleggelse.

finansadministrasjonen! Påpasselig ble det
derfor ved hvert årsskifte tatt en liten telefon
- og et par ganger ble det svært motvillig gitt
slipp på friske statlige tilskudd! – Sist, men ikke
minst, noe som fikk en stor strategisk og
organisatorisk betydning, var at man umiddelbart etter budsjett-vedtaket i Stortinget på
senhøsten 1986, etablerte et prosjektkontor i
Oslo Ladegård, med tre medarbeidere.
Mens dette pågikk oppnådde KrF et flertall
under budsjettarbeidet i Oslo bystyre for å
styrke Byantikvaren med en ny stilling. Da
beslutningen om dette forelå lot ikke Kjeld
mulighetene gå fra seg. Så i romjulen 1986
oppsøkte han mitt kontor og spurte om jeg
kunne bli hans “libero”. Svært overrasket over
denne uventede situasjon, måtte jeg på
sedvanlig vis tenke meg om. Tilfeldigvis ringte
fylkeskonservator Stein Schjelle i Østfold like
etterpå. Vi var blitt kjent med hverandre
gjennom mange års samarbeid og jeg rådspurte
ham. På underfundig vis svarte han at det var
bedre for meg å “være nummer én i Gallia, enn
nummer to i Roma”. Så gikk det til at jeg fikk
seks arbeidsomme læreår sammen med Kjeld
inntil jeg selv, ved hans fratreden, ble konstituert
byantikvar første halvår i 1993.
Det som her er beskrevet er noe av det indre
liv som svært ofte gir den direkte forklaring på
hva som skjedde og hvorfor. Kjeld sa at han ofte
studerte hva hans forgjengere hadde skrevet,
men like meget reflektert over hva de ikke skrev,
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– og som likevel måtte være grunnlaget for
oppnådde resultater.
For Byantikvaren gjennomløp det offentlige
forvaltningsapparatet i Akerselva Miljøpark tre
faser: De to første fasene ble bevilget av
Miljøverndepartementet med overføring av
statlige tilskudd gjennom Riksantikvaren til
Byantikvaren på i alt 10,14 mill. kr., mens
Arbeidsformidlingen bevilget vel 1,5 mill kr.
•
•
•
•
•
•
•

1986-1990 - Undersøkelser og
rapporter utført av Kulturminnekontoret
Akerselva (KmA)
1988-1990 - Kommunedelplan for
Akerselva Miljøpark (31 forslag til spes.
område Pbl § 25.6)
1991-1992 - AMO-kurs (finansiert av
Arbeidsformidlingen) ferdigstilte alle
reguleringsplanene

Kulturminnevernkontor Akerselva 1986-1990
Da Stortinget vedtok budsjettet for 1986,
foretok byantikvar Kjeld Magnussen et
effektivt og forutseende grep overfor
Bystyret, Riksantikvaren og Miljøverndepartementet gjennom etableringen av et
prosjekt. Med ansettelse av Terje Abrahamsen
som prosjektleder, Ellen Sjørland og Per Nilsen
som medarbeidere i studier og forskning i og
rundt Akerselva ble “Kulturminnevernkontor
Akerselva” etablert i Oslo Ladegård.
Byantikvaren sikret seg dermed en selvstendig
styring og tilgang til statlige midler allerede

på slutten av 1986. Først utpå våren 1987 ble
IN’BY etablert som sekretariatet for Akerselva
miljøpark og organisert av Park - og idrettsvesenet sammen med Byplankontoret, Miljøetaten og Vann- og avløpsverket. Miljøverndepartementet etablerte samtidig en
koordinerende styringsgruppe med følgende
sammensetning:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Teknisk direktør Ulrik F. Beichmann
(formann)
Underdirektør Harald S. Ruberg,
Miljøverndepartementet
Underdirektør Anne-Kristin Endresen,
Miljøverndepartementet
Avdelingssjef Tore Langaard,
Byplankontoret
Sjefsarkitekt Knut Henrik Andersen,
Bygningskontrollen
Direktør Ida Fossum Tønnesen, Park- og
idrettsvesenet
Ass. Vannverkssjef Finn Johansen,
Vann- og avløpsverket
Byantikvar Kjeld Magnussen og førsteantikvar Ole Petter Bjerkek
IN’BY Institutt for byutvikling v/arkitekt Ola
Bettum (sekretariat)

myndigheter, utbyggere, brukere og
boligeiere når dette gjaldt vern av kulturminner langs Akerselva.
Kommunedelplan for Akerselva
miljøpark 1989
Med de omfattende oppgaver som ble
iverksatt oppsto snart et behov for at Plan- og
bygningsetaten fremmet en kommunedelplan
for Akerselva Miljøpark. Med stor entusiasme
ble dette arbeidet dyktig ledet og gjennomført av avdelingssjef Tore Langaard og overarkitekt Ann Elin Bratset. De faglige bidrag ble
naturligvis forberedt og levert fra det allerede
etablerte forvaltningsapparat for Akerselva
Miljøpark. I særlig grad ble dette gjennomført
med en idealistisk innsats av enkeltpersoner som

Underordnet denne organisasjonsmodellen
ble Byantikvarens kulturminneoppgaver ivaretatt og sikret selvstendig behandling gjennom
Byrådsavdeling for kultur- og byutvikling med
Kjell-Ove Solli Johansen som leder. Rapporter
og vedtak om videre fremdrift ble her forelagt
gjennom vekselvis kvartals- og halvårlige møter,
der prosjektleder Terje Abrahamsen
var sekretær.
Ved etableringen av kulturminnekontoret
formulerte Byantikvaren to hovedoppgaver:
1.Registrering og dokumentasjon av kulturminner innenfor prosjektområdet.
Denne oppgaven resulterte i at 34 rapporter
ble utarbeidet sammen med et omfattende fotografisk material. Dette skapte det faglige
grunnlaget for en bredere kulturhistorisk
forståelse av Akerselvas miljø- og bygningshistorie. Samtidig fikk disse rapportene en økt
betydning for den kommunale saksbehandling i
enkeltsaker og for kulturminnedelen i den
etterfølgende kommunedelplan for Akerselva.
2.Yte økonomisk støtte til restaurering/
rehabilitering av enkeltbygninger og anlegg av
kulturhistorisk verdi, med vekt på arbeiderhistorie.
Støtten til enkeltprosjekter førte til en klar
bevisstgjøring og holdningsendring hos

Glads Mølle og Seilduksfabrikken, med Akers mekaniske
verksteds støperibygning er to viktige kulturminner langs
Akerselva.

71

Planene som ble lagt for de ulike delområdene langs Akerselva var nyskapende, bl.a. i forhold til siktlinjer og vegetasjon.
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Ingrid Appelbom Karsten og Beate Slipher
ved Byplankontoret, Terje Abrahamsen hos
Byantikvaren, Ola Raade ved Park- og
idrettsvesenet, Kjell Sandaas i Miljøetaten,
Bente Ihlefeldt ved Vann- og avløpsverket
og sekretariatet for Akerselva Miljøpark ved
arkitekt Ola Bettum.
Kulturminnene ble avgrenset til 31 områder/
anlegg langs Akerselva og foreslått båndlagt
for senere regulering til spesialområde iht. Pbl. §
25.6. Hvert av områdene representerte et bredt
utvalg av bruksområder og nesten alle hadde
vært knyttet til elva som energikilde. Dette ble
en tilpasningsdyktig plan som var avhengig den
transformasjon som allerede hadde funnet sted
og det medførte strengere krav for de allerede
større, godt bevarte miljøene. Det ble tatt sikte
på at det framtidige utbygningspotensiale langs
Akerselva ble anvendt til å skape et positivt
tilskudd til miljøparken med publikumsorienterte
funksjoner og offentlig tilgjengelighet. Samtidig
ble det lagt vekt på at ny bebyggelse kunne
bidra og medvirke til å gi elverommet en god
avgrensning.
Planens virkeområde omfattet en avgrensning
på et 200-600 meter bredt belte langs Akerselva mellom Maridalsvannet og Vaterland. I
realiteten konkretiserte planen de resultater som
ble oppnådd gjennom Miljøverndepartementets
iverksetting av Akerselva Miljøpark 1887-89.
Planen gav styrende retningslinjer for den
kommunale byggesaksbehandling og
utarbeidelse av skjøtselsplaner for friområdene,
foruten pleie og forvaltning av selve vassdraget, der vannspeilet nå ble søkt åpnet i hele
elvas utstrekning. Broenes historiske betydning
ble fremhevet og de mange tekniske innretninger ble istandsatt. Hele elvestrekningen
ble renset for skrot, vannet ble rent og fisken
kom tilbake.
Kommunedelplanen var på mange måter
en nyskapende plan med et sett av
bestemmelser og veiledende retningslinjer for
byggehøyder og synsakser. Det overordnede
mål var at Akerselva Miljøpark kunne utvikles
som et nasjonalt og lokalt område for
rekreasjon og læring, der gammel og ny
bebyggelse sammen elvelandskapet med sin
vegetasjon, dannet et variert og harmonisk
miljø. Det ble ansett som skjellsettende at det
ble oppnådd et sammenhengende parkdrag
mellom Maridalsvannet og Vaterland. Ettertiden
har da også vist gjennomgripende resultater
der enkeltmennesker og større grupper
organiserer turer langs hele elven i studiet og

opplevelsen av elvens miljø med sine kulturminner og aktuelle prosjekt i de gamle bygningsmiljøer. Og mange mennesker bruker nå
elvesidene som transportåre til og fra jobb og
til rekreasjon. Dette har bidratt til at Park- og
idrettsvesenet senere har gitt flere designfirmaer i oppgave å lyssette broer og mørklagte strekninger langs elven.
Rehabiliteringsprosjekt
Samlet sett utbetalte Miljøverndepartementet
22 mill. kroner for å styrke arbeidet med Akerselva Miljøpark. Mer enn halvparten av midlene
ble anvendt til opprydding og forbedring
av miljøet langs hele elvestrekningen. Den
øvrige delen gikk til Byantikvaren og kulturminnekontoret Akerselva ble arnestedet for
et omfattende utredningsarbeid som pågikk
1987-1990. Samtidig ble det gjennomført en
målrettet innsats for rehabilitering av de
symboltunge bygninger og anlegg langs elven.
Tiltakene påvirket eiendomsbesitterne og
private interesser langs hele elven til å gjøre
tilsvarende arbeider.
Et insitament som vakte oppmerksomhet var
tildeling av kr. 300.000 til trehus-bebyggelsen
langs Maridalsveien ved Vøien og Sagene.
Med begrensete tilskudd på kr. 15.000 ble
dette bidrag til utvendige arbeider, så som
takreparasjon og husmaling. Like viktig var at
det ble tatt tak i større synlige prosjekter bl.a.
Riflegata 13, vannvokterboligen, hvor boligen i
andre etasje var i ferd med å falle ned i første
etasje pga. omfattende hussopp i bjelkelaget. Det andre store prosjektetet var Nedre
gate 5. Begge omfattet1 mill. kroner i
rehabiliteringskostnader. I tillegg kom Jakob
kirke, Stolmakerveien 8 og Akers mek. støperibygning, Sagene Bad, Sagveien 8, 16 og 25,
Grønvold sagarbeiderbolig, låven ved Oset,
Fossveien 24, Maridalsveien 19, Bjølsen
Valsemølle og parkanlegg, Torgbakkgata
9, Arendalsgata 5-45 og Sandakerveien 10
(Glads Mølle).
Reguleringsplanene utarbeides for Akerselva
miljøpark (1991-1992)
Den store ledigheten i Norge på midten av
1980-tallet, fikk ved inngangen til 90-årene en
kraftig ettervirkning i Oslo. Arkitektene hadde
en fått redusert sine oppgaver med inntil 80 %
og mange utførte sine oppgaver som de sa, ved
“kjøkkenbenken”. Som en følge av de mange
henvendelser om arbeidsoppgaver, tok
Byantikvaren initiativ til å søke Arbeidsformidlingen. Straks fikk vi innvilget vel 1,5
millioner kroner for å gjennomføre et ettårig
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Reguleringsplaner gjennomført av AMO-kurset
for Akerselva miljøpark 1991-92
1. Grønvold
2. Kjelsåsveien 143
3. Kjelsås stasjon
4. Svensenga
5. Nydalen Compagnie
6. Tverveien/Skolebakken
7. Kronborg
8. Gullhaug
9. Nydalen
10. Lillo gård
11. Riflegata
12. Bjølsen Valsemølle
13. Sagene brannstasjon
14. Arendalsgata arbeiderboliger
15. Myrens verksted
16. Sagene skole og bad-kvartal
17. Sagveien 11
18. Sannerbrua
19. Foss skole
20. Christiania Seilduksfabrikkk
21. Aamot bru
22. Oslo gassverk
23. Vulkan
24. Elvebakkene
25. Jakob kirke
26. Ankerbrua
27. Nybrua
28. Vaskegangene
30. Chr. Kroghs gate 30-32
31. Vaterlands bru
Øvrige planer:
32. Arbeidergata 2
33. Ruseløkka
34. Tukthusmuren
35. Meyerløkka
36. Schultz gate 1
37. Bjølsendammen
38. Bergfjerdingen
39. Vindern I
40. Vindern II
41. Lindern I
42. Underhaugsveien 9
43. Det Åpne Teater
44. Grønland
Kursdeltagerne hadde direkte
tilgang og hjelp i bruk av billedog saksarkivet hos Byantikvaren
og Plan- og bygningsetaten. Det ble
også gitt oppfølgende veiledning i
planenes utvikling.
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kurs for 19 ledigmeldte arkitekter. Avdelingsleder Mary Haugland hadde sammen med sin
avdeling foretatt utvelgelsen, - og hun tok selv
del i det første oppstartsmøtet for kurset. NAL
ble holdt løpende orientert om dette initiativet. Kulturminnevernet har hatt tradisjon for å
iverksette tiltak for arbeidskraftmyndigheten ut
fra to grunnleggende hensyn til de ledigmeldte:
Motiverende arbeidsoppgaver og kvalifisert
opplæring. Tiltaket var på mange måter et
idealistisk prosjekt, men ble likevel tilpasset
Byantikvarens handlingsplan der ferdigstillelsen av i alt 31 reguleringsplaner for Akerselva
Miljøpark sto i et særlig fokus. Før kurset startet
var det inngått en avtale med Riksantikvaren
og Byplankontoret om å bistå med kvalifisert
undervisning. Sentralt og entusiastisk i arbeidet
sto Ann Elin Bratset og Jan Møllebak
sammen med Marie Finne fra det juridiske kontor hos Riksantikvaren. Også leder for
byutviklingskomiteen Inger Solli og noen
byråder bidro og redegjorde for Oslo
kommunes administrative og politiske oppbygging og virkemåte.
I løpet av kursåret gjennomgikk arkitektene tre
klart adskilte faser :
- Introduksjon i kulturminnevern med kortoppgaver fra Akerselva («bli kjent i
området») og om kulturminne-forvaltningens
organisering, tenkning og lovverk (kml, pbl,
off.l og forvl) .
- Videreføring av SEFRAK-registrering
foretatt av Byantikvaren fra Maridalsvannet
ned til Spikerverket. AMO-kurset registrerte
450 objekter på Sagene og Elvebakken
(2 mnd).
- Reguleringsarbeid. Det deltagerne hadde
lært i de to første fasene fikk stor betydning for
denne siste delen av kurset (8 mnd)
Da Byantikvaren søkte Arbeidsformidlingen
om økonomisk støtte til AMO-kurset, gikk
overarkitekt Ann Elin Bratset sammen med sine
erfarne medarbeidere inn for at Plan- og
bygningsetaten skulle gi full støtte til
Byantikvarens AMO-kurs. Dette innebar bl.a.
å holde faglige foredrag og veiledning under
hele gjennomføringen av reguleringsarbeidet
for Akerselva Miljøpark. Med styrke bidro
Riksantikvaren på tilsvarende måte.

Kortoppgavene ble utført enkeltvis, men ofte
som et team-arbeid. Tiltaket skapte en gjennomgripende introduksjon – «bli-kjent-med-tiltak» til det området som senere ble gjenstand for det
store antall reguleringsplaner. Det ble lagt vekt
på at arbeidsukene fulgte en ensartet rutine der
ukens resultater ble presentert ved avslutning
hver fredag. I gjennomføringen av reguleringsarbeidet ble det stilt særlige krav til
selvstendighet også i møte med eiere,
utbyggere, politikere og andre. Underveis la
man lagt vekt på veiledning og korrektiv fra
medarbeidere fra fagavdelingene ved
Byantikvaren og Byplankontoret.
Parallelt med dette foretok deltakerne dagsbesøk til omlag 40 forskjellige kommunale og
statlige instanser, også til andre organisasjoner
som Oslo Byes Vel og Oslo Bymuseet. På denne
måten oppnådde deltakerne en bred innsikt i
de ulike forvaltningsnivåer og ansvarsområder.
Dette er korte eksempler på hva arkitektene
gjennomgikk for å oppnå en god kulturminnefaglig kompetanse.
På grunn av en aktuell konkurranse tok
deltakerne del i arbeidet med å lage
forslag til vernebygg for Borgund stavkirke.
Av den grunn ble det gjennomført forelesninger
også om middelalder og stavkirkearkitektur,
foruten en ekskursjon til Borgund . Tre av
deltakerne oppnådde juryens anerkjennelse
med rosverdig omtale og en oppnådde sogar
en pristildeling på 5.000 kroner.
Kurset klarte derfor innenfor den båndlagte
tidsrammen for kommunedelplanens foreslåtte
reguleringsplaner å ferdigstille alle de 31
forslagene til spesialområde bevaring som var
knyttet til Akerselva Miljøpark, foruten 13 andre
aktuelle saker som supplerte Byantikvarens
ordinære saksbehandling. Etter at AMO-kurset
var ferdig gjorde Byantikvaren en forvaltningsmessig gjennomgang av samtlige reguleringsforslag, oversendte disse til Plan- og bygningsetaten og sluttførte behandling av Byrådet og
Bystyret. Kravet var senest fire år etter planvedtak. For syv områder ble det søkt og
innvilget av Miljøverndepartementet en forlenget virkning av kommunedelplanen med to
år. AMO-kurset ble dermed en suksess både
som gjennomfører av Akerselva Miljøparkplanen, men også som arbeidsmarkedstiltak.

Midt i en tid med høy arbeidsledighet blant
arkitekter ble arkitektene på AMO-kurset
allerede flere måneder før kurset var ferdig
etterspurt og tilbudt arbeid. Dette hadde sammenheng med at deres høyt kvalifiserte
arbeidsoppgaver fikk stor offentlig oppmerksomhet i samtale med grunneiere,
utbyggere og det kommunale forvaltningsapparat. Interessen for disse ansettelser var fra
de større arkitektkontor, Forsvarsbygg, Fylkesmannen i Nordland, Universitets
byggeadministrasjon, bydelsadministrasjoner,
Byplankontoret og også Byantikvaren.
Det personlige engasjement som Sissel
Rønbeck hadde for Akerselva Miljøpark fikk
også et tydelig utslag etter at hun fratrådte
som statsråd. Hun ville gjerne at jeg skulle holde
henne orientert om AMO-kurset og ferdigstillelsen av reguleringsplanene. Også NIBR og
rektor Karl Otto Ellefsen ved AHO fattet
interesse for arbeidet med Akerselva
Miljøpark og avholdt et tre dagers seminar
ved Forskningssenteret på Blindern. Ellefsen
konkluderte med at gjennomføringen av
prosjektet ikke kunne ha blitt til i offentlig
sektor uten et team med personlig engasjerte
medarbeidere.

Vannvokterboligen i Riflegata ble rehabilitert
og brukes i dag som barnehage.
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