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Oslo, 7.9.2017 

Til: Plan- og bygningetaten, Oslo kommune 
Fra: Frognerelvens venner 
 
 «Områderegulering Skøyen» - uttalelse fra Frognerelvens venner  

Innledning  

«Områderegulering Skøyen» inneholder en rekke formuleringer og mål som det blir viktig å 
holde fast på i den videre prosessen. Ikke minst gjelder dette de blågrønne korridorene i 
tilknytning til elvene, der det slås fast at områdereguleringen bygger videre på ambisjonene i 
kommuneplanen om å styrke Oslos blågrønne preg.   
Forslaget går også lenger i å konkretisere planene for utløpet av elvene i området:  
 

Elveløpene Hoffselva og Frognerelva åpnes ytterligere, utvides og styrkes som 
grøntdrag. Elveløpene tilrettelegges med gjennomgående turveier. I henhold til 
kommuneplanen skal grøntkorridorene mellom fjorden og marka styrkes, og 
forbindelser som mangler skal etableres. Manglende lenke over Drammensveien og 
jernbanesporene etableres, og skaper et gjennomgående grøntdrag med tursti fra 
Frognerparken til Frognerkilen og Bygdøy.  (s. 138) 

 
Vi merker oss at COWI har fått i oppdrag og har utredet mulighetene for en gjenåpning av 
Frognerelvas nedre del, men konstaterer at det ikke er trukket noen konklusjon eller gitt 
noen anbefaling i saken.  
 
Etter vårt syn vil den beste løsningen være å åpne Frognerelva gjennom felt G10 i stedet 
for gjennom bestemmelsesområde #2 og #3. Denne løsningen er avhengig av at det 
underjordiske garasjeanlegget på eiendommen Bygdøy allé 119 rives. Ved fjerning av 
garasjeanlegget vil man kunne få en bred blågrønn korridor med gjenåpnet elv og turvei 
hele veien ut til Frognerkilen gjennom felt G11, G10 og G9. 

Vi imøteser derfor videre oppfølging fra VAV og bebudet behovsnotat fra den samme etaten, 
jfr. avsnitt 3.3.4 Overvannshåndtering (side 121) i forslaget.  
 
Selv om sitatene foran gir håp om et sammenhengende grøntdrag helt fram til Frognerkilen 
er formuleringene generelle og relativt uforpliktende. Vi velger derfor å legge større vekt på 
forslaget til reguleringsbestemmelser som er gjengitt i siste del av forslaget (side 151 – 176) 
og som vi vil sitere fra. På enkelte punkter foreslår vi også endrede formuleringer. 
 
 

 



2 

9 

 

Våre kommentarer er konsentrert om følgende hovedpunkter: 

1. Den byfortettingen det legges opp til vil kreve at grøntområdene på Skøyen ikke bare 
bevares, men utvides 

2. Økt fare for flom/overvann aksentuerer behovet for gjenåpning av Frognerelvas 
nedre del 

3. En blågrønn korridor fra Frognerparken til Frognerkilen må bli et reelt turalternativ 
for byens innbyggere 

4. Oppfølging av utredning om gjenåpnet elveløp  
 

1 Økte behov for grøntområder som følge av byfortetting 

Forslaget til områderegulering legger opp til mer enn en 5-dobling av befolkningen på 
Skøyen - fra 3000 i 2017 til 16800 i 2030. Dette innebærer dramatiske demografiske og 
sosiale endringer som i sterk grad vil påvirke bydelen og som får store arkitektoniske 
konsekvenser i form av arealutnyttelse og bygningshøyde. Vi regner med at flere i 
høringsrunden stiller kritiske spørsmål til den høye grad av byfortetting som planen legger 
opp til. Selv om noe av dette blir tatt hensyn til, må vi regne med langt tettere bebyggelse på 
Skøyen i framtida. Desto viktigere blir det å sikre de blågrønne forbindelsene til fjorden. En 
gjenåpning av Frognerelva må være en del av denne strategien.  
 
2 Sikring mot flom og overvann 
Bekker i byer og bylignende områder er særlige sårbare for urbanflom, et fenomen som har 
tiltatt de siste åra.  
 
Klimaprofil Oslo og Akershus for 2017 er publisert av Norsk Klimaservicesenter, med 
Meteorologisk institutt,  NVE, uniResearch og Bjerknessenteret som samarbeidspartnere. 
Her heter det bl.a.: 

«De største skadene på bebyggelse og infrastruktur i Oslo og Akershus oppstår gjerne 
i forbindelse med kraftig kortvarig nedbør som gir store mengder overvann og 
urbanflommer. Tette flater som asfalterte veier og parkeringsplasser gir raskere 
avrenning enn naturlige flater, og fører til økt flomfare i bekker og vassdrag dersom 
vannet ledes for raskt ut i vassdragene. Det har vært mange hendelser med skader i 
Oslo og Akershus de siste 15 årene. Det nyeste eksempelet på kraftig styrtregn som 
forårsaket store overvannsskader på infrastruktur og boliger i Oslo, Bærum og Asker 
skjedde 6. august 2016. 80 mm nedbør ble observert på Bygdøy på 20 timer, hvorav 
33 mm falt innenfor en time. Episoder med kraftig nedbør ventes å øke vesentlig 
både i intensitet og hyppighet, og som nevnt i avsnitt 1.2 om nedbør, anbefales det 
inntil videre et klimapåslag på minst 40 %  

COWI konstaterer at kulverten de siste 500 meterne fram til Frognerkilen er for trang og ikke 
vil tåle en 10-årsflom. I Norconsults sårbarhetsanalyse heter det:  
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Dagens overvannskulverter har ikke nok kapasitet. Samtidig ekstremnedbør og 
oppstuvning fra stormflo medfører store problemer ved tidligere nevnte kulvert 
under E18, som i verste fall gjør at kulverten kan sprekke. 

Med tanke på trikketraseen i Drammensveien, jernbanelinjen gjennom Skøyen og E18, er 
Skøyen trafikalt sett et av de mest utsatte områdene i Oslo. Dette opplevde vi sist 6. august i 
fjor. Skader på den offentlige infrastrukturen (trikketrase, jernbane og motorvei) kan 
medføre reparasjoner og forsinkelser som i verste fall kan få fatale følger. I gitte 
flomsituasjoner vil det også være en fare for at inngangen til kulverten blir stengt av drivgods 
og annet som flommen tar med seg. Dette vil innebære at elva tar andre løp, med alvorlige 
konsekvenser for Drammensveien og bebyggelsen rundt. 
 
I «§ 4.2.5 Vassdrag» i reguleringsbestemmelsene i forslaget heter det:  

Eksisterende vassdrag skal holdes åpne. Lukkede vassdrag (deler av Frognerelva og 
deler av Hoffselva) skal i detaljreguleringen vurderes gjenåpnet og inngå som en 
ressurs i overvannshåndteringen. Bebyggelsen skal ikke vende baksiden til 
vassdragene. 

Vi viser også til § 9.3 Faresone flom (H320 1-2) 
 

Alle tiltak innenfor området må ta hensyn til flomfare, elveflom og stormflod. Dette 
skal dokumenteres i detaljreguleringen. All bebyggelse innenfor sonen som ligger 
lavere enn kote + 2,53 m skal utformes for å tåle stormflo. 

Med de vannmengdene som kan forventes ved framtidig styrtregn i området, bør det også 
vurderes å styrke Nedre Frognerdam som fordrøyningsbasseng. Et tiltak her kan være å heve 
demningskanten slik at dammen i påkommende tilfeller kan holde på større vannmasser. 
Dette vil eventuelt forutsette en styrking av selve demningen og må i så fall utredes 
nærmere av VAV.  

3 Blågrønn korridor fra Frognerparken til Frognerkilen 
En gjenåpning av elva innebærer at en må forholde seg til tre store barrierer: 

 Drammensveien 
 Jernbanelinjen 
 E18 

Vi konstaterer at disse utfordringene blir adressert i forslaget til områderegulering og i 
COWIs delrapport. Vi merker oss at det i reguleringsbestemmelsene på flere punkter legges 
opp til bindende forpliktelser: 

 § 4.1.1 Underganger under jernbanen (T6 + T13) 
«Undergangene må detaljreguleres. Utgangene skal utvides og landskapsmessig 
integreres i gaten/torget. Undergangene skal utformes så de fremstår som en 
naturlig del av byromsforløpet. Ved lengder over 15m skal bredden og høyden økes.» 

 § 5.4.10 Felt S10 (mellom Drammensveien og jernbanelinjen) 
Her slås det bl.a. fast at området nær gjenåpnet elv skal være offentlig tilgjengelig. 
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 § 6.3.12 T13 Ny undergang under jernbanen (langs trasé for Frognerelva)  
Ny undergang skal ha en tilstrekkelig bredde og utformingen skal være av høy 
kvalitet. 

 § 7.1.6 G9 (Frognerkilen) 
Frognerelva tillates åpnet innenfor feltet. Feltet tillates tilrettelagt for fysiske 
aktiviteter. Enkle konstruksjoner som skaterampe ol. kan oppføres. Det skal etableres 
en rekreativ gang- og sykkelforbindelse som viderefører G10 over til G9. Forbindelsen 
skal utformes som bro, lokk eller undergang frem til E18 erstattes av Ny bygate (V1). 

 § 7.1.7 G10 (Frognerelvallmenningen sør) og G11 (Frognerelvallmenningen nord)  
Frognerelva tillates åpnet innenfor felt G11. Grøntforbindelse over sporområde for 
jernbane skal etableres. Det skal etableres en rekreasjons gang- og sykkelforbindelse 
som viderefører G10 over til G9. Forbindelsen skal utformes som bro, lokk eller 
undergang frem til E18 erstattes av Ny bygate (V1). Byggeplaner for den delen som 
berører sporområdet skal godkjennes av Bane Nor før rammetillatelse gis. 

 
Nedenfor (avsnitt 4) har vi kommentarer og forslag til endringer i disse bestemmelsene.  
 
Som det går fram av de to delrapportene fra COWI, medfører en gjenåpning av elva 
betydelige utfordringer i og med at en må forholde seg til infrastruktur representert ved 
vannledninger, avløpsrør, strømforsyning, energibrønner, samt infrastruktur knyttet til 
trikkelinje og jernbanespor.  
 
COWI har gjennomført økonomiske kalkyler for en gjenåpning som ligger mellom 30 og 60 
mill. kr., avhengig av hvilken trasé som velges    Anslagene er foreløpige og har ikke tatt med 
kostnader forbundet med omlegging / separering av eksisterende fellesnett i området (AF-
ledninger) og heller ikke kostnader til beplantning, kunstnerisk utsmykning mm. De gir 
likevel en pekepinn om kostnadsnivået det er tale om. I all hovedsak dreier det seg om 
investeringskostnader. I forslaget til områderegulering kommenteres dette slik:  

 
Vurdert som et isolert tiltak kan gjenåpning være kostbart, men som en del av en 
større langsiktig strategisk utbygging, kan gjenåpning representere en merverdi og en 
ressurs både for prosjektet og området. Dette vil gjøre elvene mer synlig og 
tilgjengelig langs stier, gater og byrom. (s. 91) 
    

Vi slutter oss til denne vurderingen og mener det kan argumenteres for at en gjenåpning vil 
være lønnsomt for kommunen. En investering på 30-60 mill. kr. vil i all hovedsak være en 
engangskostnad som regnskapsmessig kan avskrives over flere år. Disse kostnadene må 
veies mot utgifter som spares ved en gjenåpning og som omfatter skader på bebyggelse og 
infrastruktur. I tillegg kommer gevinster som ikke så lett lar seg kostnadsfeste, som bedret 
folkehelse, økt biologisk mangfold og et park- og naturmiljø som gjør byen mer attraktiv, 
både for egne innbyggere og for besøkende. Vi minner her om de forpliktelsene som ligger i 
at Oslo er kåret til Europas miljøhovedstad i 2019! 
 
Selv om det ligger utenfor PBEs mandat, ser vi grunn til å nevne at en i den videre 
planleggingen bør vurdere en forlengelse av jernbanetunnelen fram mot Skøyen stasjon. 
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Dette vil fjerne en av barrierene i grøntdraget fram mot Frognerkilen og åpne for en mer 
sammenhengende bydel, uten det markante skillet som jernbanen i dag representerer.  

4 Oppfølging av utredning om gjenåpnet elveløp 

COWI har utredet ulike traseer for en gjenåpnet elv, uten at det er gitt noen anbefaling med 
hensyn til valg av trasé. I sluttrapporten er det påpekt utfordringer knyttet til eksisterende 
infrastruktur (vann, avløp, strømforsyning m.m.). Videre foreslås dykkerledninger under 
Drammensveien, jernbanen og E18. Dette vil ha klart negative konsekvenser for 
vannkvaliteten og komme i strid med målet om bedre vannmiljø og styrket byøkologi, som er 
ett av de tre hovedmålene som ligger til grunn for styringsdokumentet «Prinsipper for 
gjenåpning av elver og bekker i Oslo». Vi viser også til EUs vanndirektiv og til Vannforskriften 
fra Klima- og miljødepartementet, som bl.a. setter klare rammer for vassdragenes økologiske 
og kjemiske tilstand.  
 
Den store svakheten ved COWIs mulighetsstudie for gjenåpning av Frognerelva er at den 
tekniske utredningen hovedsakelig er gjort «med tanke på plassituasjon pr. i dag» (s. 29), og 
ikke med tanke på en fremtidig situasjon der store deler av dagens tekniske infrastruktur er 
lagt om i forbindelse med omfattende riving av nåværende bebyggelse og oppføring av ny 
bebyggelse innenfor endrede byggegrenser.  
 
Dette har blant annet ført til at COWI ikke har vurdert det som etter vårt syn vil være den 
beste gjenåpningstraseen for Frognerelva i partiet mellom jernbanelinja og E18, en trasé fra 
nord til sør over eiendommen Bygdøy allé 119. Vi har valgt å kalle den for trasé 1e. 
 
COWI omtaler kort muligheten for å åpne elva i vestre del av eiendommene Bygdøy allé 115 
og 117 (trasé 1c), men finner at den traseen ikke er aktuell på grunn av to rekker med dype 
energibrønner (s. 35).  
 
Bygdøy allé 119, som ligger vest for energibrønnene, ble i 1994 regulert til «underjordisk 
garasjeanlegg» og «felles areal (lek og opphold)» for eiendommene Bygdøy allé 123, 125 og 
127 (S-3430). Reguleringen klargjorde at nr. 119 ikke er aktuell som fremtidig byggetomt og 
videreførte formålet underjordisk garasjeanlegg i tråd med etablert bruk. 
 
Ved riving og oppføring av ny bebyggelse innenfor felt BKB12 bør det i utbyggingsavtale 
stilles krav om at det underjordiske garasjeanlegget på eiendommen Bygdøy allé 119 rives, 
og at Frognerelva gjenåpnes over eiendommen i et bredt grøntdrag med turvei.  
 
Trasé 1e over Bygdøy allé 119 vil i kombinasjon med trasé 1 (og trasé 0) gi et flott grøntdrag 
med gjenåpnet elv på hele strekningen ned til E18. Å gjenåpne Frognerelva her vil være en 
bedre løsning enn å gjenåpne elva i trasé 2a i kombinasjon med trasé 2 (og trasé 0), selv om 
dette er elvas tilnærmet historiske trasé. Grunnen er dels at det er svært trangt mellom de 
bevaringsverdige bygningene på begge sider av trasé 2 (kun 25 m avstand), og dels at det 
ikke er foreslått å regulere trasé 2 og 2a (bestemmelsesområde #2 og #3) til grønnstruktur, 
antakelig fordi det vil være behov for harde flater i tilknytning til eksisterende og ny 
bygningsmasse. 
 
§ 7.1.7 og § 9.8 i reguleringsbestemmelsene bør følgelig endres. Samtidig må det sikres at 
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Frognerelva åpnes enten gjennom felt G9, G10 og G11 eller gjennom bestemmelsesområde 
#1, #2, #3 og #4. Dette er ikke sikret gjennom nåværende utforming av bestemmelsene. Jf. 
at det fremgår av det juridisk bindende temakartet T7 i Kommuneplan 2015 at nedre del av 
Frognerelva skal gjenåpnes. Temakartet viser kun prinsipptraseen for «fremtidig elv/bekk», 
ikke den presise lokaliseringen av gjenåpnet elv, og er således ikke til hinder for å åpne elva 
gjennom felt G10 i stedet for gjennom bestemmelsesområde #2 og #3.  
 
Vi foreslår at første setning i § 7.1.7 i reguleringsbestemmelsene erstattes av følgende: 

Frognerelva åpnes gjennom felt G10 og G11. Skulle det ikke la seg gjøre å åpne elva 
gjennom felt G10, skal elva i stedet åpnes gjennom bestemmelsesområde #2 og #3. 

 
Vi foreslår at § 9.8 får følgende ordlyd: 

§ 9.8 Bestemmelsesområde #1–4 Åpning av Frognerelva i historisk trasé 
Innenfor bestemmelsesområde #1 skal Frognerelva gjenåpnes. Elva skal åpnes også 
gjennom bestemmelsesområde #2–4 dersom det ikke lar seg gjøre å åpne elva 
gjennom felt G10. Bestemmelsesområde #1–4 skal være offentlig tilgjengelig. 

 
Vi foreslår videre at § 10.5 får følgende ordlyd: 

§ 10.5 Opparbeidelse av turvei langs og åpning av Frognerelva 
Før det gis igangsettingstillatelse for felt BKB6–BKB8, BKB12, S9 og S10 skal felt G10 
og felt G11 med grønnstruktur og turvei, inkludert åpning av Frognerelva gjennom 
felt G11 og G10, subsidiært gjennom bestemmelsesområde #1, #2 og #3, være 
opparbeidet eller sikret opparbeidet i henhold til godkjent detaljregulering. 

 
Følgende endringer bør også gjøres i reguleringsbestemmelsene:  
§ 4.2.5 Vassdrag: «vurderes gjenåpnet» endres til «gjenåpnes».  
§ 5.4.10 Felt S10: Tredje siste setning endres til: «Frognerelva skal åpnes gjennom området 
dersom det ikke lar seg gjøre å åpne elva gjennom felt G10.» 
 
Frognerelva bør etter vårt syn ikke løftes når den skal gjenåpnes i bestemmelsesområde #1, 
dvs. i felt G11. Dette kan eventuelt presiseres både i § 7.1.7 og i § 9.8. Elva ligger i dag på 
kote 4,76 ved kulvertinngangen, dvs. 3,0 m lavere enn turveien langs elvebredden. Turveien 
kan eventuelt senkes noe i øvre del av felt G11, selv om dette ikke er nødvendig. Den bør 
uansett ikke senkes så mye som COWI foreslår i punkt 5.2.2 (1,8 m). Siden terrenget faller til 
kote 5,5–6,0 på oppsiden av Drammensveien, vil høydeforskjellen mellom turvei og elv, selv 
uten å senke turveien, bli betydelig mindre enn 3 m på mesteparten av den ca. 160 m lange 
strekningen dersom vi lar elva falle noenlunde jevnt. Med et gjennomsnittlig fall på 0,6 % blir 
elva liggende på kote 3,8 på oppsiden av Drammensveien, og kan føres med selvfall over 
dagens AF-ledning langs nordøstsiden av veien, og under veien. Elva blir da liggende høyt i 
terrenget på nedsiden av Drammensveien hvor eksisterende terreng ligger på kote 5,0. 
 
Vi er glade for at § 7.1.6 G9 (Frognerkilen) tillater at Frognerelva åpnes hvor som helst 
innenfor felt G9, og ikke kun innenfor bestemmelsesområde #4. For opplevelsen av elva og 
elvemunningen er det viktig at elva åpnes på en så lang strekning som mulig gjennom felt 
G9, ideelt sett helt fra eksisterende sykkelvei og ut i fjorden. Ved en åpning av Frognerelva 
gjennom felt G10 vil det være naturlig å åpne elva gjennom østre del av felt G9, slik at den 
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munner ut i Frognerkilen 20–40 m vest for dagens elveos/elvekulvert. Med eksisterende 
veistruktur er det også enklest å lede elva under E18 fra midtre del av felt G10 til østre del av 
felt G9. Med ny E18 stiller dette seg muligens annerledes, uten at vi har undersøkt dette. 
 
Som allerede nevnt har dagens kulvert for Frognerelva ned til Frognerkilen ikke tilstrekkelig 
kapasitet til å takle en 10-årsflom. Ved samtidig stormflo og ekstremnedbør blir situasjonen 
kritisk. En bør derfor søke å finne fram til løsninger som gjør at gjenåpnet elv ikke ledes inn 
igjen på eksisterende kulvert det siste stykket ut mot fjorden, men får et eget løp. Både det å 
velge trasé 1b, 1d og 3 med kobling til eksisterende kulvert vil følgelig være uheldig. 
 
For å avlaste dagens kulvert er det dertil ønskelig at en så stor vannmengde som mulig ledes 
i Frognerelvas gjenåpnede løp. Vi har derfor vanskelig for å forstå at COWI kun har valgt å se 
på løsninger med vannmengder på 250, 500 og 750 l/s i gjenåpnet elv. Dette begrunnes av 
COWI med at en maksimalt vil klare å presse 750 l/s gjennom dykkerledningene ettersom 
overdekningene, spesielt ved jernbanen, er den viktigste begrensende faktoren (s. 39).  
 
Ved styrt boring og rørpressing er det imidlertid selvfølgelig mulig å legge flere rør ved siden 
av hverandre og dermed mangedoble vannmengden uten å måtte øke overdekningen. En 
slik løsning med en rekke mindre rør på samme kotenivå, til erstatning for dagens store 
kulvert for Alnaelva gjennom Ekebergåsen, ble prosjektert av Bane Nor for kryssingsområdet 
med Ekebergtunnelen og Alnaelva da Follobanen skulle føres gjennom Ekebergåsen med 
liten overdekning. Tilsvarende må kunne gjøres for Frognerelvas kryssing både under 
Drammensveien, jernbanen og E18 dersom ønsket vannmengde ikke kan fremføres gjennom 
ett rør. Det er selvsagt heller ikke noe i veien for å lede vannet i en kulvert med rektangulært 
tverrsnitt der bredden er vesentlig større enn høyden, selv om en slik løsning er dyrere.  
 
Etter vårt syn bør Frognerelva åpnes med en strengt regulert vannmengde på ca. 1 000 l/s, 
der vannmengder utover dette ledes i dagens kulvert ut i Frognerkilen. Dermed vil elva 
kunne oppleves med sine naturlige fluktuasjoner gjennom mesteparten av året, idet det kun 
vil være nødvendig å lede vann gjennom eksisterende kulvert i kortere perioder med flom. 
Dimensjonering for en vannmengde på 1 000 l/s vil bety en reell avlastning av eksisterende 
kulvert ved ekstremnedbør. Elvas nedre del bør imidlertid dimensjoneres for å tåle større 
vannmengder enn dette, ikke minst for å kunne takle oppstuvning ved stormflo. 
 
COWI legger i sin mulighetsstudie betydelig vekt på kravene om vertikal sikkerhetsavstand 
(overdekning) til topp skinne for trikkespor og jernbanespor på henholdsvis 2,0 m og 2,2 m. 
Erfaringen er at det er mulig å få dispensasjon fra disse kravene. I arbeidet med planen for 
Follobanen foreslo Bane Nor til og med selv en dykkerløsning for Alnaelva under det nye 
sporet for Utgående Østfoldbane gjennom Middelalderparken hvor sikkerhetsavstanden var 
mindre enn dette. Det viste seg senere at det ikke ble nødvendig med en dykkerløsning for å 
kunne gjenåpne Alnaelva på tvers av sporet. 
 
Vi kan ikke se at COWI har dokumentert at det vil være nødvendig med dykkerløsninger for 
Frognerelva under Drammensveien, jernbanen og E18. Ja, vi er ikke engang overbevist om at 
det vil være nødvendig å legge om OV-ledninger og AF-ledninger for at elva skal kunne føres 
under disse hindringene med selvfall. Mindre omlegginger vil uansett være tilstrekkelig til å 
unngå dykkerløsning både under Drammensveien og jernbanen, og med dagens veisystem 
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også under E18. Med den massive utbyggingen som planlegges på Skøyen, vil det være helt 
naturlig å stille krav gjennom utbyggingsavtaler ikke bare om omlegging av eksisterende og 
etablering av nye OV-ledninger, men også om omlegging og separering av AF-ledninger. De 
tekniske problemene COWI vektlegger for de ulike gjenåpningstraseene, er små problemer 
knyttet til eksisterende teknisk infrastruktur som lett lar seg løse. 
 
COWI peker på at det bør etableres hindre for å unngå fiskevandring og fiskedød i 
dykkerledningene, og at eksisterende kulvert fra 1956 bør få en minstevannføring på 100 l/s 
slik at all fiskevandring, oppstrøms som nedstrøms, skjer i denne kulverten. Vi anser dette 
som en dårlig løsning og mener at en gjenåpning må sikre at elva får et økosystem som gir 
betingelser for fisk og annet liv i vassdraget på lik linje med forholdene før elva ble rørlagt.  
Dersom det skulle bli nødvendig med en dykket løsning under E18, bør dykkeren utformes 
slik at anadrom fisk kan vandre gjennom den, også oppstrøms. Det lar seg gjøre, og var en 
klar målsetting også for den planlagte dykkerløsningen i nedre del av Alnaelva. Behovet for 
en dykket løsning for Alnaelva falt bort da det senere viste seg at elva kunne krysse alle de 
fire nye jernbanesporene med selvfall og optimale vandringsforhold for fisken. 
 
Vi ser for øvrig positivt på det opprydningsarbeidet som gjennomføres i Frognerelvas kulvert 
og som vil avsluttes i september/oktober 2017. Dette vil bedre sjøørretens muligheter for 
vandring opp og ned elva og bidra til et bedre økosystem. Vi anser det likevel som en 
midlertidig løsning fram til gjenåpning av elvas nedre del.   
 

 
 
 
 
 

 


