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BISPEKILEN - PBEs ILLUSTRASJONER AV OSLO ELVEFORUMS FORSLAG

Oslo Elveforum har noen korte kommentarer til Plan- og bygningsetatens illustrasjoner i
byrådsnotat 11912013 av 28. mai 2013 til Oslo Elveforums forslag til forlenget Bispekil og
gang- og sykkelvei under Kong Håkon 5.s gate:

Illustrasjon 1: Høyden på trebrygga i illustrasjon 1 er feilaktig oppgitt å være kote
0,0. Både i forslaget som PBE/byrådet har anbefalt overfor bystyret, og i Oslo
Elveforums forslag ligger trebrygga her 60 cm høyere, dvs. på kote 0,6. Høyden
mellom trebrygge og underkant bru er av PBE oppgitt å være 2,6 m, slik at underkant
bru på PBEs illustrasjon ligger på kote 2,6. I vårt brev av I I . april 201 3 fremholdt vi
at frihøyden under brua her ville bli 2,8 m (o92,6 m for trebrygga langs sørsiden av
Bispekilen) selv med trebryggaplkote 0,6, med andre ord slik at underkant bru ligger
på kote 3,4. Dermed vil underkant bru faktisk ligge litt høyerc enn vannspeilet i
Middelalderparken (like høyt som vannspeilet for trebrygga langs sørsiden av kilen).
Dette betyr at selv mennesker som er over 2 m høye vil se ikke bare toppen av
fossefallet, men også Oslo Ladegård fra ståstedet i illustrasjon 1. Folk i kajakk eller
kano vil se toppen av fossefallet selv helt ute fra Bispekilens munning mot Bispevika.
Illustrasjon 3: Med trebrygga på kote 0,6 og ikke 0,0, vil man kun behøve 28 m (ikke
40 m) for å komme opp på kote 2,0 med universell stigning på I : 20. Murene langs
gang- og sykkelveien er dermed høyere på PBEs illustrasjon enn de vil være med vårt
forslag.
Illustrasjon 2: Om ønskelig (det ønsker ikke Oslo Elveforum) kan trebryggas høyde
økes fra kote 0,6 til kote I,2 det siste partiet (de siste 12 meterne) under Kong Håkon
5.s gate, jf. at gata er langt lavere på midten enn på østsiden mot vannspeilet. Da ville
en ha kommet opp på kote 2,0 i illustrasjon 3 allerede etter 16 m (og ikke 40 m).
Illustrasjon 4: Dette reposet på kote 2,0 nås, som tidligere nevnt, allerede etter 28 m
med Oslo Elveforums forslag. Når en er kommet så langt nord som her, dvs. nord for
vannspeilet, er det ikke nødvendig med noen mur mot Middelalderparken.
Illustrasjon 5: Den buede murveggen til venstre i illustrasjonen skulle vært vist som
en (blå) foss der man gjennom vannmassene kan se Bispekilen, undergangen og
trebrygga langs nordsiden av Bispekilen (og trebrygga langs sørsiden om man blikker
litt til venstre).
Illustrasjon 6 og 7: Igjen skal startnivået være kote 0,6 og ikke kote 0,0, slik at man
kommer opp på reposet på kote 2,0 allerede etter 28 m og ikke først etter 40 m. Dette
gir en langt mindre sjaktvirkning enn på PBEs illustrasjoner.

Vennlig hilsen

Oslo.29. mai2013

rådgiver
9828 28 85 (m)

Oslo Elveforum wwwosloelveforum.orq
Postadresse: Rosendalsveien 8 B, 1166 Oslå

Elvene tilbake til byen
i l t .  22 28 30 13


