
 

 

 

 Oransje veiledningstekst = PBE skriver  

Blå veiledningstekst = fagkyndig skriver for forslagsstiller  

 

Til fagkyndig om bruk av malen:  

Målet med denne malen er å forklare ting så kort, enkelt og konkret som mulig. Alle naboer og 
interesserte bør kunne forstå dette dokumentet. Forklar fagbegreper enklest mulig, og bruk 
illustrasjoner og diagrammer for å forklare ting hvis det gjør det enklere. 

Illustrer det som kan illustreres, og forklar tydelig hva illustrasjonene viser, gjerne med en visuell 
henvisning til hvor i planområdet en illustrasjon er fra.  

Fem skriveråd dere bør følge: 
1. Kom kjapt til saken. 
2. Gjør det enkelt å finne fram i teksten. 
3. Velg ord mottakeren forstår, og forklar faguttrykk. 
4. Få roller og ansvar tydelig fram. 
5. Sett punktum, og skriv kort når du kan. 

 

  



 
 
 

    
   Arkivkode: 

 

Økern Sentrum – Økernveien 145 m.fl. 
Planforslag til offentlig ettersyn 
Detaljregulering med konsekvensutredning, Økern Sentrum-
Økernveien 145 m.fl. 
Forslagsstiller Økern Sentrum ANS ønsker å endre reguleringsplanen for Økern sentrum, i tråd 
med Oslos plan om å bli en grønnere, varmere og mer nyskapende by, iht. gjeldende 
kommuneplan av 2019 for Oslo. Økernveien 145 m.fl. foreslås omregulert fra kontor, forretning, 
allmennyttig formål (kultur, helse), bevertning til bolig, kontor, forretning, allmennyttig formål 
(kultur, helse), bevertning mm. Utnyttelse og formål i gjeldende regulering fra 2012 anses som 
lite hensiktsmessig for å løse byens behov. Det er ønskelig med en mer bymessig utforming av 
området, større innslag av boliger og kontor, og økt utnyttelse. Økt utnyttelse bidrar til å innfri 
forventingene til utviklingen av Økern som et flerfunksjonelt, bærekraftig og levende bysentrum 
skissert i strategisk plan for Hovinbyen og støtter opp under Oslo kommunes knutepunktstrategi. 

Beskriv kort hovedhensikten med planforslaget, og hva planen foreslår. Forklar enklest mulig 
hvor store bygg som planlegges (antall brukere/leiligheter, ev. m2, høyder i meter,) og ev. viktige 
ting med utformingen. Beskriv eventuelt andre viktige formål og hensikten med disse. Angi 
eventuelle alternativer. Teksten bør være på maks 4 linjer. 

 NB! Husk at denne teksten skal være forståelig for folk som ikke kan plan- og bygningsloven eller 
arbeider med faget. Bruk et så lettfattelig språk som mulig:  

- Unngå unødvendig kompliserte faguttrykk 
- Bruk korte setninger 
- Gjør situasjonen tydelig for mottakeren ved å velge konkrete ord og aktive verb 

Hvis andre enn PBE eller forslagsstiller fremmer alternativer (f.eks. Byantikvaren):<Navn> 
fremmer alternativ med <hovedhensikt og forskjell ift alternativ 1>. 

Plan- og bygningsetaten <anbefaler planforslaget/anbefaler planforslaget med følgende forbehold/ 
forbehold om at <beskriv>/anbefaler ikke planforslaget<og fremmer alternativ>/tar ikke stilling 
til planforslaget>. Angi ev. anbefaling av alternativ.  

Her legger du inn et oversiktsbilde, vanligvis fra blom. Ved saker med stort planområde bør du 
heller bruke et forsidekart. Husk uansett gatenavn og tydelig markering av planområdet. Bredden 
blir ca. 15,8 cm. 

Fremgangsmåte: 

1. Hent illustrasjon: Velge Blom skråbilde fra planinnsyn opp til høyre og vikling som passer 
best. 

2. I Word: Sett inn > Skjermbilde >Skjermutklipp. Velg et utklipp fra skråbilde. 



3. I Word: Sett inn > Figurer> Linjer: velg polygon (nest siste: ) og tegn 
planområdet på skråfoto. Tegning stopper ved dobbeltklikk. 

4. Marker polygonen og i Format > Figuromriss: velg hvit farge, 2¼ tykkelse og standart 

bindestreker (fjerde i lista: ) 

Bydel: Bjerke  Saksnummer-: 201908559  
Gnr./bnr.: 123/861 m.fl. Dokumentnummer: <> 
Dato:< xx. måned 20xx>, siste dato saksbehandler har oppdatert saksfremstillingen  
Basert på innsendt dokument med dato: < xx. måned 20xx>, 
Husk alltid å oppgi saksnummer ved henvendelse til Plan- og bygningsetaten. 
 



Sjekk at tabellen kun har 2 nivåer i «Referanser» >»innholdsfortegnelse» > « Sett inn 
innholdsfortegnelse» 
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Her skal det være et sideskift!  



Hva er et planforslag til offentlig ettersyn?  
Hvis noen ønsker å bygge eller verne noe som bryter med det kommunen har bestemt før, må 
kommunen vedta en ny reguleringsplan først. Planer for mindre områder heter detaljreguleringer. 
Både kommunen, privatpersoner, utbyggere, organisasjoner og andre myndigheter kan komme 
med forslag til detaljreguleringer, men det er fagkyndige som byplanleggere og arkitekter som 
utarbeider planforslaget.  

Plan- og bygningsetaten gir råd til de fagkyndige om hva planforslaget må inneholde, og noen 
ganger lager vi egne alternative forslag.  

En viktig del av arbeidet med reguleringsplanen er å få innspill fra innbyggerne. Alle kan komme 
med innspill i to runder i planarbeidet: Når planarbeidet starter (ved varsel om oppstart) og når 
forslaget er utarbeidet (ved offentlig ettersyn).  Alle planforslag som sendes på offentlig ettersyn 
skal vise konsekvensene av forslaget, inneholde en vurdering av om forslaget følger opp 
overordnede planer, og få fram hvilke interesser som står mot hverandre og hvilke som er 
prioritert. For eksempel kan en interessekonflikt være om vi skal ta mer hensyn til historiske 
bygninger enn ønsket om flere boliger i byen. Vi i Plan- og bygningsetaten gjør også en vurdering 
av forslaget og konsekvensene av det.  

Både Plan- og bygningsetaten og den som har laget planforslaget, vurderer hvordan uttalelsene 
skal påvirke planforslaget. Forslagsstilleren oppdaterer planforslaget, og vi sender det til politisk 
behandling i bystyret. Det er Oslo Bystyre som vedtar den endelige bruken og byggene for 
området, og den faglige anbefalingen fra Plan- og bygningsetaten er en del av saken de får 
presentert.  

Hvordan lese dokumentet? 
Dette er ett felles dokument som består av forslagsstillers beskrivelse av og argumentasjon for 
planforslaget, og Plan- og bygningsetatens vurdering. Plan- og bygningsetaten er juridisk eier av 
dokumentet, men der det står ”Forslagsstillers tekst” (hovedsakelig del 4), har Plan- og 
bygningsetaten ikke redigert i denne. Plan- og bygningsetatens kommentarer til forslagsstillers 
tekst finnes i separate, tydelig merkede bokser.   

Avsnitt skrevet av Plan- og bygningsetaten har gul/oransje overskrifter, mens avsnitt hvor 
forslagsstiller er avsender, har blå overskrifter. Sorte overskrifter er brukt på avsnitt som 
inneholder fakta.  

Ordliste  



1 Hovedtrekk i planforslaget  

1.1 Sammendrag  
Plan- og bygningsetaten vil skrive denne delen. 

Hensikten med sammendraget er at den som leser det, skal få et kjapt overblikk over hva som 
foreslås, og hva PBE mener om det. Skriv dette kapittelet til slutt, dette er en oppsummering av 
saken. Sammendraget er viktig, så bruk tid på det, slik at alle forstår det. Bruk klart språk, unngå 
utstrakt bruk av tall og faguttrykk, bruk gjerne sammenligninger (f.eks. ”Planområdet er på 

størrelse med Sofienbergparken”). Sammendraget skal være på maks 1 side. 

Hensikten med forslaget  
Her kan vi redegjøre kort for bakgrunnen for og hensikten med reguleringsplanen. Der det er 
politiske bestillinger som ligger til grunn for planen skal du redegjøre for disse her.   

Planforslaget 
Kort og nøytral forklaring av hovedtrekkene i planforslaget (kun det planen sikrer eller åpner 
for)slik at alle kan forstå det. Hva foreslås av formål, utnyttelse, høyder, plassering, torg, plasser, 
offentlige funksjoner etc.  

Konsekvenser 
Hva er de viktigste konsekvensene av forslaget? Synliggjør eventuelle konflikter i saken. 

Plan- og bygningsetatens vurdering og foreløpige konklusjon 
Vær tydelig på hva PBE mener om saken, og gi en kort begrunnelse for vår vurdering/konklusjon.   

For saker i Marka: <<Fylkesmannen>/<Kommunal- og moderniseringsdepartementet> ga <dato> 
tillatelse til oppstart av planarbeid i Marka.> 

 

1.2 < Plan – og bygningsetaten ber særlig om tilbakemelding om 
<fra> <> > 

Dersom det er temaer/ spørsmål i saken vi særlig ønsker tilbakemeldinger på kan vi ta opp det 
her. Hvis vi for eksempel ikke konkluderer endelig før offentlig ettersyn fordi vi har behov for å 
høre et tema skal vi løfte frem det temaet her. Hvis vi har behov for å få tilbakemelding fra en 
kommunal eller statlig aktør, kan vi også oppsummere det her. Vi bør referere til hvor i 
dokumentet det står mer utdypende om problemstillingen, slik at det blir enkelt for andre å finne 
informasjonen om problemstillingen. For eksempel: Plan- og bygningsetaten mener det fortsatt er 
uklart om det er behov for forsamlingslokale i dette forslaget, eller om det vil konkurrere med 
aktivitetssenteret i XX. Vi ber derfor særlig om tilbakemelding fra nærmiljøet, lokale 
organisasjoner og Bydel… om denne problemstillingen. Se side XX og XX for en nærmere 
beskrivelse av problemstillingen.  
Plan- og bygningsetaten ber særlig om tilbakemelding fra Bymiljøetaten om bestemmelsen om 
naturmangfold, se side … og bestemmelse nr.    



1.3 Eksisterende og framtidig byplangrep 

1.3.1 Skisse av eksisterende byplangrep 

 
Figur 1-1 Skisse av eksisterende byplangrep (Kilde: A-Lab) 

1.3.2 Skisse av framtidig byplangrep 

 
Figur 1-2 Skisse av fremtidig byplangrep (Kilde: A-Lab) 



2 Premisser  
 

2.1 Konkrete føringer fra overordnende planer  
 
2.1.1 Kommuneplan 2018 – samfunnsdelen med byutviklingsstrategi mot 2040, 

vedtatt 30.01.2019 
I byutviklingsstrategikartet (mot 2040) 
til høyre er ombygging av Østre Aker 
vei mellom Økern og krysset Nedre 
Kalbakkvei vist som et tiltak (6). Dette 
vil gi trafikkreduksjon og 
nærmiljøforbedring, utløse 
arealpotensial og økt bykvalitet i 
Hovinbyen. Tiltaket er satt som viktig 
på kort sikt (før 2030) for å prioritere 
byutvikling innenfra. 

 

 

 

 

 

Kartet til høyre viser 
arbeidsplasstettheten i Oslo per 2018 
(Økern markert med rød sirkel). 
Virksomhetsetablering har i stor grad 
skjedd i henhold til den knutepunkt- og 
banebaserte byutviklingsstrategien. 
Hovedtrekkene videreføres i revidert 
byutviklingsstrategi, men enkelte av 
knutepunktene vil få høyere 
arbeidsplasskonsentrasjon, f.eks. Økern, 
Helsfyr, Bryn, Skøyen og Lysaker. 

 

 



I kartet til høyre vises overordnede torg, 
møteplasser, grønnstruktur, strøksgater 
og gang-/sykkelforbindelser. Økern er 
markert med rødt punkt. «Den grønne 
ringen» vises som overordnet 
forbindelse i tråd med Strategisk plan 
for Hovinbyen, og åpning av 
henholdsvis Hovinbekken og 
Refstadbekken som hovedstrategi for 
håndtering av overvann. 

 

 

 

 

2.1.2 Kommuneplan 2015 – arealdelen mot 2030, vedtatt 23.09.2015 
Planområdet er i kommuneplanen angitt som 
utviklingsområde i ytre by med krav om 
felles planlegging som skal sikre utvikling i 
tråd med pkt 1 a-g i §11.2. For øvrig gir 
kommuneplanen følgende føringer for 
planområdet:  

 Sikringssone H 190_1. Restriksjoner 
for anlegg i grunnen(t-banetunell). 

 Eksisterende kollektivknutepunkt. 
 Temakart for støy viser rød og gul 

støysone fra vei og bane, og 
avvikssone for støy.  

 Temakart for luftforurensning (NO2) 
og svevestøv viser rød og gul sone. 
Tilliggende veier er i temakart for 
blågrønn struktur vist som viktige 
kommunikasjonsårer med 
eksisterende og nye trær. 

 

 



2.1.3 Kommunedelplan 

Kommunedelplan 17 for torg og møteplasser, vedtatt 22.04.2009 
Planområdet inngår i områder for etablering 
av torg og møteplasser ved byutvikling som 
del av ny allmenn tilgjengelig 
byromsstruktur. Anvendbart areal, funksjon, 
beskaffenhet, utforming og opparbeiding skal 
sikres i plan. Dette får betydning for 
utforming av uteområder og henvendelse mot 
tilliggende gater og bygg. For utbygging som 
omfatter mer enn 20 000 m2 BRA (areal 
under terreng medregnes ikke), skal det sikres 
minst ett torg/én møteplass for hvert 20 000 
m2 BRA. Samlet areal for torg og 
møteplasser skal være minst 5 % av 
tiltakets totale BRA. I tillegg angir planen 
flere overordnede forbindelser gjennom 
planområdet og et større torg sentralt i 
planområdet. Avgrensning for indre by vist 
med grønt.  

 

 

Kommunedelplan for Økern (KDP15), vedtatt 26.05.2004 
KDP15 skal legge til rette for et 
velfungerende og attraktivt næringsområde 
og gode kollektive løsninger slik at bilbruken 
reduseres. Felter betegnet S skal nyttes til 
næringsformål (forretning, kontor) og 
allmennyttige formål. Tillatt utnyttelse er 
TU=250 %. Pilene viser anbefalt orientering 
på bebyggelse. KDP Økern legger til rette for 
høy tetthet i planområdet. Høyder over 42 m 
og inntil 70 m (ca. 12-20 et) kan vurderes 
dersom det også fremmes et alternativt med 
høyde inntil 42 m (ca. 12 et). Innenfor 
byggeområder for næring skal det i 
reguleringsplan sikres at det etableres 
parkbelte i minst 5 meters bredde langs alle 
offentlige veier. Det stilles like strenge krav 
til estetikk og arkitektur for næringsbygg som 
for boligbygg. Alle offentlige veier skal 
planlegges med tosidig fortau / gangvei. 

 

 

 

 



2.1.4 Strategisk plan for Hovinbyen, vedtatt 20.06.2018  
Planen følger opp kommuneplanens 
målsetning om klimavennlig byutvikling, 
utvidelse av den allsidige og tette byen, og 
styrking av by- og bokvaliteter, blågrønn 
struktur og grønn mobilitet. Innholdet skal 
være retningsgivende for videre planlegging 
og gjennomføring av byutvikling i 
Hovinbyen. Ulvenveien skal utvikles til 
strøksgate med trikketrase. Hovinbekken 
skal gjenåpnes og danne en byøkologisk 
korridor mellom Oslofjorden og 
Lillomarka. Grønn ring danner ryggraden i 
Hovinbyens grønnstruktur. Langs 
Alnabanen skal det etableres en grønn 
forbindelse for gående og syklende 
gjennom Hovinbyen. For dette planområdet 
gjelder særlig føringer om å innpasse en 
miks av formål og funksjoner, inkludert 
sosial infrastruktur, og å skape flere fysiske 
sammenhenger med områdene rundt. 
Planen gir føringer for vurdering av 
områdekategori for uteareal. 

 

 

 

 

 
 

2.1.5 Planprogram med veiledende plan for offentlig rom (VPOR) 

VPOR for Løren og Økern, tatt til orientering 03.05.2016 
VPOR for Løren og Økern ble tatt til 
orientering av bystyret 03.05.2016.  
Den viser Ulvenveien som strøksgate, og flere 
gangstrøk som krysser den. Viser aktive 
fasader mot Ulvenveien, torg/plasser og 
sentrale gangstrøk som kobler seg til 
tilliggende byområder. Turdrag med gang- og 
sykkelvei på begge sider av Alnabanen. 
VPOR for Løren og Økern viser ikke 
forlengelse av Lørenveien i bro over Ring 3.  

  



Planprogram og VPOR for Haraldrud, til ny politisk behandling 08.07.2020 
Planprogrammet ble fastsatt 16.12.2016, 
VPOR ble sendt til første politiske behandling 
31.05.2017 og ny politisk behandling 
08.07.2020. Områdene mot vest ved 
Ulvenveien og langs Østre Aker vei er tiltenkt 
funksjonen «kunnskapsintensiv næring». 
VPOR følger opp Strategisk plan for 
Hovinbyen på bymessig kobling av 
Ulvenveien og Østre Aker vei, Hovinbekken i 
dagen og turdrag langs Alnabanen. 
Ulvenveien gjennom planområdet er vist som 
fordelingsgate. 

 

Planprogram og VPOR for Hasle og Valle Hovin, til politisk behandling 29.06.2018 
Planen skal styre transformasjon av en sentral 
del av Hovinbyen med Økern som et 
kommersielt sentrum for hele Hovinbyen og 
et kollektivknutepunkt med utgangspunkt i 
eksisterende stedskvaliteter. Mulighetsstudien 
for gjenåpning av Hovinbekken østover  
skallegges til grunn for videre arbeid med 
bekkeåpning gjennom området nord for 
Alnabanen. Planprogram med VPOR for 
Hasle og Valle Hovin viser også hvor Den 
grønne ringen skal ligge. 

 



2.1.6 Gjeldende regulering 

 
Figur 2-1 Oversiktskart for gjeldende regulering. Planområdet med sort stiplet linje (Kilde: Sweco) 

Planområdet består hovedsakelig av gjeldende reguleringsplan S-4704, vedtatt i 2012, med 
tilhørende reguleringsfelt. Unntak er arealene for Østre Aker vei 17-21, det meste av Østre Aker 
vei og Alnabanen i sør. En liten del av arealet under Østre Aker vei er tatt med for å ivareta 
Turvei D2 på østsiden mot Risløkka. Reguleringsplan for ny parkbro over Ring 3 (2018) vest for 
planområdet, er ikke tatt med i planavgrensning, men hensyntatt i reguleringsarbeidet. 
Utviklingsområdet i ny plan vil være det samme som i gjeldende plan, dvs felt A, B, og C. I 
tillegg til infrastruktur, er følgende formål angitt i gjeldende reguleringsplan: bolig, forretning, 
kontor, offentlig bygning/ allmennyttig formål. 
 

2.1.7 Andre føringer 
 
Byutviklingsavtale Oslo kommune, Viken Fylkeskommune, Bærum kommune, 
Lillestrøm kommune, Nordre Follo kommune og Staten 2019-2029 
Avtalen ble godkjent den 27.11.2020. Hovedmål for Oslo i avtalen er å tilrettelegge for:  

 En arealeffektiv utbygging basert på prinsipper om flerkjernet byutvikling og bevaring av 
overordnet grønnstruktur. 

 Å konsentrere hoveddelen av den regionale bolig- og arbeidsplassveksten i prioriterte 
vekstområder. Prioriterte vekstområder utvikles med bykvalitet. 

 Vekst i persontransport tas i økende grad med kollektivt, gange og sykkel.  
 Knutepunktutvikling i tråd med regional plan for areal og transport i Oslo og Viken. 

Økern pekes ut i regional plan for areal- og transport som et prioritert knutepunkt med høyt 
vekstpotensial.  



 
Byrådssak 105/04 Høyhus i Oslo – Strategi for videre arbeid 
Byrådssaken ble tatt til orientering av Bystyret 31.08.2005. Byrådssaken legger opp til en 
restriktiv høyhusstrategi, hvor bygg over 42 meter defineres som høyhus, og dette skal være 
maksimal byggehøyde for nye bygg i Oslo, med unntak av Bjørvika, Vaterland og Bispevika. 
Økern er nevnt som et område egnet for bebyggelse med byggehøyder i intervallet 28 – 42 meter.  
 
 
Prinsipplan for Den Grønne Ringen 
Prinsipplanen ble sendt til politisk behandling 
15.03.2019.  
Den grønne ringen er et av hovedgrepene i 
Strategisk plan for Hovinbyen, og prinsipplan 
med handlingsprogram er prioritert høyest i 
tiltakslisten over områdeovergripende tiltak. 
Den grønne ringen skal bli en ryggrad i 
Hovinbyens grønnstruktur og 
mobilitetsnettverk som kobler sammen 
grøntområder, transformasjonsområder og 
eksisterende nabolag, og inngår i det 
overordnede turveinettet i Oslo. På Økern 
skal den dyrke generasjonsmiksen i området, 
tradisjonene innen plante- og fruktutsalg og 
vann (Hovin- og Refstadbekken) som 
identitet i det offentlige rom. 

 

 
Utearealnormer – Normer for felles leke- og oppholdsareal for boligbygging i Oslo, 
revidert mai 2018 
Normen ble tatt til orientering av Bystyret 11.12.2019. 
Normen er et verktøy for å sikre gode utearealer i nye boligprosjekter i Oslo. Kvaliteten i 
boligfortetting er avhengig av at uteromskvalitetene sikres og etableres samtidig med nybyggene, 
og gjør det til en viktig premiss tidlig i planleggingen. Den er tydelig på kommunens forventning 
om kvalitet og gir på den måten utbyggeren forutsigbarhet i planprosessen.  

Norm for blågrønn faktor i boligprosjekter 
Normen ble tatt til orientering av Bystyret 11.12.2019. 
I arealplaner skal det sannsynliggjøres at normen vil bli tilfredsstilt. Plansaken skal omfatte en 
overordnet redegjørelse av planens blågrønne hovedgrep og konkrete løsninger, og sikre dette 
gjennom dokumentasjonskrav i bestemmelsene. Normtall for ytre by er 0,8.  

Handlingsplan for aldersvennlig by 
Handlingsplanen ble behandlet av Bystyret i desember 2017. 
Planen har en helhetlig og tverrsektoriell tilnærming til utfordringer knyttet til en aldrende 
befolkning og urbanisering. En aldersvennlig by er et inkluderende og tilgjengelig urbant miljø 
som fremmer aktiv aldring. Tiltakene har som mål å øke sosial deltakelse, fysisk aktivitet og 
redusere ensomhet blant eldre. Blant tiltakene er variert boligtilbud, lett tilgang til offentlig 
transport, offentlige byrom og bygninger, grønne uterom og sambruk som stimulerer 
generasjonskontakt og styrker eldre som ressurs for nærmiljøet. 



KVU Oslonavet  
Legger opp til forsterkning av Økern som 
kollektivknutepunkt med holdeplass/stasjon for 
buss, trikk, metro og ny S-bane. Eksisterende metro 
(t-bane) er vist med oransje linjer. Ny trikkelinje i 
Ulvenveien er markert med blå linje. Ny S-bane i 
tunell er vist med rød stipling.  

 

 
Ruter M2016 
Ruters strategi for mobilitetsløsninger skal reflektere, bygge opp om og om nødvendig bidra til 
utvikling og/eller gjennomføring av utvikling i tråd med Regional areal- og transportplan for Oslo 
og Akershus, Oslos kommuneplan og KVU Oslonavet. Strategien legger til grunn sømløst og 
integrert nettverk av ulike kollektivløsninger som fremmer grønn mobilitet, noe som gir premisser 
for utvikling av kollektivknutepunkt. For Hovinbyen er det definert egenskaper, mobilitetstilbud 
og ambisjoner. Økern er definert som lokalt knutepunkt. 

Sykkelplanen i Oslo  
Ble tatt til orientering av Bystyret 23.05.2018. Skal sikre 
bedre tilgjengelighet til sykkelveinettet for boområdene i 
byggesonen, og et sykkelveinett som er trafikksikker og 
attraktiv for alle. Planen støtter opp om hovedaksene og 
de grønne forbindelsene i Strategisk plan for Hovinbyen 
som sykkeltraseer – Ulvenveien, Alnabanen og turvei D2.  

 
 
 



2.1.8 Relevante pågående planarbeid i området 

 
Figur 2-2 Oversikt over pågående plansaker og byggesaker (med PBEs saksnummer) på Stor-
Økern per desember 2020 (Kilde: Sweco) 

Plansaker 

E6 Oslo øst (tidligere Manglerud prosjektet) – Statens Vegvesen 
Prosjektet omfatter en strekning på ca. 15 km av dagens E6 mellom Klemetsrud og Trosterud i 
Oslo. Prosjektet skal redusere støy og luftforurensning langs E6, bedre fremkommelighet for 
næringstransport, tilrettelegge for miljøvennlig persontransport ved å bedre kapasitet og 
framkommelighet for kollektiv-, gang- og sykkel-trafikk, og bidra til byutvikling og fortetting ved 
viktige kollektivknutepunkt.  
 
Prosjektet er en av forutsetningene for nedbygging av riksveinettet i Groruddalen, herunder Østre 
Aker vei i Økern-området. 
 
Østre Aker vei 17-21 (201801526)  
Kontor- og næringsbygg på opp mot 19 etg. og 35.000 m2 BRA i Østre Aker vei 17-21(innenfor 
aktuelt planområde). Plansaken er i dialogfasen.  
 
Økern Syd - Selma Ellefsens vei 15 m.fl. (201618936 og 201911049)  
Økern syd er to overlappende planinitiativ i Selma Ellefsens vei 15 m.fl. som legger til rette for 
flerfunksjonelt byområde med høy utnyttelse og hovedvekt på bolig og næring. Plansakene er i 
henholdsvis dialogfasen og oppstartsfasen.  
 



Selma Ellefsens vei 2-6 (201916403) 
Tilrettelegging for boligutvikling i Selma Ellefsens vei 2-4, med parkering, torg og øvrige 
funksjoner i Selma Ellefsens vei 6. Plansaken er i oppstartsfasen.  
 
Østre Aker vei 25 (201810570)  
Utvikling av tomten til sentrumsformål med offentlige funksjoner og boliger. Plansaken er i 
oppstartsfasen.  
 
Østre Aker vei 29 (201707919)  
Utvikling av eksisterende bensinstasjon iblant påkjøringsrampene til Rv163 til et bymessig 
flerfunksjonelt område med høy utnyttelse og hovedvekt på næring. Initiativet omfatter Østre 
Aker vei mellom tunnelåpningen på Økernog Brobekkveien for å regulere fremtidig nedbygging 
av motorveien til aveny. Plansaken er i oppstartsfasen.  
 
Lørenveien (201807389)  
Oppgradering av Lørenveien mellom Økernveien og Lørenvangen. BYM/Norconsult varslet 
oppstart mars 2019. Planen var på offentlig ettersyn fra 28.05.2020.  
 
Økern torgvei 1 og Økernveien 148-150 (202006656) 
Planen legger opp til boligprosjekt med publikumsrettet næring og nærmiljøfunksjoner i 
Lagerkroken. Plansaken er i oppstartsfasen.  
 
Økern torgvei 6, Spireaveien 20 og Ulvenveien (201607804)  
Tilrettelegger for etablering av hovedsakelig boliger, tilliggende bydelspark og tilhørende 
infrastruktur som skole, barnehage, boligsosiale formål og en del nærmiljøfunksjoner (handel, 
servering m.fl.). Plansaken er i dialogfasen før offentlig ettersyn.  
 
Lørenveien 64 (201818153)  
Løren aktivitetspark med flerbrukshall i Lørenvn. 64 (KID/Multiconsult). Behandles til offentlig 
ettersyn.  
 
Økernveien 119-121 og Eikenga 31-33 (201906192) 
Utvikling av området fra eldre industri- og lagerbygg til næringskvartal med lokk over T-bane. 
Plansaken er i dialogfasen.  
 
Økernveien 115 (201615880) 
Utvikling av næringstomt til kombinerte formål med boliger, utadrettede funksjoner og 
integrering av Isberg-bebyggelsen. Plansaken er i dialogfasen.  
 
 
Byggesaker 

Økern senter (201701512)  
Økern senter – rammetillatelse til utbygging av kjøpesenter på 45.000m2 BRA detaljhandel, 
datert 22.11.2017 med utløpsfrist i november 2020.  
 
Lørenveien (201606541, 201616910, 201705719) 
Lørenveien er flere byggesaker i boligprosjekt mellom Alnabanen og Lørenveien som avsluttes 
med Løren torg og kontorbygg på 16 etg. mot Økernkrysset under oppføring.  



 
Lørenfaret 1- 3 – Riving av gamle bygg for oppføring av Økern Portal (201614727) 
Byggesak i forbindelse med oppføring av Økern Portal. 
 
Bøkkerveien 15-17, Karvesvingen 7-11 - Hasle K4 (201810814) 
Oppføring av hotell- og kontorbygg på Hasle ved Ring 3.  
 
Økern torgvei 4 – Løren skole (201707503) 
Økern torgvei 4 omfatter utvidelse av Løren skole som er under oppføring.  
 
Økern torgvei 1 (201908351) 
Økern torgvei 1 omfatter etablering av midlertidig erstatningsbad for Tøyenbadet. Tiltaket skal 
stå i 2 år mens nytt Tøyenbad bygges. ONØ har avholdt forhåndskonferanse med (KID/Nuno 
arkitektur AS).  

Økernveien 150 – Etablering av bilverksted (202005486) 
Søknad om dispensasjon fra formål industri for å oppføre bilverksted på tomten.  

Selma Ellefsens vei 3, 5, 7, 9, 11 og Ulvenveien 71-81 - Ulven B2 og B3 (201710787, 
201713847) 
Oppføring av 2 boligblokker sammenbygget med felles kjeller, og med næringslokale i deler av 1. 
etasje - Felt B3 - Bygg A og B-F, og oppføring av boligbygg. Oppføring av to boligbygg med 
næring og barnehage - Ulven felt B2 - Tidligere adresse: Ulvenveien 89 A.  



2.2 Plan- og bygningsetatens stedsanalyse 
Dette er vår vurdering av hva som er det viktigste og mest karakteristiske ved stedet fra starten av 
arbeidet med detaljreguleringen. Her legger du inn sammenstillingskartet fra vår stedsanalyse. 
Gjenbruk den fra område- og prosessavklaring, oppdater kun ved behov. 

  



2.3 Tabell for temaer som alltid skal undersøkes som del av 
detaljreguleringen.  

 PBE legger inn denne fra område- og prosessavklaringen og fyller ut for offentlig ettersyn.  

Lim inn tabellen fra område- og prosessavklaringen, fyll ut kolonnen for «Offentlig ettersyn», og 
oppdater kolonnen «Kort utkvittering [osv]». Dersom et tema ikke er aktuelt, er det viktig med en 
kort utkvittering som beskriver hvordan dette er undersøkt/utkvittert, for øvrig er det nok med en 
henvisning til hvor i dokumentet det står om temaet.  

Tema Oppstarts-
møte 

Offentlig 
ettersyn 

Politisk 
behandling 

Kort utkvittering eller 
henvisning til hvor temaet 
omtales 

Blågrønn struktur 
Eksisterende 
grønnstruktur som 
lagrer og binder CO2, 
og/eller er av 
betydning for bevaring 
av biomangfold, 
håndtering av 
ekstremnedbør, 
erosjon, tørke, 
hetebølger  

f.eks.: 
uavklart 

f.eks.: gir 
premisser 

 F.eks :  

Energiløsninger* 
I et områdeperspektiv, 
f.eks. 
samspillsløsninger 
med nærliggende bygg 
og anlegg, og 
produksjon av 
elektrisitet lokalt fra 
fornybare kilder 

   F.eks : 

Flom  
f.eks. erosjon og 
stormflo, elve- og 
bekkeflom, erosjon  

 
 

 
 

  
F.eks.: Planområdet er 
flomutsatt.  
Flom omtales i kapittel 2.5 og i 
kap. 5, og tiltak sikres i 
reguleringsbestemmelsene. 

Overvann    Overvann skal håndteres 
lokalt. F.eks. Det går 
dreneringslinjer gjennom 
planområdet. Dette må tas 
hensyn til. 
Sjekk om det er gamle bekkeløp 
over planområdet. 
 



Geotekniske forhold 
f.eks. kvikkleire, ras, 
skred/masseutglidning, 
steinsprang  

 
f.eks.: ikke 
aktuelt 

 
f.eks.: 
ikke 
aktuelt 

  
f.eks.: Planområdet ligger 
innenfor marin grense, men er 
ikke i kvikkleireområde. Ikke 
ustabil grunn iht. ROS-
analysen.  

Kulturminner f.eks.: 
bevaringsverdig 
bebyggelse, 
arkeologisk 
registrering 

 
f.eks.: 
uaktuelt 

 
f.eks.: 
uaktuelt 

  
F.eks.: Ingen kulturminner i 
eller i nærheten av området.  

Gjenbruk* 
f.eks.teknisk 
infrastruktur, 
bygninger, 
bygningsmasse, - 
komponenter og/eller 
byggematerialer.  
Benytte materialer 
som er egnet for 
gjenbruk i fremtiden. 

   F.eks:  

Miljøforhold 
f.eks. støy, luftforhold, 
forurenset grunn, 
alunskifer, radon, 
annen forurensing  

   
 

Naturmangfold <gir 
premisser>/ 
<gir ikke 
premisser>/ 
<uavklart> 
f.eks.: gir 
ikke 
premisser 

  f.eks. har sjekket databasen, 
ikke registrert naturmangfold 
i/ i nærhet av planområdet. 
Når det ikke er registrert 
naturmangfold:< Etter Plan- 
og bygningsetatens vurdering, 
vil ikke gjennomføring av 
planen medføre at 
forvaltningsmålene i nml §§ 4 
og 5 fravikes.> 

Teknisk infrastruktur 
f.eks.: 
høyspentledninger, 
store vannledninger, 
tuneller 

    

Barn og unges 
interesser f.eks.: 
erstatningsareal 

    

Virksomhetsfare 
f.eks.: eksplosjonsfare, 
terrormål, farlige 
stoffer 

    



Vurdering av egnethet 
for bolig. 

   Utkvittere om planområdet er 
egnet for boliger. Må 
undersøkes i steds- og 
mulighetsanalysen. 

Vurdering av egnethet 
og behov for 
barnehage.  

   Utkvittere om planområdet er 
egnet for barnehage. Må 
undersøkes i steds- og 
mulighetsanalysen. Se også 
etatens policy for sikring av 
areal til barnehage i 
boligprosjekter. Policyen 
ligger i KSS under fanen 
"Faglig policy". 

Fjernvarme     

Vurdering av egnethet 
og behov for 
idrettsanlegg 

   Utkvittere om området har 
behov for idrettsanlegg, og om 
planområdet er egnet for dette. 
Vurder med utgangspunkt i 
behovsplan for idrett og 
friluftsliv. 

 

  



3 Forslagsstillers beskrivelse av planforslaget 
3.1 Forslagets nøkkelopplysninger  
Forslagsstiller:  
Økern Sentrum ANS 
v/ Thomas Holth 
Støperigata 1 
0118 Oslo 
Thomas.holth@steenstrom.no 

Fagkyndig:  
Sweco Norge AS 
v/ Erik Sevestre 
Drammensveien 260 
0283 Oslo 
Erik.sevestre@sweco.no 

3.1.1 Arealformål og ev. hensynssoner som vist på plankart 
 
Vertikalnivå 2 

Bebyggelse og anlegg 
Kombinert bebyggelse og anleggsformål: 46.430 m2 
Angitt bebyggelse og anleggsformål kombinert med andre angitte hovedformål: 717 m2 

 
Grønnstruktur 
Blå/grønnstruktur: 8904 m2 
 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
Kjøreveg: 5537 m2 

Fortau: 3494 m2 
Torg: 18.378 m2 
Sykkelanlegg: 2059 m2 
Annen veggrunn – tekniske anlegg: 582 m2 
Annen veggrunn - grøntareal: 1242 m2 

Trasé for sporveg/forstadsbane: 1567 m2 

Kollektivknutepunkt: 147 m2 
Kollektivholdeplass: 528 m2 
 

Hensynssoner 
Høyspenningsanlegg, inkl. høyspentkabler (H370): 
Andre sikringssoner (H190) 
 
Bestemmelsesområder 
Vilkår for bruk av arealer, bygninger og anlegg (#2) 

Vertikalnivå 1 

Bebyggelse og anlegg  
Angitt bebyggelse og anleggsformål kombinert med andre angitte hovedformål: 34.372 m2 

 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
Kjøreveg: 1918 m2 

mailto:Thomas.holth@steenstrom.no
mailto:Erik.sevestre@sweco.no


Gang- og sykkelveg: 1098 m2 
Annen veggrunn – tekniske anlegg: 195 m2 
Trasé for sporveg/forstadsbane: 2708 m2 
Kollektivknutepunkt: 491 m2 
Angitt samferdselsanlegg og/eller tekniske infrastrukturtraséer kombinert med andre angitte 
hovedformål: 2525 m2 
 
Hensynssoner 
Andre sikringssoner (H190) 
 
Bestemmelsesområder 
Vilkår for bruk av arealer, bygninger og anlegg (#2) 

3.1.2 Størrelse og utnyttelse 

Planområdets 
størrelse: 
Vertikalnivå 1: 
43.306 m² 
 
Vertikalnivå 2: 
89.582 m2 

Arealstørrelse – ny 
bebyggelse: 
BRA= 232.399 m² 
Arealstørrelse – 
eksisterende bebyggelse 
som opprettholdes: 
Over terreng: 
BRA=13.236 m² 
Under terreng: 
BRA=64.261 m2 
vestsiden  
BRA=64.525 m2 
østsiden  
 
Infrastrukturtiltak:  
Ulvenveien: 9811 m2 
Økern torgvei: 728 m2 
Lagerkroken: 1081 m2 
Rampe Ring 3:1370 m2 
Gang- og sykkelvei 
Alnabanen: 1134 m2 

Utnyttelse m.m.: 
Maks Bolig: 152.127 m2 
Maks Forretning: 15.850 
m2 
 
Antatt antall boenheter*/ 
beboerrom: 1500 stk. 
Antatt 
leilighetsfordeling: 505 
leiligheter (34 %) 50 m2 

eller mindre.  
413 leiligheter (27 %) 50 
m2 – 79 m2. 
582 leiligheter (39 %) 80 
m2 eller større.  

Uteareal: 
Krav MFUA:  
18.255 m2 (12 % av BRA 
bolig). Ikke krav til 
andel MFUA på lokk 
eller gateplan i 
områdetype 1.  
 
MFUA (tak): 13.034 m2 
MFUA (gårdsrom): 
10.999 m2 
 
Solbelyst MFUA: 2607 
m2 1. mars (20 % av 
MFUA på tak) 
 
MFUA Total: 24.033 m2 

 
Uteareal barnehage: 14 
m2 per barn 
 

* Antall boenheter illustrert, dvs. at det kan bli færre eller flere. 

Parkering:  
Frem til ny parkeringsnorm er vedtatt av Oslo bystyre, skal parkering for bil og sykkel i Oslo 
opparbeides etter bystyrets vedtak 63 (27.04.2017). Dette innebærer anslagsvis:  
 
Plasser for bil under terreng: 1709 stk. (maks. iht. parkeringsnorm) 
Plasser for bil på terreng: Ingen 
Plasser for bil i parkeringsanlegg: 1709 stk. 
Plasser for sykkelparkering: 7121 stk. (min. iht. parkeringsnorm) / 6458 stk (med justert antall 
for kulturformål) 



3.1.3 Vurdering av forskrift om konsekvensutredning 
Planforslaget er vurdert opp mot plan- og bygningsloven § 12-10 første ledd, jf. §§ 4-1 og 4-2 
med tilhørende forskrift. Plan og bygningsetaten har vurdert at enkelte virkninger av 
planforslaget skal konsekvensutredes etter vedlegg II i forskrift om konsekvensutredning.   
 
Tabellen nedenfor gir en oversikt over hvilke temaer som skal undersøkes og belyses i 
planbeskrivelsen, og hvilke temaer som skal utredes i egne rapporter.  

 
Planfaglige temaer Temaer som skal belyses 

i planbeskrivelse 
Temaer som skal 
utredes i egne rapporter 

Forhold til annen planlegging/ 
helhetlig byutvikling 

X  

Blågrønn struktur 
Bekkeåpning 
Turvei langs Alnabanen 
Turvei D2 

 
X 
X 
X 

 

Trafikksystem 
Trafikkøkning som følge av 
planforslaget og påvirkning 
på vei- og gatenettet 
Trafikk til/fra planområdet 
herunder kjøreatkomst mtp 
trafikksikkerhet, gang- og 
sykkeltrafikk og -parkering, 
økonomitrafikk og utrykning 
Bymessig gatenett for det 
sentrale Økern og 
arealeffektiv kobling til 
riksveisystemet 

 
X 
 
 

X 
 
 
 
 

X 

 

 

Miljøforhold  
Grunnforhold – forurensning og 
stabilitet  
Høyspentledning i luftspenn  
Høyspentledning i oljerør  
Luftforurensning  
Støy 

 
 
 
 
 
 

 
X 
X 
X 
X 
X 

Kollektivknutepunkt  
Atkomst til kollektivtorg  
Utforming av kollektivknutepunkt 

 
X 
X 

 

Stedsutvikling  
Forbindelser og plasser  
Plassering og høyder  
Arkitektonisk utforming  
Programmering av førsteetasjer 

 
X 
X 
X 
X 

 

Sosial infrastruktur  
Kultur/idrett  
Badeanlegg 

 
X 
X 

 

Energi, ressurs og kretsløp X  

ROS X  



 

3.2 Eieropplysninger 

 
Figur 3-1 Oversiktskart med tomter i rødt og plangrense i sort (Kilde: A-Lab) 

Gnr/Bnr     
123/861   
122/290     
123/5   
123/28     
999/683   
123/271    
123/1360  
123/27     
123/22     
123/423     
999/588   
123/805   
123/36      
250/65    
122/482   
999/431   
122/263 
122/101 
122/251      

Adresse 
Økernveien 145 A-B 
Uten adresse 
Økernveien 147 
Uten adresse 
Uten adresse 
Økernveien 146 
Uten adresse 
Uten adresse 
Uten adresse 
Uten adresse 
Uten adresse 
Uten adresse 
Uten adresse 
Uten adresse 
Uten adresse 
Uten adresse 
Uten adresse 
Uten adresse 
Uten adresse 

Eier 
Økern S ANS 
Økern S ANS 
Økern S ANS 
Oslo kommune 
Oslo kommune 
Økern E ANS 
Oslo kommune 
Økern E ANS 
Økern E ANS 
Økern S ANS 
(ingen info) 
Økern E ANS 
Oslo kommune 
(ingen info) 
(ingen info) 
Oslo kommune 
Oslo kommune 
Økern E ANS 
Oslo kommune 

Gnr/Bnr 
122/211      
122/351 
122/335 
123/418 
123/777 
123/15 
123/1    
250/18     
124/38     
123/1342       
123/470 
124/78    
124/308 
122/499 
122/102 
122/106 

Adresse 
Uten adresse 
Uten adresse 
Uten adresse 
Uten adresse 
Uten adresse 
Økernveien 145 A 
Uten adresse 
Uten adresse 
Uten adresse 
Uten adresse 
Uten adresse 
Lørenveien 68 
Uten adresse 
Østre aker vei 21 
Uten adresse 
Uten adresse 

Eier 
Oslo kommune 
Oslo kommune 
Oslo kommune 
Oslo kommune 
Oslo kommune 
Oslo kommune 
Oslo kommune 
Staten v/ SVV 
Staten v/ SVV 
(ingen info) 
Oslo kommune 
Lørenv. 68 E AS 
Økern S ANS 
Økern S ANS 
Bane NOR SF 
Bane NOR SF 



3.3 Forslagsstillers anbefalingskart 

 
Figur 3-2 Bearbeidet anbefalingskart fra forslagsstillers stedsanalyse (Kilde: A-Lab) 

Stedsanalysen ved planoppstart oppsummerte de viktigste mulighetene og utfordringene innenfor 
Økern-området (kap. 2.4 i PBEs område- og prosessavklaring av 16.08.2019). Anbefalingskartet 
er videre bearbeidet som en oppfølging av PBEs anbefalingspunkter i kap. 4.2 i område- og 
prosessavklaringen.  

 Styrke Økern sentrum som sentralt knutepunkt og hjerte i Hovinbyen 
o Høy tetthet og høy grad av funksjonsblanding rundt knutepunkt. 
o Et aktivt og sammenhengende bygulv (både byrom og 1.etasje) med henvendelse/ 

utadrettet virksomhet mot gater og torg. Et rikt nettverk av ulike plassdannelser og 
funksjoner i hele området. 

o Ulvenveien som en viktig strøksgate med økt tilgjengelighet på tvers av gata. 
 Bebyggelse langs Ring 3 og over Østre Aker vei som støyskjerm mot nye bomiljø i øst.   
 Etablering av blågrønn struktur - åpning av Hovinbekken og Refstadbekken. 
 Mange og varierte påkoblinger til tilgrensende områder, ferdselsårer, holdeplasser og 

grøntstruktur (akse fra Løren til Økernparken, og gang- og sykkelvei langs Alnabanen). 
Sømløs og flytende overgang fra sentrum til Økernparken.  

 Videreføring av høyblokka som historisk hjerte i nytt byområde. 
 Etablering av nye bomiljø med gode bokvaliteter, forbedrete miljøforhold og nærtilgang 

til viktige funksjoner, inkludert barnehage, skole og parker. Områdetype 1 på 
uteoppholdsareal iht. normen. 

 Riksveinettets synlighet i det nye bysentrumet nøytraliseres ved at bebyggelse mot Ring 3 
skjermer bomiljøene og publikumsrettede områder mot øst i planområdet. Ulvenveien 
utformes med bymessig tilkobling til nærområdene.  
  



3.4 Beskrivelse av planforslagets byplangrep og hva forslaget 
sikrer  

3.4.1 Reguleringsplanen gir følgende rammer for utvikling av planområdet:  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

6. Byggegrenser mot 
omgivelsene sikrer 
plassering av bebyggelsen 
som angitt, og ivaretar 
nødvendig hensyn til 
veier, bane og teknisk 
infrastruktur.  

 

5. Bilfrie torg sikres på 
begge sider av Ulvenveien. 
Torgene er kun kjørbare for 
utrykningskjøretøy. Det 
sikres åpning av 
Refstadbekken og 
Hovinbekken gjennom 
torgene.  

9. Fleksibilitet i 
planens 
reguleringsformål 
gir større spenn i hva 
slags virksomheter 
som kan etableres. 

 

 

1. Utnyttelsen i prosjektet skal støtte opp om 
knutepunktfortetting og boligetterspørselen i Oslo, og gjøre 
tidshorisonten for utbygging av prosjektet mer forutsigbar. 
Bestemmelser sikrer variasjon i maksimale 
bebyggelseshøyder, antall etasjer og utforming av 
fasadeuttrykk. Uteoppholdsarealer skal være i henhold til 
områdetype 1 i utearealnormen (se kap. 3.6 for utdypning). 
Det etableres hovedsakelig utearealer for beboere på tak. 

3. Det sikres gjenbruk av Høyblokka i 
bestemmelser, med innpassing av 
boliger. Bestemmelsene åpner for maks 
30 % påbygg på taket, og maks 2460 m2 
påbyggelse (16 % av tillatt utnyttelse på 
feltet). Fasaden på bygget og påbygg 
skal ha nøytrale farger. Første etasje ut 
mot torget skal ha publikumsrettede 
funksjoner. 

4. Støy- og støvskjermende 
bebyggelse plasseres ut mot Ring 3 
(Felt 2 og 4), og rundt Østre Aker 
vei (Felt 7 og 8). Deler av Felt 8 
ligger over Østre Aker vei. 
Tunnelmunningen på Østre Aker 
vei forlenges ca. 21 m østover. 
Forlengelsen tilpasses formålsbehov 
på Felt 8. Se figur 3-11.  

2. Adkomster til parkeringskjellere (røde piler) 
skal skje via avkjørsel fra rundkjøring i 
Økernveien/Ring 3 (Pil 1), fra Lagerkroken i 
nord (Pil 2) og fra Risløkkveien i øst (Pil 3) for 
å begrense bilkjøring i planområdet. 
Varelevering tillates via Pil 1, 2 og 3. Se figur 
3-9. All parkering legges under bakken. 
Avkjøringsrampen fra Ring 3 til 
hovedadkomst A1 sikres utvidelsesmulighet i 
bestemmelsene. Se figur 3-10. 

 

 

7. Overvannshåndtering vil 
være en kombinasjon av 
blågrønne tak og  
gårdsrom, regnbed og 
infiltrasjonsgrøfter/permeable 
dekker. Hovinbekken og 
Refstadbekken blir naturlige 
resipienter for nedbør.  

1 2 

3 

HOVINBEKKEN 

ØSTRE AKER 
VEI 17-21 

ØKERN T 

RING 3 

ØKERNPARKEN 

ØKERN PORTAL 

HOVINBEKKEN 

8. Området tilknyttes 
fjernvarme eller andre 
energialternativer, eks. 
energibrønner og 
solceller på tak.  



Kjellerareal 

 

 

 

 

 

 

 

Det tillates kulvert 
under bakken for 
forbindelse mellom 
Felt 8 og 10 (blå pil), 
og for kjøring 
mellom Felt 9 og Felt 
10 (rød pil). 

Parkeringsareal for Felt 9 (til 
venstre) og Felt 10 (til høyre).  
Her tillates bil- og 
sykkelparkering, renovasjon, 
vareleveringnæring og 
kulturformål. Se Figur 3-4 for 
detaljering.  

Felt 11 vest for Ulvenveien er kjellerareal 
som benyttes til bil- og sykkelparkering, 
renovasjon, varelevering og 
mobilitetsformål. Sykkelrampe mellom Felt 
11 og Felt 7 i kulvert under Ulvenveien vises 
med rosa strek. Se Figur 3-3 for detaljering. 

 

På Felt 11 er det planlagt for bussanlegg på nivå 
U2 og U3 under bakken. På nivå U3 vil anlegget 
bestå av bussparkering for ca. 100 busser.  
På nivå U2 blir det vaskehall og verksted for 
bussene. Verksted krever dagslys (arbeidstilsyn) 
og er derfor plassert langs Ring3. Kontorplass og 
andre fellesrom vil være mot fasaden. Se figur 
3-3. 
 
Dersom bussanlegg ikke realiseres, tillates 
bedriftslager eller tilsvarende virksomhet.   
 
Bussanlegget vil være en viktig investering for å 
gi lokal tilgang på busser i et fortettingsområde, 
hvor det er utfordringer med å finne bussareal på 
bakkeplan. Bussanlegget reduserer også avstand 
til, og øker tilgang på busser som skal ha rute i 
sentrum. 

 

Tunnel Ring 3 

T-banetunnel Høyblokka Økern T-banestasjon 

Østre Aker vei 
tunnelmunning og 
tunneler 

Plassering av 
mobilitetshub i 
tilknytning til Felt 6. 
Se Figur 3-3 og kap. 
3.4.2 for beskrivelse 
av mobilitetshub.  

Felt 8 gir muligheter for å 
innpasse næring- og 
kulturformål i kjellerareal. 
Se Figur 3-4 for 
detaljering.  

Tunneler for vei og bane, 
og annen teknisk 
infrastruktur under 
bakken ivaretas med 
hensynssoner i kart og 
bestemmelser. Adkomster 
til VA- og 
høyspentkulverter sikres. 

Fleksibilitet i planens 
reguleringsformål gir 
større spenn i hva slags 
virksomheter som kan 
etableres i 
kjellerarealene.  

  
 



 

 

 

 
Figur 3-3 Kjellerareal (Felt 11) vest for Ulvenveien. Figuren viser arealer for delt bil- og sykkelparkering, arealer til 
mobilitetshub, varelevering, renovasjon, mulig bussanlegg og sykkelrampe fra Ulvenveien. (Kilde: A-Lab) 



 

 

 

 
Figur 3-4 Kjellerareal på felt 9 og felt 10 (øst for Ulvenveien) med angitte kotehøyder under bakken. Bil- og 
sykkeladkomst til parkeringskjeller U1 vises på Felt 9 og biladkomst A3 til parkeringskjeller vises på Felt 10. 



Kjørekulvert mellom feltene forbinder kjellerarealene sammen. På Felt 9 og 10 tillates varelevering og renovasjon via 
adkomstene. (Kilde: A-Lab)  

 
Figur 3-5 Figuren viser den samlede fordelingen av kjellerarealformål, forbindelser og teknisk infrastruktur. (Kilde: A-
Lab) 

 
Figur 3-6 Figuren viser prinsippsnitt for vertikalnivåene i planen, sett fra sør. Økernparken vises helt til høyre, 
Ulvenveien i midten, og Alnabanen helt til venstre. (Kilde: A-Lab) 

 

 

 



  

 

 
Figur 3-7 Tverrsnitt AA av planområdet på tvers som vist over. Figuren viser etasjer med høyde over bakken, og 
kjelleretasjer under bakken. Ulvenveien går sentralt gjennom. Høyblokka er markert med rødt omriss. (Kilde: A-Lab) 

 
Figur 3-8 Tverrsnitt BB av planområdet langs Ulvenveien som vist over. Figuren viser etasjer med høyde over bakken, 
og kjelleretasjer under bakken. Høyblokka er markert med rødt omriss. (Kilde: A-Lab) 

 

 

 

 

 

 



2. Adkomster og avkjøringsrampe fra Ring 3 

 
Figur 3-9 Figuren viser adkomster til parkeringskjeller. Adkomst A1 vil være hovedadkomst til Økern sentrum, 
og skal skje fra avkjøringsrampe fra Ring 3 (markert med blå strek). (Kilde: Sweco) 

 

 
Figur 3-10 Figuren viser muligheter for utvidelse av nåværende avkjøringsrampe fra Ring 3 innenfor planområdet. De 
blå strekene viser en mulighet for utvidelse mot øst fra kjørebane på ca. 1.5 meter i sør, og opptil 2 meter til adkomst 
A1 i nord slik at det blir to kjørefelt. (Kilde: Sweco) 



4. Tunnelmunning på Østre Aker vei 

  
Figur 3-11 Til venstre: Dagens situasjon uten forlengelse av tunnelmunning østover. Til høyre: Felt 7 og 8 (røde 
streker) overbygger Østre Aker vei og forlenger tunnelmunningen ca. 21 meter østover. En del av arealet på Felt 8 
som overbygger veien (blå strek) avsettes til driftsvei for å gi tilgang til vedlikehold. (Kilde: Sweco/A-Lab)) 

 
 
5. Bilfrie torg - utrykningskjøretøy 

 
Figur 3-12 Figuren viser adkomstruter for beredskaps- og utrykningskjøretøy. Utrykning får adkomst til kjellerareal fra 
omkringliggende kjøreveier. De røde linjene viser kjøreruter på torgene, de grønne punktene viser oppstillingsplasser 
ca. 10-15 meter foran innganger til de ulike byggene. (Kilde: A-Lab/Sweco) 

 



Perspektiver som viser planforslaget med maksimal utnyttelse 
Snittene under viser enkeltfelt fra oversiktsplanen. Snittene skal gi en idé om enkeltfeltenes 
høyder, antallet etasjer og fjernvirkning sett fra bakkeplan. Se illustrasjonsvedlegg til 
planforslaget for full oversikt over alle feltene.  
 
Felt 3 (F3) 

  
Figur 3-13 Felt 3 vist med maksimal utnyttelse. Næringsetasjer i blått og boligetasjer i gult. Til høyre: Plassering av 
Felt 3 i planforslaget. Tidspunkt 1. mai kl. 15. (Kilde: A-Lab) 

 
Figur 3-14 Gateperspektiv F3.1 fra sør i Ulvenveien. Tidspunkt 1. mai kl. 15 (Kilde: A-Lab) 

 
Figur 3-15 Gateperspektiv F3.2 fra Økern torgvei. Tidspunkt 1. mai kl. 15 (Kilde: A-Lab) 



 
Felt 4 (F4) 

  
Figur 3-16 Felt 4 vist med maksimal utnyttelse. Næringsetasjer i blått, og boligetasjer i gult. Til høyre: Plassering av 
Felt 4 i planforslaget. Tidspunkt 1. mai kl. 15. (Kilde: A-Lab) 

 
Figur 3-17 Gateperspektiv F4.1 fra Torg i sørøst. Tidspunkt 1. mai kl. 15 (Kilde: A-Lab) 

 
Figur 3-18 Gateperspektiv F4.2 fra Torg i nord. Tidspunkt 1. mai kl. 15 (Kilde: A-Lab) 

 



 
Felt 5 (F5) 

  
Figur 3-19 Felt 5 (høyblokka) vist med maksimal utnyttelse. Næringsetasjer i blått, og boligetasjer i gult. Til høyre: 
Plassering av Felt 5 i planforslaget. Tidspunkt 1. mai kl. 15. (Kilde: A-Lab) 

 
Figur 3-20 Gateperspektiv F5.1 fra Torg 1 øst for Ulvenveien. Tidspunkt 1. mai kl. 15 (Kilde: A-Lab) 

 
Figur 3-21 Gateperspektiv F5.2 fra gang- og sykkelvei langs Alnabanen. Tidspunkt 1. mai kl. 15 (Kilde: A-Lab) 

 
 
 
 



Felt 9 (F9) 

  
Figur 3-22 Til venstre: Felt 9 vist med maksimal utnyttelse. Næringsetasjer i blått og boligetasjer i gult. Til høyre: 
Plassering av Felt 9 i planforslaget. Tidspunkt 1. mai kl. 15. (Kilde: A-Lab) 

 
Figur 3-23 Gateperspektiv F9.1 fra nord til sør i Ulvenveien. Tidspunkt 1. mai kl. 15 (Kilde: A-Lab) 

 
Figur 3-24 Gateperspektiv F9.2 fra Økern torgvei inn mot Ulvenveien. Tidspunkt 1. mai kl. 15 (Kilde: A-Lab) 

 

 

 

 



Felt 10 (F10) 

  
Figur 3-25 Felt 10 vist med maksimal utnyttelse. Næringsetasjer i blått, barnehage i rødt og boligetasjer i gult. Til 
høyre: Plassering av Felt 10. Tidspunkt 1. mai kl. 15. (Kilde: A-Lab) 

 
Figur 3-26 Gateperspektiv F10.1 fra Økernparken i øst. Tidspunkt 1. mai kl. 15 (Kilde: A-Lab) 

 
Figur 3-27 Gateperspektiv F10.2 fra Lagerkroken/Økernparken i nordvest. Tidspunkt 1. mai kl. 15 (Kilde: A-Lab) 

  



3.4.2 Reguleringsplanen tilfører følgende nye kvaliteter til nabolaget, og styrker 
og viderefører følgende kvaliteter: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

6. Kombinerte formål gir 
funksjonsblanding, høy tetthet, 
bruksintensitet og variasjon i 
byrommene. Det sikres en 
minsteandel kultur i bestemmelsene. 
Bygninger med publikumsfunksjoner 
skal ha flere innganger. 
 

1. Ulvenveien skal utformes som en strøksgate med 
kollektivakse, fortau og sykkelforbindelser (se figur 
3-30). Kollektivaksen legger opp til felles kjørebane 
for trikk og busser. Krysset mellom Ulvenveien og 
Økern torgvei foreslås som T-kryss med 
gjennomgående rabatt (se Figur 3-31). 

 

 

 

5. Hovinbekken og 
Refstadbekken skaper 
blågrønne torgområder. 
Bekkeløpene knytter sammen 
en større overordnet blå-
/grønnstruktur mellom 
Økernparken og den regulerte 
parkbroen. Bekkeløpene skal 
variere langs byrommene. Det 
etableres to vannspeil: 
Økerndammen i vest og 
Nordalsdammen i øst. 
Hovinbekken tilrettelegges for 
fisk med gyteplass. 
 

3. Torgene tilbyr varierte oppholdsplasser og 
sikrer forbindelsesmuligheter i planområdet. 
Deler av undergang under Alnabanen reguleres 
for å gi påkobling til tilsvarende regulering av 
Hovinbekken og undergang på Økern syd. 
Torgene binder sammen bolig, næring, 
utadrettet virksomhet og kollektivforbindelser. 
Torg 1 og 2 blir de sentrale torgene, hvor Torg 1 
er tiltenkt en lokal funksjon, mens Torg 2 
mellom Høyblokka og Økerndammen blir en 
møteplass for hele bydelen. På Torg 3 tillates 
det etablert transparent skjerming ut mot Ring 3 
for å sikre skjerming mot støy- og 
luftforurensning. Torg 4 skal utformes med 
grønt dekke og trær. 

 

4. Gang- og 
sykkelvei langs 
Alnabanen 
opparbeides innenfor 
planområdet og gir et 
grønt skille mot 
Alnabanen. Gang- og 
sykkelveien krysser 
Hovinbekken på bro 
langs Torg 2. 
Forbindelsen 
viderefører en viktig 
turakse mot Løren via 
parkbroen.   

Økerndammen -Torg2 

HOVINBEKKEN 

ØSTRE AKER 
VEI 17-21 

ØKERN T 

RING 3 

ØKERNPARKEN 

ØKERN PORTAL 

7. Fasader på bebyggelse mot torg og 
Ulvenveien skal gi visuell og funksjonell 
kontakt med de omkringliggende 
byrommene. Mot torgene skal minst 50 % 
av fasadens lengde utformes med 
transparente flater. Mot øvrige byrom 
skal fasadene aktivisere byrommet ved 
bruk av f.eks. klatreplanter og benk.  
 

2. Felt 10 utformes med åpen 
kvartalstruktur. Feltet åpnes mot 
Økernparken i nordøst. Det sikres to 
gjennomgående forbindelser i felt 10 fra 
Nordalsdammen (blå pil) og Hovinbekken 
(rød pil) til Økernparken.  
 

 

8. Sykkelparkering 
sikres for både 
boliger, besøkende 
(kultur, næring etc.) 
og på fremtidig 
mobilitetshub i 
kjellerareal.  
 

Nordalsdammen -Torg1 
Torg3 

Torg4 



Kjellerareal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sykkelrampe under Ulvenveien etableres 
mellom Felt 6 og 7 i kjeller, og sykkelparkering 
under bakken, inkludert planfri krysning av 
Ulvenveien (se figur 3-28). Sykkelrampen kan 
også benyttes av nødetater for 
ambulanseadkomst, adkomst for mannskap og 
for evakuering av parkeringskjellerne. 

Mobilitetshub etableres i kjellerareal (Felt 11) med 
direkte adkomst fra t-baneperrongen og Felt 6 over 
bakken. Mobilitetshuben inkluderer parkering og utleie 
av sykler, med tilbud om sykkelvask og sykkelverksted. 
Det vil også være bildelingsplasser og taxiholdeplasser. 
Parkeringsplasser for sykkel og bil tilknyttet 
mobilitetshuben vil være en del av plassene for biler og 
sykkel iht. parkeringsnorm. Mobilitetshuben skal styrke 
kollektivtilbudet i området og fasilitere overgangen 
mellom kollektiv og privat transport.  

Tunnel Ring 3 

T-banetunnel Høyblokka Økern T-banestasjon 

Østre Aker vei 
tunnelmunning og 
tunneler 



Sykkelrampe under Ulvenveien 

  

Figur 3-28 Figuren viser sykkelrampe på tvers av Ulvenveien. Til venstre: Adkomst til sykkelrampen fra 
sykkelforbindelser på begge sider av Ulvenveien. Til høyre: Adkomster til sykkelrampen fra Ulvenveien, videre 
tunnelforbindelse under Ulvenveien og inn i kjelleretasjene i mobilitetshuben. (Kilde: A-Lab) 

 

Mobilitetshub 

 
Figur 3-29 Figuren viser arealene avsatt til mobilitetshuben (rosa). Høyblokka markert med rød linje. (Kilde: A-Lab) 



 

1. Ulvenveien 

 
Figur 3-30 Snitt fra planlagt Ulvenveien. Fra venstre: fotgjengerfelt, sykkelfelt, kjørefelt, bussholdeplasser med 
grøntareal, og kollektivfelt. Totalbredde: 30,7 m. Fremtidig trikk vil dele samme kjørebane som bussen. (Kilde: A-Lab) 

 

  
Figur 3-31 Figurene viser utforming av T-kryss mellom Ulvenveien og Økern torgvei med gjennomgående rabatt for 
biltrafikk, og midtstilt kollektivfelt. Kjøring til og fra Økern torgvei for bilister skjer i høyre felt, med mulighet for u-sving i 
tilstøtende rundkjøringer. Busser tillates å svinge til venstre inn på Økern torgvei og vice versa. (Kilde: Sweco) 

 
5. Hovinbekken og Refstadbekken 

 
Figur 3-32 Illustrasjonsplan med prinsipper for overvannshåndtering via Refstadbekken og Hovinbekken. Blå områder 
viser åpen bekkeføring, mørkegrå områder viser lukket bekk under torg og kjørevei. A viser Økerndammen, mens B 
viser Nordalsdammen. (Kilde:Sweco) 



 

 
Figur 3-33 Hovinbekken prinsippsnitt (Kilde: A-Lab) 

 

 
Figur 3-34 Refstadbekken prinsippsnitt (Kilde: A-Lab) 

 
 



8. Sykkelparkering 

Det etableres sykkelparkering for boligene, for de som sykler til knutepunktet for videre transport, 
og for besøkende til kontorer, næring og kulturformål. Sykkelparkering for alle formål vil 
hovedsakelig etableres i kjellerareal. I tillegg legges det opp til enkelte sykkelparkeringer på 
gateplan foran innganger til næring og boliger.  

 
Figur 3-35 Sykkeltiltak på Økern for boliger, besøkende og knutepunkt, med påkobling til overordnet sykkelnett. (Kilde: A-Lab) 

  



3.4.3 Reguleringsplanen sikrer følgende bokvaliteter og andre kvaliteter for 
framtidige beboere og brukere:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

9. Uteoppholdsarealer til boliger 
tilfredsstiller krav iht. områdetype 1 i 
utearealnormen. På alle felt, med unntak 
av Felt 5, tilfredsstilles kravet om minst 
12 % av BRA bolig til MFUA, med 
gjennomsnittlig 15% i hele planområdet. 
På Felt 5 er det utfordrende å få til kravet 
om MFUA med foreslått andel boliger. Se 
tabell 3-1.  

4. Hovinbekken og Refstadbekken 
blir blågrønne byrom for beboere og 
besøkende i et nytt sentrumsområde. 
Hovinbekken blir den 
gjennomgående bekken i området. 
Økerndammen og Nordalsdammen 
gir variasjon i bekkeløpet og skaper 
attraktive oppholdsplasser. 

 8. Variert 
leilighetsfordeling 
sikrer et bredere 
botilbud og gir 
tilpasning til ulike 
luft- og støyforhold. 
Se figur 3-37. 

 

6. 
Rulletrapp/heis/un
iversell utformet 
rampe skal gi økt 
tilgjengelighet til 
Økern T og 
mobilitetshub fra 
Ulvenveien og torg. 

3. Barnehager (lys rød farge) 
med en avdeling (18 plasser) per 
150 boliger, og minimum 14 m2 
uteareal per barn innpasses i 
Felt 10 mot Økernparken. Totalt 
gir dette ca. 2640 m2 uteareal for 
10 barnehageavdelinger. Se 
figur 3-36. 

1. Støy, luft og 
solforhold/dagslys skal 
være akseptable for boliger 
med tiltak. Torgene vil få 
gode solforhold. 
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ØKERNPARKEN 

ØKERN PORTAL 

7. Overgang 
mellom uterom 
og Økernparken 
skal være 
flytende. Barn og 
unge vil få et 
stort, trygt og 
bilfritt lek- og 
oppholdsområde. 

5. Boliger i 
høyblokka bidrar 
til aktivisering av 
det sentrale 
byrommet, og gir 
økt sosial 
kontroll og 
trygghet/velvære. 

2. Åpne og varierte gårdsrom i 
boligkvartalene. Blanding av lukkede og 
mer åpne kvartalsstrukturer som 
virkemiddel mot støy- og 
luftforurensing, og for overganger 
mellom offentlige og private byrom. 

 

ØKERNDAMMEN 

Felt10 

NORDALSDAMME
N 

HØYBLOKKA 



3. Barnehage 

  
22. september kl. 13: 760 m2 solbelyst av 

2640 m2 (30%) 

20. mars kl. 13: 800 m2 solbelyst av 2640 m2 

(30%) 

  
22. september kl. 14: 890 m2 solbelyst av 

2640 m2 (34%) 

20. mars kl. 14: 980 m2 solbelyst av 2640 m2 

(37%) 

  
22. september kl. 15: 880 m2 solbelyst av 

2640 m2 (33%) 

20. mars kl. 15: 920 m2 solbelyst av 2640 m2 

(34%) 
Figur 3-36 Solbelyst areal på barnehage jevndøgn høsten (til venstre) og jevndøgn våren (til høyre). (Kilde: A-Lab) 



 
8. Variert leilighetsfordeling 

 
Figur 3-37 Antatt leilighetsfordeling med arealregnskap. Blå farge viser leiligheter på 50 m2 eller mindre (2-roms). Gul 
farge viser leiligheter på 50-79 m2 (3-roms). Rød farge viser leiligheter på 80 m2 eller større (4-roms). (Kilde: A-Lab) 

 

 
Figur 3-38 Figuren viser prinsipp for korridorløsning med to stille sider. (Kilde: A-Lab) 



 

 

 
Figur 3-39 Figuren viser prinsipp for svalgangsløsning ut mot Ulvenveien, med en stille side inn mot gårdsrom (Kilde: 
A-Lab) 

 

 
Figur 3-40 Figuren viser prinsipp for 4- spenner med en fasade mot stille side og en fasade mot rød støysone. 
Prinsippet kan også brukes som 3-spenner. (Kilde: A-Lab) 



 

 
Figur 3-41 Figuren viser prinsippløsning for leiligheter i punkthusene i Felt 10. (Kilde: A-Lab) 

 

 

9. Uteoppholdsarealer bolig 

Tabell 3-1 Figuren viser minste felles uteoppholdsareal (MFUA) og samlet felles uteoppholdsareal (SFUA) per felt i 
forhold til krav (12 % av m2 BRA bolig). Total MFUA viser at kravet på 18255 m2 for områdetype 1 tilfredsstilles, med 
en total på 24033 m2 MFUA. (Kilde: A-Lab) 

 
 



  
Figur 3-42 Figuren viser fordelingen på uteoppholdsareal for Felt 3 (t.v.) og Felt 9 (t.h.) Tabellen over viser at total 
MFUA på hvert av feltene tilfredsstiller kravet iht. områdetype 1. (Kilde: A-Lab) 

  
Figur 3-43 Figuren viser fordelingen på uteoppholdsareal for Felt 5 (t.v.) og Felt 10 (t.h.). Tabellen over viser at total 
MFUA på Felt 5 ikke tilfredsstiller kravet (1592 m2) for områdetype 1. Kilde: A-Lab) 

 



3.4.4 Rekkefølgekrav  

 
Figur 3-44 Feltbetegnelser (Felt 1-10) på delområdene i planen (Kilde: A-Lab) 

Rekkefølgekravene skal gjennomføres i henhold til godkjent byggeplan. Kommuneetatene og 
relevante instanser skal uttale seg om gjennomføringsplanen før tiltakene kan igangsettes.  
 
Allmennhetens ferdselsrett 
For torg 1-3 og bekkeløpene skal allmennhetens ferdselsrett til og gjennom planområdet være 
sikret i tinglyst avtale før det gis rammetillatelse for respektive torg og bekkeparsell. 
 
Ulvenveien 
Ved første søknad om rammetillatelse skal byggeplan for Ulvenveien først forelegges 
Bymiljøetaten og Ruter for uttalelse.  
 
Midlertidig bruk 
Før første brukstillatelse gis innenfor felt 1 til 10 skal områder som blir berørt av utbyggingen få 
en midlertidig forskjønnelse i form av for eksempel beplantning, eller tilrettelegging for aktivitet 
eller lek.  
 
Blågrønn struktur (Hovinbekken og Refstadbekken) 
Planen tilrettelegger for trinnvis åpning av Refstadbekken og Hovinbekken innenfor planområdet 
iht. godkjent landskapsplan og utbyggingsavtale før bebyggelse tas i bruk. Før 
igangsettingstillatelse skal det vurderes midlertidig åpning av bekkene eller andre midlertidige 
tiltak dersom anlegget sør for Ulvenveien og Alnabanen ikke er opparbeidet. Plan for tiltak skal 
godkjennes av Bymiljøetaten. Refstad- og Hovinbekken skal være opparbeidet i henhold til 
godkjent landskapsplan før bebyggelse tas i bruk. 



 
 
Overvannsløsninger 
Før det gis midlertidig brukstillatelse for ny bebyggelse eller anlegg skal overvannsløsning for 
hvert enkelt felt være opparbeidet iht. godkjent overvannsplan.  
 
Høyblokka (Felt 5) 
Høyblokka blir innlemmet i det nye plangrepet. Det skal tilstrebes å videreføre/gjenskape blokkas 
opprinnelige arkitektur og fasadeutforming. Byantikvaren skal gis mulighet til å uttale seg om alle 
tiltak som berører høyblokkas fasade før tiltakene igangsettes. 
 
Torg (Torg 1-Torg 4) 
Byrommene mellom feltene reguleres til torg. Se figur 3-44 for plasseringen av de ulike torgene.  
Planforslaget sikrer opparbeidelse av alle torgene. 

 Torg 4 opparbeides før det gis midlertidig brukstillatelse til Felt 1. 
 Torg 3 opparbeides før det gis midlertidig brukstillatelse til Felt 1, 2, 3 og 4.  
 Torg 2 opparbeides før det gis midlertidig brukstillatelse til Felt 3, 4, 5 og 6.  
 Torg 1 opparbeides før det gis midlertidig brukstillatelse til Felt 8, 9 og 10.  

 
Barnehage 
Planen inneholder rekkefølgekrav om etablering av barnehage iht. godkjent plan før det gis 
midlertidig brukstillatelse for tiltak innenfor felt 10. Det kan også oppføres midlertidig barnehage 
på felt 10 dersom andre felt med boligbebyggelse bygges ut tidligere.  
 
Uteoppholdsarealer 
Utearealer for feltene skal være opparbeidet i samsvar med godkjent utomhusplan og takplan før 
det gis midlertidig brukstillatelse til det aktuelle feltets bebyggelse.  
 
Gang- og sykkelvei langs Alnabanen 
Gang- og sykkelveien opparbeides innenfor planområdet før det gis midlertidig brukstillatelse for 
tiltak innenfor felt 2 til 6. Gang- og sykkelveien skal opparbeides iht. godkjent plan.   
 
Tilgang til nordre plattform 
Før det gis midlertidig brukstillatelse for tiltak innenfor Felt 6 skal ny tilgang til nordre plattform 
på Økern T være opparbeidet iht. godkjent byggeplan.   
 
Felles parkeringsplass og flytting av vannrør 
Felles parkeringsanlegg skal opparbeides før det gis midlertidig brukstillatelse for tiltak innenfor 
felt 2 til 6. Parkeringsanlegget skal opparbeides iht. godkjent plan. Dersom eksisterende 
vannkulvert blir flyttet skal den erstattes og være opparbeidet før det gis midlertidig 
brukstillatelse. 
 
Støyskjermende tiltak 
Før det gis midlertidig brukstillatelse for tiltak innenfor felt 10, skal støyskjerm mellom Felt 8 og 
Turvei D2/Risløkkveien langs Østre Aker vei være opparbeidet. Støyskjermen skal være inntil 3 
m høy. 

Adkomst til teknisk kulvert 



Før det gis midlertidig brukstillatelse for tiltak innenfor Felt 8 og 9 skal adkomst til teknisk 
kulvert med kabelanlegg være opparbeidet i henhold til godkjent tiltak fra Elvia/Hafslund. 
 

3.5 Konsekvenser av planforslaget 
Temaene listet opp nedenfor er hentet fra Plan- og bygningsetatens område- og prosessavklaring, 
datert 16.08.2019 (se tabell på s.25), og komplettvurderingsskjema for planforslaget (eget 
vedlegg) datert 15.02.2021.  

Stedsutvikling 
Stedsutviklingen er illustrert i vedlegg, datert 08.02.2021. En fremtidig realisering av tiltaket vil 
tilføre store deler av Groruddalen og Hovinbyen et sentrum med flere funksjoner og tilbud. Dette 
underbygges av en rekke virkninger av tiltaket: 
 
Byutvikling i planområdet 
Tiltaket tilfører området bebyggelse med variert leilighetsfordeling, publikumsrettede 
virksomheter i første etasje mot Ulvenveien, bygatene og de nye torgene. Variert alders- og 
beboersammensetning og tilbud til så vel beboere innenfor, som utenfor området vil kunne  
bygge opp under Økern som et attraktivt og dynamisk bysentrum. 
 
Estetikk og byggeskikk 
Variasjon i kvartalenes farger, form og materialbruk vil gi varierende fasadeopplevelser langs 
torgene. Åpninger mellom kvartalene bidrar til opplevelse av finmasket gatestruktur og åpne 
byrom. Ulik utforming på boligkvartaler og næringskvartaler gir tydelige overganger mellom 
byrommene. Torgene med rennende vann, åpne vannspeil og kantvegetasjon skaper tydelige 
ledelinjer gjennom området og knytter de sammen med nabolag som deler den blågrønne 
strukturen langs bekkeløpene. 
 
Kollektivknutepunkt 
Planforslaget vil gi økt tilgjengelighet til Økern T med tilhørende kollektivtilbud langs 
Ulvenveien (holdeplasser). Byutviklingen vil forsterke området som et viktig 
kollektivknutepunkt.  
 
Ulvenveien 
Ulvenveien blir utformet som en kollektivgate med tilbud for så vel gående og syklende som 
trafikanter som benytter buss og fremtidig trikk. Det planlagte tverrsnittet styrker Ulvenveien som 
en del av den tiltenkte «diagonalen» mellom Dag Hammarskjølds vei og Teisenveien slik den 
følger av overordnede planer.  
 
Torg 
De bilfrie torgene med bekk og vannspeil gir muligheter for aktivt gateliv for gående, syklende og 
kollektivreisende. Torgene gjør det mulig å krysse planområdet på mange ulike måter. Torgene 
gjør det også enklere å knytte seg til turveiene D2 og D3.   
 

Klimavennlig utbygging 
Det er utarbeidet kvalitetsprogram for miljø og energi, iht. krav i kommuneplanen Oslo mot 2030 
(2015) ved regulering av utbyggingsprosjekter på mer enn 15.000 m2 BRA. Programmet 



inneholder en visjon for bærekraft, og mål og tiltak knyttet til arealbruk og transport, energibruk, 
utslipp og materialbruk, og massehåndtering. Videre er det laget en oppfølgingsplan for 
programmet som systematiserer tiltak i forprosjekt/rammesøknad, byggefase/ 
igangsettingstillatelse og forvaltning/brukstillatelse. Forslagsstiller har med planforslaget 
ambisjon om å oppnå sertifisering «Excellent» innen BREEAM Communities. BREEAM 
Communities stiller krav til planlegging og gjennomføring av prosjektet og gir poeng basert på en 
helhetsvurdering av sosial-, økonomisk og miljømessig bærekraft.  
 

Trafikk og mobilitet 
Det er utarbeidet trafikkanalyse for planforslaget datert 15.02.2021.  
 
Fremtidige trafikkmengder 
Trafikkanalysen viser et scenario for fremtidig trafikksituasjon rundt Økern sentrum. Bakgrunnen 
for scenariet er premissene gitt om nullvekstmål og byutvikling i Hovinbyen. Dette gjør det svært 
utfordrende å angi en presis beskrivelse av den fremtidige trafikksituasjonen i området. 
 
Trafikktallene er bygget opp på følgende måte: 

 Dagens trafikk, basert på trafikktall fra Vegdatabank og egen trafikktelling (07.11.2019) 
 Vekst i næringstransporten på 15 % de neste 20 år. Det er antatt at 20 % av ÅDT er 

næringsrelatert trafikk og det er disse 20 % som har fått vekst. 
 Bilturproduksjon til/fra Økern sentrum 

 
Det er beregnet at Ulvenveien får en økning i ÅDT på ca. 2 000 til ca. 13 300 kjøretøy pr. døgn 
gjennom bussholdeplassen. Størst trafikkøkning forekommer på Ring 3 med ca. 5 000 kjøretøy pr. 
døgn. Omtrent halvparten av denne økningen er økning i næringstransport.  
 
Utbygging av Økern sentrum vil generere en økning i ÅDT på ca. 5900 kjøretøy pr. døgn. Ca. 
5100 av disse er bilturer knyttet til parkeringsplassene i kjellerareal. I tillegg til dette kommer ca. 
310 bilturer i form av tilbringertrafikk (taxi og andre som blir kjørt). For bussanlegget er det 
anslått ca. 300 bussturer, og ca. 150 bilturer knyttet til ansatte.  
 
Dersom bussanlegget ikke etableres, vil en full erstatning av bussanlegget med bedriftslager 
kunne generere ca. 900 kjøretøy pr. døgn, tilsvarende dobbelt så mye trafikk som for 
bussanlegget. For lagerhotell for privatpersoner er det beregnet en trafikkproduksjon på ca. 150 
kjøretøy pr. døgn, en reduksjon på ca. 300 kjøretøy pr. døgn sammenliknet med bussanlegget. 
 
Trafikkbelastningen vil øke noe i alle kryss. Ved utvidelse av rundkjøringen over Ring 3 
(hovedatkomsten til Økern sentrum) og ved å beholde øvrig veisystem som i dag vil det ikke være 
betydelige endringer i trafikkavvikling sammenlignet med dagens situasjon. Det vil bli noe økt 
fare for tilbakeblokkering til Ring 3 fra krysset med Økern torgvei. Dette skjer sporadisk i dag. 
 



 
Figur 3-45 ÅDT: Fremtidig situasjon (2040) med fremskrevet vekst i næringstrafikk. Dagens situasjon i parentes. 
(Kilde: Sweco) 
 
Trafikksikkerhet og mobilitet 
Tilgangen for gående og syklende til Økern T-banestasjon fra omkringliggende områder er god 
fra nord-øst og nord-vest, mens Alnabanen, Økernkroken og Østre Aker vei er barrierer i søndre 
del av området. Ny forbindelse under jernbanen mot Økern syd, og gang- og sykkelvei langs 
Alnabanen reduserer jernbanens barriereeffekt. De bilfrie torgene vil gi økt mobilitet for gående 
og syklende til og fra Økern sentrum.  
 

 
Figur 3-46 Foreslått styrking av overordnet gang- og sykkelsystem (Kilde: A-Lab/Sweco) 



 
Mobilitetshuben vil øke kollektivbetjeningen for hele Stor-Økern. Dette vil styrke miljøvennlig 
transport og kan også bidra til at naboområder i større grad vil benytte miljøvennlig transport. 
Samtidig styrkes passasjergrunnlaget for kollektivtilbudet i området. Planforslaget vurderes å 
ivareta kollektivtrafikk på en god måte.   
 
Det er tidligere vurdert om mobiliteten for gående og syklende kan forbedres ytterligere i 
vestgående retning over Ring 3. Som vist i figur 3-47 tilrettelegger planforslaget for fremtidig 
regulering av gangbro på østsiden av Ring 3 via Torg3. Det planlegges en demonterbar 
midlertidig bebyggelse (mulig drivhus), hvor dette kan gi plass til gangbroen. Utenfor 
planområdet, på vestsiden av Ring 3, vil gangbroen utløse behov for endring av det nylig etablerte 
veisystemet. En fremtidig regulering på vestsiden av Ring 3 må tilrettelegge for 
påkoblingsmulighet til Lørenveien. Gangbroen reguleres derfor ikke i dette planforslaget.  
 

 
Figur 3-47 Figuren viser prinsippsnitt for mulig gangbro over Ring 3 mot Lørenveien i vest. Gangbroen reguleres ikke i 
dette prosjektet. (Kilde: A-Lab) 

 
T-kryss mellom Ulvenveien og Økern torgvei 
En konsekvens av løsningen er at den kan føre mer trafikk gjennom kollektivknutepunktet i 
Ulvenveien.  Løsningen medfører at biltrafikk i Økern torgvei som skal til venstre må foreta u-
sving i krysset ved Løren skole. Det gjelder ikke buss i rute. 
 
Adkomster 
Et begrenset antall adkomster til parkeringskjeller gir biltrafikken direkte adkomst fra 
veisystemet. Med den forventede økningen i biltrafikk til området kan det forventes større økning 
totalt sett rundt adkomstpunktene. Biltrafikken internt i området vil likevel reduseres. Dette gir 



økt trafikksikkerhet for gående og syklende i området. Størst økning er å forvente i rundkjøringen 
over Ring 3 i tilknytning til hovedadkomsten (Adkomst A1 i figur 3-9). Utrykningskjøretøy kan 
kjøre på torgene for å ivareta beredskapskrav og unngå å bli stående i trafikk i rushtiden.  
 
Parkering 
Planforslaget gir totalt sett en forbedret parkeringssituasjon på Økern sammenliknet med dagens 
situasjon.  All bilparkering vil bli lagt under bakken i parkeringskjeller. Tidligere 
parkeringsplasser på bakkenivå transformeres til publikumsvennlige oppholdsplasser med 
prioritering av myke trafikanter. Planforslaget ivaretar parkeringsmuligheter for elbil, sykler og 
parkeringsplasser i tilknytning til mobilitetshub. Sambruk av sykkelparkeringer for kultur, handel 
og offentlig/-private tjenesteytingsformål tillates for å kunne redusere det totale behovet for 
sykkelparkeringsarealer med inntil ca. 10 %.  
 
Varelevering 
Varelevering og logistikk vil skje under terreng. Planforslaget legger opp til at felles 
vareleveringspunkter kan betjene flere felt i planen. Dette begrenser omfanget av varetransport i 
området.  
 

Sosial bærekraft 

Egnethet for boliger og barnehage 
Planområdet blir del av et større, samlet by- og bomiljø mellom Løren i vest, Hasle i sør og 
Risløkka i nordøst. Flere barnehageavdelinger på Økern styrker tilgangen på barnehagetilbud for 
fremtidige beboere i nærområdene. Videre imøtekommer dette overordnede målsetninger om økt 
barnehagedekning i Oslo.  
 
Sosial, kulturell og idrettsmessig infrastruktur 
Planens reguleringsformål gir grunnlag for å etablere privat og/eller offentlig tjenesteyting for 
flere av feltene i planen. Etableringen må sees opp mot det lokale fremtidige behovet i et større 
omland. 
 
Planområdet ligger i ca. 15 minutters gangavstand fra Hasle/Løren idrettspark i nord, og 
tilsvarende til idrettstilbudene på Hasle og Valle Hovin i sør. Planområdet ligger også rett ved 
Økernparken i nordøst. I planprosessen for ny gjenbruksstasjon på Haraldrud (PBE saksnummer 
201114057) er deler av ny bebyggelse foreslått regulert med idrettsfunksjoner på tak, noe som vil 
gi nytt nærtilbud på sikt. Oslo kommune har godkjent igangsettingstillatelse for midlertidig 
svømmehall på Økern torgvei (gnr/bnr. 123/470). Midlertidigheten varer i 2 år etter at bygget er 
ferdigstilt med attest. Fremtidige beboere på Økern vil dermed ha nærliggende eksisterende 
idrettstilbud. Plangrepet underbygger disse tilbudene ved at mulighet for å etablere flere 
idrettstilbud er sikret i reguleringsformål og ved at de eksisterende tilbudene vil få flere brukere.  
 
Eldreomsorg og aldersvennlig by 
Et overordnet mål for aldersvennlig byutvikling er større variasjon i boligtyper. Fleksibilitet i 
reguleringsformål gir en viss mulighet til å etablere alternative boformer. Tilgang til 
kollektivtransport styrkes med etablering av mobilitetshuben i tilknytning Økern T. Planforslaget 
gir variasjon i private og allment tilgjengelige plasser og funksjoner. Tiltakene i planforslaget 
vurderes å ivareta premissene for tilrettelegging for en mer aldersvennlig by på en god måte. 
 



Universell utforming og konsekvenser for mennesker med funksjonsnedsettelser  
Ny bebyggelse og uteoppholdsområder vil utformes i samsvar med krav til universell utforming i  
gjeldende teknisk forskrift. Ulvenveien, som eneste kjøreforbindelse gjennom området, markerer 
et tydelig skille fra de bilfrie torgene i planområdet. Separate gang- og sykkelforbindelser langs 
Ulvenveien gir økt trafikksikkerhet og lesbarhet for myke trafikanter. Universelt tilgjengelig 
sykkelrampe mellom Felt 7 og Felt 6 vil gi trygg og forbedret sykkeltilgang under Ulvenveien.   
 

Blågrønn struktur 
Anleggelsen av Hovinbekken knytter planområdet til et større, byregionalt nettverk.  
 
Åpning av Hovinbekken 
Hovinbekkens trasé går gjennom et område som vil få et stramt, urbant preg når det er ferdig 
utviklet. Traseen er ikke en gjenåpning av opprinnelig trasé, men anlegging av et urbant vassdrag. 
Etableringen vil gjenopprette et manglende bindeledd mellom Tennisdammene på Hasle og 
Risløkkveien. Slike gjenåpninger er tidligere gjennomført med stor suksess andre steder i Oslo. 
Forslagsstiller ønsker å anlegge bekken gjennom planområdet med tilpasninger som beskrevet i 
den vedlagte overvannsrapportens kap. 3.   
 
Åpning av Hovinbekken på Økern skaper en blågrønn struktur gjennom torgene. Bekkeløpet 
utgjør en viktig brikke i å etablere sammenhengende grønnstrukturer på tvers av planområdet, fra 
parkbroen i sørvest, via torgene til Økernparken i nordøst.  
 
Åpning av Refstadbekken 
Refstadbekken kan åpnes fra den nye Hovinparken, gjennom Økern sentrum til Hovinbekken og 
nordover til Økern torgvei. Åpning av Refstadbekken vil etablere blågrønn struktur mellom 
etablert grønnstruktur på Hasle og de planlagte grøntarealene på Økern torgvei i forbindelse med 
den grønne ringen.  
 
Gang- og sykkelvei langs Alnabanen 
Gang- og sykkelvei langs Alnabanen i sør vil på sikt kunne videreføre en sammenhengende grønn 
forbindelse over Ring 3 og videre mot Løren via regulert parkbro av 2018. Bygging av parkbroen 
er ikke en del av dette planforslaget.  
 
Turvei D2 
Planforslaget berører ikke den overordnede traséen for Turvei D2 øst for Økern T. Planforslaget 
supplerer turvei D2 ved å gi turgående mulighet til å krysse planområdet via torgene. Videre kan 
turgående følge parkbroen over Ring 3 i vest, eller undergangen mot Økern syd i sør.  
 

Kulturminner 
Det er utarbeidet en kulturminnerapport datert 15.02.2021, med formål å forankre planforslaget i 
kulturhistorien på Økern gjennom en fortolkning av områdets ulike fortellinger. Som en del av 
rapporten beskrives kulturminne- kulturmiljø- og kulturlandskapsverdier i og omkring 
planområdet, samt planforslagets konsekvenser for disse verdiene.  

Følgende kulturhistoriske verdier sikres i planforslaget:  



- Den landskapsmessige forbindelsen mellom planområdet og moreneryggen der Økern 
gård en gang lå gjenetableres. Historisk vegetasjon etableres. 

- Hovinbekken og Refstadbekken gjenåpnes.  
- Økerns rolle som et levende «veikryss» gjenetableres i form av handel, kultur og boliger. 
- Det historiske krysningspunktet mellom Økernveien og Ulvenveien gjenetableres. En ny 

forbindelse til Lørenveien etableres 
- Høyblokka bevares og gjenbrukes. 

Fjerningen av paviljongene i Økernveien 145 svekker de estetiske og arkitektoniske 
kulturminneverdiene knyttet til fasaden, og de sosiale verdiene knyttet til bruken av bygget som 
sosialt møtested. Sammenlignet med høyblokka har likevel paviljongene lavere bruks- og 
markørverdi. Paviljongenes plassering hindrer en god utnyttelse av det sentrale byrommet og 
hindrer gjenetablering av Hovinbekken og Refstadbekken. De vanskeliggjør også forbindelsen til 
Lørenveien og området sør for planområdet. Fjerning av paviljongene åpner dermed for 
realisering av landskapsbaserte kulturminneverdier.  
 
Riving av verkstedbygningen (Økernveien 147) muliggjør på samme måte for å åpne 
Hovinbekken og gjenskape landskapsforbindelsen til Økernparken.  
 
Arkeologiske forhold 
Byantikvaren stiller ikke krav om arkeologisk registrering i området i sin uttalelse til varsling av 
17.01.2020. 
 

Naturforhold 

Grunnforhold og områdestabilitet 
Det er utarbeidet utredningsrapport på områdestabilitet datert 15.02.2021. 
 
Planområdet ligger i et område som er dominert av tykke marine avsetninger. Figur 3-48 viser 
utdrag fra kvartærgeologisk kart. Kartet viser at det må forventes tykke hav- og fjordavsetninger i 
hele området. Planområdet er preget av større terrengbearbeidelse i forbindelse med utbygging, 
større veianlegg, jernbane og T-bane. Generell terrenghelning faller fra nord mot sør, men med 
betydelige lokale variasjoner i forbindelse med fyllinger og skjæringer. Generell helning er i 
hovedsak slakere enn 1:20 og tilsier dermed ikke risiko for større utglidninger.  
 
Det er utført grunnboringer i Økernparken i perioden 31.08 – 03.09.2020 for å utelukke at dette 
området kunne utgjøre et løsneområde for større områdeskred som dermed ville ha utløp inne i 
selve planområdet. Resultatene tilsier at det ikke er sammenhengende leirelag i skråningen. Det er 
derfor ikke vurdert å være risiko for større utglidninger i dette området som følge av 
planforslaget. Områdestabilitet vurderes som ivaretatt.  



 
Figur 3-48 Kvartærgeologisk kart (Kilde: NGU) 

 
Naturmangfold 
Sweco har utredet naturmangfold i rapport datert 15.02.2021. 
I henhold til kriteriesett for naturmangfold i håndbok V712 (Statens vegvesen 2018) er området 
vurdert til å ha ingen eller ubetydelig verdi for naturmangfold.  
 
Konsekvensene av planforslaget vil være positive. Det er ingen eller ubetydelige naturverdier i 
planområdet i dag og plangrepet tilrettelegger for å styrke grunnlaget for økt biologisk mangfold 
på sikt. Åpning av Refstadbekken og Hovinbekken vil skape nye muligheter for å etablere 
økologiske strukturer og økt biologisk mangfold innenfor og inntil planområdet. Dette inkluderer 
også tilrettelegging for fisk i bekkeløpene. Planforslaget vil skapes økologiske korridorer som 
henger sammen med grønnstrukturer i nabolaget. Det vil også etableres grønne tak og gjøres tiltak 
mot fremmede arter.  
 
Vindkomfort 
Begrepet vindkomfort omhandler hvor ofte kreftene av vinden oppleves som plagsom. Det er 
gjort beregninger i Spacemaker av planområdet. Analysen viser at plangrepet gir en komfortabel 
opplevelse av vinden på de fleste stedene i planområdet, både i gårdsrommene og på åpne plasser 
for publikumsrettede opphold og virksomheter. 



 
Figur 3-49 Vindkomfort i planområdet inkludert gårdsrom etter Lawson kriteriene. Grønne farger indikerer hvor brukere 
kan sitte og stå uten ubehag fra vind, gul og oransje viser steder hvor brukere kan spasere eller gå uten ubehag og 
rødt indikerer hvor det vil kunne være mer vindutsatt og ubehagelig. (Kilde: A-Lab) 

 

Miljøforhold 
Sol/skygge 
Her vises sol- og skyggeforhold for eksisterende og fremtidig situasjon for 1. mars, 21. mars, 1. 
mai og 1. juni.  

  
Eksisterende situasjon, 1. mars, kl. 09:00 Fremtidig situasjon, 1. mars, kl. 09:00 

 



  
Eksisterende situasjon, 1. mars, kl. 12:00 Fremtidig situasjon, 1. mars, kl. 12:00 

 

  
Eksisterende situasjon, 1. mars, kl. 15:00 Fremtidig situasjon, 1. mars, kl. 15:00 

 

  

Eksisterende situasjon, 1. mars, kl. 18:00 Fremtidig situasjon, 1. mars, kl. 18:00 

 
 



  
Eksisterende situasjon, 21. mars, kl. 09:00 Fremtidig situasjon, 21. mars, kl. 09:00 

 

  
Eksisterende situasjon, 21. mars, kl. 12:00 Fremtidig situasjon, 21. mars, kl. 12:00 

 

  
Eksisterende situasjon, 21. mars, kl. 15:00 Fremtidig situasjon, 21. mars, kl. 15:00 

 



  
Eksisterende situasjon, 21. mars, kl. 18:00 Fremtidig situasjon, 21. mars, kl. 18:00 

 

  
Eksisterende situasjon, 1. mai, kl. 09:00 Fremtidig situasjon, 1. mai, kl. 09:00 

 

  
Eksisterende situasjon, 1. mai, kl. 12:00 Fremtidig situasjon, 1. mai, kl. 12:00 

 



  
Eksisterende situasjon, 1. mai, kl. 15:00 Fremtidig situasjon, 1. mai, kl. 15:00 

 

  
Eksisterende situasjon, 1. mai, kl. 18:00 Fremtidig situasjon, 1. mai, kl. 18:00 

 
 

  
Eksisterende situasjon, 1. juni, kl. 09:00 Fremtidig situasjon, 1. juni, kl. 09:00 

 



  
Eksisterende situasjon, 1. juni, kl. 12:00 Fremtidig situasjon, 1. juni, kl. 12:00 

 

  
Eksisterende situasjon, 1. juni, kl. 15:00 Fremtidig situasjon, 1. juni, kl. 15:00 

 

  
Eksisterende situasjon, 1. juni, kl. 18:00 Fremtidig situasjon, 1. juni, kl. 18:00 

 
 
 
 
 
 



Overvannshåndtering og flom 
Det er utarbeidet en overvannsrapport for planforslaget med angitte løsninger for lokal 
overvannshåndtering, datert 15.02.2021.  
 
Overvann håndteres i henhold til tretrinnsstrategien for overvann: 
Regnhendelser med under 20-års gjentaksintervall fanges opp av grønne/blågrønne/blågrå tak og 
gårdsrom, samt regnbed og infiltrasjonsgrøfter/permeable dekker på gateplan. Noe fordrøyning 
vil også skje ved at vannspeilet i bekken og dammene heves ved struping av utløpet. Overvann fra 
ekstremnedbør (mellom 20 og 200-års gjentaksintervall) ledes til nærmeste flomvei uten å skade 
eksisterende eller nye bygninger. Alle beregninger tar hensyn til 40 % økning i regnintensitet som 
følge av klimaendringer. 
 
Beregninger av illustrert prosjekt viser at det til tross for utstrakt etablering av gode jorddybder 
for vegetasjon (40 – 100 cm), grønne tak og arealer der regnvann fordrøyes og infiltreres direkte 
til grunn, vil grunnforholdene (fjell og tett leire) medføre at det fortsatt vil bli behov for noe 
påslipp av overflatevann til kommunalt nett ved større regnskyll. Påslipp av vann for planområdet 
vil hovedsakelig skje til Hovin- og Refstadbekken gjennom området. Det kan også være aktuelt å 
benytte overvannsledning som skal gå gjennom P-kjeller. Det foreslås at planområdet får slippe 
på 57 l/s (se figur 3-50). Sannsynlighet for flom som følge av overvann etter plangrepet er vurdert 
som lav.  
 
Ved flomhendelser som går over 200-årsflom, eller ved blokkering av bekkeløpet, vil vannet 
strømme på overflaten av gatene. Når vannet stiger og brer seg utover gatene vil dette fungere 
som «flomslette», med svært god kapasitet. Terrenget utformes slik at det alltid er tverrfall mot 
bekken, og fall i lengderetningen nedover bekken.  
 
For å avlaste flomvannføringen i Hovinbekken vest for Ulvenveien og videre til Økern Syd, 
foreslås det at bekken avlastes med et flomoverløp ved Ulvenveien. Dette vannet vil renne 
sørover i Ulvenveien ned til lavpunkt i Turvei D2 (se figur 3-51). 

 



 
Figur 3-50 Figuren viser mengden påslipp av overvann til ledningsnettet som er vurdert vest for Ulvenveien (område 
A), på Ulvenveien og øst for Ulvenveien (område B) (Kilde: Sweco) 

 
Figur 3-51 Figuren viser planforslagets primære flomveier via Hovinbekken og Refstadbekken (blå linjer) og forslag til 
alternative flomveier (røde linjer) ved behov for avlastning av flomvann i bekkeløpene (Kilde: Sweco/A-Lab) 



 
Forurenset grunn 
Bruk av fyllingsmasser med ukjent opprinnelse og kvalitet og historisk bruk av planområdet fører 
tilsier at det vil være forekomster av forurenset grunn i planområdet. Tidligere miljøtekniske 
grunnundersøkelser har på flere steder påvist forurensning med bl.a. tungmetaller og PAH. Selv 
om en god del forurensede masser er gravd ut og kjørt bort, vil det fremdeles forekomme 
grunnforurensning. Jordprøvetaking er nødvendig for å få et komplett bilde av 
forurensingssituasjonen. For anleggsfasen vil det utarbeides en tiltaksplan som beskriver hvordan 
grunnforurensning håndteres. Den totale konsekvensen av plangrepet medfører at forurenset 
grunn i eksisterende situasjon vil bli fjernet.  
 
Grunnvann 
Det ligger en pumpestasjon innenfor planområdet som vist i figur 3-52. Pumpestasjonen skal 
holde grunnvannet rundt betongkulverten på maks ca. kotehøyde 82,9 for å sikre mot 
inntrengning av vann i Økerntunnelen. Hvis pumpestasjon blir slått ut av drift under en flom, eller 
som følge av tiltaket, risikerer en at overvann som dreneres ned i Økerntunnelen samler seg opp 
og infiltreres i grunnen, med økt grunnvannstand rundt Økern Sentrum som resultat. Der man 
ønsker å bygge under grunnvannsnivå må konkrete tiltak vurderes, som f.eks. støping med 
vanntett betong. 
 

 
Figur 3-52 Pumpestasjonens beliggenhet i planområdet markert med rødt punkt (Kilde: Sweco) 

 
Støyforhold 
Det er utarbeidet støyrapport for planforslaget, datert 15.02.2021. 
Veiene som gir et betydelig støybidrag på Økern er Rv.163 (Østre Aker vei) og Rv.150 (Ring 3). 
Andre aktuelle støykilder er veitrafikk, T-bane (Grorudbanen) og tog (Alnabanen). 
 
Fremskrevne trafikktall og avganger for henholdsvis biltrafikk, tog og T-bane ligger til grunn for 
støyberegningene (se kap. 4 i støyrapporten). Det er separate grenseverdier for støy fra vegtrafikk 
og støy fra bane. Resultatene for hver av disse er vist i to forskjellige støykart. Støykartene er vist 
med og uten skjermingstiltak. På tak er det forutsatt tett rekkverk / skjerm med høyde 1,5 m. 
 



Beregningene viser at vegtrafikkstøy er dimensjonerende og at støy fra T-bane og tog kun bidrar 
på fasader som allerede er belastet med vegtrafikkstøy. Detaljerte fasadenivå for alle etasjer for 
byggene er dermed vist kun for vegtrafikkstøy. 
 
Trafikkbildet vil endres i området som følge av både denne planen og andre planer på nabotomter 
og i området. Basert på forventet fremtidig trafikk (ÅDT) sammenlignet med dagens ÅDT 
vurderes konsekvensene som små for den totale støyen fra vegtrafikk i området. Barnehagene 
som er planlagt på Felt 10 i laveste etasjer vil ha tilfredsstillende lydforhold både på uteplass og 
innendørs med den planlagte utformingen.   
 
Med de foreslåtte støyskjermingstiltakene under, vil støynivå på tilnærmet hele de nordlige og 
sørlige uteområdene være er under grenseverdi på 55 dB og vil inngå som godkjente 
uteoppholdsarealer etter kravene for støy i avvikssoner. 
 

 
Figur 3-53 Støy fra veitrafikk - fremtidig situasjon uten skjermingstiltak (Kilde: Sweco) 



 
Figur 3-54 Støy fra veitrafikk - fremtidig situasjon med skjermingstiltak (mørk blå strek) (Kilde: Sweco) 

 
Figur 3-55 Støy fra bane - fremtidig situasjon uten skjermingstiltak (Kilde: Sweco) 



 
Figur 3-56 Støy fra bane - fremtidig situasjon med skjermingstiltak (mørk blå strek) (Kilde: Sweco) 

 
Figur 3-57 Støy fremtidig situasjon med skjerming. Øverst til venstre: Bebyggelse mot Ring 3, sett fra sørvest. 
Øverst til høyre: Bebyggelse ved Økernparken, sett fra øst. Nederst til venstre: Bebyggelse rundt Østre Aker 
vei, sett fra sørøst. Nederst til høyre: Bebyggelse langs Ulvenveien, sett fra sør. (Kilde: Sweco) 



 
Figur 3-58 Støy fremtidig situasjon med skjerming. Øverst til venstre: Bebyggelse mot Ulvenveien og Ring 3, 
sett fra nordvest. Øverst til høyre: Bebyggelse ved Økernparken, sett fra nordøst. Nederst til venstre: 
Bebyggelse langs T-bane og Østre Aker vei, sett fra sørøst. Nederst til høyre: Høyblokka og bebyggelse langs 
Ulvenveien, sett fra sør. (Kilde: Sweco) 

 
Luftsituasjon 
Biltrafikken fra nærliggende veier medfører det største kildebidraget til luftforurensning i 
området. Det er utarbeidet en luftkvalitetsrapport, datert 15.02.2021, for fremtidig situasjon ved 
realisering av planforslaget. Beregningene tar hensyn til bygg og støyskjerm.  
 
Rapporten viser at de planlagte bygningene vil ha stor påvirkning på luftkvaliteten i planområdet. 
Bygningsmassen i den vestlige delen av planområdet (særlig felt 1, 2 og 4) vil utgjøre en skjerm 
som hindrer sterkt forurenset luft fra Ring 3 og tunnelmunninger (felt 7 og 8), å bevege seg 
østover inn i planområdet. Denne skjermingseffekten medfører enda høyere luftforurensningsnivå 
i veiområdet vest for planområdet, og tilsvarende lavere luftforurensningsnivået i planområdet øst 
for felt 2 og 4. Bygningsdelen mellom felt 2 og 4, og bro sør for felt 4, vil også gi skjerming, men 
i mindre grad. En viss mengde forurenset luft vil bevege seg over bygningen, og over og rundt 
broen. Likevel vil resulterende konsentrasjoner av NO2 og PM10 i tilstøtende deler av planområdet 
være lavere enn i en fremtidig situasjon uten det foreslåtte plangrepet.  
 
De alle høyeste konsentrasjoner av både NO2 og PM10 befinner seg i tunnelmunningen til Østre 
Aker vei, mellom felt 7 og felt 8. Bygningsmassen som utgjør felt 7 og 8 vil forhindre spredning 
av den forurensete luften ut av området. De relative høydene til felt 7 og felt 8 vil være 
avgjørende for luftkvalitet i boligkvartalet på felt 9 og 10. 
 



Felt 5 (boligblokk) og felt 10 (bolig og barnehage) vil ikke være berørt av luftforurensningssoner, 
ifølge beregningene. Dette inkluderer lekeområdet til barnehage, der å oppnå tilstrekkelig 
luftkvalitet anses å være særlig viktig. 
 
Økning i trafikkutslipp vil medføre rød luftforurensningssone i ca. 20 meters høyde som vil 
berøre flere etasjer av de planlagte bygningsfasadene mot Ulvenveien der det planlegges bolig. 
Rød sone beskrives i retningslinje T-1520 som et område som på grunn av høye 
luftforurensningsnivåer ikke er egnet til bebyggelse med bruksformål som er følsomt for 
luftforurensning. Beregningene viser også gul luftforurensningssone som vil berøre deler av 
bygningsfasadene til felt 3, 6 og 9, der det planlegges bolig. Gul sone beskrives i retningslinje T-
1520 som en vurderingssone hvor det bør vises varsomhet med å tillate etablering av bebyggelse 
med bruksformål som er følsom for luftforurensning og etablering eller vesentlig utvidelse av 
luftforurensende virksomhet. Kommunen kan vurdere å tillate avvik fra anbefalinger i rød sone i 
områder definert som sentrumsområde i byer og rundt kollektivknutepunkter i kommuneplanens 
arealdel. Økern er i kommuneplanen definert som sentrumsområde. I slike områder er det aktuelt 
med høy arealutnyttelse av hensyn til samordnet areal- og transportplanlegging. Dersom 
kommunen tillater avvik, skal det legges vekt på at bebyggelse med følsomt bruksformål, og 
spesielt uteområdene, får så god luftkvalitet som mulig innen sonen.  
 
Uteoppholdsarealer for hele planområdet forventes å få tilstrekkelig god luftkvalitet, og den 
foreslåtte plassering i område skjermet fra trafikkutslipp av omkransede bygninger anses som 
gunstig med tanke på luftkvalitet. 
 
I luftkvalitetsrapportens kap. 7.2 er det listet opp avbøtende tiltak som kan benyttes for å forbedre 
luftkvaliteten ytterligere i planområdet.  

 
Figur 3-59 Luftsonekart nitrogendioksid (NO2) - dagens situasjon (Kilde: Sweco) 



 
Figur 3-60 Luftsonekart nitrogendioksid (NO2) - fremtidig situasjon (Kilde: Sweco) 

 
Figur 3-61 Luftsonekart svevestøv (PM10) - dagens situasjon (Kilde: Sweco) 



 
Figur 3-62 Luftsonekart svevestøv (PM10) - fremtidig situasjon (Kilde: Sweco) 

Multiconsult har tidligere gjort prognoser for personbilpark i Oslo med ulike scenarioer 
(Multiconsult 2018), hvor det bl.a. er gjort prognoser for vekst i bruk av elbil. Det er i dette 
prosjektet utført spredningsberegninger med en elbilandel på 80 %, i henhold til Multiconsult sine 
prognoser, med en reduksjon av NO2 på 30 %, og av PM10 på 10 %, for å se på effekter av økt 
elbilandel. Dette vil ha en meget positiv effekt på luftkvaliteten, men det er usikkert hvilken 
tidshorisont som må forventes for å få den nevnte effekten. Det vil uansett forventes en tydelig 
bedring for hvert år etter implementering av tiltaket.  
 
Til sammenligning er det i prosjektet E39 Rogfast redusert antall luftetårn i planlagt undersjøisk 
tunnel. Begrunnelsen er fremtidige reduksjoner av utslipp grunnet elektrifisering av 
privatbilparken og tunge kjøretøy. Det presiseres at Sweco ikke kjenner til det faglige grunnlaget 
for, eller prosessen frem til beslutningen. Tunnelbygging er ikke direkte sammenlignbart med 
luftkvalitetshensyn i forbindelse med boligbygging. Det nevnes likevel at framskrivinger av 
kjøretøyparksammensetning blir brukt som beslutningsgrunnlag i andre sammenhenger. Dette kan 
sette presedens for fremtidige vurderinger. 



 
Figur 3-63 Luftsonekart for nitrogendioksid (NO2) - fremtidig situasjon med 80% elbilandel og nitrogendioksid 
redusert med 30 % (Kilde: Sweco) 

 
Figur 3-64 Luftsonekart for svevestøv (PM10) - fremtidig situasjon med 80% elbilandel og svevestøv redusert med 
10% (Kilde: Sweco) 

 
 
 
 
 
 
 



Klimagassutslipp og klimatilpasning 
Det er utført beregning av klimagassutslipp, datert 15.12.2020, som omfatter byggematerialer, 
energi og transport i drift for å se på klimapåvirkning av planforslaget gjennomført etter dagens 
krav. Videre er det vurdert noen aktuelle tiltak for å vurdere reduksjon i klimautslipp i forhold til 
ønsket mål for området. 
 
Beregninger viser at planforslaget vil kunne generere ca. 1 690 400 tonn CO2-ekvivalenter ved å 
følge dagens tekniske standard og minstekrav. Forslagsstiller ønsker å sette mål for 50 % 
klimagassreduksjon. Vurdering av noen aktuelle tiltak og bransjeerfaring viser at det er mulig å 
nå oppimot 50 % reduksjon i klimagassutslipp for material og energi i drift. Imidlertid vil utslipp 
reduksjon for transport i drift være ikke mulig å dokumentere før etter noen års drift. Uansett 
anses planforslaget til å gi betraktelig reduksjon i klimagasser enn dagens standard og vil medføre 
til et mer klimavennlig og bærekraftig mobilitetsbilde på Økern. 

 
Figur 3-65 Samlede klimagassutslipp for byggematerialer og energi og transport i drift (Kilde: Sweco) 

 
Fjernvarme 
Området tilknyttes fjernvarme eller andre energialternativer, blant annet væske-vann varmepumpe 
med brønnpark som energikilde til å dekke grunnlast varmebehov. Det vurderes også aktuelt å 
bruke deler av tak og fasader til solceller.  

Barn og unges interesser 
Bilfrie torg på begge sider av Ulvenveien skaper trygge blågrønne oppholdsarealer for barn og 
unge innenfor planområdet. Planforslaget øker mobiliteten for myke trafikanter fra torgene og 
opp til Økernparken og etablert bomiljø på Risløkka i nordøst. I Ulvenveien vil trafikksikker 
krysning mellom torgene, og langsgående gang- og sykkelforbindelser økt tilgjengeligheten til 
Økernparken fra Økern sentrum. Det er anbefalt signalregulerte krysninger på Ulvenveien for å 
øke sikkerheten for bl.a. barn og unge. 
Etablering av boliger og barnehager skaper grunnlag for et bomiljø for flere barn og unge på 
Økern.  
 

Teknisk infrastruktur 

T-banesystem og veitunneler 
Økern T med tilhørende tunneler, plattformer og infrastruktur ivaretas i planforslaget. 
Tunnelsystemet for t-banen er ivaretatt med hensynssone H190_1 med restriksjoner for anlegg i 
grunnen på øst- og vestsiden av Ulvenveien, i tråd med hensynssone for t-banetraséer i gjeldende 



kommuneplan. På østsiden av Ulvenveien omfatter hensynssonen en mulig fremtidig t-banetrasé 
ned til Breivoll. Hensynssonen innebærer potensielt en konflikt med kjellerarealet avsatt for Felt 
10.  
 
Økerntunnelen og rampe fra Lørentunnelen er ivaretatt med tilsvarende hensynssone H190_2.  
 
Tunnelmunning Østre Aker vei 
Felt 7 og 8 overbygger tunnelmunningen til Østre Aker vei i vestgående retning og forlenger 
dermed tunnelen noe østover. Konsekvensen er at siktavstand for trafikanter fra tunnelmunning til 
avkjøringsrampen vil bli kortere før trafikantene må sette ned farten inn i avkjøringsrampen. 
Strekningen fra tunnelmunning til avkjøringsrampen er i dag 100 meter, lenger enn 
minimumskravet på 49 meter. Det estimeres at forlengelse av tunnelen østover med overbygning 
ikke vil være i strid med minimumskrav på teknisk kvalitet og korrekthet, sikkerhet for trafikanter 
og estetikk. Overbyggingen vil til en viss grad ha innvirkning på trafikantenes sikt til 
avkjøringsrampen.  

Påkjøringsrampen til Østre Aker vei er i dag ikke i tråd med forskrift. Strekningen mangler ca. 30 
m fra påkjøring til tunnelmunning. Dette er sannsynligvis årsaken til dagens rabatt mellom de to 
filene. Dette vil fortsatt være tilstrekkelig for trafikksikkerheten etter tiltaket. Med riktig 
belysning i tunnelen, vil ikke forlengelsen av tunnelmunningen ha vesentlig innvirkning på 
trafikk fra påkjøringsrampen. 
 
Høyspentkulvert 
Det går høyspentlinjer i kulvert gjennom planområdet langs Østre Aker vei (Felt 8 og 9). Disse 
skal ikke legges om, og være tilgjengelige under og etter anleggsfasen. Planforslaget ivaretar 
høyspentkulverten med hensynssone H370 med restriksjoner for anlegg i grunnen. Annen 
infrastruktur i bakken, blant annet tele- og elektrokabler, må legges om som følge av utbygging 
og bekkeåpning. Alt arbeid skal koordineres med de berørte etatene. Eksisterende høyspent i 
kulvert trenger nedstigningsmuligheter. Det vil bli behov for nye høyspentforsyningskabler (bl.a. 
til bussanlegget) sannsynligvis fra Løren og Ulven transformatorstasjon. Det vil være behov for å 
tilføre nye nettstasjoner og oppgradere eksisterende nettstasjoner i planområdet. 
 
Vann- og avløpsledninger (VA-ledninger) 
Plangrepet medfører bygging over og flytting av flere VA-ledninger.  
Eksisterende VA-ledninger under Økern senter må legges om når det bygges ny parkeringskjeller. 
De eksisterende VA-ledningene vil få behov for nedstigningsmuligheter ved omlegging. 
Omleggingen av ledningene er tidligere utredet av Norconsult i forbindelse med rammesøknad av 
nytt kjøpesenter på tomten i 2017. Planene for omleggingen er nå de samme bortsett fra at 
omleggingen vil følge T-banesporet litt lengre, da kjelleren blir noe større enn det som var 
planlagt for kjøpesenteret. 
 

 Eksisterende VA-ledninger og kummer langs T-banen fra Østre Aker vei og østover mot 
Hovinbekken må også legges om for å gi plass til støttemur mellom T-bane og planlagt 
bekkeåpning for Hovinbekken.  

 Eksisterende VA-ledninger nordover mot Økernveien og videre mot krysset Økernveien/ 
Risløkkveien blir liggende under planlagt utbyggingsområde F11 og må sannsynligvis 
flyttes. 



 Det er planlagt nye bygg over eksisterende kulvert for VA og høyspent langs Østre Aker 
vei og Økerntunellen. VAV tillater at det bygges over kulverten, men det må ikke føres 
laster ned på kulverten. 

 Eksisterende VA-ledninger i Lagerkroken må legges om. Tilkoblingspunktet til VA-trase i 
Økern torgvei må også justeres.  

 
Renovasjon 
Avfallshåndteringen vil skje i kjelleren. Valgt renovasjonsløsning skal forelegges 
Renovasjonsetaten for uttalelse. Renovasjonsløsning med lokal nedgravd løsning vil ikke ha 
vesentlige konsekvenser for omkringliggende områder.  
 

Risiko- og sårbarhet (ROS) 
Sweco har utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) datert 15.12.20. 
Gjennom arbeidet med ROS-analysen for Økern sentrum ble det identifisert 45 uønskede 
hendelser hvor særlig 7 overordnede hendelser er vurdert til å være de mest kritiske for den 
foreslåtte utbyggingen. 

 Grunnforhold/setningsskader/kollaps 
 Brudd i kritisk infrastruktur i grunnen 
 Tilbakeblokkering Ring 3 
 Overvann 
 Brann i tunnel/parkeringskjeller 
 Trafikkulykke myke trafikanter i anleggsfase 
 Trafikkulykke på- og avkjørselsrampe til Østre Aker vei 
 Utfordrende adkomst for nødetater 

Det er i forbindelse med ROS-arbeidet foreslått en rekke tiltak som kan bidra til å senke det totale 
risiko- og sårbarhetsbildet for planområdet. En del av tiltakene går ut på å kartlegge 
problemområder ytterligere, og deretter konkretisere spesifikke tiltak som vil bidra til reduksjon i 
risiko- og sårbarhet. 
 
Forhold til andre reguleringsplaner 
Kapittelet skal gi en indikasjon på hvordan planforslaget for Økern sentrum vil kunne påvirke 
omkringliggende pågående planprosesser.  
 
Østre Aker vei 17-21 



 
Plansaken for Østre Aker vei 17-21 omfatter Felt D i reguleringsplan av 2012 (til høyre).  

 Terrengtilpasninger for gode torg- og møteplasser i planforslaget styrker overganger til 
omkringliggende områder, herunder Østre Aker vei 17-21.  

 Mobilitetshuben styrker tilgjengelighet på kollektivtilbud for brukerne av funksjoner i 
Østre Aker vei 17-21.  

 Bebyggelse i planforslaget kaster ikke skygge på området for ØAV17-21.  
 Gang- og sykkelveien langs Alnabanen bidrar til å dempe jernbanen som barriereskapende 

infrastruktur, og undergangen sikrer forbindelse på tvers av jernbanestrukturen mot sør.  
 
Selma Ellefsens vei 15 m.fl. (Økern Syd) 

 
 Planforslaget for Økern sentrum styrker tilgjengeligheten på tvers av Alnabanen ved å 

tilrettelegge for undergang mot Økern Syd. Undergangen reduserer barrieren som 
Alnabanen medfører og bidrar til økt tilgjengelighet for gående og syklende på tvers av 
områdene.  

 Planforslaget vil styrke og videreføre den blågrønne strukturen planlagt mellom Hasle og 
Økern ved å videreføre åpning av Hovinbekken og Refstadbekken. Dette gjøres via 
påkobling til bekkeløpet på Økern Syd. Bekkeløpene kobles via undergangen under 
jernbanen.  

 Mobilitetshuben styrker tilgjengelighet på kollektivtilbud for brukere og beboere på Økern 
Syd 

 Planlagt bebyggelse vil ikke skyggelegge områdene på Økern Syd. 
 



Økern torgvei 1, 6 og Økernveien 148-150 

 
 Utforming av Ulvenveien fra ren kjørevei til strøksgate med gangmuligheter og 

kollektivakse vil legge til rette for økt trafikksikkerhet, tilgjengelighet og sømløse 
overgang mellom Økern sentrum og Økern torgvei. 

 Planforslaget forbedrer avkjørselssituasjonen til Økern torgvei ved å bidra til at 
Ulvenveien får bedre og tryggere trafikkavvikling.  

 Åpning av Refstadbekken opp til Økern torgvei gir mulighet til videre åpning av 
overordnede bekkeløp som inngår i den Grønne Ringen i en fremtidig reguleringsplan.  

 Plangrepet for Økern sentrum vil kunne skyggelegge arealene på Økern torgvei 6.  
 
Østre Aker vei 29 

 
Denne planen omfatter tomt 122/9, og Østre Aker vei mellom tunnelåpningen på Økern og 
Brobekkveien. Planen overlapper delvis arealer i og rundt Østre Aker vei mot nordvest.  

 Felt 7 og 8 i planforslaget for Økern sentrum omfatter bebyggelse over tunnelåpningen på 
Østre Aker vei i vestgående retning.  

 Bebyggelsesplassering, volum og utforming ivaretar krav til sikt inn i tunnelmunningen.   
 
Plan- og bygningsetatens kommentarer og/eller suppleringer 
 

  



3.6 Forslagsstillers faglige begrunnelse for den valgte løsningen 

 

3.6.1 Visjon for Økern sentrum 
Økern sentrum skal utformes som et attraktivt sentrum i Hovinbyen for en befolkning på 150-
175.000 mennesker. Høyblokka bevares og transformeres. Sammen med et solfylt sentraltorg blir 
bygningen selve hjertet og det sentrale møtepunktet på stedet. Landskap og naturelementer som 
har vært bortgjemt i 100 år, reaktiveres og setter byen inn i en kultur- og naturhistorisk 
sammenheng. Gjenåpningen av Hovinbekken og Refstadbekken vil gi attraktive byrom med 
blågrønne kvaliteter. 

3.6.2 Byutvikling gjennom medvirkning 
Forslagsstiller har gjennomført omfattende kartlegginger og medvirkningsprosesser. Dette 
arbeidet har også preget planforslaget. Et mangfoldig og aktivt byliv krever forskjellige tilbud og 
møteplasser gjennom hele døgnet og hele året. Bylivet stimuleres av et stort innslag av boliger, 
attraktive arbeidsplasser innenfor et bredt spekter av næringer, et tidsriktig og moderne 
handelssentrum, samt mangfoldig kultur- og aktivitetstilbud. Medvirkningsprosessen har også 
avdekket ønsker om at det tilrettelegges for småskala produksjon, verksted og gründervirksomhet 
som en del av innovasjonssatsingen i Hovinbyen. 

3.6.3 Videreføring av overordnede mål i Strategisk plan for Hovinbyen 
Plangrepet er en direkte respons på de fire målene fra kommuneplan 2015 som er lagt til grunn i 
Strategisk plan for Hovinbyen:  
 

- Klimavennlig byutvikling og arkitektur 
- Videreføring av den allsidige og tette byen 
- Sikring av by- og bokvaliteter 
- Styrke og videreutvikle byens blågrønne struktur   



3.6.4 Sentrum i Hovinbyen 
I strategisk plan for Hovinbyen er Økern sentrum utpekt som tyngdepunkt i hele det store 
transformasjonsområdet. Dette innebærer en høyere utnyttelse og bebyggelsesstruktur rundt T-
banestasjonen, med et sammensatt tilbud av handel, boliger, kontor, kultur, bevertning og andre 
nærfunksjoner. Ambisjonen er en 5-minuttersby , med tilgang på og forbindelser til viktige 
lokalfunksjoner innenfor en 5-minutters avstand fra Økern T. Ett av de førende grepene i 
planforslaget er å knytte området visuelt og funksjonelt til omgivelsene. Et sentralt premiss i dette 
grepet er å prioritere gående, syklende og kollektivreisende. Området preges i dag av barrierer og 
mangel på grønt, tilbud og møteplasser. Planforslaget vil bryte barrierene og legge til rette for nye 
forbindelser som syr området bedre sammen. Et sammenhengende nett av bilfrie torg og gater i 
planområdet knyttes til eksisterende og planlagt infrastruktur i hele nærområdet. Gang- og 
sykkelveien langs Alnabanen, undergang til Økern Syd, parkbro mot Løren, smett til Lagerkroken 
og Risløkkveien og tilknytning til Økernparken er blant elementene som gir logiske og 
sammenhengende forbindelser både internt i området, mot omgivelsene og sikrer fleksible bytter 
mellom kollektivtransport, gange og sykkel. Kanaliseringen av Hovinbekken og Refstadbekken 
gjennom området er i denne sammenhengen av avgjørende betydning. I tillegg til å gjøre 
byrommene vakre og attraktive bidrar den åpne vannveien til at bekkefaret kan følges gjennom 
store deler av Hovinbyen. 
 

 
 
3.6.5 Flerfunksjonalitet og variasjon på byrommene 
Ett av planforslagets kjernemål er å transformere Økern sentrum til et flerfunksjonelt byområde. 
Dette innebærer en bebyggelsesstruktur med et sammensatt tilbud av handel, boliger, 
arbeidsplasser, kultur, idrett, rekreasjon og andre byopplevelser. Torget nordøst for Ulvenveien 
vil danne en møteplass for beboerne i denne delen av området. Torget ved høyblokka vil kunne 
utvikles til et sentrum for hele bydelen. Torget har gode solforhold og ligger i umiddelbar nærhet 
til T-banestasjonen, gang- og sykkelveien ved Alnabanen. Torget bidrar også til at sikten mot 



høyblokka åpnes opp fra torget. Blandingen av funksjoner i bebyggelsen som ligger henvendt mot 
torgene vil også kunne gi varierte, kortreiste tilbud for beboere i Hovinbyen, Oslo nord, 
Groruddalen og Løren, Hasle og Ulven.  

3.6.6 Tilrettelegge for et godt bomiljø 
Planforslaget legger til rette for at området skal bli oppfattet som et attraktivt boligområde. 
Nøkkelen til å nå denne målsetningen ligger i et høyt antall boliger, og en nøye avstemt 
boligandel som etablerer et mangfoldig og aktivt byliv gjennom hele døgnet og hele året. En 
kritisk masse av «lokalbefolkning» som supplerer områdets aktivitet knyttet til arbeidstakere, 
næringsdrivende, besøkende, tilreisende og gjennomreisende.  

De ulike bygningsstrukturene har varierende høyder og er formet og plassert for å kombinere flere 
viktige bokvalitetshensyn; herunder:  
 

- Bebyggelse som skjermer for støy- og luftforurensing fra omkringliggende infrastruktur 
- Lukkede kvartaler med tak og indre gårdsrom som gir stille side og private utearealer for 

boligene 
- Åpninger i strukturene på strategiske steder. Bidrar til overganger mellom private, 

halvoffentlige og offentlige arealer i boområdene. Skaper flyt innad i bystrukturen og 
kobler seg aktivt mot kollektivtransport, gang- og sykkelakser, blågrønne strukturer og 
tilstøtende byområder De foreslåtte høydene og bygningens geometri i hvert kvartal er 
nøye undersøkt gjennom analyse/simulering for å gi best mulig dagslysforhold i 
leiligheter, utsiktsforhold, innslipp av sollys, åpning av siktlinjer og gode solforhold på 
torg, møteplasser, gater og oppholdssteder utenfor boligstrukturene. Overordnet bidrar 
grepet også til å motvirke monotoni ved at kvartalene får et spill i høyder og geometrisk 
variasjon samtidig som takflatene brytes opp og gir mer definerte og skjermede områder 
for uteopphold og beplantning. 

3.6.7 Et bylandskap med stor tidsdybde 
I kontrast til den nykomponerte variasjonen står høyblokka og bekkeåpningene som mer 
bestandige referanser og påminnelser av både den nære og fjernere fortid på Økern. Bevaring av 
høyblokka representerer med dette en arkitektonisk og kulturhistorisk referanse til 
transformasjonen av Økern fra åkerlandskap til byområde på 1950-1960-tallet. Kombinert med 
den kvartærgeologiske landformen som synes godt i Økernparken, og gjenåpningen av Hovin- og 
Refstadbekken, gir dette en lesbar tidsdybde fra områdets opprinnelige karakter som 
jordbruksområde til den nye rollen som hjertet i Hovinbyen. Variasjonene i bygningsstrukturene 
motvirker den bygningsmessige ensformigheten som kan oppstå når et område transformeres i 
løpet kort tid. Det planlegges også boliger i bygget for å stimulere aktivitet på sentraltorget 
gjennom hele døgnet.  

3.6.8 Elastisitet og utnyttelse 
Områdetype 1 i Oslo kommunes norm for utearealer ligger til grunn for utnyttelsen av 
planområdet. Størstedelen av området ligger 100 meter fra Økern T-banestasjon eller 
bussholdeplassen. Bedret miljøforhold på offentlige rom, funksjonsblandede kvartal, økt byliv, 
tilførsel av blågrønn struktur til området, og økt tilgang til den fremtidige Grønne Ringen er noen 
flere kvaliteter planen medfører som gir grunnlag for den valgte områdekategorien. Det er i denne 
vurderingen tillagt vekt at de tilnærmet bilfrie flatene i planområdet har blågrønne kvaliteter, 



fritids- og rekreasjonsmuligheter som langt overgår tradisjonelle gatenett med bilveier mellom 
kvartaler. 
 
Andel boliger i prosjektet er planlagt med en forholdsvis stor grad av elastisitet (spennet mellom 
min. og maks areal). Bakgrunnen for dette grepet er ønsket om å kunne utvikle området innenfor 
en forholdsvis kort tidshorisont. En formålstjenlig grad av fleksibilitet gjør det mer sannsynlig 
med en rask utbyggingstakt. Av samme grunn er planområdet konsentrert. Et avgrenset 
planområde gir redusert risiko for at komplekse avhengigheter skaper uønskede forsinkelser for 
planlagt utbygging. De foreslåtte grunnstrukturene tar også opp i seg at reguleringsplanen skal 
bære i seg en fleksibilitet som tar hensyn til at området skal utvikles over noe tid; uten behov for 
omfattende dispensasjoner i byggesak eller omreguleringer.  

Området er stort og vil selv under gunstige markedsforhold ta mange år å ferdigstille.   
Planforslaget legger også opp til en del midlertidige tiltak som vil sikre nødvendig infrastruktur 
og servicebehov (f.eks. barnehager) inntil all bebyggelse er ferdigstilt. 
 
Størrelsen på planen, beliggenhet rundt kollektivknutepunkt, omkringliggende infrastruktur og 
variert flerfunksjonell sammensetning av bebyggelsen tilsier at Økern sentrum vil kunne ha en 
tilsvarende områdeutnyttelse som planene for Majorstua og Skøyen (150-160%). Under vises en 
grovt skissert sammenstilling av foreslått områdeutnyttelse, sett i sammenheng med de nevnte 
planene. 

 
 
  



4 Medvirknings- og samarbeidsprosesser 

(PBE skriver denne)  
Her skal du gjengi uttalelser som kom inn da vi kunngjorde oppstart av planarbeidet. Ta også 
med eventuelle uttalelser som kom inn i forbindelse med oppstartsmøtet. 

Kunngjøring og varsling 
Forslagsstiller kunngjorde igangsetting av planarbeidet <dato> i <navn på medie> <og digitalt på 
Plan- og bygningsetatens hjemmeside>. Ved varsling av oppstart av planarbeid kom det inn 
<antall> uttalelser 

1. <navn>                                                  <dato> 
2. <navn>                                                  <dato> 
 

Forslagsstillers oppsummering av forhåndsuttalelsene med forslagsstillers og Plan- og 
bygningsetatens kommentarer i et eget vedlegg til saken. Der ligger også de komplette 
forhåndsuttalelsene. 

Hvis aktuell: <Gjennomførte medvirkningstiltak utover det loven krever> 
<I tillegg til varsel om oppstart har forslagsstiller også gjennomført <tekst>.> 

Bydel <navn på bydel> 

<tekst>Sammendrag av forhåndsuttalelse,  

Ved særlig viktige innspill, inkludert varsel om innsigelse, kan du gjengi innspill ved 
forhåndsvarsling her:  

<navn> 

<tekst>Sammendrag av forhåndsuttalelse  

Hovedtema fra uttalelsene <og medvirkningsmøtene> 

 <Tema> 

<tekst>Sammendrag av forhåndsuttalelsene. Vi fokuserer her på innholdet i uttalelsene. Redegjør 
kort og presist for hva som er sagt om temaet, om det er enighet i innspillene om temaet, eller om 
det er flere, vesentlig ulike meninger om et tema. Det bør avslutningsvis i oppsummeringen av 
innholdet i uttalelsene fremkomme hvem som har uttalt seg om temaet, og navnene bør 
understrekes.  

 <Tema> 

<tekst> 

 <Tema>… 



Oppsummeringen bør ikke være mer enn maks 2 sider.  

4.1.1 <Uttalelse fra Rådet for byarkitektur> 
Dersom planforslaget har vært behandlet i Rådet for byarkitektur før vi har fattet vedtak om 
offentlig ettersyn, legg inn Rådets konklusjon her. Kommenter hvordan vi har forholdt oss til 
Rådets uttalelse i vurderingen av planforslaget. Dersom Rådet har uttalt seg på et annet 
tidspunkt, flytt dette avsnittet dit det passer. Slett dette avsnittet dersom det ikke er aktuelt. 

Konklusjon fra møte i Rådet for byarkitektur den <dato> 
Siter hele konklusjonen dersom den er kort. Er den lang, lag et sammendrag. Legg alltid 
møteprotokollen ved saksframstillingen til offentlig ettersyn. 

Plan- og bygningsetatens kommentar 
<tekst> 

Maks 1 side. 



5 Plan- og bygningsetatens foreløpige anbefaling og 
konklusjon 

5.1 Plan- og bygningsetatens foreløpige vurdering av 
planforslaget 

<Tekst> 

Sett inn PBEs anbefalingskart fra område- og prosessavklaringen dersom det er relevant og 
bidrar til å forklare argumentasjonen. 

Bruk illustrasjoner i teksten for å forklare og tydeliggjøre det du skriver. Hent fra forslagsstillers 
argumentasjon eller lag illustrasjoner, inkludert diagrammatiske fremstillinger, selv.  

Dette kapittelet skal være en oversiktlig og strukturert fremstilling av etatens planfaglige 
argumenter og helhetlige vurdering. Husk at vi og forslagsstiller har beskrevet fakta i kapittel 2 
og 4. Det er etatens vurderinger og avveininger av konflikter og konsekvenser, samt konklusjoner 
som skal inn her! 

Disponer teksten med leder og 2-spannspartner, i tråd med våre rutiner i KSS! Se på hva vi har 
vurdert som viktig i saken i område- og prosessavklaring og dialogfasen.  Følg prinsippet om 
fallende viktighet, og skriv det viktigste først. Skriv kortfattet og presist med fokus på kjernen i 
saken. Samle vurderingene under oppsummerende overskrifter – hver ting trenger bare å bli sagt 
én gang. Underoverskriftene bør oppsummere hovedpoenget i avsnittet de står til. Hold fokus på 
byplangrep og konsekvenser for området, og det som sikres i kart og bestemmelser. Tydeliggjør 
også hva som ev. ikke er sikret i kart og bestemmelser. 

Skriv enklest mulig, og forklar nødvendige fagbegrep, slik at teksten blir forståelig for så mange 
som mulig.  

Tips til hvordan få til god og tydelig argumentasjon: 

 Ha klart for deg hvilke kriterier du skal vurdere. 
 Skill tydelig mellom hva som er faktaopplysninger, forutsetninger, krav og vurderinger. 
 Vær oppmerksom på hvilke beslutningsord du bruker: Når passer det å skrive bør, kan, 

skal og må? 
 Få aktørene tydelig frem i teksten – hvem gjør hva? Passive formuleringer gjør at både 

vi/PBE og forslagsstilleren ikke blir nok synlige i teksten. 
 Bruk bindeord: fordi, derfor, også, til tross for, selv om, heller, osv. Dette styrker og 

tydeliggjør argumentasjonen. 
 Vis svingene i argumentasjonen. Balansert drøfting gir troverdighet.  
 Gjør det tydelig hva som leder frem mot å anbefale eller ikke. Veien frem mot målet må 

være logisk. 

<Klimagassutslipp> 
På hvilken måte bidrar planforslaget til kommunens vedtatte mål om 95 % reduksjon av direkte 
klimagassutslipp innen 2030? På hvilken måte reduserer planforslaget sine indirekte utslipp?  
 



Vurder kort om plangrep/elementer har negativ og/eller positiv effekt på direkte og indirekte 
klimagassutslipp, som: 
 Blågrønn struktur: nedbygging/bevaring av eksisterende grønnstruktur som lagrer og binder 

CO2 
 Grønn mobilitet: transportbehov, tilrettelegging for grønn mobilitet og reduksjon av 

personbilbruk 
 Energiløsninger: energiløsninger og energibruk 
 
Hvis mulig, vurder også om følgende plangrep/elementer har negativ og/eller positiv effekt på 
direkte og indirekte klimagassutslipp, som: 
 Gjenbruk og materialvalg: inkludert gjenbruk av teknisk infrastruktur, bygninger, 

bygningsmasse, bygningskomponenter og/eller byggematerialer, produksjon, transport, 
levetid, samt planlegging for gjenbruk av byggematerialer og for fleksibilitet i bygg 

 Fossilfri byggefase: byggefasen, både anleggsplassen og transport til og fra denne  
 

<Klimatilpasning> 
På hvilken måte bidrar planforslaget til at Oslo er en klimarobust by i 2030? I hvilken grad er 
planforslaget robust mot klimaendringer? Begrepet klimarobust innebærer å bygge 
motstandskraft mot de uønskede konsekvensene som klimaendringer vil bringe, samt å tilpasse 
seg endringene.  
 
Vurder om plangrep/elementer har positive og negative konsekvenser for tilpasning til 
klimaendringer, som:  
 Blågrønn struktur: nedbygging/bevaring/opparbeidelse av blågrønn struktur og korridorer, 

beplantning av trær og vegetasjon av hensyn til ekstremnedbør, erosjon, tørke, hetebølger og 
bevaring av biomangfold 

 Overvannshåndtering: overvannshåndtering for ulike mengder nedbør, på egen tomt og i et 
områdeperspektiv, klimarisiko som flom, skred og stormflo 

 Grønn mobilitet: klimatilpasset plassering og utforming av bygg og infrastruktur, hindre økt 
sårbarhet for flom, skred, stormflo, varmeøyer, overvann osv.  

 Materialvalg: herunder tåleevne og egnethet for fremtidig klima 
 
<Naturmangfold> (her lager du en ny, beskrivende overskrift dersom dette er aktuelt)  
Avsnittet beholdes kun i saker med naturmangfold. Ellers slettes hele avsnittet og naturmangfold 
utkvitteres i tabellen 2.3.2.: 

<Planforslaget er vurdert i forhold til naturmangfoldloven (nml.) § 1, forvaltningsmålene i §§ 4 
og 5, samt prinsippene i §§  8-12, jf. § 7. I arbeidet med reguleringsplanen har man forholdt seg 
til informasjonen fra kommunens naturdatabase <og fra Artskart / Naturbase 
/konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven / andre kilder>.  

<tekst>Beskriv naturmangfoldslokaliteter (lokaliteter i eller tilgrensende planområdet) og 
verdsetting av disse. 

Planarbeidet er så langt det er kjent basert på den best tilgjengelige kunnskap om naturmangfoldet 
i området. <Biologisk mangfold har i planprogram/planprosessen vært et eget utredningstema og 
har bidratt til at konsekvensene har blitt <ytterligere> utredet>. 



Kunnskapsgrunnlaget ansees som tilstrekkelig for offentlig beslutningstaking, jf. nml. §§ 8 og 9 
og forvaltningsloven § 17.  

<Reguleringsplanen for <adresse, stedsnavn> anses <ikke> å få negative effekter for 
naturmangfoldet (jf. bl.a. forvaltningsmålene i nml. §§ 4 og 5).><Den samlede belastningen for 
økosystemet vil ikke øke nevneverdig (nml. § 10).><For å ivareta naturmangfoldet, er det gjort 
følgende tiltak/justeringer av planen: <beskriv>.> Ut fra en rimelighetsvurdering <og  avveining 
av interesser> ansees tiltakene som tilstrekkelige.> 

<Bestemmelsene i nml. § 11 om at kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver og 
nml. § 12 om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder får ikke særlig betydning i denne 
plansaken, men vil bli vurdert ved behandlingen av byggesaker m.m. i 
planområdet.><Bestemmelsene i nml. § 11 om at kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av 
tiltakshaver og nml. § 12 om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder legges til grunn for 
etatens krav om at <beskriv avbøtende tiltak, for eksempel at byggegrense må innsnevres for 
åhensynta naturmangfoldet>. 

Hensynet til naturmangfoldet og kravene om dette i naturmangfoldloven anses ivaretatt <i 
tilstrekkelig grad> i planarbeidet.  

Rekkefølgekrav  
Vi skal alltid redegjøre for hvorfor vi mener de rekkefølgekravene vi har foreslått er nødvendige 
bidrag fra dette planforslaget for å ivareta og utvikle (kvalitetene i) byen. Referer til 
lovhjemmelen, plan- og bygningslovens §12-7, 10. ledd, for eksempel med formuleringen: Plan- 
og bygningslovens §12.7, 10. åpner for at det kan stilles rekkefølgekrav i detaljregulering. Plan- 
og bygningsetaten mener i denne konkrete planen at det er nødvendig at XXX etableres senest 
samtidig med boligene fordi XXX.  



5.2 Foreløpig konklusjon 
<Tekst> 

Oppsummer de viktige momentene i vår vurdering. Bruk gjerne en illustrasjon for å belyse saken 
bedre. Der vi ber særlig om tilbakemelding fra statlige/kommunale aktører om vesentlige tema 
kan det være aktuelt å ta med i konklusjonen. Konklusjonen bør ikke være mer enn en side.  

Plan- og bygningsetaten <anbefaler planforslaget / anbefaler planforslaget med følgende 
forbehold/ med forbehold om at <beskriv> / anbefaler ikke planforslaget <og har utarbeidet 
alternativ>/ tar ikke stilling til planforslaget>. 

  



6 Kart og bestemmelser 

6.1  Nedskalert plankart 

6.2 Reguleringsbestemmelser  
 

  



7 Beslutning om offentlig ettersyn 
Plan- og bygningsetaten beslutter å legge følgende forslag ut til offentlig ettersyn:  

Forslag til detaljregulering <med konsekvensutredning og> med reguleringsbestemmelser for 
<adresse/stedsnavn>. Planområdet omreguleres fra <formål> til 

Dersom det fremmes flere alternativer, skriv:<Alternativ 1> 

• <hovedformål (spesifisering av underformål)> 
• < dersom aktuelt: hensynssone (spesifiser)> 
• osv. 

Planforslaget er fremmet av <forslagsstiller> og vist på kart merket Plan- og bygningsetaten, 
<kartnr>, datert <dato xx. måned 20xx >. 

Hvis forslaget er i strid med kommuneplanens arealdel: 

Planforslaget er i strid med kommuneplanen <forklar kort>. 

<Dersom det fremmes fler alternativer, skriv:<Alternativ 2> 

• <hovedformål (spesifisering av underformål)> 
• < dersom aktuelt: hensynssone (spesifiser)> 
• osv. 

Planforslaget er fremmet av <forslagsstiller> og vist på kart merket Plan- og bygningsetaten, 
<kartnr>, datert <dato xx. måned 20xx .>> 

Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 og i samsvar med bystyrevedtaket 
17.06.2009. 

Hvis forslaget er i strid med kommuneplanens arealdel: 

Planforslaget er i strid med kommuneplanen <forklar kort>. 

 

****** Ikke slett eller skriv i dette feltet!! ******* 
******Elektronisk godkjenning settes inn her!! **************** 
  



Saksgang 
Etter offentlig ettersyn vil innkomne bemerkninger bli referert og kommentert, og eventuelle 
endringer vil bli innarbeidet. Saken er planlagt oversendt Rådhuset for politisk behandling 
<nummer> tertial. 

Vedlegg 
Plankart i målestokk <1:500 / 1:1000> 
<Fastsatt planprogram>Alltid ved plan med konsekvensutredning 
Forhåndsuttalelser 
<annet vedlegg, f. eks. ROS-analyse.> 
<annet vedlegg, f. eks. Støyrapport.> 
<annet vedlegg, f. eks. Trafikkanalyse> 
<annet vedlegg, f. eks. Biologisk mangfold> 
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