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1 Sammendrag/anbefaling 
Norconsult og Bjørbekk & Lindheim er engasjert av BYM, VAV og PBE for gjennomføring av 
skisseprosjekt for mulig gjenåpning av Hovinbekken fra Risløkka og helt ned til Tennisdammen på Hasle 
hvor Hovinbekken i dag løftes opp i dagen. Skisseprosjektet er en videreføring av forutgående 
mulighetsstudie og gjennomført VPKL-arbeid for områdene Haraldrud, Hasle og Løren/Økern. Formålet er 
en konkretisering og siling av alternative traséer for gjenåpnet bekk, og rapporten er aktualisert ved at det for 
tiden pågår en rekke plan- og reguleringssaker i området som i ulik grad vil bli påvirket av bekkeåpningen i 
sine respektive plansaker. Området hvor bekken skal gå har i dag en urban karakter med en omfattende 
infrastruktur, noe som snevrer inn mulighetsrommet for en helhetlig fremføring av bekk. For å sikre at 
bekkeåpningen blir en realitet er det derfor viktig både å kontrollere teknisk krevende nøkkelområder, samt 
foreslå en gjennomføringsplan som kan virke som beslutningsstøttegrunnlag i de respektive planinitiativene 
og legge føringer for fremtidige utbyggingsavtaler langs hele bekketraséen. 
 
Skisseprosjektet er utført i 2019 og delvis 2020 av et team som har lang erfaring med bekkeåpning i 
kompliserte byområder generelt, og Hovinbekken spesielt. Ved start av arbeidene var utredning av 
gjennomførbarheten av gjenåpning av kun Hovinbekken i det som etter hvert har blitt alternativ 3 oppgaven. 
Når Økern sentrum forkastet sine planer for bygging av nytt kjøpesenter, åpnet deg seg en mulighet for å se 
på dette området på nytt. Prosjektområdet ble da utvidet og alternativ 1 med bekk gjennom Økern sentrum 
ble fremmet. Samtidig ble det sett på muligheten for å videreføre besluttet åpning av Refstadbekken videre 
fra Hovinparken og ned gjennom Økern til denne møter Hovinbekken. Det er svært viktig at investeringer 
som gjøres i Hovinparken kan forsvares bedre som en del av en stor helhet. Alternativ 2 som i stor grad 
ligger langs Alnabanen ble utviklet som en nødløsning hvis andre alternativ 1 og 3 skulle bli vanskelig å 
gjennomføre pga. sterk motstand fra utbyggere. 
 
Fra prosjekteringsgruppen gis det en klar anbefaling om å velge Alternativ 1 Økern blå med gjenåpning 
av både Hovinbekken og Refstadbekken gjennom Økern sentrum. Det er av avgjørende betydning for 
videre utvikling av området at PBE, BYM, VAV og EBY tilslutter seg den gitte anbefaling og arbeider aktivt 
for dens gjennomføring. Realisering av bekkene vil kreve hardt og dedikert arbeid i 10-15 år for at dette skal 
bli en suksess-historie for alle berørte parter. 
 
Anbefalingen begrunnes med følgende hovedargumenter: 

 Attraktiv gangveilinje langs bekketraseen med visuell mulighet til logisk å kunne følge bekken. 
Alternativet kobler sammen de sentrale nye bytorgene både for Hasle nord, Økern syd, Økern Senter 
T, Kollektivgate Ulvenveien, Økern Senter nord, «NRK-torget», og «Refstadtorget». 

 Bekk(er) og ny undergang kombineres til kun en åpen kryssing av Alnabanen. 

 Refstadbekken og Hovinbekken kobles sammen høyt opp i bekkeløpet og samles slik sett tidlig til én 
bekk. Aksen Teglverksdammen – Hovinparken vil bli en svært viktig urban tverrforbindelse som 
supplement til den Grønne ringen. 

 Bekkeløp med tilhørende veisystem/turveisystem vil kunne inngå som del av et sammenhengende 
åpent lokalt flomveinett fra Økernområdet og videre nedover mot Hasle. 

 Bekken føres hovedsakelig gjennom områder med liten støybelastning – færre motorvei-kryssinger 
ved at Østre Aker vei ligger i kulvert ved kryssing av Ulvenveien i plan. 

 Bekken vil gå gjennom områder som allerede er i transformasjonsprosess, eller hvor man antar at det 
vil foregå omfattende byutvikling i nær fremtid. På store deler av traseen vil en kun ha én utbygger å 
forholde seg til og samarbeide med (slik status er nå med Økern sentrum). Det gir mer effektiv 
koordinering/gjennomføring og større sannsynlighet for en helhetlig god løsning. 

 Bekketraseen er i mye mindre grad avhengig av kostbare infrastrukturtiltak som T-bane lokk nord før 
Økern-T, ombygging/kryssing Østre Aker vei og gs-vei med nye bruer langs Alnabanen. 

 Alt. 1 Økern blå er kostnadsberegnet som det klart rimeligste alternativet og med lavest 
gjennomføringsrisiko. 
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2 Bakgrunn 
 
2.1 Innledning 

Denne skisseprosjekt rapporten har som formål å fremme og presisere de faglige anbefalingene for valg av 
trase for gjenåpning av Hovinbekken gjennom Økernområdet. De faglige anbefalingene baserer seg på både 
estetiske, tekniske og økonomiske forhold som fremkom i tidligere mulighetsstudie bekkeåpning Risløkka-
Økern-Ulven-Hasle fra oktober 2017. Anbefalingene tar utgangspunkt i de erfaringene som er etablert i 
forbindelse med planlegging og utbygging av gjenåpnet Hovinbekk mellom Hasle (Teglverksdammen) og 
Ensjø stasjon gjennom perioden 2007-2019. 
 
Skisseprosjektet for åpning av Hovinbekken gjennom Risløkka-Økern-Ulven-Hasle er utarbeidet av 
Norconsult AS og Bjørbekk & Lindheim AS landskapsarkitekter på oppdrag fra BYM, VAV og PBE i 
forbindelse med tilgrensende planarbeider. Man ser at de mange utbyggingsplanene på Økern nå er i ferd 
med å lukke muligheten for kunne gjenåpne bekken gjennom Økernområdet, og det er i den sammenheng 
utredet ulike traseer for gjenåpning av bekken. Studiet inkluderer kvalitetsmessig vurdering på 
gjennomførbarhet mhp tekniske løsninger, grensesnitt mot eksisterende teknisk infrastruktur, samt mulig 
fasemessig utbygging av bekken. 
 
Norconsult og Bjørbekk & Lindheim ser det som meget viktig at PBE/BYM/VAV snart fastlegger ÉN 
anbefalt bekketrase som legges til grunn for øvrige planarbeider som er under utvikling i området. Hvis man 
utsetter beslutningene, så vil mulighetene for gjenåpning snart lukkes. 
 

 

Håndskisse som illustrerer arbeidet med å se på gjenåpning av Hovinbekken som en viktig del av et byutviklingsprosjekt 
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2.2 Mål for gjenåpning av Hovinbekken (og Refstadbekken) 

Hovedmålsetningen er å skulle gjenetablere en mest mulig sammenhengende åpen Hovinbekk mellom 
Lillomarka og Bispevika, og at denne samtidig skal fungere som en styrking og kapasitetsøkning av 
flomveiene gjennom området sett i lys av klimaendringene som vil kunne gi mer nedbør. 
Økern er i dag et område som er preget av tunge samferdelsanlegg som ligger som kraftige barrierer på kryss 
og tvers av området. Her er det både Alnabanen, T-bane, Ulven-kulverten, og høyspentledningstraseer som 
gjør det utfordrende å reetablere en bekk på tvers av alle disse anleggene. Det er viktig å velge en 
gjenåpningstrase som man mener er teknisk og økonomisk gjennomførbar og uten for stor usikkerhet og 
risiko. Videre er det viktig at bekken ikke kommer i for stor konflikt med tunge eksisterende anlegg. Det vil 
også være en fordel at bekken i hovedtrekk vil kunne gå gjennom transformasjonsområder der det forventes 
regulering og ombygging de nærmeste 10-20 årene. 
 
Gjenåpnet Hovinbekk skal kunne bidra til å etablere sammenhengende grøntkorridorer med tilhørende 
gangveinett fra Helsfyr, Valle-Hovin og Ensjø og oppover mot Risløkka, Bjerke, og opp til Årvoll / 
Lillomarka. Bekkedraget skal kunne fungere som en utvidelse av turdraget D2 som går gjennom området. I 
så måte er det særdeles viktig å etablere en bekketrase som er plassert slik at det er mulig for gående og 
syklende i størst mulig grad å følge bekken hele veien. Man bør unngå å etablere «blindløp» der bekken brått 
forsvinner av syne uten at man ser hvor den går videre. Bekken skal videre bidra til å revitalisere området og 
gi positive synergieffekter i form av økologiske verdier, forbedret lokalklima og økte naturverdier. 
Gjennom en bevisst planutforming er det viktig å binde sammen de fragmenterte delområdene til en helhetlig 
og attraktiv blågrønn struktur. Bekkeløp etableres med variasjon mellom smale gjennomløp og mer åpne 
soner der det kan etableres kulper og dammer. Bekken skal utformes slik at mest mulig rent takvann 
fordrøyes lokalt, for så å ledes ut bekken. 
 

 
Nærhet mellom ny boligbebyggelse og gjenåpnet Hovinbekk bidrar til å gi området en positiv identitet. Her foto fra 
Stålverksparken på Ensjø. 
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3 Generelle forutsetninger for bekkeåpningen 
 
Bekkeløp som vandringsveier gjennom byen 
Erfaringen fra bekkeåpningen på Ensjø er at Hovinbekken vil kunne bli et viktig identitetsbærende og 
stedsorienterende element som gjør at det blir enklere for beboerne å orientere seg i og føle tilhørighet til et 
nytt byområde. På Ensjø ser vi at innbyggerne gjerne velger å vandre langs bekken fremfor å følge andre 
gangveilinjer gjennom bydelen. Bekkeløpet bidrar til å gi tilleggskvaliteter til det å vandre og sykle, det gis 
muligheter til å få med seg noen fine naturopplevelser på veien til skolen, barnehagen, jobben og butikken. 
Dette bidrar også til at det blir mer attraktivt å sykle enn å kjøre bil. Bekkesus og vannets klukking gir helt 
andre opplevelseskvaliteter enn trafikklydene i byen for øvrig. Gjenåpning av bekker handler således både 
om det å skulle skape ny stedsidentitet, gjenskape landskapets logikk (og flomsikring) ved å åpne vannårer 
langs svanker og forsenkinger i terrenget. Man bringer naturen inn i byveven, samt etablerer og styrker 
blågrønne korridorer og parkdrag som bindeledd mellom fjorden og marka.   

Det vurderes i denne sammenheng som helt avgjørende at det hele veien skal være mulig å følge bekken 
visuelt fra turveier som følger langs hele bekkedraget. Lukkede partier ved veikryssinger etc gjøres så korte 
som mulig, og vannet løftes så høyt opp at det blir godt synlig på tvers av veiene. Bekken gis på denne måten 
mulighet til å kunne bli den viktigste strukturerende og naturlige ledelinjen gjennom et nytt byområde. Målet 
med utarbeidelsen av skisseprosjektet har således vært å kunne fremme alternative løsninger som etablerer et 
gjennomgående og sammenhengende turvegsystem som følger bekkeåpningen visuelt på hele strekningen.   

 
På Ensjø ble parkdragene langs Hovinbekken raskt en viktig vandringsvei og bekken et viktig identitetsgivende element 
der de nye Ensjøbeboerne kunne samles og møtes. Her fra Bertrand Narvesens vei. 

Samtidig har det i alternativsvurderingen også vært et mål at de ulike bekketraseene i størst mulig grad skal 
gå nært inntil sentrale aktivitetsområder og målpunkt, slik at bekken legges der man vil kunne få de største 
gangstrømmene. Dette vil igjen kunne bidra til økt synlighet og bruk av de blågrønne vandringsveiene. 
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Sjekkpunkt for bekkedrag som identitetsgivende vandringsvei: 

 Er det enkelt for gående, syklende, og bevegelseshemmede å kunne følge og orientere seg langs 
bekkeløpet hele veien - uten behov for skilting. (Visuell kontakt med bekkeløp) 

 Følger vandringsleden en rask og rasjonell linjeføring, uten unødige knekker, sakse-ramper, trapper 
omveier, blindløp etc. 

 Følger bekkedraget en logisk og lesbar linjeføring – fortrinnsvis langs svanker og søkk i terrenget 
 Går bekkedrag via kjente landemerker, vernede bygg eller identitetsmarkører – er det mulig å få 

visuell kontakt med horisontlinje / landskapselementer (f.eks. Grefsenkollen, Ekebergåsen etc). 
 Bidrar vandringsleden langs bekken som et bindeledd mellom ulike utbyggingsfelt/delområder, og 

bidrar bekk/turvei således til å være en barrierebryter. 
 Bidrar bekkedraget til å binde sammen overordnet grøntstruktur og ulike turveinett. 
 Er lukkede delstrekninger der bekk skal krysse veier etc planlagt så korte som mulig 
 Følger bekkeløp/vandringsvei hovedsakelig gjennom støyskjermede og solrike arealer som gjør det 

attraktivt å ferdes langs bekken. 
 Er det etablert trafikksikre gangsoner inkl. sitteplasser langs bekkekanter og damkanter. 
 Er det mulig å jogge på grusstier langs bekken. 
 Er trafikksikre kryssinger av gater etc langs vandringsleden ivaretatt. 
 Er overordnede retningslinjer for universell utforming og naturlige ledelinjer ivaretatt. 
 Vil vandringsled kunne ta imot større folkemengder, f.eks. ved «elvevandring», lokalt 17.mai tog, 

lokale gateløp (jfr. Ensjøløpet) etc. 
 Gis det plass og rom nok for etablering av kantvegetasjon og trær langs hele bekkeløpet som vil 

kunne styrke den blågrønne strukturen (jordvolum for trær etc) 
 

  
Nærhet mellom gangvei og vannflaten er viktig for å få til gode naturopplevelser langs vandringsleden. 

Skape attraktive byrom langs bekkeløpet 
På Ensjø er Hovinbekken plassert slik at den binder sammen de mest sentrale skolene, idrettsanleggene, 
parkene, bygatene, plassene og kollektivknutepunktene i en sammenhengende aktivitetslenke. 

På Økern og Hasle har vi tilsvarende målsetting om at Hovinbekken i størst mulig grad bør tilstrebe å 
fungere som en aktivitetsstreng der sentrale offentlige plasser, torg, gangstrøk, kollektivknutepunkt, og 
offentlige funksjoner hekter seg på denne lenken som et vakkert perlekjede. En vandring langs bekken skal 
samtidig kunne være en vandring fra det ene sosiale aktivitetsrommet og handelsområdet til det andre. 
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I denne sammenhengen er det viktig at de fremtidige torgene og byrommene får en plassering slik at de 
åpner seg mot syd og vest. I vårt kalde klima er det helt avgjørende å fange mest mulig av sollyset der man 
skal etablere attraktive og nye byrom. Det må samtidig gis plass for både fleksible torgarealer, uformelle 
sittekanter, serveringsområder, leke- og aktivitetssoner, samtidig som det settes av plass til grønn og frodig 
vegetasjon. Og hver plass bør få sin egen dam der lyset og himmelen kan speile seg, hvor fisk-, dyr- og 
fugleliv kan bringes inn og veves sammen med det urbane bylivet.  

Sjekkpunkter for bekkedrag – hvordan skape attraktive byrom: 

 Går bekkedraget innom sentrale byrom/torg/gater og kollektivknutepunkt der man forventer mange 
gående / sentrale trafikkstrømmer. 

 Er bekken godt synlig for de som reiser gjennom området med T-bane, buss, bil, sykkel etc. 
 Etableres det romslige dammer og vannspeil ved sentrale torg og møteplasser 
 Er det satt av tilstrekkelig med areal for aktiviteter, opphold, sitteplasser, amfier, torgfunksjoner, 

scener og f.eks. uteservering langs bekken.  
 Vil det være godt med sol ned mot disse arealene på formiddag, ettermiddag og kveld i hele 

sommerhalvåret. 
 Ligger planlagte oppholdsarealer hovedsakelig på nord og østside av bekk/dammer (når man sitter 

og vender seg mot bekk/dam bør man fortrinnsvis også sitte solvendt). 
 Har planlagt ny bebyggelse (næring og boliger) aktive fasader med innganger ut mot bekkerommet 
 Gis det mulighet for å komme helt ned til, og evt ta i vannet. 
 Etableres det stryksoner som kan bidra til vannbevegelse og bekkelyder i sentrale byrom. 
 Er det mulig å gå langs begge sider av bekkeløpet (ønskelig der forholdene ligger til rette for dette) 
 Er sikkerhetsmessige forhold ivaretatt ? Grunne kantsoner – lett å komme opp – evt rekkverk. 

Visuelt oversiktlig bekkeløp – skilting/redningsbøye – mange kryssingspunkter / gangbruer. 
 Er bekkeløp plassert over offentlige arealer. 
 

Økologiske målsettinger 
Det er samtidig et klart mål å skulle kunne etablere nye bekkeløp som i størst mulig grad gjenskaper et 
naturlikt økosystem inne i den tette bystrukturen. En grunnvannsmatet bekk anses som ikke realiserbar, så 
det blir å etablere et avgrenset økosystem innenfor en tett konstruksjon. 
 
Det må da gis bredde og plass til et vannløp med varierende vannføring, stryksoner og dammer, et naturlikt 
bunnsubstrat av stein, grus, leire og jord, plass for etablering av kantvegetasjon med både urter, stauder, 
busker og trær, samt at organisk nedfall skal kunne råtne og omdannes langs bekkeløpet. Det vil gi mulighet 
for etablering av sopper, mikrober, innsekter osv som igjen gir mat til fisk og fugl. Bekkekanalen bør ha en 
dybde som gir mulighet for etablering av rause kantsoner med min 1m dybde og et bunnsubstrat i bekken på 
minimum 50cm. 
 

 
Det anbefales å hente vannplanter og dyrkingsjord i bekkeløpet fra stedlige myr og våtmarksområder 
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Myrmasser gravd ut fra Abildsømyra for å kunne benyttes til etablering av kantsoner ved Teglverksdammen, Hasle 
 

 
Strandkant langs Teglverksdammen etablert med anvendelse av lokale myrmasser, 3-4 år etter etablering. 
 
Det anbefales å hente jord og torv fra godkjente bekk, dam og myrområder i Oslo for å få med seg et stort 
utvalg av stedlige arter inklusive mikroorganismer, samt redusere risiko for tilførsel av fremmede arter. For 
Teglverksdammen ble det f.eks. hentet myrmasser fra Abildsømyra for å etablere vegetasjonssoner langs 
bekken. Uttaksområder må godkjennes av BYM / fylkessmannens miljøvernavdeling slik at man unngår å 
spre uønskede arter og at uttak er faglig forsvarlig. 
 
Bekkeløp skal for øvrig etableres slik at fisk skal kunne vandre oppover og nedover langs bekken, gyte, og 
finne overvintringsplasser i større dammer som plasseres med jevne mellomrom. Disse dammene bør ha en 
størrelse som gjør at man får 2-3m vanndybde i midtsonen. 
 
Utforming skal for øvrig følge Bymiljøetatens «Retningslinjer for biologisk tilrettelegging i og langs elver og 
bekker i Oslo, herunder gjenåpningsprosjekter». 
 
Sjekkpunkter for bekkedrag – økologi: 

 Er det gitt nok plass til vegetasjon/jord, og skapt variasjon i vegetasjonsbilde (trær, sivkanter osv) 
 Kan det etableres skjermede plasser for fugler / hekkemuligheter, fiskeskjul, gytesoner etc. 
 Er bekken tilrettelagt for fiskevandring (maks 25cm sprang – ikke for bratte stryk -helst under 1:10) 
 Etableres dammer og kulper med jevne mellomrom – for vinteropphold + kjøligere vann 

midtsommer 
 Etableres større dammer med midtsone 2-3m dybde – for redusert risiko for gjengroing 
 Etableres tilstrekkelig bunnsubstrat med stein, grus, myrmasser etc. 
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 Benyttes det plantemateriale fra naturområder – uttak godkjent fra miljømyndighetene  
 Er det gjennom driftsrutiner tilrettelagt for at tilførte sedimenter og slam kan fjernes. 
 Er det mulig å få fjernet vegetasjon dersom bekkeløp over tid er i ferd med å gro igjen. 

 
Konstruktive løsninger for bekken 
Det opprinnelige bekkeløpet for Refstad og Hovinbekken gikk gjennom små raviner i åkerlandskapet på 
Økern. I hovedtrekk antas det at bekken lå anslagsvis 3-5m lavere enn dagens terreng. På grunn av den tette 
bysituasjonen vurderes det som ikke realiserbart å skulle etablere en naturlig grunnvannsmatet bekk nede på 
det opprinnelige høydenivået bekken en gang lå. Det må således aksepteres at bekkeløpet etableres i et tett 
kanalløp oppe i nivå med nye planlagte gater, plasser og parkrom. Så får man tilstrebe å kunne etablere et 
mest mulig naturlikt bekkeløp oppe i den nye bekkekanalen. 
 
Uansett hvilket alternativ for bekketrase som velges anbefales det som hovedprinsipp å støpe en 
betongkonstruksjon for vanntetting av bekkeløpet langs hele den urbane strekningen gjennom Økern og 
Hasle. Dette for å kunne ha størst mulig grad av kontroll på både vannmengder og lekkasjer fra bekken, samt 
få etablert en varig teknisk løsning med forventet levetid på +100 år. Med en betongkonstruksjon som tetting 
vil man også i mye større grad kunne tåle fremtidige anleggsarbeider helt inntil bekkeløpet, evt rensk og 
fjerning av sedimenter i bekken, samt tolerere at det etableres trevegetasjon med kraftig rotnett nede i 
bekkesubstratet. En støpt betongkanal vil imidlertid gi en dyrere løsning enn tilsvarende løsning med tetting 
med membraner. Membranløsningerer er for eksempel benyttet på strekningen fra Eikenga / Tennishallene 
og ned til Gladengveien. Tetting kun med blåleire vurderes ikke å gi tilstrekkelig sikring mot lekkasje og 
erosjonsskader. 
 

 
Bekkekanal langs Gladengveien er etablert som en tett betongkanal for å sikre en varig tett løsning i en tett urban 
setting, der det må forventes gravearbeider etc relativt tett inn mot bekken. 
 
Bekkeåpningen for Økern og Hasle vil gå igjennom tett bebygde områder med delvis underliggende / 
nærliggende P-kjellere og tekniske elementer i bakken som gjør det ekstra viktig å ha god kontroll på vannet. 
På noen delstrekninger kan det imidlertid være aktuelt å bygge billigere membranløsninger. I disse områdene 
må grunnen kunne håndtere begrensede mengder lekkasje-/infiltrasjonsvann. 
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Det etableres overløp ved Risløkka, på nordsiden av T-banelinja. Her vil man styre vannmengden man 
ønsker i det åpne bekkeløpet med en lang terskel, og la resterende gå inn i eksisterende kulvert. For nærmere 
beskrivelse av vannmengder og overløp se kap. 6 og 8.10.  
 
Det må også tegnes opp en løsning for overløp på Refstadbekken nederst i Hovinparken, men det har ikke 
vært en del av dette skisseprosjektet. 
 
 

 
Plan med vannmengder ved overløp til dagens lukkede løsning under T-banen ved Risløkka 
 
 
Hovedprinsipp for videre utforming:  

 Høy arkitektonisk kvalitet på utforming, materialer og løsninger 
 Velge materialer med lang levetid og lavt CO2 avtrykk. 
 Gjennomgående og sammenhengende turveier med gode stigningsforhold som inviterer til variert 

bruk, bevegelse og opphold 
 Sikre god tilgjengelighet for allmennheten med naturlige lederlinjer, jevne belegg og gode 

stigningsforhold.  
 Kanter og benker tilrettelegges med variert sittehøyde, armlener og ryggstø 
 Bevare eksisterende vegetasjon i størst mulig grad for å opprettholde frodighet, særpreg og god 

økologi. Etablere ny naturlig vegetasjon i og langs det nye bekkeløpet.  
 Skape tydelige skiller mellom de offentlige og de private arealer med beplantning, kanter og andre 

naturlige skillelinjer 
 Lokal overvannshåndtering med åpne overvannsløsninger som ledes ferdig fordrøyd til gjenåpnet 

bekk.  
 Tilrettelegging for lek og opphold i stor variasjon, fra bekkens mangfoldige og intime økosystem til 

de mer urbane plassdannelsene og åpne landskapsrommene 
 Etablere skjermede soner for fugl og fisk. 
 Årsvariasjoner i vannføring ivaretas ved at store deler av årsnedbøren videreføres. 
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4 Hovedalternativer (konsepter) 
 
ALTERNATIVSVURDERING - ANBEFALING 
 
Etterfølgende oversiktstegning fra alternativsvurderingen viser 3 vurderte traseer, i tillegg til Refstadbekken 
(gul linje). Alle traseene har felles linjeføring fra Risløkka i nord mot Risløkkeveien i øst som føres på 
nordsiden av T-banelinjene. Bekkene har også likt trasévalg fra Selmadammen i sør, med dykket løsning 
under Ring 3 og over til Tennisdammen.    
 

 
Oversiktsplan som viser de ulike vurderte bekketraseene. 

 
 Alternativ 1 – Økern blå (blå trasé) 

Fra Risløkkveien i nord føres bekken i åpen trasé nordvest mot Økernveien og ledes med en dykket 
løsning over tunnelen for Østre Aker vei/ under Økernveien og videre mot dagens Økern senter. 
Bekken føres sørover under Alnabanen frem til Selmadammen. Felles trasé under Ring 3 mot 
Tennisdammen.   
 

 Alternativ 2 – Akvedukt linja (grønn trasé) 
Dykket løsning under Risløkkveien mot øst før den går sørover under bru til Østre Aker vei frem til 
jernbanesporene. Ledes som akvedukt vestover langsetter planlagt gs-vei på nordsiden av Alnabanen 
fra Cirkle-K til Økern senter. Fra Økerndammen og ledes sørover under Alnabanen mot 
Selmadammen. Felles trasé under Ring 3 mot Tennisdammen. 
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 Alternativ 3 – Søndre Meander (lilla trasé) 
Dykket løsning østover under Risløkkveien og følger Risløkkveien under bro for Østre Aker vei til 
dagens Cirkel-K. Ledes som akvedukt vestover langsmed Alnabanen, og med kryssing mot Økern 
syd/Ulven vest for eksisterende undergang for Turvei D2.   
 

 Refstadbekken (gul trasé) 
Kobler seg på grøntdrag i nordvest. Følger ny gatestruktur i åpen trasé vest mot Økernveien og 
videre sørover langsmed Økernveien. Dykket løsning under Økernveien, og ledes åpent ned til 
Økern senter. Bekken føres sørover under Alnabanen frem til Selmadammen. Felles trasé under Ring 
3 mot Tennisdammen. Løsningen er lik for alle alternativ. 
 

4.1 Alternativ 1 – Økern blå (anbefalt løsning) 

Traseen er prosjektert med utgangspunkt i å kunne etablere en gjenåpnet bekketrase der det er mulig å følge 
bekketraseen visuelt nesten hele veien.  

Økern blå er prosjektert med utgangspunkt i størst mulig grad å kunne unngå løsninger med bekk på 
bru/kulvert over veier og T-bane, samt å unngå traseføring langs Alnabanen (redusert risiko mhp 
planprosess/avtaler). Løsningen fordrer heller ikke lange og dype dykkede løsninger hvor det er usikkerhet 
mhp. teknisk gjennomførbarhet bl.a. kryssing av Østre Aker vei/Økernveien. Tvert imot krysses Østre Aker 
vei over dagens veikulvert og Økernveien krysses med en grunn dykker. 

 

Alternativ 1 – Økern blå (anbefalt løsning).  
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Argumentasjon: 

 Man får etablert en attraktiv gangveilinje langs bekketraseen som sikrer visuell mulighet til logisk å 
kunne følge bekken. Ingen lange strekninger med bekkelukking.  

 Gangkryssing under Alnabanen gjennom ny undergang opp til nytt prosjekt Økern senter, og knytter 
seg opp mot Økern T-banestasjon / kollektivknutepunkt. Bekken blir tilgjengelig for mange som 
ferdes i området. Det er en stor fordel å samle kryssingen av Alnabanen på et sted. 

 Man får til en gunstig kobling mellom Refstadbekken og Hovinbekken – forholdsvis høyt oppe i 
bekkeløpet 

 Bekkeløp med tilhørende veisystem/turveisystem vil kunne inngå som del av et sammenhengende 
åpent lokalt flomveinett fra Økernområdet og videre nedover mot Hasle. 

 Bekketraseene vil kunne knytte sammen de sentrale bytorgene både for Hasle nord, Økern syd, 
Økern Senter T, Kollektivgate Ulvenveien, Økern Senter nord, «NRK-torget», og «Refstadtorget» 

 Bekken føres hovedsakelig gjennom områder med liten støybelastning – færre motorvei-kryssinger 
ved at Østre Aker vei ligger i kulvert, og Ulvenveien krysses i plan. 

 Bekken vil gå gjennom områder som allerede er i transformasjonsprosess, eller hvor man antar at det 
vil kunne komme en transformasjonsprosess i nær fremtid. Gjennomføring innenfor et 10-15 års 
perspektiv vurderes å være en realistisk fremdriftsplan forutsatt at man får til et godt koordinert 
samarbeid med grunneiere og utbyggere. 

 Bekketraseen får et mer jevnt fordelt lengdefall – unngår i stor grad lange horisontale strekninger. 

 Ikke behov for å føre bekk over bru (akvedukt-løsning).  

 Bekketraseen er i mye mindre grad avhengig av kostbare infrastrukturtiltak som T-bane lokk nord 
før Økern-T, ombygging/kryssing Østre Aker vei og gs-vei med nye bruer langs Alnabanen. 

 En stor fordel med alternativet er at det ikke båndlegger areal der det er ønskelig å ta ned 47 kV 
høyspentlinje ved siden av Turvei D2. 

 Økern blå vurderes totalt sett som det rimeligste alternativet med lavest gjennomføringsrisiko. 
 

Ulemper / spesielle utfordringer: 

 Forholdsvis trang løsning der bekk skal gå over Østre Aker vei i kulvert og under Ulvenveien. 

 Løsning er avhengig av romslig undergang under Alnabanen – koordinert med 3 utbyggere 

 Bekk føres over eksisterende P-kjeller for Økern senter og T-banekulvert – utfordring statikk / drift / 
avtaler. Kommunen bør vurdere en juridisk betenkning med tanke på offentlig eierskap på bekk over 
privat kjeller (tenkt løsning med støpt trau er imidlertid varig og lekkasjesikker). 

 Forholdsvis lang løsning uten direkte tilkobling til eksist. Hovinbekken i kulvert. Det er en ulempe i 
forhold til gjennomføring i etapper og muligheter for overløp. 

 Dersom Økernveien 147 besluttes bevart må det sees på alternative løsninger. 
 
De mest kostbare elementene med løsningen er ny bru / undergang under Alnabanen, samt grunn dykket 
løsning under Økernveien (Ulvenveien) / over Østre Aker vei. Terrenget må også fylles opp på nordsiden av 
Østre Aker vei og T-banen. 

 
  



 

 
 

 

 
Oslo kommune Bymiljøetaten  

 

 

Laget: SG  Oppdragsnr.: 5144755, Rapportnr.: NO-K-TFAG-RAP--001 
Sjekket: HRe  Rev.: C03 
Godkjent: THol  Side 16 av 57 

4.2 Alternativ 2 – Akvedukt linja 

Akvedukt linja er prosjektert med en ny bru for turvei/bekk som vil følge nordsiden langs Alnabanen et langt 
strekk (ca. 340 m), og det skal være mulig å følge bekketraseen visuelt nesten hele veien.  

 

Alternativ 2 – Akvedukt linja.  
 

Argumentasjon: 

 Man får etablert en attraktiv gangveilinje langs bekketraseen som sikrer visuell mulighet til logisk å 
kunne følge bekken, men vesentlig mindre attraktiv enn alternativ 1.  

 En stor fordel er at løsningen kun fordrer en kryssing av Alnabanen (felles for Hovinbekken og 
Refstadbkken). 

 Løsningen har konflikter med VA, høyspent kabelanlegg, ekom anlegg og fjernvarme som vil 
medføre kostnader for omlegginger (spesielt ved kryssing Risløkkveien og kryssing 
parallellgata/Ulvenveien). 

 Man vil få et veldig lite fall på strekningen fra Risløkka og ned til Østre Aker vei, samt langs 
Alnabanen. Disse strekningene vil kunne gi behov for å etablere dype løsninger med 
rekkverksbehov. 

 Traseen ligger gunstig til i forhold til eksisterende teknisk infrastruktur - det er få konfliktpunkter 
med eksisterende ledningstraseer - og en krysser over de tyngste anleggene på bru (akvedukt). 

 Dersom det ønskes en fremtidig utvidet undergang under Alnabanen (ved Turvei D2) + ny 
gangveilinje på nordsiden av Alnabanen, så kan løsningene for Hovinbekken koordineres med dette. 

 Bekken følger i stor grad eksist. bekkekulvert for Hovinbekken, men ikke i like stor grad som alt. 3. 
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Ulemper / spesielle utfordringer: 

 Største utfordring med løsningen er nærføringen til Alnabanen – som krever godkjenning av Bane 
Nor infrastruktur innenfor sikkerhetssone/båndlagt areal. Her kan eventuelt bekken legges lengst 
vekk fra banen – og planlagt hovedsykkelvei med fortau nærmest banetraseen. På den måten vil man 
kunne sikre god atkomst for evt. fremtidig anleggsvirksomhet langs banen. 

 Løsningen krever etablering av T-bane kulvert mellom Østre Aker vei og Risløkkveien. 

 Løsning for kryssing av Østre Aker vei er uavklart (krever koordinering med Statens vegvesen) 

 Berører flere grunneiere/utbyggere og krever dermed mye grensesnitt koordinering. 
 
De mest kostbare elementene med løsningen er ny bru for turvei/bekk over Ulvenveien, ny bru for 
turvei/bekk over turvei D2 og langs Alnabanen. Nye bruer over Turvei D2 og Ulvenveien er uansett planlagt 
for å kunne etablere sammenhengende sykkelvei på nordsiden av Alnabanen, og disse må gjøres noe bredere 
for også å få med seg bekken over bruene i aqvedukt-løsning. 
 

4.3 Alternativ 3 – Søndre Meander 

Søndre Meander er prosjektert med utgangspunkt i å kunne etablere en gjenåpnet bekketrase der det er mulig 
å følge bekketraseen visuelt nesten hele veien. Deler av bekketraseen vil gå i en akvedukt, en ny bru for 
turvei/bekk som vil følge nordsiden langs Alnabanen, lik alternativ 2.  

Søndre Meander krysser ved Risløkka og følger Risløkkveien under bru for Østre Aker vei. En slik 
plassering vil kunne ligge noe nærmere den historiske plasseringen av Hovinbekken.  Løsningen er mest lik 
alternativ Akvedukt linja, men løsningen krysser Alnabanen tidligere i øst (ved Turvei D2).  

 

Alternativ 3 – Søndre Meander.  
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Argumentasjon: 

 Man får etablert en attraktiv gangveilinje langs bekketraseen som sikrer visuell mulighet til logisk å 
kunne følge bekken, men vesentlig mindre gunstig enn alternativ 1. Bekken vil imidlertid heve 
opplevelsen av en gs-vei langs Alnabanen på deler av strekningen. 

 Bekken følger i størst grad eksist. bekkekulvert for Hovinbekken og historisk bekketrasé. 
Mulighetene for overløp og etappevis gjennomføring er dermed gode. 

 Ingen lange strekninger med bekkelukking, men man går delvis på bru på deler av traseen.  

 Løsningen har konflikter med VA, høyspent kabelanlegg, ekom anlegg og fjernvarme som vil 
medføre kostnader for omlegginger (spesielt ved kryssing Risløkkveien og kryssing 
parallellgata/Ulvenveien). 

 Man har en betydelig høydeutfordring fra å ha bekken i nivå med Alnabanen og ned på et planlagt 
senket terreng på sydsiden av Alnabanen.   

 Det kan bli en høydeutfordring i forhold til eksisterende fjelltunnel for dagens Hovinbekk på deler av 
strekket syd for Alnabanen (i nytt gangstrøk). 

 Man har veldig lite fall på bru-strekningen, vil kunne gi dype løsninger med rekkverksbehov. 
 

Ulemper / spesielle utfordringer: 

 Nærføringen til Alnabanen profil 720-940 –krever godkjenning av jernbaneverket innenfor 
sikkerhetssone/båndlagt areal, samt medfører en rekke konflikter med teknisk infrastruktur. Se for 
øvrig Alternativ 2 

 Løsningen krever etablering av T-bane kulvert mellom Østre Aker vei og Risløkkveien. 

 Berører flere grunneiere/utbyggere og krever dermed mye grensesnitt koordinering. 

 Man «mister» bekken der denne krysser under Alnabanen (kan sees ovenifra og ned, men ikke 
motsatt). Løsningen krever god skilting. 

 Alternativet krever 2 kryssinger av Alnabanen. En for Refstadbekken med ny undergang og en 
presset løsning under Alnabanen for Hovinbekken. Det gjør løsningen mer kostbar og med større 
risiko. 

 Løsningen krever areal i samme område hvor 47 kV høyspent skal legges. Det medfører at Bane Nor 
eiendom og Hesselberg mister mer areal. 

 

De mest kostbare elementene med løsningen er ny bru for turvei/bekk over Ulvenveien, bru/gangvei langs 
Alnabanen, ny bru for turvei/bekk over Turvei D2, kryssing under Alnabanen og omlegginger av/tiltak ved 
konflikter med kabelanlegg/fjernvarme. 

Deler av bekketraseen vil gå i en akvedukt, en ny bru for turvei/bekk som vil følge nordsiden langs 
Alnabanen, lik alternativ 2.  

Nye bruer over Turvei D2 og Ulvenveien er uansett planlagt for å kunne etablere sammenhengende 
sykkelvei på nordsiden av Alnabanen, og disse må gjøres noe bredere for også å få med seg bekken over 
bruene i aqvedukt-løsning. 
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4.4 Refstadbekken 

Refstadbekken er i tråd med VPOR for Løren og Økern planlagt åpnet gjennom den nye Hovinparken 
oppstrøms prosjektområdet for skisseprosjektet. Det er et sterkt ønske om å videreføre denne bekkeåpningen 
også gjennom Økern sentrum og ned til Refstadbekken kan møte en gjenåpnet Hovinbekken. Dette vil gi en 
helt annen lesbarhet og helhet for de «historiske» bekkene i området. 
 

 

Alle alternativ – Åpning Refstadbekken  
 
Refstadbekken er prosjektert med utgangspunkt i å kunne etablere gjenåpnet bekketrase for Refstadbekken 
som i dag går i kulvert. Det skal være mulig å følge bekketraseen visuelt nesten hele veien fra Hovinparken i 
nord til Tennisdammen i sør. Bekkeåpningen av Refstadbekken er uavhengig av hvilke av alternativene til 
Hovinbekken som blir valgt, men det vil bli mest gunstig om den kan sammenkobles tidlig med 
Hovinbekken slik som i alternativ 1 – Økern blå, ettersom dette vil gi mest vannføring totalt sett i perioder 
med lav vannføring. Ned til Økernveien er det flere gode muligheter for overløp til dagens lukkede løsning. 
Noe som gir god kontroll på vannmengder og fleksibel gjennomføring. 

I perioder vil Refstadbekken ha svært lav vannføring. Da er det viktig at det i bekken etableres tette terskler 
som synliggjør vannet uten at vann kun transporteres nede i massene i bunn av bekken (jf. Lillebergbekken i 
Østre bekkedrag på Ensjø). Det er også viktig å legge opp til at utbyggingsområder kan tilføre fordrøyd 
overvann til bekken for å supplere den lave vannmengden i perioder med lite nedbør. 
  



 

 
 

 

 
Oslo kommune Bymiljøetaten  

 

 

Laget: SG  Oppdragsnr.: 5144755, Rapportnr.: NO-K-TFAG-RAP--001 
Sjekket: HRe  Rev.: C03 
Godkjent: THol  Side 20 av 57 

4.5 Vurdering/kommentar Økern syd bekkealternativ 

Økern syd utbyggingen ved Bane Nor Eiendom, KLP og Dark arkitekter har fremmet et eget bekkealternativ 
som vist under. Skanska som er en del av Økern syd utbyggingen ønsker ikke den fremlagte planen. 

 
 

 

Økern syd alternativ for Hovinbekken (senere forkastet i nyere planskisser fra utbyggere) 
 
 

Dette alternativet er ikke utredet nærmere da det er en rekke ulemper med alternativet som kort er listet opp 
nedenfor: 

 Løsningen krysser privat uteareal for OBOS Felt 3 (Selma Ellefsens vei 11) som er under bygging. 
Dette arealet inngår som en viktig del av det private utearealet for boliger under oppførelse, og 
inngår i MUA-beregningen for disse. Det vil være i strid med planforutsetningene å skulle gjøre om 
disse grøntarealene til offentlig bekk, og en slik løsning vil trolig kreve ekspropriasjon av privat 
grunn for nylig utbygd boligområde. Omgjøring fra felles oppholdsareal til offentlig bekk vil også 
kunne være i strid med sameierloven (mindretallsvern). Disse forholdene medfører en betydelig 
usikkerhet mhp gjennomførbarheten for dette planalternativet. 
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 Alternativet ser ikke realistisk ut i forhold til kryssing av Turvei D2 med alle tekniske anlegg i 
bakken i form av Hovinbekk kulverten med store mengder kabelanlegg over. 
Skissen tyder på at utbygger tenker å legge et vannspeil oppå alle kablene og deretter legge ny 
Turvei D2 over dette igjen. Dvs. turveien blir enda brattere enn i dag og sannsynligvis må samtlige 
høyspentkabler legges om eller utgå. Utbygger har ikke fremlagt dokumenter som viser hvordan 
dette teknisk er tenkt gjennomført. 

 Vist Turvei D2 er på ingen måte vist realistisk i forhold at turveien i dag er eid av Statens vegvesen 
og er en del av deres Hovedsykkelvei langs Rv 163 Østre Aker vei med strenge krav til linjeføring 
og bredde. 

 Det vil ikke være mulig å følge bekken fra Turvei D2 og til den ligger på oversiden langs Alnabanen 
(slik det er vist på våre alternativ 2 og3). Dvs. en mister bekken visuelt og det må god skilting til for 
å kunne følge bekken hvis en ikke er kjent i området. 

 Bekketraseen blir lengre enn nødvendig (når en tar med ikke vist trasé på sydsiden av Ring 3), den 
må graves vesentlig ned i terrenget for å fall og det vises langsgående trappekonstruksjoner ned til 
bekken for å få nærhet til vannet. Alt i alt blir dermed alternativet også dyrere enn nødvendig. 

 Utbygger har heller ikke vist teknisk hvordan kryssingen av Ring 3 skal foregå i deres alternativ. 
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5 Arealbehov 
 

Retningslinjer 

For å kunne oppnå de målsettinger om utforming som er beskrevet i kapittel 3 er det nedfelt følgende 
generelle retningslinjer for å kunne få satt av nok areal for de planlagte bekketiltakene: 
 
Veiledende arealbehov er vist på tegning K-B-0061 og K-B-0062. 
 
Bekkeløpet skal som hovedprinsipp føres gjennom offentlig regulerte arealer. Lukkede partier ved 
gatekryssinger etc gjøres så korte som mulig. Det er viktig å påse at ikke brannoppstillingsplasser, 
avfallsanlegg og nettstasjoner binder opp for mye av arealbruken langsetter bekken, og skjemmer det visuelle 
uttrykket langs denne. 
 
Veiledende arealbehov: 

 Hovinbekken - bekkeløp med grønne kantsoner og tilhørende gangvei og tursti -  Bredde 15-20m 
 Hovinbekken – bekk vannfylt kanal inkl. kantvegetasjon – normalt 8-10m, unntaksvis smalere. 

Grønne kantsoner er viktig for biologisk mangfold + økt flomkapasitet. 
 Refstadbekken - bekkeløp med grønne kantsoner og tilhørende gangvei og tursti -  Bredde 10-15m 
 Refstadbekken – bekk vannfylt kanal inkl. kantvegetasjon – normalt 6-8m, unntaksvis smalere. 
 Dammer på sentrale torg – vannspeil ca 700-1500 m2. Vanndyp 2,5-3m i sentrale områder for å 

redusere risiko for gjengroing (vanndyp under 1,5m utsatt), gi visuelt «mørk bunn», gode 
overvintrings- og gjemmesteder for fisk, samt plass for sedimentasjon. (redusere behov/hyppighet 
for rensetiltak). Dammene vil kunne bli sentrale blikkfang og samlingspunkter – jfr dammen ved 
Ensjø stasjon og Stålverksdammen. 

5.1 Refstadbekken  – Opp mot Refstad gård / Hovinparken  

For Refstadbekken skal det tilstrebes å få etablert en bekkekanal inkl. grønne kantsoner med bredde 6-
8m.  Kortere parti ned mot 4m. 
 

 

Foreslåtte små damstørrelser Refstadbekken 
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Etablere små vannspeil/kulper 100-300m2 ved retningsendringer /veikryssinger etc – anslagsvis 100-
150m mellomrom, for å sikre overvintringsplasser + overlevelse for fisk/insekter i tørkesomre, kunne 
opprettholde åpent visuelt vannspeil selv med gjengrodde kanter, samt for å etablere rolige 
strømningssoner hvor man kan samle opp og fjerne sedimenter (redusere sedimenttransport inn mot 
dykkede kryssinger).  
 
Disse kulpene skal også bidra til å visualisere bekkeløpet for de som ferdes langs Ulvenveien + ved 
Løren skole, og langs hovedgrøntdrag opp mot Refstad. 
 

 
Visualisering av bekkeløp mot sentrale trafikkårer er viktig – Her dam ved kryssing av Grenseveien 

5.2 Øvre del av Hovinbekken - øst for Risløkkveien (utenfor byutviklingsområde) 

For øvre del av Hovinbekken skal det tilstrebes å få etablert en bekkekanal inkl. grønne kantsoner med 
bredde 8-10m mellom sporveisområde og sykkelvei med fortau. Kortere parti ned mot 5m. 
 
Oppstrøms kryssing av hovedsykkelvei (turvei D3) vil bekketrase kunne være noe smalere, ca 5m for 
å begrense tiltak mot naboeiendommer. 

 

 
Hovinbekken – øvre del – bredde 8-10m 
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5.3 Midtre del av Hovinbekken, Økern Blå – Vestre trasé gjennom Økern sentrum 

For den midtre sonen skal det tilstrebes å få etablert en bekkekanal inkl. grønne kantsoner med bredde 
8-10m innenfor byutviklingsområdene. Det skal etableres en variasjon i uttrykket – enkelte soner med 
mye grønn kantvegetasjon, andre deler med mer åpent vannspeil. 
 
Hovedprinsipp er å plassere en større dam i hvert byutviklingsområde, en på hver side av Ulvenveien.  
Det foreslås etablert 2 stk større dammer, Nordaldammen og Økerndammen, med størrelse på 1000-
1200 m2 (inkl. grønn våt kantsone) i forbindelse med sentrale torg og plassdannelser. Vanndybde 2,5-
3m i midtsone. Torgarealer skal som hovedprinsipp plasseres på nord og østside av dammer – slik at 
man kan sitte solvendt og se mot vannet. 
 
Det foreslås også etablert to mindre dammer/kulper med størrelse ca 300m2 mellom hoveddammene. 
Dammene skal bl.a. bidra til god overlevelse for fisk på varme sommerdager og kalde vintre med tykk 
is. Bidrar også til lokal fordrøyning av overvann samt sedimentering av grus, sand og silt. 
 

 
Hovinbekken vestre trasé  – midtre del – bredde 8-10m. Anbefalt prinsipp for plassering og størrelse på dammer. 
 

 
Perspektivskisse som illustrerer ønsket størrelse på Økerndammen 1200m2 og Selmadammen 800m2 
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5.4 Midtre del av Hovinbekken, Akveduktlinja / Søndre meander – Østre trasé 

For midtre planområde skal det tilstrebes å få etablert en bekkekanal inkl. grønne kantsoner med 
bredde 8-10m innenfor byutviklingsområdene. Det skal etableres en variasjon i uttrykket grønn/blå. 
 
Hovedprinsipp er å plassere en større dam i hvert byutviklingsområde, en nord for Østre Aker vei 
(Solbakken dam 500 m2), en ved Solbergtomta mellom Østre Aker vei og Alnabanen (1000m2), og en 
syd for Alnabanen ved turvei D2 (STK-dammen 400 m2).  
 
I alternativ der kun Refstadbekken går gjennom Økern sentrum kan Økerndammen reduseres til ca 
600 m2. Det foreslås også etablert dam/kulp med størrelse ca 300m2 vest for Risløkkveien. 
Dammene skal også bidra til god overlevelse for fisk på varme sommerdager og kalde vintre med tykk 
is. Bidrar også til lokal fordrøyning av overvann samt sedimentering av grus, sand og silt. 
 

 
Hovinbekken østre trasé  – midtre del – bredde 8-10m. Anbefalt prinsipp for plassering og størrelse på dammer. 
 

 
Dam ved Ensjø torg har en størrelse på 6-700 m2, og danner et visuelt midtpunkt på det nye bydelstorget. 
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5.5 Nedre del av Hovinbekken, mot Hasle – Felles trase syd for Alnabanen 

For felles bekketrase for Hovinbekken i nedre del av prosjektområdet skal det tilstrebes å få etablert en 
bekkekanal inkl. grønne kantsoner med bredde 8-10m. Løsning på hver side av Ring 3 må tilpasses 
planer for gs-veier og lokalveier langs ringveien, men det er sterkt ønskelig at bekken også blir synlig 
for de som ferdes langs ring 3, og markerer lavpunktet i terrenget. 
 
Selmadammen skal etableres som visuelt midtpunkt ved torgområde ved Selma Ellefsens vei, og bidra 
til å skille trafikktorg og oppholdstorg/aktivitetssone. Størrelse på minimum 800m2 (inkl. grønn 
kantsone rundt dam). Vanndybde 2,5-3m i midtsone, grunt over den lukkede Hovinbekken. Hoveddel 
av oppholdssoner for torget skal tilstrebes plassert på nord og østside av dam (mest solrike deler), 
tilliggende bebyggelse bør etableres med utadvendt virksomhet og åpne fasader. 
 

 
Hovinbekken nedre del – bredde 8-10m. Anbefalt prinsipp for plassering og størrelse på dammer. 

 

  
Hovinbekken – eksempel på bekk med tilnærmet bredde 8-10m inkl. grønne kantsoner (15m inkl. gangvei) 
 
Det foreslås også etablert to mindre dammer/kulper med størrelse ca 100m2 på hver side av Ring 3, 
samt ca. 200m2 ved Gjenbrukstorg nord for Eikenga. Eksisterende rensedammer nord for 
Tennishallene bevares som i dag, men bekken trappes ned der det er parkeringsareal i dag. 
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5.6 Handlingsrom 

Eksakt plassering og utforming av bekketraseer og dammer må tilpasses når områdene kommer til 
regulering. Det er imidlertid viktig at følgende hovedprinsipper ivaretas: 
 

 Det skal være tilrettelagt slik at det er enkelt å vandre langs bekken hele veien, og følge denne 
som en visuelt sammenhengende streng som knytter sentrale byrom, torg og møteplasser 
sammen. 

 Det skal være trygt å ferdes langs bekken – både mhp. bekkeutforming og trafikkløsninger 
 Bekk skal utformes slik at omfang av gjerder kan minimeres (grunne kantsoner). 
 Det skal etableres vannspeil/dammer ved sentrale torg/grøntdrag med totalt areal som oppgitt 
 Minimum 50% av torgarealer bør ha sol mellom kl. 12:00 og 18:00 ved 1. mai/15. august, slik 

at dette blir attraktive og solrike oppholdsarealer. Åpenhet mot syd og vest er avgjørende slik 
at ikke høye bygg skyggelegger dammene i store deler av døgnet. 

 Stigningsforhold og stryk skal etableres slik at fisk kan vandre opp og nedover bekken. 
 Det skal tilrettelegges for at bekk inngår som del av et helhetlig fremtidig åpent lokalt 

flomveinett gjennom området. 
 
For anbefalt løsning er følgende forhold kritiske å ikke endre vesentlig på: 

 Plassering av kryssing undergang/bekk på tvers av Alnabanen/T-banen 
 Plassering av kryssing Ring 3 for Hovinbekken 
 Plassering av kryssing Ulvenveien for Hovinbekken 
 Plassering av kryssing Økernveien for Refstadbekken 
 Trasé for Refstadbekken ovenfor Økernveien 
 Det er også svært viktig at dammene ikke blir for små og dermed grunne 

 

5.7 Konflikt med potensielle kulturminner 

Figuren til høyre viser hvilke bygninger i 
området som er på gul liste over 
kulturminner på nåværende tidspunkt. 
 
Bekken kommer i alle alternativ nær 
bygget i Eikenga 31 (markert gult syd for 
Ring 3). Det antas imidlertid at det er 
«bølgetaket» på verkstedbygget som 
ligger mot T-banen som er verneverdig. 
 
Av andre potensielle bygg som er nevnt 
å vurderes å komme på gul liste er 
følgende: 
 
 Økernveien 145 (Økern senter) 

Høyblokk og paviljong? 
 Økernveien 147 (Nordal) 

Nord for Østre Aker vei, «bølgetak» 
 Daimyo-bygget i Selma Ellefsens vei 10 

Gammel høyblokk rett nord for Ring 3 eid av KLP 
 
Daimyo bygget berøres med nærføring av bekk i alle alternativ. VPOR har forutsatt at bygget blir 
revet og vist bekk og turvei der bygget står. Vist bekk i skisseprosjektet for alle alternativ er lagt på 
sydsiden av bygget. Det krever imidlertid riving av lavere bredt næringslokale tilhørende KLP (se 
bilde på neste side hvor nye bekk er illustrert med blå piler. 
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Flyfoto mot Økern sentrum sett fra syd – med utsnitt omtrent som kart på forrige side. 
 
Økern senter vil i alle alternativ få nærføring fra Refstadbekken og i alt. 1 også fra Hovinbekken. 
Bekken kan tilpasses slik at høyblokka kan stå, men ikke bygg mot Alnabanen og bølgete glasstak 
over senter delen.  
 
Det er kun alt. 1 som berører Økernveien 147. Bekken er plassert gjennom bygget i Alt. 1, men kan 
om nødvendig legges ut mot Østre Aker vei med noen terrengjusteringer, alternativt på nordsiden som 
skissert nedenfor. 
 

 
Ideskisse som viser hvordan Hovinbekken – trase Økern Blå eventuelt kan justeres på nordsiden av historisk 
industri-næringsbygg med betong-bølgetak i Økernveien 147.  
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Alternativ med bekk nord for Økernveien 147 medfører at bekken vil ligge forholdsvis dypt på en ca 
150m lang strekning fra T-banen og frem til nordenden av bygget. Bekken vil ligge ca 1-1,5m lavere 
en langsgående Turvei/sykkelvei D2/D3, før den ledes inn på vestsiden av bølgebygget.  
 
Bekken vil med denne plasseringen medføre terrenginngrep som vil komme i konflikt med en del 
tyngre tekniske føringer (E-kom, fjernvarme, VA-ledninger mv), og vil kunne medføre behov for 
kostnadskrevende ombygginger, evt at lukket strekning ved kryssing av Risløkkveien må forlenges 
noe for å unngå behov for omlegging av de tyngre anleggene. 
 
Fordelen med skissert løsning er imidlertid at man unngår behov for bygging av støttemurer og evt 
lukking av T-banelinje mellom Østre Aker vei og Risløkkveien – og at omlegging av VA-ledninger 
her kan utelates/reduseres. Alternativløsningen behøver ikke således å bli dyrere enn prosjektert 
løsning. 
 
Estetisk og byplanmessig har alternativet den fordelen at den følger turvei D2/D3 lengre, og at man vil 
kunne få til et attraktivt solrikt og vestvendt torgareal / gangstrøk med tilhørende bekk inn mot og 
foran den historiske bølgetakskonstruksjonen. I forhold til avskjæring av mindre flomavrenning i 
Risløkkveien vil også løsningen kunne ha en god funksjon, ev. kombinert med noe flomfordrøyning. 
 

5.8 Regulering/premisser for sikring av gjennomføring av planlagte åpne bekker 

Hverken VPOR for Løren/Økern, VPOR for Hasle eller VPOR for Haraldrud viser Hovinbekken og 
Refstadbekken i anbefalt trasé for gjenåpning. Det blir dermed svært viktig å gi private grunneiere de 
nødvendige premisser/rekkefølgekrav for å kunne gjennomføre hele det planlagte bekkeanlegget uten 
at det blir stående igjen delstrekninger som ikke lar seg gjennomføre før svært mange år har gått. 
Bekker/dammer og tilhørende torg og langsgående turvei bør være regulert til offentlige formål/ 
eierskap som sikrer drift av bekkene som vassdrag. 
 
Anbefalt strategi for regulering er som følger: 

 For øvre del av bekken på Risløkka (mellom Turvei D3 og Risløkkveien) må det en kommunal 
regulering av et smalt friområde til for å sikre offentlig tilgang til drift av bekken og en smal tursti 
langs bekken. Om nødvendig må areal erverves fra private grunneiere. 
 

 Videre anbefales det kommunal regulering av kritiske elementer som påvirker flere utbyggere og 
hvor de økonomiske interessene vil kunne gjøre det svært utfordrende å enes om regulering. 
Eksempel på dette er undergang under Alnabanen med bekk, samt gangbru over Ring 3 med 
ramper og langsgående bekk/turvei helt ned til Tennisdammen. På grunn av kort innbyrdes 
avstand mellom disse delstrekningene og potensielle interessekonflikter mellom ulike grunneiere 
på Økern syd anbefales også kommunal regulering mellom de to nevnte kritiske områdene. 
Alternativt kan disse strekningene inngå i privat områderegulering med offentlig styring av 
løsningsvalg gjennom premissdokument/rekkefølgekrav. Om nødvendig vil det kunne bli 
nødvendig å erverve areal fra private grunneiere hvis utvikling drar ut i tid. Det kan også bli 
aktuelt å regulere offentlig areal over privat kjeller/adkomst. 
 

 Gjennom Økern sentrum anbefales det at utbygger står for områderegulering som sikrer 
tilstrekkelig areal til offentlig anlegg som bekk, dammer/torg og langsgående turvei/fortau/ 
grøntanlegg (gjelder både Hovinbekken og Refstadbekken). Det må stilles krav f.eks. i form av et 
premissdokument som sikrer nødvendig areal og den ønskede kvaliteten på de offentlige arealene 
(herunder også kvalitet på bekkeløp). Over P-kjeller må det reguleres med offentlig areal over 
privat kjeller, og det må utarbeides avtaler som regulerer rettigheter, plikter, og økonomiske 
forhold knyttet til fremtidig drift og vedlikehold. 
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 For øvre del av Refstadbekken bør det vurderes om EBY kan regulere bekkeløp og tilhørende 
turvei og parkdrag samtidig med regulering av Hovinparken og Økern torgvei 6 mfl. Det anbefales 
i forkant av reguleringen å etablere et premissdokument som definerer arealbruk, høydeforløp, 
hydrauliske løsninger / flomløp, og avklaringer knyttet til teknisk infrastruktur.  
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6 Vannmengder / flom 
Det er i tegning nr. K-G-0021 og K-G-0022 vist forslag til dimensjonerende vannmengder for 
gjenåpning av Hovinbekken og Refstadbekken i henholdsvis Alternativ 1 og Alternativ 2/3. Dette er 
anbefalinger fra prosjekteringsgruppen som også er diskutert med VAV/BYM i forbindelse med 
skisseprosjektet, men som bør formaliseres nærmere av kommunen i forbindelse med senere 
beslutningsprosesser. Kostnadsoverslaget er imidlertid basert på de viste vannmengdene og vesentlige 
justeringer vil dermed også påvirke overslaget. 
 
Verdt å merke seg er at ingen av alternativene vil kunne gjenåpne bekkene i tilnærmet opprinnelig 
trasé eller opprinnelig lavtliggende grunnvannsmatet nivå. Bekkene vil i stor grad legges i 
«overflatenivå» og vil ikke nødvendigvis følge lavpunkter i terrenget. Dermed kan heller ikke bekkene 
benyttes som hovedflomveier for hele området, men må sees mer på som et verktøy for å bringe 
bekke-kvaliteter inn i byområder og for lokal overvannshåndtering for nærliggende og tilgrensende 
arealer. Dette er illustrert i tegning nr. K-G-0020 som viser bekkene sett sammen med dagens og 
fremtidig overflateavrenning. 
 
Uansett vil de gjenåpnede bekkene innebære en netto økning av kapasitet og fordrøyning i forhold til 
dagens lukkede løsninger, og vil slik sett være et viktig supplement i overvannshåndteringen lokalt. 
Som flomdemping har dette fungert godt for tilsvarende løsninger for Hovinbekken gjennom Ensjø. 
Det er imidlertid viktig å ha gode styrings-/overvåkings muligheter for en hydraulisk regulert bekk i 
overflaten. Da er det viktig også å sette av midler til vannføringsmåling/styring ved innløp til 
løsningen (dvs. ved overløp for Hovinbekken på Risløkka og ved overløp for Refstadbekken nederst i 
Hovinparken).  
 
På Ensjø/Teglverksdammen har en delvis hatt utfordringer med styring av de automatiske 
skyvespjeldventilene når en ikke samtidig ser hva reguleringen innebærer av konsekvens for 
vannføringen. Det må man lære av og heller legge inn mer i investeringskostnad som gir innsparinger 
på drift og større sikkerhet/kontroll i årevis etterpå. 
 
Nedenfor vises utdrag av NevinaRapport med overslagsmessig flomberegning for Hovinbekken 
oppstrøms Risløkka. Forventet årlig flom i dag er ca. 2,4 m3/s. Med en klimafaktor på 1,4 vil en 
fremtidig 200 års flom i vassdraget tilføre inntil 9,6 m3/s. Oppstrøms overvannsledning for bekken har 
imidlertid en dimensjon på 1400 mm og et gjennomsnittsfall over 560 meter på 4,3 ‰. Ledningen har 
en kapasitet på ca. 4 m3/s som tilsvarer et nedbørstilfelle på 20 år uten klimapåslag (5-10 år med 
klimapåslag). Frem til overløpet på Risløkka må dermed bekken dimensjoneres for ca. 4 m3/s. 
 

 
Utdrag enkel flomberegning NevinaRapport 
 
Gjennom utbyggingsområdet videreføres maks. 700 l/s av vannmengden i den gjenåpnede Hovin-
bekken. Dvs. en løsning med «flomkontroll». Overskytende vannmengde går i overløp til Hovinbekk 
kulverten som har god kapasitet. Uavhengig av dette må utbyggere sikre byggene sine i forhold til 200 
års nedbør/flom. 
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7 Oppdeling i utbyggingsetapper 
Opparbeidelse av bekk gjennom byområder avhenger i stor grad av følgende forhold: 
 

 Finansiering, herunder bykasse midler og/eller kontantbidrag/realytelser fra private utbyggere 
 Tilgang til arealer, herunder regulering og erverv eller utbyggingsavtaler med avståelse av 

grunn. 
 Gjennomføringstidspunkt for private utbygginger hvor grunnavståelse, realytelser og 

kontantbidrag er regulert (samt riving av eksist. bygningsmasse). 
 Gjennomføringstidspunkt for nærliggende VPOR tiltak som er naturlig å utføre samtidig 

(undergang under Alnabanen, GS-bro over ring 3, etc.) 
 Muligheter for midlertidige påslipp av bekkevann etter bygging av delstrekninger. 

 
I tillegg er det en rekke andre vesentlige forhold som vil kunne påvirke en utbyggingsrekkefølge, 
nevner bare kort her: 
 

 Stengeperioder på jernbane, T-bane, riksveier 
 Mulige tidspunkt for omlegging/nedtaking av tung teknisk infrastruktur 

(høyspentlinje/regionalnettskabler, hovedledninger for VA, hovedledninger for fjernvarme og 
hovedføringer for ekom kabelanlegg). 

 
Det er også viktig å være klar over at anleggsteknisk og kostnadsmessig er det viktig å ta de tunge og 
dype anleggene tidlig (f.eks. bekk i undergang under Alnabanen) slik at nærliggende grunnere anlegg 
kan bygges senere uten at en trenger å tenke på sikring ved undergraving av grunne anlegg. Ved tidlig 
å etablere en delstrekning med vann vil en også skape entusiasme og tro på de helhetlige løsningene 
som vil kreve mange år å bygge (minst 10 år). 
 
I tegning nr. K-Y-0021 og K-Y-0022 er det vist forslag til utbyggingsetapper for henholdsvis 
Alternativ 1 og Alternativ 2/3. Å gjette på fremtiden her er selvfølgelig beheftet med mange 
avhengigheter og usikkerheter, men det baserer seg på erfaring med tilsvarende prosesser for 
gjenåpning av Hovinbekken på stekningen Teglverksdammen – Ensjø torg i byggeperioden 2012-2020 
og med forberedende prosesser/prosjektering før det. 
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8 Kritiske punkter/anlegg/risiko 
 
Valgte løsninger i skisseprosjektet er basert på faglige vurderinger av hva som ansees som best 
gjennomførbare løsninger med den begrensede detaljkunnskap man har tilgang til på et tidlig stadie. 
I de nedenstående punkter er beskrevet spesielle usikkerheter som er avdekket ved utsjekk av 
løsningene. Dette er viktig informasjon for videre arbeider med å kvalitetssikre viste løsninger i senere 
prosjektfaser. Rekkefølgen på nedenstående punkter følger profileringen for alt. 1 og tar deretter 
tilsvarende for avvikende delstrekning for alt 2 og 3. 
 

8.1 Dyp kryssing Ring 3 (Rørpressing) 

 
Gjelder Alle alternativ 
Bekk Hovinbekken og Refstadbekken samlet 
Vannmengde Ca. maks. 1 200 l/s med begge bekker 
Overløp Mulig ca. 80 m oppstrøms kryssingen 
Største 
usikkerheter 

Nivå på berg med tanke på pressing. 
Nivå på teknisk infrastruktur som skal krysses (spesielt langsgående VA) 
Trasé/arealbruk på nordsiden av Ring 3 (kjøreadkomst og om høybygg skal beholdes) 
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8.2 Gangbru over Ring 3 – Tverrforbindelse Økern - Hasle 

Gangbru er nært knyttet til bekken og er derfor medtatt her. 
 

Gjelder Alle alternativ 
Bekk Muligheten for å kunne vandre langsetter Hovinbekken – med visuell kontakt 
Vannmengde - 
Overløp - 
Største 
usikkerheter 

Godkjenning av løsninger - Statens vegvesen 
Godkjenning av avvik for rampestigning (Fall ca 1:13,5 mot syd) 
Lange spenn over sterkt trafikkert vei (Ring 3) – anleggsmessig komplisert 
Evt. interngate langs østside av Ring 3 – høydemessig avklaring 
Anbefaler stålkonstruksjon for å kunne løfte bruplate på plass – kort monteringstid 
Tilgang til nødvendige arealer på begge sider (Flere grunneiere) 
Fasemessig utfordring – koordinering mot ubygging på begge sider av Ring 3 
Bør bygges før utbygging av nærområder – krever areal i byggetiden 
Fundamentplassering / peling – nærføring mot teknisk infrastruktur  
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8.3 Kryssing Alnabanen i ny undergang (over T-banen) 

 
Gjelder Alle alternativ 
Bekk Hovinbekken og Refstadbekken samlet eller bare Refstadbekken 
Vannmengde Ca. maks. 1 200 l/s med begge bekker, ca. maks. 300 l/s med kun Refstadbekken 
Overløp Risløkka (hovedoverløp Hovinbekken), Hovinparken (hovedoverløp Refstadbekken) 

Ev. ved Økernveien for Refstadbekken, ev. mindre overløp til 1200 OV langs Østre 
Aker vei tunnelen for Hovinbekken 

Største 
usikkerheter 

Konflikt med tosidig adkomst til P-kjeller Økern sentrum 
Konflikt med ønsket byggutnyttelse av areal hvor Økerndammen er plassert 
Konflikt med Bane Nor eiendom sine planer for bygg på sydside av Alnabanen 
Gjennomførbarhet/rekkefølge midlertidig omlegging Alnabanen 
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8.4 Bekkekonstruksjoner over P-kjeller gjennom Økern sentrum 

 
Gjelder Alle alternativ 
Bekk Hovinbekken og Refstadbekken samlet eller bare Refstadbekken 
Vannmengde Ca. maks. 1 100 l/s med begge bekker, ca. maks. 300 l/s med kun Refstadbekken 
Overløp Ingen, ev. mindre påslipp midlertidig til eksist. VA kulvert under Økern senter (500 

OV) hvis dette kan la seg gjøre uten å skade det bygningstekniske. 
Største 
usikkerheter 

Høyde på dekket og ev. oppstikkende konstruksjoner som må fjernes. 
Mulighet for å anlegge fall på bekken. 
Dimensjonering underliggende konstruksjon. 
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8.5 Grunn kryssing Ulvenveien vest (over vegtunneler) 

 
Gjelder Alle alternativ 
Bekk Refstadbekken 
Vannmengde Ca. maks. 200 l/s  
Overløp Nederst i Hovinparken til 1100OV (dagens kulvert for Refstadbekken). 

Ev. ved kryssing av Ulvenveien til 1200 OV (dagens kulvert for Refstadbekken). 
 

Største 
usikkerheter 

Konflikt med tak på veikulvert (Rampe Økerntunnellen). 
Konflikt med ønsket byggutnyttelse på nordsiden av bekken «NRK-tomt».  
Konflikt med ønsket byggutnyttelse av areal på tosider av Økernveien ifm. kryssing. 
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8.6 Overløp og kryssing under mye teknisk infrastruktur nederst i Hovinparken 

 
Gjelder Alle alternativ 
Bekk Refstadbekken 
Vannmengde Ca. maks. 200 l/s  
Overløp Nederst i Hovinparken til 1100OV (dagens kulvert for Refstadbekken). 
Største 
usikkerheter 

Hvor turvei D2 og adkomster plasseres. 
Det må presses under de tunge kabelføringsanleggene. Dette krever spuntgroper. 
Store fjernvarmeledninger begrenser plass til spuntgrop. 
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8.7 Grunn kryssing Ulvenveien midt (over vegtunneler og teknisk kulvert) 

Gjelder Hovedalternativ 1 – Økern blå 
Bekk Hovinbekken 
Vannmengde Ca. maks. 800-900 l/s 
Overløp Risløkka (hovedoverløp Hovinbekken til dagens kulvert). 

Ev. mindre midlertidig overløp til 800 SP i teknisk kulvert langs Østre Aker vei. 
Største 
usikkerheter 

Konflikt med tak på veikulvert (Østre Akervei) 
Konflikt med ønsket byggutnyttelse av areal ifm. Kryssing. 
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8.8 Oppfylling terreng ved T-bane (støttemur eller kulvert for T-bane) 

Gjelder Alternativ 1 – Økern blå, Alle alternativ frem til Risløkkdammen 
Bekk Hovinbekken 
Vannmengde Ca. maks. 800 l/s 
Overløp Risløkka (hovedoverløp Hovinbekken til dagens kulvert). 

Ev. mindre midlertidig overløp til 500 OV under T-banen. 
Største 
usikkerheter 

Utførelse mtp. Støttemur eller kulvert for T-Bane.  
- Alt 1: Kun bekk eller om Risløkkdammen kan realiseres.  
- Alt 2 og 3: Akvedukt eller bekk over kulverttak. 

Høy oppfylling (2-4m) medfører omlegging av eksisterende VA. Noe eksist anlegg 
blir liggende dypt. Oppfylling må delvis skjer med lette masser. 
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8.9 Bekke-konstruksjon under bro for Risløkkveien 

Gjelder Alle alternativ 
Bekk Hovinbekken 
Vannmengde Ca. maks. 750 l/s 
Overløp Risløkka (hovedoverløp Hovinbekken til dagens kulvert). 

 
Største 
usikkerheter 

Konflikt med trikkespor i anleggsfase.  
Kostbart å arbeide under bru  
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8.10 Innløpskonstruksjon med overløp til kulvert 

Gjelder Alle alternativ 
Bekk Hovinbekken 
Vannmengde Ca. maks 4 m3/s, Ca. maks. 700 l/s videreført åpent, resterende i overløp 
Overløp Hovedoverløp til Hovinbekkulverten 
Største 
usikkerheter 

Arbeider mot T-Bane ved bygging av bekk, støttemur og overløpsterskel  

 

 

 
 

 



 

 
 

 

 
Oslo kommune Bymiljøetaten  

 

 

Laget: SG  Oppdragsnr.: 5144755, Rapportnr.: NO-K-TFAG-RAP--001 
Sjekket: HRe  Rev.: C03 
Godkjent: THol  Side 43 av 57 

 

8.11 Økern syd – Turvei D2 undergang (lukket Hovinbekk i grunn fjelltunnel) 

Gjelder Alternativ 2 – Akveduktlinja og Alternativ 3 – Søndre Meander  
Bekk Hovinbekken 
Vannmengde Ca. maks. 800 l/s 
Overløp Risløkka (hovedoverløp Hovinbekken til dagens kulvert). 

Ev. overløp til kulvert ved STK dammen 
Største 
usikkerheter 

Konflikt med ønsket byggutnyttelse for flere av utbyggerene på Økern S mtp 
arealutnyttelse, avstand til bekken, avstandskrav til Hovinbekkulverten, STK 
dammen, Selmadammen og valg av trase for bekk.  
Senking av terreng mtp overdekning til Hovinbekkulverten. 
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8.12 Teknisk kryssing under Alnabanen (boring) og på ny GS-bru over Turvei D2 

Gjelder Alternativ 2 – Akveduktlinja og Alternativ 3 – Søndre Meander  
Bekk Hovinbekken 
Vannmengde Ca. maks. 800 l/s 
Overløp Risløkka (hovedoverløp Hovinbekken til dagens kulvert). 
Største 
usikkerheter 

Konfliktfare og usikkerheter rundt mye tung infrastruktur ifm bekketrase: 
- 400 VL (omlegges) 
- Høyspent Statnett og Telenor i bakken mtp G/S bru med bekk.  
- Nedtaking og kabling av eksisterende høyspentlinje 

Boring/pressing under Alnabanen for bekk. 
Konflikt med Bane Nor eiendom sine planer for bygg på sydside av Alnabanen. 
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8.13 Kryssing over Ulvenveien på ny GS bru/akvedukt 

Gjelder Alternativ 2 – Akveduktlinja og Alternativ 3 – Søndre Meander  
Bekk Hovinbekken 
Vannmengde Ca. maks. 800 l/s 
Overløp Risløkka (hovedoverløp Hovinbekken til dagens kulvert). 
Største 
usikkerheter 

Konflikt med ønsket byggutnyttelse for utbyggere mtp Solbergdammen. 
Konflikt med teknisk infrastruktur som må legges om. (VA, FV og Telenor kanal) 
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8.14 Kryssing Østre Aker vei i eller ved siden av ny undergang 

Gjelder Alternativ 2 – Akveduktlinja og Alternativ 3 – Søndre Meander  
Bekk Hovinbekken 
Vannmengde Ca. maks. 800 l/s 
Overløp Risløkka (hovedoverløp Hovinbekken til dagens kulvert). 
Største 
usikkerheter 

Konflikt med ønsket byggutnyttelse for utbyggere mtp Solbergdammen. 
Konflikt med teknisk infrastruktur som må legges om. (VA, FV og Telenor kanal) 
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8.15 Kryssing under Risløkkveien og over T-banen 

Gjelder Alternativ 2 – Akveduktlinja og Alternativ 3 – Søndre Meander  
Bekk Hovinbekken 
Vannmengde Ca. maks. 800 l/s 
Overløp Risløkka (hovedoverløp Hovinbekken til dagens kulvert). 
Største 
usikkerheter 

Konflikt med teknisk infrastruktur, mulig omlegging. (VA, IKT og Telenor kanal) 
Akvedukt eller bekk over T-banen mtp støttemur eller lukking 
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8.16 Større nærliggende infrastruktur omlegginger/tiltak 

I nedenstående punkter er noen større nærliggende tiltak på teknisk infrastruktur trukket frem. Første 
punkt gjelder tiltak nær elve-alternativ 2 og 3 mens de to siste punktene er omlegginger nødvendige 
for å fremføre Hovinbekken.  
 

8.16.1  Nedtaking 47 kV høyspent og utskifting 400 vannledning ved undergang Turvei D2 

Nedtaking og kabling av 47 kV høyspentlinjen Tonsen-Ulven er et VPOR tiltak. Eksist. høyspentlinje 
skal tas ned og kables fra dagens endemast rett nord for Alnabanen ved Turvei D2 undergangen og 
helt til Ulven transformatorstasjon. Parallelt med høyspentlinjen planlegger VAV å skifte ut en over 
100 år gammel 400 mm hovedvannledning. 
 
Både høyspentkabler og 400 mm vannledning må krysse Alnabanen rett på vestsiden av Turvei D2 
undergangen, dvs. i samme område som Hovinbekken må krysse i Alt. 3 (se figur i pkt. 8.12). Dette er 
tunge og arealkrevende anlegg som driftsmessig også er samfunnskritisk. 
 
I forhold til kabelanlegg og vannledning vil det derfor være en stor fordel om Alt. 1 velges for 
Hovinbekken, alternativt Alt. 2. 
 

8.16.2  Omlegging med 600/800 spillvannsledning langs T-banen fra Østre Aker vei mot Risløkka 

VAV har i dag en 600 mm spillvannsledning som ligger langs T-banen fra Risløkka ned mot Økern. 
For at Hovinbekken skal kunne anlegges langs T-banen på den samme strekningen må ledningen 
legges om og legges delvis under langsgående Turvei. Totalt er det forutsatt at det legges ny 800 mm 
spillvannsledning i en strekning på ca. 325 m. Ledningen krysser Risløkkveien i en presset/ løsning og 
tilknyttes eksist. ledning som føres til teknisk kulvert langs Østre Aker vei. 
 
Det er også forutsatt å koble ut et større kumsett nederst mot T-banen nedenfor Risløkkveien. Dette 
bør vurderes nærmere nå trasé for Hovinbekken er valgt. 
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8.16.3  Omlegging viktig Telenor kabeltrasé langs Turvei D3 på Risløkka 

På sydsiden av T-banen øst for Risløkkveien har Telenor en stor og viktig sentral. Føringer ut fra 
denne må påregnes å være kostbare å flytte på. Telenor er i imidlertid i en omleggingsfase fra kobber 
til fiber som estimeres å pågå frem til ca. 2025. Bekken må tilpasses slik at den ikke kommer i konflikt 
med føring på tvers av T-banen og på tvers av ny bekk. Langs Turvei D3 er det imidlertid ikke mulig å 
opprettholde Telenor-traseen slik den ligger i dag. Omfang av den aktuelle traseen må sjekkes ut og 
det må sjekkes ut om det er mulig å flytte på traseen uten å koble ut kablene. 
 
På deler av samme strekning har også TDC og Broadnet kabelanlegg av ukjent omfang. Disse må også 
sjekkes ut og ivaretas. 
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9 Diskusjon fordeler/ulemper/gjennomførbarhet 
I nedenstående tabell oppsummeres fordeler, ulemper og gjennomføringsrisiko for de 3 alternativene 
hver for seg. 
 
Fordeler Ulemper Gjennomførbarhet 
Alternativ 1 – Økern blå  (Risiko) 
Bekk går innom flere sentrale torg og 
møteplasser 

Trang føring over eksisterende 
Østre Aker vei kulvert  

Færre avhengigheter mhp. 
gjennomføring av dyre 
infrastrukturtiltak  

Hyggeligere, enklere og mer logisk 
vandringsrute langs bekken med 
mindre støy- og trafikkbelastning. 

Forholdsvis lang føring (750m) 
uten direkte tilkobling mot 
eksisterende bekkekulvert for 
Hovinbekken, forutsetter mer 
koordinert gjennomføring. 

Gjelder bl.a. lukking av 
Grorudbanen T, ny kryssing 
under ØA-vei, akvedukt over 
Ulvenveien, akvedukt over 
Turvei D2 m.fl. 

Bekk med sidearealer vil kunne fange 
opp lokalt flomvann og bidra til 
bedret flomsikring av Økernområdet 
forbi T-banen, Østre Aker vei, og 
Alnabanen  

Føring over eksisterende P-
kjeller for Økern senter –vil 
kunne gi utfordringer knyttet til 
grensesnitt mot eksisterende 
konstruksjoner / bæring + 
juridisk ansvar mhp. drift. 
Eierforhold til areal på overflaten 
må avklares. I grunnen eier 
uansett Økern sentrum. 

Berører færre tomteeiere vil gi 
færre avhengigheter – enklere å 
koordinere gjennomføring og 
unngå showstoppere 

Mindre komplisert kryssing av 
Grorudbanen-T over eksisterende 
lukket strekning fremfor avhengighet 
av ny kulvert 

Bekk og dam over eksisterende 
kulvert for Grorudbanen-T – 
utfordring mhp. belastning/drift 

Hvis Økernveien 147 defineres 
som bevaringsverdig (gul liste, 
ønsket fra Byantikvaren), må 
planlagt trasé endres og sjekkes 
ut, men bekk forbi bygget 
vurderes å være gjennomførbart 
(både på nordsiden, sydsiden og 
ev. gjennom bygget) 

Større mulighet for å koble på 
overvann fra Økern nord området. 

Ingen mulighet for å koble på 
overvann fra Økern øst 

 

Gunstigere kryssing over Østre Aker 
vei over eksisterende lukket strekning 

  

Sammenkobling mellom 
Refstadbekken og Hovinbekken 
lengre opp – gir lengre samkjøring og 
kun en kryssing av Alnabanen 

  

Bedre plass til høyspent nedtaking og 
ny 400 vannledning ved 
Alnabanen/Turvei D2 

  

Kortere strekning med forsiktig 
sprengning/pigging hvor lukket 
Hovinbekk går i bergtunnel med liten 
overdekning (på sydside Alnabanen) 

  

Unngå akveduktløsninger –unaturlig 
at bekk går over veier 

  

Færre dykkede veikryssinger som vil 
kunne medføre driftsutfordringer 
mhp sedimentavsetning 
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Fordeler Ulemper Gjennomførbarhet 
Alternativ 2 – Akvedukt linja  (Risiko) 
Hever kvaliteten av turvei langs 
Alnabanen 

Komplisert kryssing over 
Grorudbanen-T forutsetter ny 
lukket strekning over T-banen 

Flere avhengigheter mhp. 
gjennomføring av dyre 
infrastrukturtiltak 

Bekk følger i større grad eksisterende 
bekkekulvert for Hovinbekken, vil 
kunne være enklere å dele opp 
utbygging i etapper. 

Mer støy og økt 
trafikkpåvirkning langs bekk 

Gjelder bl.a. lukking av 
Grorudbanen T, ny kryssing 
under ØA-vei, akvedukt over 
Ulvenveien, akvedukt over 
Turvei D2 m.fl. 

Hovinbekken ligger nærmere 
opprinnelig historisk bekketrase. 

Ny kryssing under Østre Aker 
vei forutsetter omfattende 
byggetiltak for ØA-vei med 
underganger/bruer 

Berører flere tomteeiere vil 
kunne gi avhengigheter mhp 
gjennomføring – større risiko for 
showstoppere 

Noe bedre plass til høyspent 
nedtaking og ny 400 vannledning ved 
Alnabanen/Turvei D2 enn alt. 3, men 
dårligere enn alt. 1. 

Flere dykkede strekninger som 
vil kunne medføre drifts-
utfordringer mhp 
sedimentavsetning 
(Risløkkveien, Østre Aker vei og 
Parallellgata). 

Kan «miste» Hovinbekken hvis 
det blir dykker og undergang 
under Østre Aker vei 

 

Kortere strekning med forsiktig 
sprengning/pigging hvor lukket 
Hovinbekk går i bergtunnel med liten 
overdekning (på sydside Alnabanen) 

Lengre separat føring for 
Refstadbekken 

 

Større mulighet for å koble på 
overvann fra Økern øst området. 

Ingen mulighet for å koble på 
overvann fra Økern nord 

 

Sammenkobling mellom 
Refstadbekken og Hovinbekken før 
kryssing av Alnabanen – gir kun en 
kryssing av Alnabanen 

Lengre føring langs Alnabanen – 
mindre trivelig estetisk miljø – 
vanskeligere å få etablert trær 
langs bekken pga nærføring med 
kontaktledninger mv. 

 

 Avhengighet av dispensasjon fra 
BaneNor infrastruktur mhp. 
bygging av bekk innenfor 
byggeforbudsområde. 

 

 

 

 

Føring over eksisterende P-
kjeller for Økern senter (kun for 
Refstadbekken) –vil kunne gi 
utfordringer knyttet til 
grensesnitt mot eksisterende 
konstruksjoner / bæring + 
juridisk ansvar mhp. drift.  

 

 

 

 

 

 

Bekk (kun Refstadbekken) og 
dam over eksisterende kulvert 
for Grorudbanen-T – utfordring 
mhp. belastning/drift 
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Fordeler Ulemper Gjennomførbarhet 
Alternativ 3 – Søndre 
Meander 

 (Risiko) 

Hever kvaliteten av turvei langs 
Alnabanen 

Komplisert kryssing over 
Grorudbanen-T forutsetter ny 
lukket strekning over T-banen 

Flere avhengigheter mhp. 
gjennomføring av dyre 
infrastrukturtiltak 

Bekk følger i større grad eksisterende 
bekkekulvert for Hovinbekken, vil 
kunne være enklere å dele opp 
utbygging i etapper. 

Mer støy og økt 
trafikkpåvirkning langs bekk 

Gjelder bl.a. lukking av 
Grorudbanen T, akvedukt over 
Ulvenveien, akvedukt over 
Turvei D2 med ramper 

Hovinbekken ligger nærmere 
opprinnelig historisk bekketrase. 

Trangt for høyspent nedtaking og 
ny 400 vannledning ved 
Alnabanen/Turvei D2 

Hvis det ikke blir plass til både 
bekk og høyspent, vil høyspent 
nedtaking måtte utgå 

Hever kvaliteten av gangstrøk 
gjennom Økern syd og starten på 
parkdrag lans Turvei D2 (syd Økern 
park) 

Lang strekning med forsiktig 
sprengning/pigging hvor lukket 
Hovinbekk går i bergtunnel med 
liten overdekning 

Berører flere tomteeiere vil 
kunne gi avhengigheter mhp 
gjennomføring – større risiko for 
showstoppere 

Større mulighet for å koble på 
overvann fra Økern øst området. 

Ingen mulighet for å koble på 
overvann fra Økern nord 

 

Mindre bekk (kun Refstadbekken) og 
mindre dam over eksisterende kulvert 
for Grorudbanen-T – utfordring mhp. 
belastning/drift 

To kompliserte kryssinger av 
Alnabanen (for Refstadbekken 
og Hovinbekken). «Mister» 
Hovinbekken ved kryssing av 
Alnabanen. Større omveier for de 
som har behov for universell 
utforming. 

 

 Mindre trivelig kryssing av Østre 
Aker vei der bekken ligger 
oppunder bruplata. 

 

 To punkter hvor Bane Nor 
Eiendom mister areal til bekker. 

 

 Lengre separat føring for 
Refstadbekken 

 

 Lengre føring langs Alnabanen – 
mindre trivelig estetisk miljø – 
vanskeligere å få etablert trær 
langs bekken pga nærføring med 
kontaktledninger mv. 

 

 Avhengighet av dispensasjon fra 
BaneNor infrastruktur mhp. 
bygging av bekk innenfor 
byggeforbudsområde. 

 

 Føring over eksisterende P-
kjeller for Økern senter (kun for 
Refstadbekken) –vil kunne gi 
utfordringer knyttet til 
grensesnitt mot eksisterende 
konstruksjoner / bæring + 
juridisk ansvar mhp. drift.  
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10 Anbefaling alternativ og gjennomføringsstrategi 

10.1 Anbefaling 

Prosjekteringsgruppen anbefaler ut fra overstående vurderinger at løsningsalternativ 1 «Økern Blå» 
legges til grunn for videre planlegging og prosjektering.  

 
Hovedmomenter for anbefaling av bekketrase alternativ 1 – Økern Blå : 

 Alternativet gir den triveligste vandringsruten langs bekken, der denne vil kunne gå innom 
sentrale torg og møteplasser, og hvor det er naturlig å ha aktive fasader mot bekkerommet. 

 Bekken føres i hovedtrekk gjennom områder lite preget av trafikk og støy.  
 Bekken vil med skissert trase kunne bli en viktig identitetsbærer for nye Økern sentrum. 
 Sammenkobling mellom Hovinbekken og Refstadbekken høyt oppe i det nye åpne vassdraget. 
 Enklere å koordinere gjennomføring med kun en sentral tiltakshaver på nordsiden av 

Alnabanen 
 Behov for færre store og kostbare konstruksjoner: bruer, underganger/kulverter og støttemurer 

knyttet til tilgrensende vei-, jernbane-, og T-bane tiltak. Gjelder blant annet at man ikke er 
avhengig av bygging av T-banekulvert ved Risløkkveien og akvedukter over Ulvenveien / 
Turvei D2. 

 Redusert kostnadsrisiko pga at traseen er mer uavhengig av jernbanen 
 Mindre avhengig av gjennomføring av store tekniske infrastrukturtiltak, f.eks omlegging av 

høyspentanlegg, sikring av bekk i fjelltunnel etc. 
 Rimeligere alternativ, ca 50 mill. lavere forventet prosjektkostnad for de bekkerettede 

tiltakene.  
 I tillegg unngår man avhengighet av kostbare konstruksjoner som ikke er tatt med i VPOR-

tiltaksliste for Løren-Økern, Haraldrud og Hasle. Gjelder i første rekke for 3 stk gs-bruer på 
nordsiden av Alnabanen. 

 Alternativet forutsetter kun en kryssing av Alnabanen (for både Hovinbekken og 
Refstadbekken) – på et sted hvor det er fysisk mulig med omlegging av banen midlertidig. 

 Mindre risiko knyttet til grunnforhold. 
 Redusert usikkerhet knyttet til godkjenning av tiltak fra BaneNor Infrastruktur innenfor 

byggeforbudssone langs jernbanen (usikkerhet gjelder traseer som går langs Alnabanen) 
 Unngå usikkerhet/fremdriftavhengighet knyttet til ombygging av Østre Aker vei til miljøgate / 

aveny ref. VPOR Haraldrud. 
 Økern Blå vurderes å være det alternativet som det er mest sannsynlig å kunne gjennomføre 

innen en 10-15 års tidshorisont. 
 Et mer jevnt fall på bekken og færre dype dykkede kryssinger gir redusert risiko knyttet til 

utførelse og fremtidig drift av åpen bekkestrekning. 
 

10.2 Gjennomføringsstrategi 

Erfaring fra den ca 1,5 km lange bekkeåpningen av Hovinbekken gjennom Ensjø har lært oss at det er 
viktig å tidlig etablere en strategi for hvordan man kan få åpnet bekkeløpet. Det bør avklares tidlig hva 
som kan være mulige «showstoppere», slik at man kan få avklart både arealbehov, tekniske løsninger, 
avtaler, regulering og finansiering for å muliggjøre gjennomføring av tiltaket på viktige og kritiske 
punkter. De vanskeligste kryssingene og passasjene bør fortrinnsvis tas tidlig. Og så må man enkelte 
steder være villig til å gjennomføre midlertidige tiltak for å kunne sikre kontinuerlig vannføring og en 
sammenhengende vandringsled gjennom et område som er under transformasjon. 
 
Det vurderes også å være viktig å få gjennomført bekkeåpningstiltak forholdsvis tidlig i en transforma-
sjonsprosess for at bekken da vil kunne bli en identitetsbærer for det nye byutviklingsområdet. Bekken 
skal kunne bistå til å gi bydelen nye positive kvaliteter som gjør det attraktivt å bo og etablere seg i 
området, samt bidra til å sette en kvalitetsstandard for videre planlegging og utbygging.  
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Det bør tilstrebes å ha en såpass stram fremdrift at det er mulig å holde en tilnærmet kontinuerlig 
planleggings- og utbyggingsfase med en stabil prosjekt- og prosjekteringsledelse. En plan- og 
gjennomføringsperiode på 10-(15) år bør kunne være mulig dersom alle aktører prioriterer bekken.  
Dette er teknisk kompliserte anlegg som krever samhandling mellom mange private og offentlige 
aktører, og det er således viktig å ha med seg en ledelse som over lang tid kan passe på at alle 
tilgrensende planer og entrepriser tilpasser seg de helhetlige løsningene for bekken. Blir det lengre 
perioder uten planlegging og bygging vil man lett få mange bemanningsbytter, og det vil kunne bli 
vanskelig å få det det «plantrykket» som er nødvendig for å kunne sikre gjennomføring av tiltaket. Det 
er viktig å ha stabile «damvoktere» som har god teknisk oversikt, og som både kan passe på og følge 
opp alle tilgrensende planer og som sikrer kontinuitet i løsningene som bygges. 

 
 
Strategi for gjennomføring av Hovinbekken – alternativ Økern Blå : 
 
Vi har satt opp en punktliste for strategigrep som vi anbefaler for å sikre gjennomføringen av tiltaket: 
 
Hovedprinsippet er at man tidlig bør sikre vannuttak med flomsikring fra dagens bekkeløp, samt 
gjennomføre tunge, dype, og kompliserte tiltak/kryssinger tidlig. Man må få kontroll med potensielle 
showstoppere, og bygge anlegg som krever god plass for å kunne sikre rasjonell gjennomføring. 
Underganger for gangvei/bekk under Alnabanen, kryssing av Ring-3 med bru/rørpressing, samt 
kryssinger av T-bane og Østre Aker vei er kritiske anlegg som det er ønskelig å få gjennomført tidlig. 
 
Planstrategi / arealoversikt for gjenåpning av alternativ 1 Økern Blå er vist på tegning K-Y-0021. 
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10.2.1  Risløkka – start for gjenåpning av Hovinbekken ved Økern – Fase 1 

Det anbefales å starte øverst ved Risløkka for å sikre innløpet mot den nye gjenåpnede bekken, samt 
sikre flomoverløp mot Hovinbekkulverten. Dette skal sikre en styrt og kontrollert vannmengde for 
videreføring mot Økern – slik at man får kontroll på utgangshøyder for videre planlegging av den åpne 
bekken. 
 

     
 

10.2.2  Kryssing under Alnabanen – Ny tverrforbindelse med bekk – Fase 2 

Den nye kryssingen under Alnabanen er et stort og tungt infrastrukturtiltak som krever koordinering 
mellom mange private utbyggere, offentlige etater og virksomheter. Løsning og arealbruk vil gi 
premisser for flere ulike utbyggingsområder som er under utvikling, og der tidlig løsningsavklaring 
således er viktig da prosjektet vil gi premisser og viktige grensesnitt for tilgrensende 
utbyggingsområder.  
 
Dette tiltaket vurderes å være et helt sentralt og avgjørende element i forhold til å kunne etablere en 
attraktiv bekkeløsning og vandringsled fra Risløkka via Økern sentrum mot Hasle. Bekk og undergang 
vil også kunne bidra til å sikre en trygg flomvei ut fra Økern senter området, og kunne ta imot 
overvann (åpent og fordrøyd) fra tilgrensende ubyggingsprosjekter  
 
I tillegg vil det være viktig å ha ledig areal for midlertidig omlegging av Alnabanen i byggeperioden 
for undergangen – derfor er det særdeles viktig at den kommer tidlig. 
 

     
 

10.2.3  Øvre del av Refstadbekken – Fase 3 

Øvre del av Refstadbekken er forholdsvis uavhengig av utbyggingen for Hovinbekken lengre ned, og 
fremdrift kan tilpasses når tilgrensende arealer kommer for utbygging. Foreløpige signaler tilsier at 
dette kan være en tomt som utvikles tidlig, spesielt hvis den blir valgt for etablering av nytt NRK-
hovedkontor/studio. Åpning av bekken har imidlertid begrenset verdi før overvann fra Refstadområdet 
samles og gjenåpnes gjennom Økern torg området (VPOR Økern -Hovinparken) og kan forsyne 
bekken med et jevnt tilsig av overvann.  
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I området oppstrøms kryssing av Ulvenveien vurderes det å være relativt enkelt å etablere et påslipps-
punkt der bekkevannet kan sendes til eksisterende bekkekulvert for Refstadbekken. Videre påkobling 
under Ulvenveien og ned mot Økern senter kobles på når dette området er ferdig utviklet. 
 

    
 

10.2.4  Hovinbekken nedre del – kryssing av Ring-3 og tilkobling til bekk ved Eikenga – Fase 4 

Kryssing av Ring 3 både for gangbru og bekk er også et stort og tungt infrastrukturtiltak som krever 
koordinering mellom mange private utbyggere, offentlige etater og virksomheter. Løsning og 
arealbruk vil gi premisser for flere ulike utbyggingsområder som er under utvikling, og der tidlig 
løsningsavklaring således er viktig. Gangbrua vil bli en viktig gangforbindelse for å sikre god kontakt 
mellom Økernområdet og Hasle / Valle-Hovin, og bør fortrinnsvis være på plass når nærliggende 
arealer på Økern/Ulven bygges ut med boliger. 
 
Det vil bli trangt og utfordrende å bygge gangbru og dyp dykket rørkryssing når tilliggende områder 
på begge sider av Ring 3 er ferdig utbygd. Det anbefales således å prosjektere og bygge disse tunge 
konstruksjonene tidlig. Mellomliggende åpne bekkestrekninger kan ferdigstilles samtidig med, eller 
like i etterkant av at de private utbyggingsfeltene ferdigstilles. 
 
Dersom denne strekningen ferdigstilles før bekkestrekningene lenger opp, så kan evt. noe bekkevann 
pumpes opp fra underliggende bekkekulvert, evt. hentes lenger opp i Hovinbekkulverten og føres via 
en mindre ledning (f.eks Ø=250) som etableres inne i kulverten og løfter vannet opp til overflaten ved 
planlagt vannspeil i Selmadammen. 
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10.2.5  Hovinbekken midtre del – Risløkka/Ulvenveien/Økern senter - Refstadbekken syd – Fase 5 

Bygging av bekkeløsning for Økern sentrum området må tilpasses fremdrift for tilgrensende bolig og 
næringsutvikling.  Det bør vurderes evt midlertidige rørføringer gjennom området, slik at et helhetlig 
strømningsløp for bekken blir etabler før alle delstrekninger er ferdig. Fremdrift avklares i nært 
samråd mellom Oslo kommune og tomteutviklere.  
 
Det bør vurderes rekkefølgekrav i regulering som sikrer en tidlig/suksessiv ferdigstillelse. Tidlig 
bygging av bekken medfører at utbyggernes overvannsløsninger kan føres åpent ut i bekken fremfor til 
lukkede kammer og fordrøyningsløsninger med tilknytning til OV-rør. Dersom det først gis rett til 
midlertidig tilknytning til offentlig nett, så er erfaringen at man normalt ikke får dette overvannet 
knyttet til åpne systemer senere. Helhetlige åpne systemer forutsetter at bekk/kanal bygges først. 
 
Da dette er et stort tomteområde må man kunne forvente at en planlegging og helhetlig utbygging vil 
kunne strekke seg over en tidsperiode på 10-15 år. 
 

    
 

De to kryssingene av Ulvenveien bør prosjekteres og bygges tidlig (sammen med fase 2/3), da disse 
kryssingene vil gi viktige premisser for høyder og løsninger for tilgrensende åpne bekkestrekninger. 
Det vil trolig bli behov for midlertidige omlegginger av kjørearealer under bygging av disse nye 
kulvertene/rør, og derfor anbefales det at disse bygges før tilgrensende tomter utvikles.  
 
Deler av strekning på Økern vil trolig måtte bygges over eksisterende P-kjellere. Her vil vi anbefale at 
utbygger gjennomfører byggingen av tiltaket (bekkketrau) over egen P-kjeller som en realytelse, for å 
sikre grensesnitt mellom eksisterende bærekonstruksjoner, ny bekkekanal samt øvrig opparbeidelse 
oppe på lokk ivaretas som en helhetlig løsning. 
 


