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Kommuneplan 2015 - Oslo mot 2030 

• Hovinbyen potensial 

for 27 000 boliger  

og 2,5 mill. m2 

næringsareal 

 

• Strategisk plan, 

revidert potensiale:  

30 000 – 40 000 

boliger 

 



Planprosessen 

• Varsel om oppstart desember 2014 

• Nordisk plan- og idékonkurranse oktober 2014 – mars 

2015: Fremtidsbilder for Hovinbyen 

• Medvirkningsprosesser februar – mars 2015 

• Internasjonal konferanse mars 2015 

• Høring februar – mars 2016 

• Oversendes politisk behandling sommeren 2016  

 

 



Økern – et 

framtidig 

(miljøvennlig 

bysentrum) 



Planlegging på delområdenivå 



Hensikt med 

planen  

• Oppfølging av 

kommuneplanen 

• Politisk forankret 

fremtidsvisjon 

• Strategisk plan, 

inkludert planprogram 

etter plan- og 

bygningsloven (som 

Fjordbyplanen) 

• Overordnet rammeverk 

for videre planlegging 

Helsfyr-Bryn 

Ulvensplitten 



Foreløpig hovedgrep 



Anbefalt 

konsept i 

KVU-

Oslonavet 



Utfordring i planprosessen 

Mangfold av planer og politiske føringer som påvirker areal- 

og transportutviklingen i området. 

+++ 



Vi ønsket å: 

• Sikre samtidig planlegging av arealbruk og 

transportsystem.  

• Samarbeid  mellom statlige-, regionale og kommunale 

aktører. 

• Sikre oppnåelse av overordnede målsettinger som 

nullvekstmålet. 

 



Utlysning av konsulentoppdrag: 

• Systematisering av relevante 

planer og politiske føringer.  

• Hva mangler for å muliggjøre 

samtidighet i areal- og 

transportplanleggingen?  

• Er de sentrale reiserelasjonene 

dekket av planene?  

• Er det motstrid i føringene fra de 

ulike planene? 

• Hvordan er de ulike planene 

avhengig av hverandre for å bli 

gjennomført?  

• Hvordan bør de ulike planene 

prioriteres over tid? 

Rambøll og To 

romturister AS ble 

valgt som 

konsulenter 

 



Innsamling og systematisering av alle 

relevante planer og føringer 



Analyse av enklaver 

• Avgrensning/barriere 

• Bebyggelsesstruktur/ 

kulturhistorie 

• Eiendomsstruktur  

• Innsendte planer  

• Transformasjons-

potensiale 

 Transformasjonspotensiale: 

Eksempel: 



Oppsummering av 

transformasjonspotensiale 

i enklavene delt i tidsrom 

og potensial 



Nettverk er delt i tiltak 

• Transporttiltak 

• Tiltak som omhandler 

gang- og 

sykkelinfrastruktur  

• Øvrige tiltak 



Tiltak 

Eksempel: Trikk Majorstua-Bryn 
.  

 

 
 

Avvik/motstrid: I trikkeprogrammet – «trikkens rolle» - er denne trikkelinja beskrevet kun 

til Helsfyr, med mulig forlengelse til Bryn ved behov. KVU Oslo-Navet har 2023 som år for 

ferdigstilling (ID-T03-A), mens M2016 forutsetter at trikkelinjen er ferdig innen 2029 (ID-

T03-B). 

Avhengigheter: Tiltaket er avhengig av noen investeringer i trikkesystemet i Oslo, 

deriblant innkjøp av nye/flere trikker. Denne trikkelinja er ment å erstatte dagens busslinje 

20 på strekningen.  



Tiltak 

Kart viser transformasjonspotensialet, 

dagens nettverk og planlagte tiltak, i dette 

eksempelet planlagte trikkelinjer. 

 



Enklaveatlas 

Avhengigheter og motstrid 



Prioriteringer? 


