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Byrom & utearealer 

Konferanse 16. juni 2011 
 

Strategisk planarbeid – eksempler fra Oslo 
 

 

Målfrid Nyrnes 



Felleskapsanlegg 
i byveven 





 

Plantyper og strategier 

• Formelle planer –  

fra de overordnede til de lokale og detaljerte 

eks: KDP t+m og KDP blågrønn struktur 

rammestyrende 

• Konkrete kvalitetskrav for utvikling av byrom 

eks: Bjørvika – initiere kvalitet 

• Veiledende planer – initiere prosesser 

eks: prinsipplan for offentlig rom Ensjø, Breivoll 

• Mulighetsstudier med mer 

eks: events, pilotprosjekter, arbeidsmetoder.. 

- for å utforske og utvikle potensialer 

 



• plankart i fire deler 

• planrapport med 

bestemmelser  

og retningslinjer 

 



 

 



I område for etablering av 

torg/møteplass ved byutvikling 

 
stilles krav til torg og 

møteplasser for nye 

utbyggingsprosjekter 

 

 

 

Arealet skal være minst 5% 

av utbyggingsprosjektets 

gulvareal. 





 



Oppbygging av planen 



• Gjennomgående 

Havnepromenade fra øst 

til vest langs sjøfronten  

 

• Allmenningene skal 

knyttes til den 

eksisterende byveven 

sammen med de nye 

utviklingsområdene,  for å 

sikre gode forbindelser for 

alle brukergrupper 

uavhengig av 

funksjonsnivå. 

Fjordbyplanen  

 



Festningsallmenningen   

Operaallmenningen  

Akerselvallmenningen Stasjonsallmenningen

Bispekilen 

Kongsbakken 

Loallmenningen 

Bjørvikas syv allmenninger 



Akerselvallmenningen ved Akerselvas 

utløp 
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Havnepromenaden sett fra Sørenga 

Ill.: Sørenga Utvikling KS 



”Slow time”: a curatorial vision for 

Bjørvika 



Stasjonsallmenningen - åpnet 9. april 2011 











Veiledende prinsipplan for det offentlige rom 

på Ensjø 

• Del av satsningen 

”Fra bilby til boligby” 

• Komplekst område 

med over hundre 

enkelteiendommer 

• La grunnlag for 

utbyggingsavtaler 

• Vedtatt 2006 



Veiledende prinsipplan for det offentlige rom 

på Ensjø 

• Gatestruktur og kvalitet 

• Blågrønn struktur og kvalitet 

• Bekkeåpning og 

overvannshåndtering 

• Torg og møteplasser 

• Prinsipp for gangsystem og 

beplantning 

• Verktøy for videre arbeid med 

reguleringsplaner og 

byggesaker 











Dagens møteplass på Breivoll. Hvordan blir den neste? 





 







Utviklingsområder rundt Breivoll i forhold til 

gangnett / offentlige rom 



Fremtidens Breivoll? 

Bilde av Chiswick Business Park, London, manipulert inn i Breivollsituasjon 

Årvollåsen Romsås / 

Røverkollen 





• I fem byutviklingsområder utvikles 
korridoren bymessig, med blågrønn 
struktur som viktig premiss for utviklingen 

KDP Alna 

miljøpark 

Overordnet 

plangrep 



  Hovedinnhold: 

 

• Sikring og synliggjøring av utløpet til 
viktige sidebekker 



 

DÅRLIG AREALUTNYTTELSE MED ORGANISK UTVIKLINGSMØNSTER 























 

Multiconsult AS 13.3 Landskapsarkitekter 



 

Multiconsult AS 13.3 Landskapsarkitekter 









Grorudparken - 

mulighetsstudie 



Dagens situasjon 









Leirfossen i  

Grorudparken 





Utforske muligheter 



Påvise potensial 



Ta ut merverdiene 



Tverrfaglig tilnærming 








