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ANERKJENNELSER 
Sommerstudentene vil gi et stort takk til Sweco og Aspelin Ramm, til våre veiledere og kollegaer for hjelp, rådgivning og støtte, og for muligheten til å 
arbeide med en interessant problemstilling. Vi vil også takke Ingrid og Adis fra Norsk Gjenvinning for spennende befaring, og hjelp til oppgaven. Vi vil 

takke Geir Roll Johnsen, fra STRAK AS, for interessant befaring, med mange spennende bemerkninger angående tidligere og eksisterende planarbeid på 
området. Takk!

”Produksjonsbyen” er 2019 utgaven av det årlige studentprosjektet – et samarbeid mellom Sweco og Aspelin Ramm, der studenter med forskjellige 
fagbakgrunner håndplukkes, og i løpet av sommeren, får i oppgave å svare på en problemstilling. Tiden er kort: totalt 7 uker. Det innleverte materialet 

er todelt, og består av en hovedrapport (som du nå holder i din hånd - eller leser på din skjerm) og en sluttpresentasjon. Årets tema er byutvikling i 
produksjons- og industriområder. Finnes det et alternativ til det gjeldende byutviklingsparadigmet, der blant annet produksjonen og industrien stadig flyttes 
lenger ut mot periferien til fordel for boligutvikling? Går det an å integrere eksisterende produksjonsbedrifter med boliger? Og hvilke kvaliteter og muligheter 

kan produksjonens plass i byen gi? Dette er spørsmål som vi har stilt oss underveis. Svarene finner du i denne rapporten. God lesning!
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BEGREPSAVKLARING OG LESEVEILEDNING 
Produksjon er ensbetydende med fremstilling av produkter, hvis hensikt er å gi overskudd fra 
salg av produkter. I dag er standardisert produksjon, kjent som industri, i all hovedsak flagget ut 
til land der kostnadene er lavere. I denne rapporten, og der ikke annet er oppgitt, vil begrepet 
produksjon brukes som en samlebetegnelse for både industri, logistikk og lager. I de tilfellene 
det er snakk om produksjon i klassisk forstand, vil dette understrekes. Vi skiller også mellom 
betegnelsene Haraldrud og Produksjonsbyen. Med Haraldrud mener vi det eksisterende 
område, slik det fremstår i dag. Når vi refererer til Produksjonsbyen er det snakk om det 
foreslåtte utviklingen av området, en sammensmeltning av våre visjoner, mål, strategi og grep. 

I kapittel 1 ‘Produksjonsbyen’ introduserer vi temaet, bakgrunnen for oppdraget og 
den overordnede problemstillingen. I tillegg presenterer vi skisserte mål og visjoner for 
Produksjonsbyen, samt hvilken fysisk avgrensning vi har foretatt av det valgte caset i 
Hovinbyen. 

I kapittel 2 ‘Steds- og behovsanalyse’ presenteres våre funn fra den første delen av 
prosjektfasen. Analysen er et resultat av en ukes befaring på området, der vi ved hjelp 
av fotografier, skisser, intervjuer og datainnsamling har kartlagt og analysert områdets 
eksisterende forhold. Til slutt presenterer vi en SWOT analyse, som ble brukt til å identifisere 
styrker, svakheter, muligheter og utfordringer for området. 

I kapittel 3 ‘Konsepter’ legger vi frem de idéene og konseptene, som vi gjennom steds- og 
behovsanalysen identifiserte som essensielle for utviklingen av Haraldrud. Konseptene er 
ikke forpliktende, men anses som retningsgivende for utviklingen av området. Det er også 
konsepter som med fordel kan studeres videre, og anvendes på lignende områder med 
lignende problematikk knyttet til produksjon. 

I kapittel 4 ‘Universelle prinsipper’ presenterer vi en overordnet strategi som er utviklet 
på produksjonens premisser. Strategien søker å svare på problemstillingen om hvordan 
produksjon kan kombineres med nye by- og boligutviklingsprosjekter. Strategien er utarbeidet 
på en slik måte at den skal kunne anvendes på lignende produksjonsområder tilsvarende 
Haraldrud, og kan dermed forstås som universelle prinsipper for utvikling. 

I kapittel 5 ‘Grep’ presenterer vi våre svar på oppdraget, og dykker inn i det valgte 
studieområdet på Haraldrud. Med strategien som bakteppe søker vi å svare på hvordan 
området kan utvikles, og presenterer konkrete forslag til hvordan vi kan løse noen av 
utfordringene som finnes på Haraldrud i dag. 

I Kapittel 6 ‘Konklusjon’ oppsummerer vi innholdet i rapporten, og reflekterer rundt mulig videre 
arbeid med Produksjonbyen. 
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1.1  INTRODUKSJON 

Byenes økonomi, og dermed også produksjonens rolle, har endret seg over tid. Fremveksten 
av globalisering, nyliberalisme, og overgangen fra industrisamfunn til informasjonssamfunn, 
har utvilsomt bidratt til utviklingen av byene slik de er i dag. Trenden i byutvikling har i mange 
år vært rettet mot planlegging for en voksende kreativ klasse. Gentrifisering - ofte kamuflert 
av begrepet ”revitalisering” - har skapt øyer med kafé- og kulturfokuserte områder, der både 
opprinnelige arbeidsplasser og mennesker er blitt presset ut av byens kjerne. Dette har skapt 
byer som er mer generiske og mindre mangfoldige (Tone Huse, Tøyengata - et nyrikt stykke 
Norge, 2012 s. 14-15).

I det post-industrielle byutviklingsparadigmet har produksjonen altså blitt skjøvet ut av byen til 
fordel for den kunnskapsintensive næringen, og boligformål. Der produksjon tidligere var en 
naturlig del av bybildet, slik Freiafabrikken i Oslo  en gang var, har sektoren, og de mennesker 
som har sitt virke i den, måtte vike for rekreasjon, kultur, kafeer og det som hører den kreative 
klasse til. Produksjonen er med andre ord en uønsket del av bybildet, samtidig som den utgjør 
en helt essensiell del av byen. Kaffen, klærne, møblene og maten må tross alt produseres, 
fraktes og lagres et sted, og alt avfallet det genererer må dessuten sorteres og håndteres. 
Store deler av denne prosessen foregår i periferien av bykjernen. Det hører en annen verden 
til. 

At denne delen av verdikjeden ikke lenger er synlig i byen gjør muligens også noe med vår 
kunnskap om, og forhold til, varer og avfall. Det økte forbruket tyder i alle fall på en utbredt 
bruk-og-kast-mentalitet, noe som igjen får store ringvirkninger for klimaet. I takt med et økt 
fokus på klima er denne tendensen riktignok i ferd med å snu. “Produksjonsbyen” støtter opp 
under denne tendensen ved å belyse viktige problemstillinger i et byplanfaglig perspektiv.  Det 
vil nødvendigvis innebære et skifte fra den lineære til den sirkulære økonomien. 

Vi tok utgangspunkt i forutsetningen om at det vil ha både sosiale og miljømessige 
konsekvenser dersom produksjon stadig skyves lenger ut av byene. En konsekvens av 
dette kan være økt sosialt segregering, ettersom de menneskene som har sitt virke i 
produksjonssektoren må flytte i takt med arbeidsplassen. I et slikt perspektiv kan det være 
interessant å trekke frem påstanden om at de mest vellykkede og attraktive områdene er de 
som ønsker alle slags mennesker velkommen (som Richard Florida skriver i ’Cities and The 
Creative Class’, 2005). Skal vi tro påstanden må det også være plass til alle slags boliger og 
alle slags jobber. 

1.2 PROBLEMSTILLING

Premisset for prosjektet går ut på å beholde produksjon i byen, slik at sektoren ikke til 
stadighet presses utover i usentrale strøk, med de sosiale og miljømessige konsekvensene det 
innehar. Det overordnede spørsmålet er altså hvorvidt produksjon kan kombineres med andre 
byfunksjoner, og hvordan de tilsynelatende konflikterende funksjonene i så fall kan integreres. 

Problemstillingen søkes belyst på to nivåer. På et overordnet nivået vil vi forsøke å skissere ut 
noen universelle prinsipper. Deretter vil disse prinsippene brukes for å illustrere hvordan det 
kan se ut i praksis, i et valgt caseområde.

Et annet sentralt aspekt er miljøbelastningen knyttet til utslipp. Dette er tilsynelatende ikke 
tatt høyde for når næringsareal omreguleres til boligformål, og produksjonen følgelig må 
relokaliseres. For eksempel vet vi at transport står for en av de største klimagassutslippene 
i Oslo, og at cirka halvparten skriver seg fra transport av folk og halvparten fra transport av 
varer og byggevirksomheten (Klima- og energistrategi for Oslo, 2016: 10). Når produksjon 
flyttes ut av byene vil nødvendigvis transportavstandene bli lengre, og utslippene større i 
omfang. Samtidig vet vi at Oslo har en stigende befolkningsvekst og at det er behov for boliger 
– men spørsmålet blir her, om boligformål må ha førsteprioritet i alle utviklingsprosjekter? 
Kan produksjonen i større grad prioriteres enkelte steder? Og kan dessuten boliger fungere i 
samspill med produksjonen?

Vår oppfatning er at det i utviklingen av Hovinbyen generelt, og Haraldrud spesifikt, reises 
få eller ingen spørsmål om hvilke konsekvenser det har å presse produksjonen ut av 
bynære områder – både lokalt og i det større bildet. For eksempel økt utslipp i form av økt 
transportbehov og økt sosial segregering. Byene har historisk vært bygget rundt den produktive 
økonomien, og selv om småskala produksjon i form av mikrobryggerier og snekkerverksteder 
igjen synes å få mer plass i byene i dag, så ser vi et behov for å realitetsorientere 
problemstillingen rundt produksjon i byene i dag. Det vil si, stille oss undrende til hvorvidt 
de små og hyggelige delene av produksjonen alene kan fange opp byens behov, og spørre 
oss om ikke også større deler av produksjonen er nødvendig i byene for å ha en effektiv, 
samtidsbevisst og miljøriktig produksjon. Produksjonen som i første omgang må bevares er 
den som fyller en nødvendig funksjon ikke bare for nærområdet, men for byen som en helhet. 

Vi ønsker med dette å utfordre dagens byutviklingsparadigme ved å spørre oss om 
produksjonen igjen kan bli en integrert og naturlig del av de byfunksjonene vi omgir oss med i 
det daglige. Det legges følgende til grunn for Produksjonsbyen: 

“Production should be encouraged in the city, be part of the fabric, be allowed to be seen, 
connected to shared daily life, nurtured and celebrated” (Europan 14).

How mixed is this mixed-city actually? (…). Looking back 
at how we organized this wave of urban regeneration, 
we can see how we have systematically excluded one 

program: the productive economy. Every warehouse has 
become loft apartments, every industrial shed an arts 
or leisure center, every brownfield a fresh residential 

neighborhood. The productive economy has left the city to 
the periphery (Europan 14)
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1.3 VISJON OG MÅL
VISJON: GJENNOM Å INTRODUSERE PRODUKSJON SOM EN INTEGRERT OG 
TRANSPARENT DEL AV BYLIVET SETTER PRODUKSJONSBYEN AGENDAEN FOR 
EN REELL BÆREKRAFTIG, FLERFUNKSJONELL OG SOSIALT INKLUDERENDE BY. 

MÅL 1: Synliggjøring og bevaring av eksisterende produksjon
Det er flere grunner til at synliggjøring og bevaring av eksisterende produksjon er essensielt 
i “Produksjonsbyen”. På den ene siden handler det om å bevare, slik at stedstilknytningen 
og identiteten for typiske produksjonsområder forblir. Det har dessuten en økonomisk og 
miljømessig dimensjon, der utskyvning og nedlegging av produksjon bidrar negativt i en 
bærekraftig samfunnsutvikling. Synliggjøring må også forstås mer billedlig. Synliggjøring 
av forbruksvarer, det vil si deres reise fra tilblivelse til å bli en del av avfalls- og 
gjenvinningsprosessen, kan gjøre verdikjeden mellom forbruker og forbruksvare tydeligere, og 
skape en større følelse av ansvar hos forbrukeren. For å eksemplifisere: 

I London har man nylig vedtatt å veie søppelbøttene på restaurantene for å synliggjøre 
for eierne hvor mye avfall de produserer – og altså hvor mye penger de taper (De Cunto 
et al., 2017: 32). Det er med andre ord også en økonomisk fordel ved å synliggjøre 
avfallsproduksjonen. I næringsmiddelindustrien, er det også klare fordeler med lokal, 
kortreist produksjon. I Paris har man blant annet introdusert ”Plan Alimentation Durable”, et 
bærekraftsorientert program der byens offentlige kantiner og skoler må ha et større omfang av 
kortreist mat og sesongvarer. Dette har ført til at mer enn 77 prosent av all frukt og grønnsaker 
som serveres i byens kantiner produseres innen 250 km (De Cunto et al., 2017: 33). 

MÅL 2: En sosialt integrert og bærekraftig bydel
Målet om en sosialt integrert og bærekraftig bydel handler i all hovedsak om at flere skal ha 
muligheten til å bo og arbeide i byen, og dessuten ta del i de prosessene som foregår. Det er 
ønskelig å skape en følelse av ansvar hos beboeren. Det vil si et ansvar overfor fellesskapet, 
og en anerkjennelse av mangfoldet som byer gjerne preges av. For å sikre mangfoldet er det 
nødvendig med blandede bo- og eierskapsforhold, ikke minst også for å sikre at mennesker 
fra ulike samfunnslag også kan få muligheten til å bo og arbeide i byen. Det kan for eksempel 
være i form av allmenn- og arbeiderboliger. Lokale samlingshus, fellesfunksjoner og fasiliteter 
vil dessuten kunne bidra til å skape sosiale bånd for innbyggerne i mellom, og oppmuntre 
til deltakelse i produksjonsmønsteret og deleøkonomien. Målet om en sosialt integrert og 
bærekraftig bydel henger i så måte sammen med målet om synliggjøring og bevaring av 
produksjonen. 

MÅL 3: Et effektivt transport- og logistikksystem
Et effektivt transport- og logistikksystem er nødvendig for etableringen av andre byfunksjoner 
i tilknytning til produksjonen. Det handler om å skape forbindelser i området, men også for 
byen i sin helhet. Det innebærer en kobling til eksisterende knutepunkter, og etableringen 
av nye. Transportsystemet må ta hensyn til den menneskelige skalaen, og ha en klar 
bærekraftig dimensjon. Myke trafikanter og kollektivtransport må med andre ord prioriteres 
fremfor privatbilisme. Samtidig er det nødvendig å anerkjenne at varetransport i ulik skala er 
et naturlig følge av produksjon. Økt netthandel, og følgelig også økt pakkedistribusjon, er en 
tydelig tendens. Det innebærer lange transportreiser og mye inn- og utkjøring i bykjernen. I et 
miljøperspektiv anses det som lite hensiktsmessig å flytte store distribusjonslagre, og annen 
essensiell produksjon lenger ut av byen. I stedet må transportavstanden minimeres, og det 
må legges til rette for en smartere løsning. Logistikksystemet må koordineres slik at det inngår 
som en del av et effektivt og bærekraftig system. 

MÅL 4: Fra en grå til en blå, grønn og grå bydel
Produksjonsområder preges gjerne av dominerende grå strukturer, biler og massive bygninger. 
Slike harde overflater gjør produksjonsområder spesielt utsatt for flomfare. Etableringen 
av blågrønne-strukturer er dermed nødvendig for å sikre lokal overvannshåndtering. 
Blågrønne-strukturer kan dessuten være en måte å kamuflere de utfordrende aspektene ved 
produksjonen, som for eksempel støy og lukt. I tillegg kan blågrønne strukturer være med til å 
skape menneskelig skala gjennom rekreative områder og sosiale møteplasser, som vil gjøre 
området mer opplagt til opphold. Samtidig kan også det være interessant å fremheve noen av 
de ofte oversette kvalitetene i grå strukturer, slik at identiteten og stedstilknytningen bevares. 
De grå strukturene kan også ha bygningsmessige kvaliteter til fremtidig (gjen)bruk, såfremt de 
er av god materialmessig kvalitet. 

MÅL 5: Redusere forbruk og utslipp
Et sentralt aspekt, som må tas høyde for i utviklingen, er miljøbelastningen knyttet til utslipp 
og forbruk. For eksempel vet vi at transport står for en av de største klimagassutslippene 
i Norge, og at vegtransport utgjør en større andel av disse utslippene. Å redusere forbruk 
og utslipp kan tilsynelatende fremstå som en motsetning til synliggjøring og bevaring av 
eksisterende produksjon. Det har likevel en klar sammenheng, der den sirkulære økonomien 
er et nøkkelord. Det innebærer blant annet å sette rammer for de økonomiske interessene 
bak produksjonen, slik at overforbruk unngås og konsumpsjon utføres med bevissthet og 
varsomhet. Reduksjon av forbruk og utslipp er nødvendig i alle ledd, og henger i så måte 
sammen med alle de ovennevnte målene.

I Produksjonsbyen handler det altså om å tenke mer sirkulært for å oppnå en reell bærekraftig, 
flerfunksjonell og sosialt integrert by. Men vi må også tenke nytt om hvordan vi vil at byene skal 
være, og hva et begrep som ”bymessighet” skal bety i Produksjonsbyen.  
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1.4 BYMESSIGHET OG ARKITEKTONISK KVALITET 

Begrepene «bymessighet» og «arkitektonisk kvalitet» blir ofte brukt til å beskrive ønsket 
byutvikling. Det er likevel ikke helt gitt hva det innebærer, for eksempel vil «arkitektonisk 
kvalitet» nødvendigvis ha en subjektiv dimensjon. «Bymessighet» beskrives i dag gjerne 
som: Høy tetthet, arkitektonisk kvalitet, finmasket gate- og byromsstruktur, flerfunksjonalitet, 
variert arealbruk, utadrettede funksjoner i første etasje i sentrale byrom/gater (Strategisk 
plan for Hovinbyen). Det synes å være en etablert sannhet at disse prinsippene gir gode 
bymiljøer, men det kan også være nødvendig å utfordre disse. For eksempel synes både 
flerfunksjonalitet og variert arealbruk å være prinsipper som ikke nødvendigvis innfris dersom 
alle første etasjer består av kafeer og butikker. Og resultatet synes gjerne å være relativt 
monotone boligområder. Vi mener det er nødvendig å redefinere hva både bymessighet er, og 
hva arkitektonisk kvalitet kan bestå i. 

Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune har nylig publisert deres Veileder for bymessig 
utforming (2019), der nettopp bymessighetsbegrepet utdypes. Den beskriver blant annet 
hvordan det må skilles mellom bymessighet og urbanitet, siden bymessighet er basert på 
det fysiske miljøet i byen, der balansen mellom gate- og bystruktur, bygningsstruktur, tetthet 
av bygninger og bygningsvolum, samt urbane områders flerfunksjonalitet (Oslo Kommune 
D, 2019: 7). Urbanitet forstås som den menneskelige interaksjonen med det fysiske miljøet 
i byen. I veilederen skilles det i tillegg mellom bymessighet i indre by og ytre by. Haraldrud, 
og de fleste av dagens industriområder som kan transformeres, ligger i ytre by. I både indre 
og ytre by må graden av bymessighet bestemmes ut ifra det stedsspesifikke, og vurderes ut 
fra bebyggelsens karakter samt... geografisk plassering, eksisterende bystruktur, funksjoner, 
behov og ønsket utvikling (Ibid., s.5). Her kunne et relevant spørsmål være; men hva er 
egentlig «ønsket utvikling» – og for hvem? Selv om Oslo Kommune vil at man via økt 
bymessighet skal… oppnå ønskede kvaliteter for å bo, arbeide, bruke, ferdes i og besøke 
byen (Ibid.,s.4), kan det diskuteres i hvor stor grad produksjonens rolle også har blitt tatt høyde 
for i planene for utviklingen av Oslo by. Plan- og bygningetaten forklarer, at bymessighetens 
kvaliteter er viktige for byen for å sikre en sosialt bærekraftig byutvikling… der alle har 
tilgang til viktige felles goder i det offentlige rom, som blågrønne arealer, attraktive byrom og 
strøksgater med kultur, handel og uteliv og sambruk av arealer og lokaler (Ibid., s.4). 

Som nevnt, synes begrepet «arkitektonisk kvalitet» å inneholde en noe subjektiv dimensjon. 
Arkitekt Erik Nygaard beskriver hvordan det i diskusjonen rundt begrepet «arkitektonisk 
kvalitet» ofte har vært en tendens til å skille mellom bygningsteknikken og det arktiektoniske 
uttrykket (Nygaard 2001). Tradisjonelt sett har byggeteknikk og visuelt uttrykk ofte vært 
integrert i hverandre, eksempelvis i det klassiske tømmerhuset eller helt tilbake til gotikkens 
sammensmeltning av uttrykk og konstruksjon (Nygaard 2001). Selv om mange av byggene 
i typiske produksjonsområder (industri, store lagerbygg, forbrenningsanlegg og slikt) har lav 
arkitektonisk verdi i form av uttrykk, vil det i et miljø- og identitetsperspektiv være nødvendig 
å ta en grundigere vurdering av byggets transformasjonspotensial. Bevaring av eksisterende 
bygg bør i større grad prioriteres der det er mulig. 

Freia Sjokoladefabrikk ca. 1935. Kilde: Hans Christian Christoffersen/Oslo museum

Vestre sitt lagerbygg i Torsby, Sverige. Fasaden er laget av avkapp fra produksjonen – stålplater 
der møbeldelene er skåret ut er blitt til sjablonger som dekker både fasaden og dekorer på innsi-
den. Kilde: Snøhetta
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CopenHill /Amager Bakke er likeledes et eksempel på, hvordan produksjon (her i form av et forbrennings-
anlegg i København) kan integreres med andre funksjoner i byen. Foto: Rasmus Hjortshøj - COAST

Selv om mange av byggene i typiske 
produksjonsområder (industri, store 

lagerbygg, forbrenningsanlegg og slikt) har lav 
arkitektonisk verdi i form av uttrykk, vil det i et 
miljø- og identitetsperspektiv være nødvendig 

å ta en grundigere vurdering av byggets 
transformasjonspotensial.
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Det valgte caseområdet i denne rapporten er Haraldrud. Haraldrud er en del av Hovinbyen, og 
et satsningsområde for Oslo Kommune. Bakgrunnen for satsingen er at Oslo har en forventet 
høy befolkningsvekst, og at Hovinbyen potensielt vil kunne romme omtrent 50 000 til 60 000 
nye innbyggere og 50 000 til 100 000 nye arbeidsplasser. Per dags dato er det omtrent 
40 000 innbyggere og 50 000 arbeidsplasser i denne delen av Oslo. Hovinbyen omfatter flere 
delområder, blant andre Økern, Ensjø, Ulven og Haraldrud. Delområdene har ulik karakter, og 
er til sammen omtrent på størrelse med sentrale Oslo, innenfor ring 2 (Oslo Kommune, 2016). 

Det valgte studieområdet for planlegging strekker seg fra Økernsenteret i vest, til Alna stasjon i 
øst, avgrenset av Ulvensplitten i sør og Østre Aker vei i nord (se fig.). De infrastrukturelle årene 
som omringer området fungerer som fysiske barrierer og kan dermed ses på som en naturlig 
avgrensning. Det avgrensede området er omtrent på størrelse med Oslo sentrum (ring 1). 

KRITERIER FOR VALG AV OMRÅDE 
PRODUKSJON: Området har en høy tetthet av eksisterende industri, produksjon og 
logistikkorienterte bedrifter.
BOLIG: Området har en mangel på boliger, men ligger tett på eksisterende boligområder.
GRØNNSTRUKTUR: Området mangler sammenkoblet grønnstruktur og rekreasjonsområder.
KNUTEPUNKT: Området er et knutepunkt for varer og logistikk, og domineres av motordreven 
transport.
LANDEMERKER: Området inneholder landemerker som kan skape en sterk identitet for 
Produksjonsbyen spesielt, og Hovinbyen generelt.
UTVIKLING: området har en rekke påbegynte planprosesser som støtter oppunder en markant 
utvikling av området. 

HARALDRUD
Det utvalgte studieområde strekker seg fra Økernsenteret i vest, til Alna stasjon i øst, 
avgrenset av Alnabanen i sør og T-banelinjen i nord. De infrastrukturelle årene som omringer 
området fungerer som fysiske barrierer og kan dermed ses på som en naturlig avgrensning. 
Det avgrensede området er omtrent på størrelse med Oslo sentrum (Ring 1). De overnevnte 
kriteriene har vært avgjørende for valg av studieområde. Først og fremst var det avgjørende å 
finne et studieområde med en overvekt av produksjon. En grunn til at vi valgte dette området 
er også at det er produksjon i området som er essensiell for byen som en helhet. Det gjelder 
spesielt all produksjon knyttet til gjenvinning og avfallshåndtering. Andre avgjørende kriterier 
var at området, typisk for produksjonsområder, skulle ha lite eller få boliger og manglende 
grønnstruktur og oppholdsareal. Å velge et produksjonsområde basert på disse kriteriene, gjør 
at de strategiene og grepene vi foreslår i denne rapporten, kan ha større overføringsverdi for 
andre produksjonsområder som gjerne kjennetegnes av nettopp dette. Samtidig var det også 
viktige kriterier at området skulle ha noen tilslag av landemerker, være et knutepunkt og være 
under utvikling. Dette for å ha et utgangspunkt, og noe å bygge videre på. 

1.5 AVGRENSNING AV OMRÅDET

Haraldrud ligger plassert like utenfor Ring 3 i Oslo.

Avgrensning av prosjektområdet. 



KOMMMUNEPLANEN
Haraldrud er definert som utviklingsområde i kommuneplanen fra 2015. 
Byens logistikk- og industriområder er gjennomgående definert som transformasjonsområder 
for bymessig utvikling.Dette innebærer iht kommuneplanen krav om felles planlegging, 
etablering av finmasket gatestruktur og at industriformål flyttes ut på sikt. I samfunnsdelen fra 
2018 signaliseres det imidlertid en nyansering av dette. Med henvisning til Alnaområdet pekes 
det på at det skal  vurderes om det er behov for å gi føringer ved revisjon av arealdelen til 
utviklingsområder som sikrer at områdene fortsatt kan huse eksisterende næringsvirksomhet 
og næringsbehov skal kartlegges ifbm felles planlegging.

CAMPUSSTRATEGIEN
Oslo kommune vedtok i 2019 en strategi for utvikling av kunnskapshovedstaden, hvor 
Hovinbyen utpekes som ett av tre innovasjonsdistrikter. Området skal ha rom for både 
nye arbeidsplasser og eksisterende næringer knyttet til f eks bygg, anlegg og gjenvinning. 
Strategien fremhever særlig gjenvinningsaktørene. Strategien fremhever særlig 
gjenvinningsaktørene og potensialet for å sette dette i en større sirkulær sammenheng, samt 
Construction City som et viktig initiativ for utviklingen av området.

HOVINBYEN 
Hovinbyen er en del av Oslo, og et satsningsområde for Oslo kommune. Bakgrunnen for 
satsingen er at Oslo har en forventet høy befolkningsvekst, og fortetting og utvikling av 
området muliggjør til sammen 60-80 000 nye innbyggere og 50-100 000 nye arbeidsplasser. 
Hovinbyen er pekt ut som et av de viktigste arealgrepene og satsningsområdene i 
kommuneplanen. En utvikling av området fordrer oppgradering av eksisterende infrastruktur og 
opparbeiding av ny offentlig infrastruktur (Oslo kommune, strategisk plan for Hovinbyen). 

MÅL FOR HOVINBYEN 
Oslo kommunes mål for Hovinbyen dreier seg i all hovedsak om å fortette området, binde 
sammen indre by og Groruddalen, og skape en større grad av «bymessighet». Med bymessig 
utvikling forstås en høy grad av bebyggelsestetthet, funksjonsmiks og menneskelig aktivitet. 
Planen peker på manglende «bymessighet» i Hovinbyen, der området har blitt planlagt ut ifra 
produksjon, lager, og den bilbaserte logikken (Oslo kommune, 2016, s. 44). Den strategiske 
planen for Hovinbyen viser “hvordan (området) kan omdannes fra et område preget av 
store lager- og industriarealer, til å bli et attraktivt byområde med mange nye boliger og 
arbeidsplasser (Oslo kommune, Hovinbyen). Det blir i planen lagt vekt på at Hovinbyen har et 
høyt nærings- og bolighotensial og at det har en strategisk beliggenhet i randsonen av indre 
by. 

DELOMRÅDER 
Hovinbyen består av flere delområder med ulik identitet, rolle og transformasjonspotensial. 

Området er på størrelse med Oslo innenfor ring 2, og strekker seg fra Bjerke i nord til Bryn 
i sør, fra Løren i vest til Breivoll i øst. Noen av delområdene er allerede utviklet eller under 
utvikling. Blant andre Ensjø og Løren. I utviklingen av delområdet Haraldrud vil det være 
nødvendig å se nærmere på planene for området, og rundt. Det gjelder blant annet planene for 
Økern, Ulven og Kabelgata. 

Økern
Området rundt Økernsenteret er pekt ut som et «attraktivt bymessig område» (Strategisk 
plan for Hovinbyen, s.35), og skal videreutvikles og forsterkes som et viktig regionalt 
kollektivknutepunkt i Oslo. Det er prosjektert omtrent 7000 nye boliger på Økern. Flere 
selskaper har også flyttet til Økern, blant andre Bymiljøetaten, Cowi, Dagbladet, Teknologisk 
Institutt og Kuben Yrkesarena. 

Nylig ble det klart at forslagsstillere for Økern sentrum, Steen & Strøm og Storebrand, forkastet 
planene om å etablere et kjøpesenter og badeland i området, og at dette erstattes av planer for  
en handlegate i kvartalsstruktur med hotell, næring og bolig. 

Ulven 
OBOS er forslagsstiller for planene for Ulven, området mellom Økern og Ulvensplitten, og 
foreslår en utvikling av 3000 boliger og 200 000 kvadratmeter næring på en 280 mål tomt. 
I Oslo kommunes strategiske plan for Hovinbyen ligger også en plan om å videreutvikle 
t-banenettet med en fremtidig stasjon på Ulven. 

OBOS er, blant andre, også en av aktørene som står bak planene til Construction City på 
Haraldrud/Økern. Construction City skal bli en av de største internasjonale klyngene og 
kompetansesenterene for bygg-, anleggs-, gjenvinnings- og eiendomssektoren. 

Kabelgata 
Kabelgata 1-39 er en gate på Haraldrud, sammensatt av industriell teglbebyggelse fra ulike 
epoker. Gaten har en sentral beliggenhet med bygg av høy arkitektonisk verdi, blant andre 
landemerket Hotell 33. I tillegg til de ovennevnte planene er det flere andre planprosesser som 
vil bidra til en transformasjon på sikt.

OPPSUMMERING 
De ulike planene for området, Ulven, Økern og Kabelgata, vil ha stor innvirkning på området og 
dets karakter, tilgjengelighet og funksjon. Sammen bidrar planene til å utvikle Haraldrud, fra et 
område preget av biltrafikk og store lager- og industribygg til å bli et område for bolig, kontor, 
næring og rekreasjon, i tråd med Oslo kommunes mål for Hovinbyen. Som kartet viser, er de 
pågående utviklingsprosjektene store i omfang. Det synes imidlertid å være lite sammenheng 
mellom planene. Potensialet i et overordnet grep som samler planene vil studeres nærmere i 
rapporten. 
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1.6 PÅGÅENDE PLANPROSESSER



s. 13 av 71           

Pågående planer i området. 



2
STEDS- OG  

BEHOVSANALYSE
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2.1 STEDS- OG BEHOVHANALYSE 
Dette er et kortfattet sammendrag av steds- og behovsanalysen. Vennligst se vedlagt steds-og behovsanalyse for utfyllende informasjon. 

Steds- og behovsanalysen er et resultat av en ukes arbeid på området. Ved hjelp av fotografier, skisser, intervjuer og egen datainnsamling har områdets eksisterende forhold blitt kartlagt og analysert.  
Observasjonene er delt inn i følgende kategorier: 1. identitet og historie, 2. bygningstypologi og bymiljø, 3. naturforhold og blågrønne strukturer, 4. produksjon og industri, samt 5. mobilitet, transport og  
infrastruktur. 

Observasjonene er oppsummert i form av et mentalt kart som illustrerer hvordan området oppleves i dag. Observasjonene er også blitt til en SWOT-analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) 
som danner grunnlaget for strategiene og grepene i denne rapporten.

Fotografier av dagens situasjon på Haraldrud. 
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IDENTITET OG HISTORIE

- 8 kulturminner av varierende verdi (to er vernet etter Plan- og bygningsloven, og de 
  resterende er på Byantikvarens gule liste).   
 
- Industri og produksjon var tidligere en sentral virksomhet i området. 

- Flere av tomtene og byggene i området har felles historie, og inngår til sammen i fortellingen 
  om teknologisk utvikling, industri og produksjon.  

UTVALGTE LANDEMERKER OG KULTURMINNER  
Standard Telefon- og Kabelfabrikk (nr.3): Teglsteinsfabrikken ble bygget i 1916. Selskapet 
hadde over 4 000 ansatte på 70-tallet og var en av Oslos største arbeidsplasser. Kabelgaten 
fungerte i sin tid som en kommunikasjonsforbindelse mellom de ulike bygningene. 
Jernbanespor forbandt fabrikken til Alnabanen og er fremdeles synlig i dag. Anlegget besto av 
en administrasjonsbygning, en karakteristisk portbygning og en fabrikkbygning.   

Hotel 33 (nr.3): Administrasjonsbygningen fra 1967 huser i dag Hotel 33. Bygningen er tegnet 
av Erling Viksjø og ble tildelt Norsk Kulturarvs kvalitetsmerke ‘Olavsrosa’ i 2012.  

PEX-tårnet (nr.3): Er fra 1969 og ble bygget for produksjon av PEX. I tårnet foregikk en 
industriell produksjonsmetode for bearbeiding av metaller og plaster. I dag eier OXER Eiendom 
tårnet og det heter Tårnet Kulturarena.    

Økernsenteret: Bygget for å avlaste sentrum, og sto ferdig i 1970. Økernsenteret var den gang 
Norges største kontorbygg, og et av de høyeste byggene i Oslo.  

MULIGHETER OG BEHOV  
 

- Bevarte kulturminner og landemerker gjør den historiske lesbarheten  
tydelig. 

  
- Kabelgata som transformasjonsobjekt.   

- Identitetsskapende elementer vil kunne gi varierte og mangfoldige byrom. 
  

- STK fremstår som et viktig selskap i et industrihistoriskperspektiv.    

- Bevaring av bygg vil være identitetsskapende og bra i et miljøperspektiv.   

- Gjenbruk av materialer fra bygg vil også kunne være identitetsskapende. 

Standard telefon- og kabelfabrikk. Foto: oslobilder.no

Økernsenteret

Hotel 33

PEX-tårnet

Lokalisering av utvalgte Landemerker og kulturminner
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BYGNINGSTYPOLOGI OG BOMILJØ

- Massiv, lav og plasskrevende industribebyggelse, med innslag av enkelte høye bygg  
  (eks. OXER-tårnet).   
 
- Overflate domineres av gråstruktur bestående av parkering og oppstillingsplasser.  

- Lav utnyttelsen av areal, lukkede fasader og bygningsmasse trukket vekk fra gateplan gir en  
  opplevd lang distanse for fotgjengere.  

- Få eller ingen offentlige rom eller private arealer som innbyr til møter, opphold og aktivitet, og   
  dessuten få serveringssteder.   
 
- Trafikken hindrer tilgjengeligheten for myke trafikanter og muligheten for spontane møter og 
  aktiviteter.   

- Funksjoner og aktiviteter i området er rettet mot industrivirksomheten og planlagt ut ifra dets  
  premisser.   

- Uklare avgrensninger for offentlige/private rom. 
 
- Ingen boliger i området.  

  

En av mange biloppstillingsplasser på området. 
Her fra baksiden av fabrikkhallen i Kabelgata. 

Et av få serveringssteder i området. Brobekk grill & 
pizza ligger tett på Brobekkveien. 

Kartlegging av større åpne areal som i dag disponeres til parkering eller oppstillingsplass.

MULIGHETER OG BEHOV 
   

- Klare skiller mellom privat og offentlig rom.   
 

- Etablere bolig i området, gjerne i kombinasjon med industri der det lar seg 
gjøre.   

 
- Stort uutnyttet areal kan benyttes til mange ulike formål.   

 
- Bebyggelse mot gateplan og aktive fasader vil kunne korte ned på den  

opplevde distansen og tilføre en menneskelig skala.   
 

- Samlokalisering av for eksempel parkering (i parkeringshus) vil frigjøre store 
mengder areal.  
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NATURFORHOLD OG BLÅGRØNNE STRUKTURER

- Ikke spesielt flomutsatt.  
 
- Utfordringer knyttet til overvann grunnet store og harde flater.   
 
- Hovinbekken ligger i rør under området.   
 
- Påvist forurensede grunnforhold flere steder.   
 
- Gode solforhold på området grunnet store åpne flater og lave bygninger.   
 
- Bergart på området gir godt jordsmonn.   
 
- Noe vegetasjon i form av smale rabatter plassert tett på trafikkert vei. Ikke egnet til lengre 
  opphold, og trolig lavt artsmangfold.   
 
- Mangel på parker og sammenhengende grønnstruktur.   
 
- Miljøutfordringer knyttet til støy, lukt, luftforurensing og forsøpling fra virksomhet, tungtrafikk 
  og personbiltrafikk.  

- Flatt terreng.  

Grønnstrukturene i området er få og ikke egnet til opphold og aktivitet. 

Eng i tilknytning til Østre Aker kirke. Dette er den største grønnstrukturen sør for området, men er lite tilgjengelig 
slik det er i dag. 

Det er svært få etablerte blågrønne strukturer i prosjektområdet.  

MULIGHETER OG BEHOV   

- Etablering av flere blågrønne strukturer kan bidra til å forsinke, fordøye og rense 
overvann.  

- Åpne Hovinbekken.   
 

- Etablere sammenhengende grønnstruktur som også kan øke biologisk mangfold og 
fungere som snarveier gjennom området. 

  
- Brukbar jord kan brukes til småskala produksjon av mat.   

- Grønne tak og vegger vil kunne gi et grønnere preg.   

- Beplanting for å begrense støy fra trafikken.   

- Fremheve flere sanselige opplevelser for å få bukt på miljøproblemer som for eksempel 
lukt.  
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PRODUKSJON OG INDUSTRI

- Høy tetthet av bedrifter og næring innen logistikk, lagerføring og kontor.  

- Overvekt av virksomhet knyttet til bilnæring og bygg- og anleggsnæring (forhandlere, 
   versted, utlån osv.).  

- Påfallende lite faktisk produksjon (foruten catering og bakerier).  

- De største aktørene i området er Norsk Gjenvinning, Ren og Haraldrud Gjenbruksstasjon. 
   Avfallhåndteringen opptar til sammen et stort areal.  

- Området er i direkte tilknytning til godsterminal Alnabru, Norges største jernbaneterminal for 
  gods. Her har logistikkselskaper som Schenker, PostNord og Posten sine terminaler, som 
  ifølge Sintef er «unikt i Europa med en så tett plassering» og som «gjør systemet effektivt».  

- Enkelte offentlige myndigheter for eksempel Trafikketatens inntauingstomt og NAV. 

Haraldrud gjenbruksstasjon krever mye plass 
og er dominerende i bybildet.

Husqvarna verksted holder til i den gamle 
fabrikkhallen i Kabelgata, og bygget slipper inn 
naturlig lys. 

Området har en stor andel lagervirksomhet, 
blant annet PostNord.

Flere bilforhandlere holder til i området. Her 
sett fra Østre Aker vei. 

Et verksted i første etasje av en boligblokk like 
ved Østre Aker kirke. Viser hvordan produksjon 
kan synliggjøres og la seg kombinere med 
bolig. 

MULIGHETER OG BEHOV 
 

- Dra større nytte av godsterminalen.   
 

- Samlokalisere virksomheter som avfallshåndtering med gjenbruksverksted.   
 

- Åpne for synliggjøring og deltagelse i industrien der det lar seg gjøre.   
 

- Tilføre mer produksjon som dyrking av mat både inne og ute.   
 

- Legge til rette for gjenbruk, verkstedsvirksomhet og lokal produksjon vil 
være bra i et miljøperspektiv og åpne opp for en sirkulær økonomi. 
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MOBILITET, TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR

- Området ligger forholdsvis sentralt rett på grensen til Ring 3, men er lite tilgjengelig med 
  kollektivtransport, sykkel og gange.  
 
- Få bussforbindelser, der kun en rute med få avganger går gjennom området. Dekningen av 
  buss synes å være bedre i utkanten av området. 

- T-banenettet ligger rett utenfor området, og dekningen her er forholdsvis god. 

- En ny T-banestrekning med stopp i området har blitt vurdert (Breivollbanen).  

- Støy fra trafikk overskrider lovlige grenseverdier og gjør at store deler av området i dag er
  uegnet til boliger, skoler og helseinstitusjoner. 

- Bygninger og tomter fungerer som fysiske barrierer (som fabrikkhallen i Kabelgata) og 
  forlenger gangavstander betraktelig. 

- Lite tilrettelagt for syklister (kun fotgjengerfelt). 

- Tungtransport og personbiltrafikk preger veiene innad i området.  

- Store barrierer for myke trafikanter i form av store veier og jernbaneområder (tar omtrent 25 
  minutter å ta seg til motsatt side av terminalen), men til gjengjeld store og nærliggende årer  
  for tyngre transport, som godstransport.  

- Alnabanen brukes til godstransport (forholdsvis lite med 4-8 godstog per dag),  
  persontransport på strekningen er ikke søkt utvidet grunnet lav trafikknytte. Alnabrubanen 
  brukes til persontransport fra Spikkestad til Lillestrøm.  
 
- Godstogene kjører etter behov og lastes gjerne på kvelden. Dermed mindre aktivitet på
  dagen. 
 

Et av flere eksempler på store fysiske barrierer. 

Gangavstand fra kollektivstoppesteder, henholdsvis 300 og 500 meter. 

Lite kollektivdekning innad i området. Mye personbil-
trafikk og få syklister. 

MULIGHETER OG BEHOV 
 

- Topografien i området med stort sett flatt terreng gjør det godt egnet for sykling.   
 

- Utnytte terminalen bedre for både gods og persontrafikk for mer aktivitet på 
dagen.   

 
- Ta i bruk eksisterende T-banelinje for frakt av varer for eksempel på  

nattestid.   
 

- Snarveier igjennom eller over bygg vil kutte ned på gangdistanser.  
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Mentalt kart som beskriver dages situasjon.

2.2 MENTALT KART
Dette mentale kartet ble laget etter undersøkelsen på Haraldrud og det oppsummerer observasjonene våre i området. Et industriområde omgitt av Risløkkas boligområde i nord, Østre Aker kirkegård 
i sør, Økernsentret i vest og Alnabruterminalen i øst - fylt med biler og lastebiler. Et område med veldig lite orientering og mentalt lange avstander. Alle observasjonene våre ble kategorisert i styrker, 
svakheter, muligheter og utfordringer for området, slik SWOT-analysen viser det på neste side.
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I teorien (og i luftlinje) ligger Haraldrud relativt 
sentralt med kort vei til Oslo sentrum med 

T-bane, bil og sykkel. 

Enkelt å koble område til eksisterende  
knutepunkter sentralt i Oslo eks. Carl 

Berners Plass. 

  Knutepunkt for varer og industri:  lokalisert i 
nærheten av E6 i tilknytning til flyplassen og 

jernbane.

  Spesielle landemerker: Hotel 33,  
Økernsenteret, Kabelgata, Oxer-tårnet  

(kulturtårnet), pipene fra   
gjenvinningsanlegget.

  Eksisterende industri/produksjon/lager som er 
vital for Oslo og omegn, som avfallshåndtering 

  Industri samlet på et område.

Kuben yrkesfagskole er eksempel på et  
positivt tilskudd i området. 

Høy kapasitet på vei og bane. 

SSTRENGTHS WWEAKNESSES

Lukt og støy fra produksjons- 
orienterte bedrifter er vanskelig å  

kombinere med boliger.  
 

  Tung trafikk og varelevering  forurenser og 
skaper utfordringer knyttet til  

trafikksikkerhet.     
 

Lite grøntareal og  rekreasjonsområder.  
 

  Store områder med harde flater gjør området 
følsomt for flom fra nedbør.    

 
Uoversiktlig orientering og kaotisk struktur.     

 
Mangel på menneskelig skala.   

 
Avskjermet fra øvrig bebyggelse med vei som 

fysiske barrierer.     
 

Delt eierskap med tinglyste rettigheter.     
 

Eksisterende bebyggelse er   
arealkrevende og storskala samtidig som 

utnyttelsesgraden er lav.   
 

  Eksisterende bedrifter og næring har en  
introvert karakter og tilbyr lite  

tilbake til nærmiljøet. 

Mentalt lange avstander til kollektivtilbud. 

Jernbanen: mulighet for å utvide, styrke og 
forbedre.     

 
Kabelgata: skjermet og hyggelig område, med 

teglsteinsbebyggelse utgjør stort  
potensiale.     

 
Flatt terreng: spesielt egnet for å ta seg rundt til 

fots og på sykkel.     
 

Situasjonen i området gir mulighet til å tenke nytt 
og kombinere forskjellige formål i nye typologier.   

 
Potensial til å skape identitet og   

stedstilknytting ved å bevare eller  
transformere landemerker.   

 
Mange åpne areal er fortsatt ubebygget, det 

gjelder spesielt parkeringsareal (riktignok 
er mange under planlegging). Det utgjør en  

mulighet til å påvirke planleggingsprosessene og 
evt. foreslå å implementere et nytt program.

 
Tilskudd av grøntareal kan  gjøre området mer 

flomsikkert og bedre bymiljøet.    
 

Det kan stilles krav om at  eksisterende 
produksjon i større grad må gi tilbake til 

nærmiljøet.   
 

Nærheten til produksjon gir mulighet for et mer 
sirkulært forbruk og en mer bærekraftig livsstil.

Produksjon og arealkrevende formål tett på 
 boligområder kan skape utfordringer knyttet til 

støy og trafikksikkerhet.   

Gentrifisering: Tilførsel av boliger og   
kunnskapsintensiv næring på bekostning av  

industri og produksjon kan ha negativ effekt for 
eksisterende bedrifter og øke sosial  

segregering. 

  Stor miljøbelastning ved utskyvning av  
industri og produksjon til periferien.   

 

OOPPORTUNITIES TTHREATS

2.3 SWOT
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Basert på hovedfunnene i stedsanalysen har vi landet på to hovedkonsepter for utvikling 
av Produksjonsbyen, nemlig kontraster og sansing. Konseptene danner et bakteppe for 
utviklingen av området, og søker å gi Produksjonsbyen dets unike karakter. 

KONTRASTER
Det styrende konseptet for utviklingen av Produksjonsbyen er kontraster. Det er et konsept 
som delvis er utledet av de overordnede målene. Selve forutsetningen om å integrere bolig 
og gode bomiljøer i produksjonsområder kan sies å være motsetningsfylt. I tillegg har vi 
identifisert flere kontraster målene våre (redusere forbruket vs. produksjon, blågrønnt vs. grått 
osv.). I stedet for å se dette som en utfordring, der vi enten må prioritere produksjonen eller 
boligmiljøene, har vi valgt å dyrke kontrastene og betrakte Produksjonsbyen i et helhetlig 
perspektiv, preget mer av ”både og” enn ”enten eller”. Som nevnt kan man si at målet om 
å bevare produksjon står i skarp kontrast til målet om å redusere forbruket. Tilførsel av 
grønt, samt bevaring av gråstrukturer vil gi et kontrastfylt bybilde. Kontrastene er det som er 
karakteristisk for Produksjonsbyen, og som kan bidra til å skape ikke-generiske bomiljøer. 
Et sted der grå by møter vill natur, der synliggjøring av produksjon bidrar til en reduksjon av 
forbruk, og der et effektivt transport- og logistikksystem også legger grunnlaget for en sirkulær 
livsstil.

SANSING
Konseptet sansing bygger på funn fra stedsanalysen der støy og lukt ble trukket frem 
som dominerende negative faktorer i områder med produksjon. I dette ligger altså 
ideen om å vende noe som tilsynelatende er negativt til noe positivt. For å bevare og 
synliggjøre produksjonen, kan den dessuten brukes som et grep for å svare på noen av de 
miljøutfordringene som gjerne følger produksjonen. At lukter fremheves eller maskeres, og 
ulike former for støy gir lyd til byen. Det er også her sanser som berøring og smak gir rom for 
deltagelse og synliggjøring av produksjonen. Sansing er en del av byens karakteristika, og noe 
vi ønsker å fremheve. 

3.1 KONSEPTER
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3.1 KONSEPTER

MOSES BRIDGE, HALSTEREN, NEDERLAND PARC DE LA VILLETTE, PARIS 1111 LINCOLN ROAD, MIAMI

SAUEHOLD I WILHELMSBURG, HAMBURG

Moses bridge går gjennom en innsjø i Nederland. Den inviterer til opphold og 
gir en muligheten til å føle på kontrasten mellom å stå i vannet, men samtidig 
være tørr. Foto: dezeen.com.

Et radikalt konsept dukket opp i Paris på 80-tallet og utfordret synet på den 
tradisjonelle ideen om parker som grønne oaser og pusterom i byen. Parc 
de la Villette skulle ikke avvise, men heller være en forlengelse av byen. De 
signalrøde stålkonstruksjonene, i skarp kontrast til de grønne omgivelsene 
representerer noe av dette. De mange funksjonene som parker rommer gir 
dessuten plass til rekreative opplevelser og får parken til å fremstå som en 
sosial og kulturell park, fremfor en ren landskapsreplika. Foto: timeout.com. 

Et parkeringshus representerer gjerne det motsatte av menneskelig skala. 
Det er massivt, lukket, mørkt og tilpasset bilen. Lincoln Road av Herzog & 
de Meuron i Miami er et eksempel på det motsatte. Der er fasaden åpen, og 
takhøyden som varierer fra etasje til etasje, gjør det mulig å ha en fleksibel 
programmering. Oppsummert kan man si at det snur opp ned på menneskers 
forhold til parkeringshus: fra steder man ønsker å forlate fortest mulig, til et 
parkeringshus man får lyst til å besøke. Dwet brukes her som inspirasjon for 
utforming av andre funksjoner. Foto: Archdaily.com. 

Kontrasten mellom sauehold og vegtrafikk inn til Hamburg og ut fra Wil-
helmsburg er slående, men viser samtidig at det er mulig å ha landbruksrettet 
produksjon i bynære områder. Foto: Ida Højlund. 

3.2 KONTRASTER – REFERANSEPROSJEKTER
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PALEY PARK, NEW YORK PARC ANDRÉ CITROËN, PARIS

FREEWAY PARK, SEATTLE, WASHINGTON

SMAG PÅ AARHUS, AARHUSMAT- OG MERKEVARE HUSET PÅ GRÜNERLØKKA, OSLO

Paley Park er en lommepark som ligger på Manhattan. Parken er interessant, 
ettersom den representerer et lite pusterom i New Yorks hektiske bymiljø. 
Fossen i bunnen av parken byr på en annen type ”støy” enn den som  
finnes utenfor parken.

Parc André Citroën er en offentlig park i Paris. Parken ble bygget på stedet der 
det tidligere Citroën-bilproduksjonsanlegget lå og ble oppkalt etter selskapets 
grunnlegger André Citroën. Fontenene i parken er en betydelig del av parkens 
bruk.

De tidligere fabrikklokalene til Mills på Grünerløkka er bygget om til kontorer 
og matfaglig senter. Her er det mulig å se inn gjennom vinduene og betrakte 
produksjonen. Betrakteren blir ikke invitert lengre inn og bruker derfor ”bare” 
synet.

’Smag på Aarhus’ er et natur- og matprosjekt, der byens rom blir omtenkt slik at 
det er mer spiselige og sanseorienterte miljøer i Aarhus. ’Smag på Aarhus’  lar 
innbyggerne delta direkte i byen med deres sanser herunder særlig smak, lukt 
og følelse.

Freeway Park er en brutalistisk park fra 1976 bygget over en motorvei i 
Seattle. Parken er definert av en serie uregelmessige, sammenkoblede 
platåer sammenvevd og omsluttet av planter og betongvegger. Parken er et 
eksempel på hvordan det er mulig å skape et miljø som omslutter en stemning 
annerledes fra den i sin umiddelbare nærhet - omtrent som eksemplet fra Paley 
Park, NY. Samtidig er den også et eksempel på kontrast. 

3.3 SANSING – REFERANSEPROSJEKTER 
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THORNCROWN CHAPEL, EUREKA SPRINGS, ARKANSAS

ÅPENT BAKERI, SAGENE, OSLO

INVISIBLE BRIDGE, BLED, SLOVENIA

Åpent Bakeri har produksjonsanlegg på Sagene. Tidligt på morgenen sprer lukten av 
nybakt brød seg over distriktet. Innbyggerne deltar ikke selv i produksjonen, men det er 
mulig å dra dit for å kjøpe overflødig brød. Foto: Åpent Bakeri. 

Konseptuelt design for en ”usynlig bru” av Scapelab. Gangveien er utformet som en flytebro 
festet til bunnen av innsjøen, slik at den er dekket med 10 cm vann. Brukeren kommer 
derfor i direkte kontakt med vann.  Foto: Scapelab.

Thorncrown Chapel er et kapell som ligger i Eureka Springs, Arkansas, designet av E. 
Fay Jones og bygget i 1980. Kapellet er et eksempel på biofilsk design - design som tar 
utgangspunkt i menneskets intuitive tiltrekning til naturen, og en biologisk trang til å være i 
kontakt med det naturlige. Foto: Randall Connaughton via archute.com. 
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Bakgrunnen for skisseringen av en rekke overordnede prisinpper er å legge til rette for at 
produksjonen får bli, og gjøre det mulig å etablere eventuell fremtidig produksjon. Samtidig 
mener vi det er viktig å oppfordre til nytenkning på et mer generelt plan. Her ønsker vi å 
reflektere rundt hub’en som bindeledd mellom typiske produksjonsområder, og tettsteder med 
høyere grad av menneskelig skala. Vi foreslår en strategi, som også kan fungere veiledende 
for tilsvarende områder. Målet med strategien er å vurdere hvilke byfunksjoner som lar seg 
kombinere med produksjon, slik at også produksjonsfunksjonen kan bli en del av det som i dag 
vurderes som “bymessig”. 

Oslo Kommune har et mål om å halvere CO2-utslippene sine innen 2030, og er allerede en 
foregangsby for sirkulær økonomi og gjenvinning. Sirkulær økonomi handler om å gjenbruke, 
reparere og materialgjenvinne - og i denne prosessen er det essensielt med et godt samarbeid 
mellom produsenter, forbrukere og myndigheter. Et eksempel på dette er kommunen sitt 
avfallssorteringssystem, der matavfall og andre biomasser omdannes til utslippsnøytral 
biogass, som oppgraderes til et CO2-nøytralt drivstoff for bl.a. byens busser (Oslo Kommune 
B, 2019). 

Vi ønsker at den sirkulære økonomien skal være en integrert del av livet i Produksjonsbyen, 
for eksempel ser vi for oss at det skal være enda enklere å gjenvinne lokalt. Vi forestiller oss 
et system, der en lokal hub kan fungere som oppsamlingssted for brukte varer. I den samme 
huben kan et tilhørende verksted bidra til at brukte varer repareres, for deretter å bli returnert 
til eieren eller solgt i en bruktbutikk tilknyttet huben. Det er allerede mange gjenbruksstasjoner 
og minigjenbruksstasjoner i Oslo, men idéen om å skape lokale hubs med verksted, butikker 
og muligheter til selv å reparere egne ting kunne med fordel implementeres. Vi forestiller oss 
videre at flere av disse stasjonene kan flyttes lengre nordøstover.  

Hub-strategien presentert her er ikke forbeholdt avfallshåndtering alene. Vi mener at den kan 
brukes i flere sammenhenger, der målet er å minimere transportavstander og utslipp. I avsnittet  
‘5.3 Transport og logistikk’ vil vi blant annet si noe om muligheten for bruk av hubstrategien for 
varelevering. Selv om hub’en krever en større arbeidsinnsats, blant annet i form av omlastning, 
vil den kunne bidra til å skape en mindre trafikkert bykjerne, og en bedre lokal forankring. Den 
har altså en klar miljø- og bærekraftig dimensjon.  

4.1 HUBTENKNING

Diagram over eksisterende gjenbruksstasjoner i Oslo 

Forslag til utvikling fra gjenbruksstasjon til gjenbrukshub.
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Bakgrunnen for skisseringen av en overordnet strategi er å legge til rette for at  
produksjonen får bli, og gjøre det mulig å etablere eventuell fremtidig produksjon.  
Strategien kan også være veiledende for tilsvarende områder. Målet med strategien er å 
vurdere hvilke byfunksjoner som lar seg kombinere med produksjon, slik at også  
produksjonsfunksjonen kan bli en del av det som i dag vurderes som “bymessig”. 

Steds- og behovsanalysen viser at produksjonen i Haraldrudområdet har ulik  
karakter. Enkelte områder bærer preg av mye tungtransport og bygg med store volum, 
mens andre områder bærer preg av mindre volum og bedre tilgjengelighet for myke  
trafikanter. Som et utgangspunkt deles produksjonen inn etter type. Det vil si LETT, 
MEDIUM og TUNG produksjon. Inndelingen er grov, men danner et grunnlag for å si noe 
om mulig fremtidig utvikling. Produksjonens karakter kan vurderes etter bestemte  
parametre.

4.2 «LETT, MEDIUM & TUNG-STRATEGIEN»

Det må understrekes at parametrene oppgitt her ikke er uttømmende, og at de kun gir 
en viss indikasjon på hva slags type produksjon det er snakk om. Grensene mellom 
LETT, MEDIUM og TUNG produksjon vil være flytende, og dens endelige karakter må 
vurderes nøye i hvert enkelt tilfelle. Dermed kan andre faktorer også spille inn, som for 
eksempel hvorvidt det er sannsynlig at gitt produksjon vil endres eller fases ut innen kort 
tid. 

I denne rapporten brukes strategien gjennomgående for å vise hva inndelingen betyr for 
de ulike byfunksjonene. Det vil si hvordan produksjon, boliger, transport og grønnstruktur 
forholder seg til de tre ulike skalaene. Inndelingen er illustrert i fargekodene grønn, lilla 
og oransje, der LETT er markert i grønn, MEDIUM i lilla, og TUNG i oransje (se kart på 
neste side). 



Området kartlagt etter beliggenhet på lett, medium og tung produksjon. Her vist som del av et universelt prinsipp.  
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LMT-inndelingen kan også brukes for de beskrevne 
konseptene. Konkret betyr dette, at LMT-strategien kan 
benyttes til å vurdere grad av sansing i produksjonen, 
og området rundt. På denne måten spilles ulike sanser 
inn på ulike steder. For eksempel er det sannsynlig at 
det i L-områder vil være mulig å legge til elementer som 
stimulerer alle fem sansene, mens det i T-områder vil være 
mer begrensede muligheter for dette. Dette henger også 
sammen med grad av medvirkning i produksjonen, altså i 
hvor stor grad det er mulig på den ene siden å rent fysisk 
delta i den, og på den andre siden skue den på avstand.

Vøyen Nedre Foss kunne være et eksempel på naturlig lyd i byen. 
Foto:  Miljøforeningen Akerselvas Venner
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5.1
PROBLEMSTILLING:  

HVORDAN KAN KONFLIKTEN MELLOM PRODUKSJON OG BOLIG 
LØSES, OG HVORDAN KAN DET BIDRA TIL EN 

INKLUDERENDE BY? 

BOLIG OG PRODUKSJON
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DAGENS UTFORDRINGER
BEFOLKNINGSVEKST

GENERISKE BOLIGOMRÅDER

FORDOMMER MOT Å BO I TYPISK  
PRODUKSJONSOMRÅDER

PRODUKSJON KREVER STORE AREAL OG HAR  
HISTORISK EN INNADVENT KARAKTER

PRODUKSJON GENERERER MYE TRAFIKK

MÅL

SKAPE VARIERTE BOLIGOMRÅDER OG BOLIGTYPER

INTEGRERE BOLIG OG PRODUKSJON

SYNLIGGJØRE PRODUKSJONEN OG GJØRE DEN 
PUBLIKUMSORIENTERT

INTEGRERE PRODUKSJON MED ANDRE  
BYFUNKSJONER

TILFØRE PRODUKSJON SOM BIDRAR TIL DEN  
SIRKULÆRE ØKONOMIEN

«LMT-STRATEGIEN» PÅ HARALDRUD
Det er i dag åpenbare konflikter mellom produksjonens behov og øvrige de byfunksjonene som boliger, offentlige møteplasser og rekreasjonsområder. Det handler dels om generering av trafikk, men 
også de miljøutfordringene som produksjonen gjerne bærer med seg. Kombinasjonen av de motstridende byfunksjonene krever dermed en overordnet strategi for å se hvilken hvordan disse kan 
integreres. LMT-strategien egner seg til dette formålet, fordi produksjonen her deles inn etter dens karakter, og integreringen av andre byfunksjoner går på produksjonens premisser. 

Som nevnt tar man utgangspunkt i produksjonen og deler den inn etter type (lett, medium, tung), basert på gitte parametre. Inndelingen vil dermed skape et grunnlag for å vurdere hvorvidt produksjonen 
kan kombineres med andre byfunksjoner, som for eksempel boliger. Kartet over viser en mulig inndeling av produksjon på Haraldrud. Den er kun ment som en pekepinn, og produksjonens endelige 
karakter må vurderes på nøyere grunnlag dersom man velger å gå videre med en slik strategi.

5.1.1 KONFLIKTEN MELLOM PRODUKSJON OG BOLIG

Bygg inndelt etter skala på produksjon. 
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NÅVÆRENDE SITUASJON
Produksjon av lett karakter er gjerne en eller to etasjer og er i mindre 
volum. Slik produksjon genererer noe trafikk, men er ikke avhengig av mye 
tungtransport. Eksempler på lett produksjon kan være mindre verksted med 
utsalg, og mindre distribusjonslagre. Mulige eksempler fra Haraldrud er: 
Skiltmaker Borgrund og Aker låsesmed. 

FREMTID
I lette produksjonsområder mener vi det kan legges til rette for mange 
byfunksjoner, og at boliger er spesielt godt egnet i slike områder. Trafikken 
er her mindre dominerende, og vi ser at det kan bli gode uteoppholdsarealer, 
samtidig som det ikke er nødvendig å etablere kafévirksomhet i første etasje, 
da også mindre verksted og lagre kan ha en utadrettet funksjon og virke godt 
inn på bymiljøet. 

FJERN FREMTID
Det er nødvendig å sette av areal for fremtidig uvisst bruk. Dette fordi 
fremtidens behov er uvisst, og produksjonen raskt endres i takt med den 
teknologiske utviklingen. Fleksible areal kan dessuten bidra til å skjerme 
boligene for støy fra produksjonen i første etasje. 

LETT PRODUKSJON

5.1.2 SNITT
Snittene under viser eksempler på hvordan dette kan se ut i praksis, og er kun ment som en indikasjon. Her 
har vi tatt utgangspunkt i typisk eksisterende bygningstypologi og bymiljø på Haraldrud, men som også synes 
typisk for tilsvarende områder. Det er viktig å understreke at produksjonen og bygget ikke må ses isolert, men 
må ses i sammenheng med omkringliggende funksjoner og områdets miljø. For eksempel om det ligger tett på 
trafikkerte veier.  
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NÅVÆRENDE SITUASJON
Produksjon av medium karakter kjennetegnes gjerne av større volum, og 
genererer mer trafikk både i form av personbiler, men også noe tungtransport. 
Eksempler på medium produksjon kan være store lagre, utsalg og utleie til 
bygg- og anleggsbransjen. Mulige eksempler fra Haraldrud er: PostNord, 
Byggmakker og United Bakeries Consept.

FREMTID
I medium produksjonsområder kan det legges til rette for flere byfunksjoner, og 
også boliger. Samtidig er trafikken også mer dominerende i typiske medium-
områder, og de offentlige utearealene vil dermed være preget av dette. Det er 
derfor nødvendig å legge etablere gode offentlige uteareal i nærheten som er 
skjermet for trafikken. Den endrede kollektivdekningen med nye byrom støtter 
oppunder dette. Andre tiltak for å bøte på støy kan være lydisolerte vegger og 
vinduer.  
 

FJERN FREMTID
I et lengre tidsperspektiv ser vi en mulighet for hvordan minskningen av 
personbiltrafikk frigjør gamle parkeringsareal. Disse kan få en helt ny funksjon, for 
eksempel funksjoner som krever store, lukkede areal som innendørs landbruk. 

MEDIUM PRODUKSJON
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NÅVÆRENDE SITUASJON
Produksjon av tung karakter kjennetegnes av store volum, der byggene gjerne 
har en innadvendt karakter, og at de dessuten genererer mye tungtransport. 
Mulige eksempler fra Haraldrud er: Norsk Gjenvinning og Haraldrud 
forbrenningsanlegg. 

FREMTID
Tung produksjon som ikke lar seg kombinere med boliger, kan i stedet 
brukes til areal for rekreasjon. For eksempel kan taket på Norsk Gjenvinning 
brukes som park og idrettsplass. Dermed blir størrelsen på volumene, som i 
nåværende situasjon blir sett på som negativt, snudd til en kvalitet. 

FJERN FREMTID
I fremtiden ser vi for oss at andre sider av produksjonen kan utnyttes til noe 
positivt. Eksempel på dette er å ta i bruk varme eller damp som slippes ut fra 
produksjonen. Dette kan kobles til drivhus, eller for eksempel for å varme opp 
en barnehage. Forutsatt at produksjonen ikke er en kilde til forurensning. 

TUNG PRODUKSJON
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DELTAKELSE OG SYNLIGGJØRING AV  
PRODUKSJON 
Historisk har produksjonen gjerne hatt en innadvendt 
karakter, og slik sett bidratt lite til en form for bymessighet 
der den menneskelige skalaen er i sentrum. Lange, 
lukkede fasader, massive bygg og store overflater gjør 
at produksjonsområder oppleves som lite tiltalende for 
fotgjengere. Aktiviteten foregår innendørs og man må ha bil 
for å komme seg rundt. Vi mener likevel at produksjonen 
kan bidra til et godt byliv dersom det legges til rette for dette. 
Rent fysisk innebærer det tiltak som: infill, åpning av fasader, 
bygninger trukket ut mot gateplan og tilrettelegging av gang- 
og sykkelstier. På denne måten kan også produksjonen 
synliggjøres. 

Synliggjøringen av produksjon kan også strekkes lenger, 
og med den sirkulære økonomien som et mantra, mener vi 
det kan være en fordel om forbrukere i større grad kan ta 
del i produksjonsmønsteret. Derav konseptet sansing. Med 
utstrakt bruk av sanser i produksjonen kan distansen mellom 
forbruker og vare minske. Det vil si hvordan forbruker kan ta 
del i produksjonen ved å se, høre, lukte, smake og føle den. 
Det handler altså om en form for deltagelse i produksjonen 
som vi ønsker å understøtte, og legge til rette for. Enten på 
avstand, med åpne fasader, slik at det vil være mulig å skue 
inn i produksjonen, eller på nært og fysisk hold der forbruker 
kan være med inn og selv ta del i den. 

Eksempel på produksjon integrert i bybildet. Mills i Oslo Indoor urban farming.

BEVARING AV EKSISTERENDE PRODUKSJON OG 
TILFØRSEL AV NY PRODUKSJON
Som steds- og behovsanalysen indikerer er det en overvekt 
av bilindustri i området. Det både i form av utsalg, verksteder 
og utleie. Vi må gå ut ifra at en del av denne industrien fases 
ut med tiden. Et stadig mer utbredt tilbud av carsharing og 
fremveksten av førerløse biler tyder på dette. 

Når det gjelder tilførsel av produksjon vil det være 
hensiktsmessig legge en utvidet forståelse av 
produksjon til grunn. For eksempel kan det innebære 
produksjonsaktiviteter som er av kommersiell og/
eller logistisk art, håndverksarbeid og jordbruk. 
Produksjonsaktiviteten kan også være storskala i form 
av lagervirksomhet, så vel som lokal og småskala i form 
av verksted og urbane hager. I et miljøperspektiv vil det 
være nødvendig å søke å flytte produksjonen tilbake til et 
lokalt nivå, slik at utslipp knyttet til transport forminskes. 
Det gjelder spesielt produksjonen av basisvarer, som mat, 
som vi har behov for i det daglige. Innendørs landbruk er et 
eksempel på storskala produksjon av mat som med fordel 
kan etableres i området. 

Det kan også være hensiktsmessig å styre produksjonen 
i en ønsket retning. Det vil si sørge for at nøkkelaktører 
og virksomheter bevares og utvikles slik at de bidrar til 
bymessig utvikling. Eksempler på nøkkelaktører i området er 

Norsk Gjenvinning og Haraldrud forbrenningsanlegg. Dette 
er også eksempler på aktører som går under kategorien 
tung produksjon, som har en lukket karakter og generer 
mye tungtransport. Produksjonen som i første omgang 
må bevares er den som fyller en nødvendig funksjon 
ikke bare for nærområdet, men for byen som en helhet. 
Byggevarehandler, gjenvinningssentraler og verksteder er 
eksempler på proudksjon som sannsynligvis - i takt med det 
grønne skiftet og fremveksten av den sirkulære økonomien 
- kommer til å vokse og spille en sentral rolle. Utfordringen 
med disse produksjonsformålene, tilsvarende medium 
eller tung produksjon, er at de per definisjon må være 
arealkrevende. Det fordrer gjerne store, lukkede bygg, som 
ikke svarer til de bymessige og arkitektoniske kravene, om å 
rette seg ut mot gateplan, med aktive fasader og utadrettede 
funksjoner. De svarer i så måte lite til den menneskelige 
skalaen. 

KRAV TIL PRODUKSJONEN
For at produksjonen skal kunne bli en reell og god del 
av et fremtidig bymiljø synes det hensiktsmessig å sette 
krav til produksjonsvirksomheten. Blant annet krav om 
at produksjonen må tilby en form for offentlig tilbud som 
relaterer seg til bylivet i nærområdet og/eller nabolaget. 
Det er blant annet nødvendig å legge til rette for offentlige 
funksjoner mellom Norsk Gjenvinning og Haraldrud 
gjenbruksstasjon. Det kan være i form av et verksted hvor 
avfall, gamle møbler og byggematerialer kan repareres, 
gjenvinnes og gjenbrukes. På denne måten kan også typisk 
tung produksjon bidra til bymiljøet, og dessuten støtte opp 
under målet om en reduksjon av forbruk og utslipp. 

Det synes dessuten å være en generell mangel på 
serveringssteder i typiske produksjonsområder. Et tiltak 
her kan være å åpne personalkantiner for allmennheten 
og vende ut mot gateplan. På denne måten, og i regi av 
eksisterende produksjonsbedrifter, kan man sørge for at 
gentrifisering unngås.

5.1.3 PRODUKSJON 
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Visualisering av produksjonsbyen.
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Oslo har en forventet befolkningsvekst på 24% (middels alternativ) frem til 2040 (Oslo 
Kommune B, 2019). Det betyr at det må bygges mange boliger for å huse den raskt voksende 
befolkningen. Denne befolkningsfremskrivningen ligger også til grunn for kommunens 
strategiske plan for Hovinbyen, der bolig, rekreasjon og kunnskapsintensiv næring skal 
etableres i området. Målet for utviklingen av Hovinbyen er en utvikling som støtter opp under 
det som i dag kjennetegnes som “bymessig”.  Som beskrevet i kapittel 1 mener vi, at dette 
begrep med fordel kan utfordres og bli enda mer inkluderende. 

Som snittene (se avsnitt om konflikter mellom bolig og produksjon) viser, vil områder av 
medium og tung produksjon nødvendigvis være mer dominert av trafikk og varetransport. Det 
er først og fremst i medium produksjonsområder at boligformål vil være aktuelt. For at det 
skal bli en realitet er det likevel nødvendig med avbøtende tiltak for støy og trafikk. Her bør 
lydisolerte
fasader og vinduer være et minimum. For å sikre gode uteoppholdsarealer bør de enten 
tilrettelegges slik at de er skjermet fra trafikken, eller på en slik måte at etableringen av 
sanseelementer maskerer støyen og gjør området levelig, og mindre trafikkpreget (se 
referanseprosjekter til kapittel ’3 Konsepter’).

I et miljøperspektiv er det nødvendig å i større grad ta i bruk eksisterende materialer. 
Totalt utgjør klimagassutslippene knyttet til bygg- og anleggsmaterialer 8 prosent av 
nasjonale utslipp, i tillegg til utslipp knyttet til importerte materialer (Bygg 21, 2018, bygg- og 
eiendomssektorens betydning for klimagassutlslipp). Bruk av eksisterende materialer kan 
dessuten bidra til å skape en stedsidentitet som er forankret i produksjon og dens karakter. 
Et eksempel på dette er studentboligene i Amsterdam Noord der containere har blitt brukt for 
dette formålet. Studentboliger i Amsterdam Noord.

5.1.4 BOLIGER 
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BOLIGTYPER
Bevaring og etablering av produksjon vil i seg selv kunne bidra til 
å skape mer varierte boligområder. Vi mener at en kombinasjon av 
produksjon og boliger også bør skape rom for å tenke annerledes 
hva gjelder boligtyper, høyder på bygg og offentlig uteareal. 

1. Work-live 
Boliger som har en direkte kobling til arbeidsplassen (work-
live) er en boform som kan ha direkte nytte av etableres i 
nærhet av produksjonen. Dersom enkelte funksjoner deles med 
arbeidsplassen og boligen, for eksempel sosiale uterom, kantiner, 
fleksible areal til kontor, prosjekter eller kunstatelier, kan de dermed 
også fungere som en utvidelse av den private sfæren, og samtidig 
ha en sosial dimensjon og gjøre boligene mer arealeffektive. 
 
2. Høyden - utsikten  
Det bør tillates høyere bygg i området, slik at noen boliger også 
kan tilby spektakulær utsikt. Høye bygg kan med fordel etableres i 
områder med lav bebyggelse, slik at det skaper en større grad av 
variasjon. Høye bygg bør ha en offentlig funksjon på taket slik at 
flere kan oppleve og ta del i aktivitetene der. Ved økte høyder er 
det særlig viktig at det stilles høye krav til kvalitet i utformingen slik 
at bebyggelsen tilfører noe positivt til omgivelsene.

3. Compact living 
Compact living er en boligform der en bor på få kvadratmeter, 
og der leilighetene gjerne er innredet på en slik måte at en får 
mest ut av hver kvadratmeter. Tilsvarende boligformer er også 
mikrohus, der en riktignok kan flytte huset, men konseptet 
er noe av det samme. Slike boligtyper er godt egnet for 
førstegangskjøpere, eller andre som trives med å ha færre ting. 
Det bør riktignok kompenseres med gode fellesareal, eller for 
eksempel miniparsellhager i nærområdet, takhager eller andre 
fellesskapsløsninger som gjør at beboerne kan treffes og invitere til 
eventuelle sammenkomster. 

4. Familieboliger med sosiale samlingshus 
Det er et behov for flere boliger som er tilrettelagt for familier med 
småbarn i Oslo. Familier søker seg gjerne ut av byen, for å ha 
tilgang på hager og areal der barn kan løpe fritt. Det bør i større 
grad etableres boliger som har en slik karakter. Det kan være 
som typisk hagebyboliger, men disse vil nødvendigvis være mer 
kostbare enn leiligheter. Boligene på Torshov tegnet av Harald 
Hals kan tjene som inspirasjon for familieboliger. Her er et stort 
fellesareal tydelig avgrenset av fasaden, men samtidig tilgjengelig 
for gjennomgang. Noe som skaper en felles følelse av ansvar 
overfor bakgården. Disse boligene har også en lokale samlingshus 
brukes til sosiale formål, og kan bidra til økt felleskapsfølelse.



5.2
PROBLEMSTILLING

HVILKE STRUKTURER OG FORBINDELSER KAN MAN  
ETABLERE FOR Å TILRETTELEGGE FOR ET SAMSPILL  

MELLOM PRODUKSJON OG BYUTVIKLING? 

FRA GRÅ TIL BLÅ, GRÅ OG GRØNN BYDEL
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5.2.1 BLÅTT, GRÅTT OG GRØNT PÅ HARALDRUD

BLÅGRØNNE STRUKTURER 
Blågrønne strukturer er summen av store og små  
naturpregede områder i byer og tettsteder. Kombinasjonen 
av urbane tilbud og nærhet til rekreasjon og  
naturopplevelser bidrar til trivsel og livskvalitet for mange 
(Regjeringen 2017). Planlegges strukturene som  
sammenhengende vev med ferdselsårer og oppholdssoner, 
med etablerte gang- og sykkeltraseer, kan dette øke  
mengden hverdagsreiser til fots og på sykkel. Dette kan 
videre føre til redusert klimagassutslipp og støy. Etablering 
av blågrønne strukturer gir også områder som kan bidra til 
lokal overvannshåndtering, hvor utforming av grøntarealer 
og åpne vannflater kan bidra til infiltrasjon og fordrøying av 
økte nedbørsmengder, som følge av klimaendringene.  
I tillegg vil blågrønne strukturer gi et grunnlag for et rikt  
biologisk mangfold (Regjeringen 2017).  
 
Den store mangelen på blågrønne strukturer i området gjør 
at det er mye forbedringspotensial og behov for tiltak. En 
fordel er at området er dominert av store parkeringsarealer 
som tilsynelatende enkelt kan la seg transformere og 
utformes til parkerog plasser. Gitt at grunnen ikke er 
forurenset, og det ikke går bekostningen av tilgjengeligheten 
for logistikk. I tillegg er det store tak- og fasadeflater som er 
ubenyttet areal med mye potensiale.

HARALDRUD SOM BLÅ, GRÅ OG GRØNN BYDEL
Blågrønne strukturer har altså en rekke positive og  
nødvendige effekter på en god byutvikling. Det vil derfor 
være svært nødvendig å gjøre flere tiltak for å tilføre 
blågrønne strukturer i området. På Haraldrud har det vært 
et mål å sikre bevaring av eksisterende funksjoner, samtidig 
som det må  
tilrettelegges og tilføres flere tiltak for å legge til rette for et 
godt byliv. 

For at dette skal bli en bydel for mennesker er det nødvendig 
å gjøre grep med fokus på og hensyn til den menneskelige 
skala. Det har derfor vært fokus på at de grå kvalitetene, 
som produksjon, skal være en del av bylivet gjennom  
deltakelse og synliggjøring. Kombineres dette med å 
etablere god og effektiv mobilitet for myke trafikanter,  
sammenhengende blågrønne strukturer og sosiale  
møteplasser vil Haraldrud ha potensiale til å bli en god og 
særegen bydel, med mye identitet.  
  

GRÅ STRUKTURER 
Dagens Haraldrud er sterk dominert av harde flater, som 
store parkeringsarealer, lagerbygg og veier. Det er få til 
ingen større sammenhengende grønnstrukturer i området. 
Dette skaper utfordringer knyttet til fremtidens klima, hvor 
det er spådd mer ekstremvær. Økte nedbørsmengder, harde 
flater og mye bilbruk i området fører til belastning på VA-
systemet, forurenset overvann og flomfare.  
 
Området er tydelig bygget etter bilens premisser og det 
oppleves som utrygt, stort og uoversiktlig når man ferdes på 
Haraldrud til fots. Kombinasjonen av støy og lukt fra biler og 
produksjon og mangelen på parker og andre sosiale  
møteplasser gjør at man ikke oppholder seg i området 
lenger enn nødvendig.  
 
Haraldrud har likevel flere viktige etablerte grå kvaliteter, 
som fungerende infrastruktur, produksjon, Kabelgata og 
ikoniske bygg som Hotel 33 og Økernsenteret. Dette er 
elementer som er viktige kvaliteter i en by, og som bør  
bevares, fremheves og bruke som identiteskapende  
elementer. 

DAGENS UTFORDRINGER
DOMINERT AV HARDE FLATER

INGEN BLÅGRØNNE STRUKTURER
 

MANGEL PÅ MENNESKELIG SKALA

MANGEL PÅ VARIERTE ROM OG  
SOSIALE MØTEPLASSER

MÅL

SKAPE ATTRAKTIVE REKREASJONSOMRÅDER

EFFEKTIV MOBILITET FOR MYKE TRAFIKANTER 

BÆREKRAFTIG LOKAL OVERVANNSHÅNDTERING

BEHOLDE OG FREMHEVE GRÅ KVALITETER

HOTEL 33 KABELGATA

FORBRENNINGSANLEGG ØKERNSENTERET

ALNABRUTERMINALEN

GRÅ KVALITETER

JERNBANEN OVER BROBEKKVEIEN
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GRØNNE TAK OG VEGGER
Det å etablere grønne tak og vegger er viktige tiltak for  
overvannshåndtering, bedre luftkvalitet og økt biologisk mangfold. 
I tillegg vil grønne tak og vegger redusere støy i byene, isolere 
byggene mot både høye og lave temperaturer, samt øke både 
trivsel og eiendomsverdi (Løwe 2017). På Haraldrud er det store 
ubenyttede fasader og tak hvor det bør etableres grønne tak og 
vegger. I tillegg bør det også planlegges inn i videre utbygging.

ÅPNE BEKKELØP: HOVINBEKKEN 
Hovinbekken ligger i rør og beveger seg gjennom deler av  
prosjektområdet. Kraftige nedbørshendelser kan skape  
kapasitetsproblemer ved elver som er lagt i rør, sammenlignet 
med åpne bekker. Åpne bekkeløp fungerer som flomdempende 
tiltak og som naturlig avledning av overvann. Det bidrar også til 
økt biologisk mangfold og å rense forurenset vann i urbane  
områder. Elver med grønne omgivelser i urbane strøk bidrar til 
trivsel, rekreasjon og stedsidentitet. Hovinbekken er åpnet flere 
steder, som på Ensjø og Bjerke, og bør også bli hentet frem i 
Haraldrudområdet (Klimatilpasning 2019).  

EKSEMPLER PÅ GREP FOR EN BLÅ, GRÅ OG GRØNN BYDEL

Hovinbekken i Bjerkedalen park. Hovinbekken har tidligere gått gjennom deler av Haraldrud.

Grønne vegger på Oransjeriet, en transformert hermetikkfabrikk i 
Stavanger.

The Rotterdam Roof park

REWILDING 
Rewilding handler om å tilbakeføre naturen til sin opprinnelige  
ville tilstand, og har vært et viktig begrep siden kampen for å 
motvirke menneskeskapte endringer i økosystemene begynte. 
Den økologiske ubalansen som skyldes menneskelig påvirkning 
må gjenopprettes, og det handler hovedsakelig om å beskytte og 
dedikere landområder til naturens naturlige prosesser. På  
Haraldrud kan man ha et fokus på å etablere villere og mer  
naturlige grøntområder. Spesielt vil industriområdene, med store 
åpne flater og fasader tåle en villere natur. Naturen vil bli en  
spennende kontrast til produksjonen, og bidra til økt biologisk 
mangfold og være et rensende tiltak av eksisterende industri.  

Seonyudo park i Seoul. Duisburg-Nord landskapspark i Tyskland.
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OVERVANNSHÅNDTERING: REGNBED OG  
OVERSVØMMELSESAREALER 
Regnbed og midlertidige oversvømmelsesarealer er begge 
eksempler på tiltak for lokal overvannshåndtering som kan 
etableres på Haraldrud. Regnbed er en beplantet forsenking i 
terrenget, hvor vannet lagres på overflaten og filtrerer til grunnen  
eller overvannsnettet. Gjennom fordrøyning og reduksjon av 
avrenning hindres skadelig oversvømmelse (Braskerud & 
Paus 2016). Midlertidige oversvømmelsesarealer kan holde 
tilbake store mengder overvann og hindre skader som følge av 
oversvømmelse. Oversvømmelsesareal kan innpasses som ulike 
funksjoner i parker, idrettsanlegg, gårdsrom eller byrom (Gabriel 
& Fiil 2016).

Skatepark i Roskilde fungerer også som flomkanal og  
fordrøyningsbasseng.

Regnbed i Deichmans gate. 

URBANT LANDBRUK
Urbant landbruk har blitt veldig populært og det er i dag lange 
ventelister på parsellhager i Oslo. Det å dyrke egen mat 
bidrar både til lokal matproduksjon og kunnskap om matens 
opprinnelse, i tillegg til å skape sosiale møteplasser som har 
betydning for folkehelse og integrering (Oslo kommune C 2019). 
Ved å spare på regnvann og utnytte avfall fra bydelen, kan 
dette gjøres til en ressurs ved å bruke det til vanning, gjødsel og 
vekstmedium til urbant landbruk. På Haraldrud kan man blant 
annet utnytte takareal, gårdsrom og soner mellom produksjon og 
bolig til urbant landbruk.      

Losæter i Bjørvika. Brooklyn Grange er en organisk urban takhage i New York.

NATURBROER  
Brede, trafikkerte veier preger og omringer Haraldrudområdet. 
Veiene skaper større og mindre barrierer å krysse, både for  
mennesker, natur og dyr. Effektiv og trygg ferdsel for mennesker 
er en viktig del av bærekraftig byutvikling, hvor det skal være  
attraktivt å bevege seg rundt i byen til forts eller ved bruk av  
sykkel. Samtidig er veier og utbygging store inngrep i naturen 
som har stor negativ innvirkning på det biologiske mangfoldet. 
Det å etablere naturbroer over veiene kan være et grep som vil 
bidra til å bedre fremkommeligheten og skape sammenhengende 
grønnstrukturer.  

Illustrasjon av naturbro.Vancouver Land Bridge.
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5.2.2 «DEN GRØNNE SNARVEIEN»
«DEN GRØNNE RINGEN» 
«Den grønne ringen» er et parkområde som er under 
planlegging i Hovinbyen. Det er en grønn tursti som skal 
binde de ulike delområdene i Hovinbyen sammen.  I 
prosjektområdet på Haraldrud er den grønne ringen 
foreslått å gå langs Haraldrudveien og opp mot Risløkka. 
I dag er det daglig aktivitet på opp mot 3 000 tunge 
kjøretøy i Haraldrudområdet, hvor mye av trafikken går 
på Haraldrudveien. I Oslo kommunes Veiledende plan 
for det offentlige rom (Oslo Kommune, 2016) er det tatt 
utgangspunkt i at Norsk Gjenvinning skal rives og flyttes, 
men skal Norsk Gjenvinning fortsette driften på samme sted 
vil dette fort havne i konflikt med den foreslåtte turstien. 
Norsk Gjenvinning selv ønsker å bli værende på området, 
og er villige til å gjøre tilpasninger for å få til dette. De har 
også gjennomført en tungtransportanalyse sammen med 
andre aktører på Haraldrud, der de kommer med forslag til 
alternativt gatenett og kjøremønster. 

«Den grønne ringen» kan binde sammen Hovinbyen, men 
den henvender seg i mindre grad til mer sentrale deler av 
Haraldrud, som Kabelgata, Kuben yrkesarena og Tårnet 
Kulturarena. Innad og rundt prosjektområdet er det barrierer 
i form av brede, trafikkerte veier og store bygg som gjør at 
avstander er, og oppleves som lange. Det er et behov forå 
utvikle en trasé som fungerer som en transportåre for myke 
trafikanter innad i Haraldrudområdet, og som samtidig binder 
området sammen. 

«Den grønne ringen» sin planlagte trasé som strekker seg  
gjennnom kjernen av Hovinbyen.

 «DEN GRØNNE SNARVEIEN»
«Den grønne snarveien» kobler sammen området på 
Haraldrud og knytter det opp mot kollektivknutepunkt og den 
grønne ringen. Snarveien strekker seg delvis over bakken, 
som skaper effektive og trygge ferdselsårer for myke 
trafikanter. Den bidrar til å bryte barrierer ved å legges over 
og mellom store bygg og veier. Den grønne snarvei har en 
effektiv sykkeltrasé og et felt for gående, hvor rekreasjon, 
sanser og opplevelser er i fokus.  

Ved å koble snarveien til bolig- og kontorbygg kan 
man utnytte ubrukte takareal og etablere effektiv 
bevegelse mellom bolig, arbeid, sentrumsfunksjoner og 
kollektivknutepunkter. Legges for eksempel traseen over 
taket på Norsk Gjenvinning kan det løse utfordringen i 
Haraldrudveien, hvor myke trafikanter og tungtransporten 
kan bevege seg adskilt. I tillegg kan man unytte det store 
takarealer til rekreasjon, matproduksjon eller annet. 

Forslag på ny trasé på «Den grønne ringen» og «Den grønne snarveien» 
som beveger seg gjennom Haraldrud mot Økern.
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PÅ- OG AVSTIGNINGER
Et positivt tilleggsaspekt ved å legge traséen via  
eksisterende bygninger er at man kan bruke disse  
bygningene som på- og avstigninger til broen. Gjennom 
trapp eller heis, i eller utenfor byggene. Dette åpner for at 
om det er boliger i bygget, så kan man gå rett fra ytterdøra 
ut på gang- og sykkelbroen.  
 
Det vil i tillegg være separate ramper tilpasset både sykkel 
og gange med tilfredsstillende intervaller langs strekningen. 
Rampene vil ikke ha for bratt stigning, slik at overgangen 
skal være så sømløs som mulig. Ved lengre ramper kan 
trapp vurderes som supplement. Det kan være at heiser må 
legges inn for rullestolbrukere og andre som ikke kommer 
seg opp via eksisterende bygninger. 

MULIGE UTVIDELSER
Om det er behov for vertikalskilt trafikk lengre øst i området 
(ved, langs og på tvers av Brobekkveien mot Alna stasjon), 
kan det bygges bro(er) i dette området også. Spesielt om det 

Illustrasjon over hvordan en mulig utvidelse kan se ut. 

Illustrasjonsfoto av grønt tak med påstigninger. 

blir boliger i tillegg til eksisterende bedrifter i dette området 
vil det kunne være behov. En mulig løsning er at det går én 
langs Brobekkveien med tilstrekkelige koblinger med broen 
som ligger langs Haraldrudveien.  
 
En annen mulig utvidelse vi ser for oss er en rampe over til 
Ulven for å koble på det påbegynte boligprosjektet der.

RETNINGSLINJER FOR UTFORMING
Ved etablering av en slik konstruksjon eksisterer det noen 
krav til utforming som man må etterfølge. Vi har i dette 
avsnittet valgt å klargjøre noen av de viktigste kravene som 
vil ha en betydning for planleggingen i denne fasen. 

ESTETIKK OG VARIASJON 
Hensynet til estetikk og variasjon er høyst nødvendig i 
utformingen av en slik konstruksjon. I tillegg til å være 
en trasé som bidrar til å korte ned distansen, og skape 
forbindelser i området, må den også være av en slik karakter 
at den har en visuell og opplevelsesmessig attraksjon. 

Variasjon av utsmykking og høyder, samt ulike former for 
aktiviteter langs traséen, kan bidra til å gjøre turen til en 
attraksjon i seg selv. 

SIKKERHET/GJERDER
Noe som er viktig for utformingen er at det må være sikkert 
å bevege seg der. Det betyr at konstruksjonen må være 
utformet og dimensjonert til å tåle belastningen en større 
mengde myke trafikanter vil gi, samt tilstrekkelig med 
rekkverk som hindrer at man kan falle ned.  Bruene må være 
opplyst, og sikt for syklende må ivaretas. Utformingen må 
også være i en slik grad at ulykker forhindres, da fortrinnsvis 
mellom syklende og gående, syklende og syklende, eller 
eneulykker som kan følge av eksempelvis hull i underlaget.

HOVEDPUNKTER FOR DIMENSJONERING 
Vi ser for oss at bronettverket skal tåle tilstrekkelig last, som 
el-sykler og lastesykler, men samtidig være lettest mulig.  
Dette da det ikke er ønskelig at motoriserte kjøretøy skal  
kunne kjøre der og at den ikke skal ta unødvendig plass i  
bylandskapet.  
 
Ettersom det er tenkt en større mengde godstransport i  
området er det vesentlig at broene er høyt nok oppe i 
områder hvor den passerer over bilveger, hvor et minstekrav 
for overgangsbruer er 4,90 m (Statens vegvesen, 2019). Til  
sammenlikning er Norsk Gjenvinning sitt anlegg rundt 13,5 
m høyt.   
 
Krav til minimumsbredde for gang- og sykkelvei må  
tilfredsstilles, hvor kravet vil avhenge av hvor mange gående 
og syklende det vil bli i området. Ellers ser vi ikke for oss et 
fast krav til bredden, da vi ser for oss muligheter for varierte 
utforminger som kan inkludere innslag av eksempelvis 
benker og grønt. I tillegg må punkter som snø-, vind og 
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Inspirasjonsbilder fra «Cykelslangen» i København og «The High Line” i 
New York».

Illustrasjonssnitt av «Den Grønne Snarvei» over Norsk Gjenvinning

egenlast, drenering for vann, og materialer som tåler varme 
sommere og kalde vintere tas med i betraktningen. 

UNIVERSELL UTFORMING 
Det skal tas hensyn til universell utforming på bronettverket. 
Dette inkluderer, men er ikke begrenset til belysning,  
kontraster, naturlige eller kunstige ledelinjer, dekke, generell 
stigning og stigning ved på- og avstigninger. 

FORURENSING - STØY OG LUFT
Denne løsningen tilrettelegger for biltrafikk på bakkenivå, der 
hvor biltrafikk er nødvendig for å opprettholde produksjon. 
Biltrafikk, og spesielt mange tunge kjøretøy, betyr at det 
kommer til å være støy i området.   
 
Vi ser for oss at fremtiden vil by på en større andel  
støysvake biler, som elbiler. Samtidig er det såpass mye 
støy i området at støyskjermende tiltak ses på som  
nødvendig. Dette kan eksempelvis være støyskjerm i form 
av rekkverket, tilførsel av grønt og lyddempende eller  
absorberende materialer. Broen man går på vil også være 
en del av støyskjermingen gitt at den er uten åpninger ned 
mot veien. I tillegg kan annen lyd tilføres, som bekkesildring.   
 
Støy under bruen, på bakkeplan, kan bli et problem for dem 
som velger å bevege seg der nede. Elbiler og beplantning vil 
også bidra til bedre luftkvalitet i området.

DRIFT OG VEDLIKEHOLD 
Hovedproblemet vil kunne være håndtering av snø på  
vinterstid, da snøen både er i veien for de som vil benytte 
veien og et potensielt problem med tanke på hvor mye veien 
skal dimensjoneres for. Uten mulighet til å få store  
brøytemaskiner på veien må andre løsninger tas i bruk.  
Eksempelvis kan den anlegges med varmekabler, et  
kostbart, men effektivt tiltak. Solcellepanel kan også  
vurderes i denne sammenheng, eksempelvis av typen man 
kan sykle på. Manuell snømåking kan være et alternativ for 
mindre områder. Også autonome driftsmaskiner kan være 
aktuelt, i form av små og lette roboter som kan måke snøen 
vekk.   
 
Andre punkter å ta hensyn til kan eksempelvis være for stell 
av grønt og luking av løv og lignende. Det kan være  
avfallsdunker som må tømmes, som kan kobles rett til  
avfallshåndteringen i området, og vedlikehold i form av  
oppmerking og annet forefallende. 

OVERVANNSHÅNDTERING
Overvannshåndtering er et aktuelt tema i 2019 med høyere 
frekvens av såkalt ekstremvær enn tidligere.  
Haraldrudområdet er dominert av grå strukturer og harde 

flater, som parkeringsplasser, tak og veier. For å unngå rask 
avrenning og flomtopper ved mye nedbør er det nødvendig 
med lokal overvannshåndtering i området.   
Den grønne snarveien kan bli et godt tiltak for å forsinke og 
fordøye større nedbørsmengder, hvor vannet blir gjort om til 
en kvalitet og ressurs. Tiltak som kan tas i bruk på den  
grønne snarvei er blant annet å etablere større  
vegetasjonsfelt og regnbed. I tillegg kan det brukes  
permeable dekker som grus eller belegningsstein med 
infiltrasjonsevne på oppholdsarealer og sykkelparkeringer. 
Vannet kan også ledes til åpne vannspeil eller  
fordrøyingsbassenger.    
 
Som nevnt er det flere store ubenyttede takarealer i  
prosjektområdet. Legges den grønne snarvei over eller 
langs åpne tak, får man et større areal å utnytte. Her kan det 
blant annet etableres sosiale møteplasser, som kan brukes 
til fritidsaktiviteter eller urbant jordbruk.

UTFORMING
«Den grønne snarveien» vil være et grønt tilskudd, som 
i tillegg til å være en transportåre vil ha et stort fokus 
på rekreasjon og opplevelse. Ved å etablere en park i 
høyden vil man få et nytt overblikk over Haraldrud samtidig 
som parken vil være et annerledes og positivt tilskudd i 
Hovinbyen og Oslo.   
 
Snarveien består av et felt med sykkeltrasé adskilt fra  
parkdelen for gående. Dette gjør at sykkeltraséen kan  
brukes som en effektiv transportåre og opprettholder  
sikkerheten mellom gående og syklende. Parkdelen kan  
bestå av rik beplantning, utsiktspunkt og møblerte soner. 
Variert vegetasjonsbruk, ulike innredninger og vannelement 
kan brukes til å fremme lek og sansing. En spennende 
idé hadde vært å ha et fossefall fra sidene av broen, som 

også skaper en verdi for de på bakkeplan. Dette kan også 
være med på å bryte opp lydbildet. Ved å etablere større 
vegetasjonsfelt, åpne vannspeil og permeable dekker vil den 
grønne snarveien gi økt biologisk mangfold og bidra til lokal 
overvannshåndtering i Haraldrudområdet. 
 
For å gi et bredere utvalg av sanser kan det være en idé å 
ha forskjellige temaer langs de forskjellige delene av «Den 
grønne snarveien». Man kan dele opp i forskjellige områder 
med vann, grønt, fargetema, sansehage eller liknende.  
 
Av utforming på takflatene som tilstøter «Den grønne 
snarvei» har vi ikke satt noen spesifikke krav, men man 
ønsker enkel tilgang til/fra broen på takene. Dermed hadde 
det vært en fordel med sykkelparkering på takene.
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SNITT SONE L
BAKKEPLAN 

 
TRANSPORT OG REKREASJON 

 
EFFEKTIV SYKKELTRASÉ

LOKAL OVERVANNSHÅNDTERING 

KAN KOBLES PÅ HISTORISKE BYGG FOR Å SKAPE 
IDENTITET

SNITT SONE M
TRAFIKANTER ADSKILLES PÅ FORSKJELLIGE  

NIVÅER 

TRANSPORT OG REKREASJON 
 

EFFEKTIV SYKKELTRASÉ 
 

LOKAL OVERVANNSHÅNDTERING
 

HUSTAK KAN KOBLES PÅ SNARVEIEN  
 

AV- OG PÅSTIGNING KOBLER TIL GATAPLANET 

KAN OGSÅ BRUKES TIL VARETRANSPORT

L

M

Snittet illustrerer «Den grønne snarvei» gjennom lett produksjonsområde. 

Snittet illustrerer «Den grønne snarvei» gjennom medium produksjonsområde. 
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For å skape ytterligere merverdi av grepet foreslår vi at taket 
på Norsk Gjenvinning senkes, og at det er glassfasader 
der hvor traséen til «Den grønne snarveien» går. Dette for 
at publikum kan få innsyn i gjenvinningsanlegget, og på 
den måten bli bevisst produksjonsprosessen og de store 
volumene avfall som produseres. Ulike aktiviteter langs 
traseen, tilsvarende denne, vil dessuten kunne bidra til å 
gjøre turen til en opplevelse. En annen merverdi med grepet 
er at den kan ha en identitetsskapende funksjon, der nettopp 
gjenvinning og avfall er nært forbundet med Haraldrud 

«Den grønne snarveien» vil være et felles grep som bidrar 
til å binde sammen de forskjellige utbyggingsprosjektene 
i området. Boligutviklingen på Ulven, nye Løren skole 
og torget på Økern kobles sammen med denne traséen. 
Samtidig som den dekker et større område ved å koble seg 
på «Den grønne ringen».  

TILTAK UNDER BROENE
Et mulig problem ved å etablere en bro gjennom området 
slik som det er tenkt, er at området under «glemmes» og kan 
kanskje oppleves dødt om man ikke har planlagt godt. Det er 
ikke ønskelig at bakkeplan skal føles som noen underverden 
under de som er oppe på broen, og det bør iverksettes tiltak 
for å hindre nettopp dette. Størst blir nok problemet om det, i 

SNITT SONE T
TRAFIKANTER ADSKILLES PÅ FORSKJELLIGE  

NIVÅER

BEVEGER SEG OVER BYGG SOM TIDLIGERE VAR 
BARRIERER 

TRANSPORT OG REKREASJON 
 

EFFEKTIV SYKKELTRASÉ 
 

LOKAL OVERVANNSHÅNDTERING 

EKSPONERER PRODUKSJONEN

T Snitt sone T: Snittet illustrerer «Den grønne snarvei» gjennom tungt produksjonsområde. Snittet viser kun konstruksjonen på taket, og der området tillater det (det vil for eksempel si der trafikken 
er mindre dominerende) kan og bør konstruksjonen gå på bakkeplan. 

et område, etableres et nettverk av gang- og sykkelbroer, og 
«skyggesiden» blir større. Eksempel på tiltak er vegetasjon 
langs bærende søyler, langs fasader på bygninger og 
kanskje til og med hengende fra utsiden av rekkverket. 
Vegetasjon er i tillegg med på å dempe støy. Noe annet 
er å lage et fossefall fra randen langs broen for å skape 
en rekreasjonsverdi for de på bakkeplan også. Vindu eller 
åpninger i broen vil også bidra til å spre lys til bakkeplan, 
og gjøre at konstruksjonen blir transparent.  Tanken er at 
de sårbare trafikantene hovedsakelig skal bevege seg på 
broen, men at de skal ha muligheten til å bevege seg trygt 
på bakkeplan om man skulle trenge eller ønske det. Det 
vil i første omgang være snakk om fortau langs veien som 
gående og syklende sammen kan transportere seg på. 
Hovedsakelig på én side av veien, men på begge sider av 
veien ved behov. Det vil være gangoverfelt for kryssing av 
veien.   
 
For at det skal oppleves som mer komfortabelt å ferdes 
på bakkeplan kan det være et viktig tiltak å sette ned 
fartsgrensen til et akseptabelt nivå for sikkerhet og støy. 
Komfortabel bredde på fortau og et tydelig skille mellom vei 
og fortau er også faktorer som bidrar til trygghet langs veien.
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Området vest for Kabelgata i dag, før «Den grønne snarvei». 

Illustrasjon hvordan området kan bli ved med «Den grønne snarvei» Her ved inngangen til Kabelgata.

ET SAMLENDE GREP 
«Den grønne snarveien» er et grep som kan løse flere av  
utfordringene i området. Den vil være et viktig tiltak for økt 
mobilitet for myke trafikanter i området. Ved å bevege seg 
elevert gjennom deler av området bryter den barrierer som 
brede veier, store bygg og tung produksjon. Dette legger  
altså til rette for at mye av dagens produksjon, som er 
avhengig av tungtransport til og fra næringen, kan fortsette 
uten å skape utrygge situasjoner mellom harde og myke 
trafikanter.  

«Den grønne snarveien» vil også være et grønt tilskudd med 
høy attraksjonsverdi. Utsiktspunkt og innsyn til produksjon 
vil styrke identiteten til området, samtidig som det kan øke 
bevisstheten til eget forbruk. Ved etablerte aktivitet- og  
oppholdssoner og rik vegetasjonsbruk vil snarveien og 
tilhørende områder være attraktive møteplasser. Den 
sammenhengende grønnstrukturen vil også være et 
viktig tilskudd til lokal overvannshåndtering og økt biologisk 
mangfold. Det unike innsynet til produksjon, kombinert med 
rekreasjonsområder vil gjøre at den grønne snarvei trekker 
folk fra Oslo og omegn.   

Snarveien binder sammen området ved å koble seg på 
kollektivknutepunkt, grønnstrukturer og utdannings- 
institusjoner. I tillegg skaper den flyt og gode 
overganger mellom de mange utbyggingsprosjektene i 
området. Dette siden Haraldrud er et område i utvikling og 
snarveien kan utvides etter hvert som det bygges ut og 
området blir større.
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Visualisering av hvordan «Den grønne snarvei» tar i bruk taket på Norsk Gjenvinning. Legg merke til tennisbaner og grønnstruktur.
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Visualisering av hvordan «Den grønne snarvei» tar i bruk taket på Norsk Gjenvinning og synliggjør produksjon. 



5.3
PROBLEMSTILLING:  

 
HVILKE ENDRINGER INNENFOR TRANSPORT OG  

TEKNOLOGI KREVES, OG KAN BIDRA TIL Å MULIGGJØRE DEN 
REELLE PRODUSERENDE BYEN? 

 

TRANSPORT OG LOGISTIKK
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5.3.1 TRANSPORT OG LOGISTIKK PÅ HARALDRAUD

I Nasjonal transportplan 2006-15 pekte Samferdselsdepartementet på at 
godstransporten må inngå som en del av den samlede arealplanleggingen 

i byområdene. Byene står overfor store utfordringer når det gjelder 
varedistribusjon. Varelevering er nødvendig for byens liv og aktiviteter, men får 
lite oppmerksomhet. Det er i praksis mange dårlige løsninger for dette, og det 
skaper problemer. Varelevering har derimot hatt en enorm vekst de seneste 

årene etter at nettbestilling ble mer populært, noe som krever bedre løsninger i 
kombinasjon med arealplanlegging (Statens vegvesen, 2014).

DAGENS UTFORDRINGER
LITE TILRETTELAGT FOR MYKE TRAFIKANTER

STORE VEIER MED MYE TUNGTRANSPORT

MANGE PERSONBILER

DÅRLIG UTFORMET VEG- OG GATESTRUKTUR

MÅL

ATTRAKTIVT FOR MYKE TRAFIKANTER

ENKELT Å DRA TIL OG FRA OMRÅDET UTEN BIL

BEHOLDE NØDVENDIG GODSTRANSPORT

UTVIKLE GODSTRANSPORT I MILJØVENNLIG  
RETNING

Haraldrudområdet er kjent som et område som er dominert 
av motoriserte kjøretøy, både med godstransport til og 
fra lagervirksomheter og gjenvinningsanlegg, og med 
personbiler og varebiler til næringsvirksomheter som 
Byggmakker og Storcash. Det er store barrierer for 
myke trafikanter i form av brede veier med mye trafikk 
og jernbaneområdet, men dette er til gjengjeld store og 
nærliggende årer for den motoriserte transporten. Området 
er ganske enkelt bilbasert. Det gjør det lite attraktivt som et 
område å bo og leve i, og vanskelig å reise til uten bruk av 
bil. 

Den strategiske planen for Hovinbyen legger til rette for en 
utvikling av gode bo- og bymiljøer i området. Samtidig er 
det viktig å understreke, slik vi argumenterer for i denne 
rapporten, at produksjon er en nødvendig del av byen, og 
at det i større grad må tilrettelegges for at produksjon kan 
kombineres med andre byfunksjoner, fremfor en ensidig 
prioritering av boliger og kontorfunksjoner. En kombinasjon 
av produksjon og boliger innebærer dermed også at myke 
trafikanter og tyngre transport til en viss grad må leve 
side om side. Det er ikke nødvendigvis bærekraftig og 
miljøvennlig byutvikling å flytte produksjonen lengre ut fra 
bykjernen. Det gir lengre transportdistanser og kan virke 

Illustrasjon av logistikk (Transport & Logistikk 2019, 2019)  

Illustrasjon av attraktivt byrom (Adressa u.d).

ekskluderende på mennesker som ikke føler seg hjemme i 
et «Grünerløkka-Oslo».

Vi kan ikke se bort ifra at ikke alle kan eller vil jobbe på 
kaffebarer og konsulentkontorer, og at det finnes andre typer 
næringer som er vesentlige for byens funksjoner. Hvem vil 
bo i en by uten gode avfallshåndteringsanlegg? Hvor skal 
varene til kaféene og oppussingsprosjektene komme fra? 
Det må være rom til dem som jobber med dette også. Og i 
miljøvennlige Oslo burde det være like lett for dem å komme 
seg på jobb uten bil, som det er for dem på kontorer ved 
Barcode.

I denne delen av oppgaven ønsker vi å belyse 
transportmessige løsninger som er med på å utvikle dette 
området i en fremtidsrettet retning, med industri og bolig 
hånd i hånd. Vi ønsker å fremme prinsipper og ideer som 
kan utfordre et slikt bilbasert område og bidra til trygghet 
og bedre tilgjengelighet for de myke trafikantene som skal 
bo eller jobbe i området. Samtidig skal den nødvendige 
godstransporten ivaretas, men også utvikles mot fremtiden. 
Dette bidrar til en bærekraftig og miljøvennlig utvikling, og 
muliggjør et livlig område. 
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GODS, VARER OG TRANSPORT 
Bylogistikk har blant annet blitt definert som:
 
«The movement of goods, equipment and waste into, out 
from and within or through an urban area” (OECD, 2011).
 
Logistikkfaget omfatter analyser av alle fysiske forflytninger 
av varer fra leverandør via produksjonsledd til kunder, hvor 
planleggingen tar sikte på riktig mengde, av riktig type, på 
riktig sted, i rett tid (SNL, 2018). Transport er dermed en 
svært viktig del av logistikken, og det samme er lagerstyring. 
En vare som ligger på lager er en kostnad for bedriften, så 
man ønsker å minimere tiden den ligger der. 

Her finnes det prinsipper som «Just-in-time», som skal 
fjerne alle former for sløsing. Det er utviklet av Toyota og 
er blant IKEA sine konkurransefortrinn. Det kjennetegnes 
av små seriestørrelser, minimale lagerbeholdninger, korte 
omstillingstider og høy kvalitet på produktene. Ulempen med 
slike minimerte lagertider for vår del er at det kan medføre 
at transportkapasiteten ikke utnyttes fullt ut. Det igjen gir økt 
godstransport, som krever økt areal og gir økt forurensning.  
En videreføring av «Just-in-time» er «LEAN-filosofien», 
hvor blant annet sløsing i form av unødvendig transport 
og unødvendig lagerhold skal unngås. Det er en utfordring 
mellom å kjøpe litt ofte, som gir høye ordrekostnader og lave 
lagringskostnader, og å kjøpe mye sjeldent, som gir lave 
ordrekostnader og høye lagringskostnader. Dette forholdet 
er noe bedrifter jobber, eller bør jobbe med å optimalisere. 

Det er ingen tvil om at produksjon og transport påvirker  
miljøet. Da kommer vi inn på grønn logistikk – at ulike  
aktører i verdikjeden iverksetter tiltak som demper  
belastningen på miljøet. Både bedrifter og enkeltpersoner 
har blitt flinkere til å planlegge og samordne så de 
miljømessige belastningene kan bli mindre. Krav stilles til 
både produsenter og transportører, men også til forbrukere, 
blant annet i form av sortering av avfall (Plassen, 2017).
Med  digitaliseringen som har skjedd har netthandelen 
økt og økt. Kundene ønsker raskere leveringer, 

god varetilgjengelighet, stort vareutvalg og gode 
kjøpsopplevelser, og det stiller store krav til 
handelsindustrien. Det medfører også endringer i konsepter 
– eksempelvis kan varehus omstruktureres så butikken blir 
et slags mindre utstillingslokale med varer på utstilling, mens 
alle varene ligger tettere lagret på det tilhørende lageret. 
Alternativt sendes for eksempel varene hjem senere (Lund, 
2017). Vareleverings- og lagringsstrukturen endres.

Man kan selvsagt spørre seg hvordan man forholder seg 
til befolkningsveksten, den sannsynlige medfølgende 
økningen i varehandel og tilhørende godstransport. Det er 
naturlig nok ikke miljøvennlig, men den følgende transporten 
kan forsøkes å flyttes over til metoder som vil være mer 
miljøvennlige enn bilreiser, parkeringer og eksosspyttende 
lastebiler. Kanskje det er mulig at flere nye typer 
transportmidler på veiene kan være mer miljøvennlig?

Illustrasjon av distanse fra de mest relevante kollektivpunktene i området. Merk at noen områ-
der som står som tilgjengelige kan være private områder og egentlig ikke er tilgjengelige. m.

m.

EKSISTERENDE SITUASJON
Den eksisterende situasjonen er beskrevet i den tilhørende 
stedsanalysen og hovedpunkter i kapittel 2 av rapporten. 
Her vil vi peke ut de viktigste punktene for vårt videre arbeid.
Kartet under viser det vi anser som hovedpunktene for  
muligheter med kollektivtransport i dag, og tilhørende  
tilgjengelighet. Da er det brukt en anbefalt maks  
gangavstand til busstopp på 300 m (ønskelig maks) 
til 500 meter («absolutt» maks).  Av knutepunkt har vi 
T-banestoppene Økern og Risløkka, som er de beste 
innfartsårene med mange avganger. Busslinje 58 er eneste 
buss som virkelig betjener området, men den går ikke 
nødvendigvis dit man vil. Den har to holdeplasser langs 
Haraldrudveien. Toglinje L1 kan være en god direktelinje fra 
Oslo S eller en linje for dem som reiser fra lengre unna, som 
Lillestrøm. Her er holdeplassen på Alna stasjon.Dekningen 
kan sies å være dårlig for kollektivreisende utenom de 
som kan reise med buss 58, da det blir langt å gå bare for 
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å komme seg inn i området. I tillegg ser vi begrensninger 
som store og lange bygninger og adgangsbegrensede 
bygningsområder som ikke gjør det noe enklere å ta seg 
rundt inne på selve området. Det er heller ingen egne 
sykkelfelt eller sykkelveier inne på området, man må sykle 
i veien eller på fortau. Det er imidlertidig stort sett flatt, noe 
som er positivt spesielt for syklende. 

Figuren under viser gjennomsnittlig daglig trafikkmengde 
hentet fra Statens Vegvesens kartdatabase (Statens 
vegvesen, 2019), samt andel lange kjøretøy. ÅDT, eller 
års-døgn-trafikk, viser total trafikk på et snitt i løpet av et 
kalenderår fordelt på antall dager i året. Det kan være 
stor variasjon på trafikkmengden på ulike dager og ulike 
tidspunkter. I tillegg viste en egen telling at trafikkmengden 
for de to hovedveiene gjennom området, Haraldrudveien 
og Brobekkveien, var større enn det som er angitt, med 
henholdsvis rundt 5 577 (16 % lange, 36 % gods og varebil) 
for Haraldrudveien og 16 562 (10 % lange, 41 % gods og 
varebil) for Brobekkveien.

Dette underbygger inntrykket av et bilbasert område med 
mye av både personbiltrafikk og vare- og godstransport, og 
sammen med jernbaneterminalen betyr det også mye støy i 
området. Dagens transportsituasjon for Haraldrud er per nå 
ikke tilrettelagt til å ta imot den transporten som kreves med 
den planlagte boligutviklingen for området. Dette må derfor 
planlegges og utbredes i takt med boligutviklingen slik at det 
blir en god situasjon for alle parter.

Illustrasjon av trafikkmengde i og rundt området. Trafikk på Haraldrud.
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DEN GRØNNE SNARVEI
«Den grønne snarvei» er et grep som bygger på en  
eksisterende plan kalt «Den grønne ringen». Dette er et 
grep som blant annet skal bedre fremkommeligheten for 
både myke trafikanter og tyngre transport, og er skrevet om i 
kapittel 5.4.
 
Kort sagt tenker vi «snarveier» inne på området, hvor 
vertikalskille og tak benyttes. Taket til Norsk Gjenvinning 
benyttes, den trekkes mot kollektivknutepunkt og midten 
av området, og blir en integrert del av Den grønne ringen. 
Dette bidrar til mer direkte og tryggere veier for de myke 
trafikantene, og gir plass til den tyngre transporten som 
trenger å bruke veiene. 

Den grønne ringen, forslag til ny trasé i tillegg til trasévalg for ”Den grønne snarveien”

TRANSPORTMIDDELHIERARKI 
Tidligere har planlegging ofte skjedd med bilen i fokus. Et 
resultat av dette er illustrert til høyre. 

Nå er vi på vei mot en planlegging som har gange i fokus, 
med tilhørende sykkel- og kollektivløsninger. Et slags  
ønsket resultat av dette er illustrert i figuren under den 
historiske prioriteringen. Det er ikke meningen å sende 
kjøretøyene på lange omveier og forurense enda mer, men å 
gjøre det slik at det er lettere å gå og mindre tilrettelakt for å 
kjøre, slik at det blir lettere å velge bort bilen.

Vi ønsker at godstransporten skal være en integrert del av 
planleggingen fremover – rett og slett fordi den er  
nødvendig for en velfungerende by. Vi har dermed tenkt Illustrasjon av historisk prioritet.

ut noe slikt som i figuren til høyre når det kommer til 
transportmiddelhierarki i ulike områder fremover.

Enkelt sagt vil eksempelvis lettskala områder ha et klart  
hierarki for gående og syklende, med tilhørende 
kollektivtransport i bakhånd. I tillegg skal ikke 
godstransporten glemmes, men vi bryr oss ikke om 
utforming for ren biltransport her. I medium skala sier vi at 
det er viktigere å legge til rette for god kollektivtransport i 
tillegg til gange og sykkel, da det kan handle om å enklere 
kunne ta seg til og fra området. For tungskala anerkjenner 
vi godstransportens betydning i stor grad, selv om det ikke 
skal gå på bekostning av transportmuligheter for gående 
og syklende. Samtidig skal det være lettere å benytte 

Illustrasjon av prioritet i nåværende og fremtidig planlegging.

5.3.2 VIDERE UTVIKLING
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Transportmiddelhierarki for ulike områder.

kollektivtransport til områder fremfor å måtte kjøre bil. Noe 
biltransport påregnes.

Vi vil i tillegg ha fokus på alternativer til fossilt brensel for 
kjøretøy, hvor vi mener at elektriske og andre miljøvennlige 
alternativer skal ha prioritet. Det kan eksempelvis være 
med oppsetting av ladestasjoner fremfor bensinstasjoner, 

eller noe liknende en mye brukt løsning: bompenger eller 
en annen form for avgift som rammer de som ikke kjører 
miljøvennlig hardere.

«LOGISTIKKOMMUNEPLAN»
Det er nødvendig å ta høyde for de logistiske behovene i 
utviklingen av Haraldrud. En plan for logistikk vil gjøre det 
mulig å kartlegge forholdene og fremtidige behov, både for 
Haraldrud og for byen som en helhet. Dermed vil man ved 
utviklingen av Haraldrud kunne skape bedre løsninger i 
nærområdene, samtidig som en setter fokus på en stor del 
av økonomien i samfunnet som ofte blir skjøvet bort. Som 
følge av dette kan det skapes bedre byliv, da uforutsett 
tungtrafikk ikke vil forekomme i den grad det har gjort 
tidligere.

MYKE TRAFIKANTER / PERSONTRANSPORT

Gange
Den viktigste, mest fleksible, miljøvennlige og mest 
brukte transportmetoden er gange. Den er som oftest 
starten og slutten av en reise. Man går til bussen, bilen, 
trikken eller T-banen og går fra holdeplassen til ønsket 
destinasjon. Tidligere har gående gått omveier i forhold til 
motoriserttrafikk, en trend som er i ferd med å snu. Som et 
eksempel bruker de som reiser med buss 45 – 50 % av total 
reisetid til fots og 50 – 55 % av reisetiden på bussen i snitt.
 
I planleggingen er det viktig med rette bevegelseslinjer, 
trygghet og opplevelse. Man skal komme seg fra A til B så 

raskt som mulig, man skal føle seg trygg på veien og man 
skal føle at man opplever noe mens man går denne  
veien. Direkte kobling til kollektivtransporten er essensielt 
for planleggingen av gangnettverket. Videre skal nettverket 
ha mange kryss så man ikke må gå omveier for å komme til 
reisemålet, og omgivelsene bør være lesbare og lett å  
orientere seg i. En god tetthet med benker er også  
essensielt så gamle og bevegelsesbegrensede som trenger 
det får seg en pust i bakken mellom etappene.
 
Et annet prinsipp som ønskes innført er at ved områder med 
høy tetthet av tungtrafikk hvor myke trafikanter beveger seg 
eller er tenkt å bevege seg kan man vurdere vertikalskilt 
trafikk, først og fremst i form av bro, men ikke utelukkende. 
Her refererer vi eksempelvis til «Den grønne snarvei». Det 
legges til grunn at gode arkitektoniske løsninger tilpasses 
omgivelsene, og at utformingen generelt er tilpasset 
omgivelsene og er av god kvalitet. Dette prinsippet medfører 
rask og trygg ferdsel for myke trafikanter, samt effektiv 
transport for tunge kjøretøy.

På Haraldrud:  
Som tidligere nevnt er ikke Haraldrudområdet noe særlig å 
ta seg rundt i som gående. Kartet til under illustrerer omtrent 
hvor langt 750 meter er fra midten av området slik området 
og veinettet for gående er i dag. På denne strekningen vil 

man bruke rundt 10 minutter ved en gangfart på rundt 4,5 
km/t. Rett sørover kan man følge Haraldrudveien, og rett 
nordover kan man bevege seg langs det eneste «grønne» 
på området og på en bro over Østre Aker vei rett til Risløkka 
T-banestasjon. Disse strekningene er relativt rette og 
effektive, som ønskelig, hvor mangel på opplevelser og 
mye transport er det negative. Nordøstover gjelder mye det 
samme.  

Ved å åpne opp ved den inngjerdede parkeringsplassen 
mot Kabelgata, i tillegg til å åpne opp for gjennomganger 
gjennom de lange byggene ved Kabelgata og Tårngata, 
og legge en snarvei fra taket til Norsk Gjenvinning i retning 
Økern bedres mye av tilgjengeligheten i den retningen. Ved 
å legge til rette for gjennomgående veier gjennom området i 
øst bedre også mye av tilgjengeligheten i den retningen. En 
illustrasjon av mulig resultat vises i kartet på neste side. 
Vi ser at det som ventet er mye likt nord- og sørover, mens 
tilgjengeligheten tydelig er blitt bedre øst- og vestover.  
Mot Kabelgata i vest er man hindret av gjerder man må ta 
seg rundt. Det er i realiteten eksempelvis et hull i gjerdet vi 
benyttet oss av, men det ikke en åpen og brukbar løsning for 
alle og dermed ikke noe som er tatt med i analysen vår. Det 
betyr at man må gå en lang omvei for å komme seg rundt til 
Kabelgata.   

Kartet viser 750 meter langs veiene i området ved dagens situasjon.
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Kartet viser 750 meter langs veiene i området ved enkelte endringer.

I området i øst er det store bedrifter med tilhørende  
inngjerdinger og sperringer som gjør at man i praksis ikke 
kan komme seg gjennom området, bare inn til bedriftene 
eksempelvis hvis man jobber der eller er på besøk.

Dette er eksempler på hvordan enkelte tenkte endringer kan 
bedre transportnettet for gående i området i fremtiden. Flere 
endringer vil være nødvendig for å gjøre det til et fullverdig 
nettverk som man ønsker å benytte, som aktive fasader og 
utforming av veiene som gir trygghet for de gående. I tillegg 
vil vi videre tenke at veinettet nærmere T-banestoppene og 
jernbanen utbedres for de gående. 

Nordover avhenger av hva som vil skje med Østre Aker vei. 
Den er en tydelig barriere med få overganger, men hvis den 
eksempelvis utvikles i retning av en aveny blir behovet for 
overganger mindre. Blir biltrafikken slik som nå fremover kan 
flere overganger, eksempelvis i form av miljølokk være et 
aktuelt tiltak.
 
Alle gangveiene vil selvsagt være universelt utformet, og 
med mange av disse tiltakene i grunn vil situasjonen internt 
på området bli langt bedre enn den er i dag. Det vil også 
gjøre det langt lettere for kollektivreisende å bevege seg 

innover mot området. Dette må være gjeldende hele året, 
slik at det må være tilrettelagt for god drift og vedlikehold på 
området. 

Sykkel og mikromobilitet 
Sykkel er en av de viktigste transportmidlene innenfor  
planlegging om dagen. Dette på grunn av sin fleksibilitet, 
miljøvennlighet og fart (i forhold til gange). De samme  
prinsippene for gange gjelder også hos sykling, hvor  
poenget med rette linjer kanskje er enda viktigere for sykkel 
enn for gange. Sammenheng er også viktig. Om man skal 
reise lengre distanser med sykkel vil orientering og  
sammenhengende strekninger bety mye for den reisende. 
Det hjelper lite om sykkeltraséen er veldig oppstykket og 
man må sykle på fortauet halve tiden, eller om man stadig 
må av for å vente på grønt lys. Separasjon fra hovedveien 
kan også være et poeng om det hjelper til at man får mer 
uforstyrrede linjer og økt sikkerhet. Det må etableres 
tilstrekkelig med sykkelparkeringer på området. 

Mikromobilitet er en samlebetegnelse for alle småkjøretøy 
som kan frakte en til to personer over kortere avstander, 
gjerne med hjelp av elektrisk kraft. Ståhjuling, elektriske 
rulleskøyter, elektriske mopeder, el-sykkel og ikke minst 

el-sparkesykkel er eksempler på dette. Mikromobiliteten 
sies å være et positivt bidrag til byens trafikkproblemer 
ved å ta bort behovet for enkelte bilturer, bøte på de lokale 
miljøutfordringene ved å være elektrisk, i tillegg til å være 
langt mindre plasstagende enn el-bilen. El-sparkesykkelen, 
som et av de siste tilskuddene i denne kategorien, har blitt 
tatt i bruk av millioner av mennesker på kort tid, men har 
også skapt flere utfordringer. Blant disse er utfordringer 
knyttet til sikkerhet og ulykker. Dens relativt korte levetid 
avkrefter dessuten påstanden om at den er et positiv 
miljøtiltak.

Illustrasjon av ulike former for mikromobilitet (Tiwari 2019).

På Haraldrud:  

På sykkel kan man komme seg 750 meter på 2-3 minutter. 
Snarveier er dermed ikke like vesentlige for syklistene som 
for gående. Det er i midlertidig viktig at de sykkeltraséene 
som skal være i området er enkle å følge, og trygge å 
bruke. Det bør dermed etableres egne sykkeltraséer langs 
hovedårene, som også kan benyttes av transportmiddler 
som går under kategorien mikromobilitet. For å skape økt 
trygghet foreslår vi at sykketraséene separeres med fysiske 
barrierer fra veiene med mest trafikk, som Brobekkveien 
og Haraldrudveien. Alternativt at det etableres tydelige 
sykkelfelt som enkelt leder syklistene mellom ulike 
målpunkter i området, og som også trekkes videre ut fra 
området. Målpunkter kan eksempelvis være Kuben VGS i 
Kabelgata, eller de skinnegående kollektivpunktene for dem 
som skal reise lengre. En direkte rute mellom togstasjonen 
Alna stasjon og knutepunktet Økern kan prioriteres, da det 
vil gjøre store deler av området mer tilgjengelig for den ikke-
bilbaserte trafikken. Parkering for sykkel og mikromobilitet 
må planlegges ved både knutepunkter og målpunkter. Det 
kan også tenkes at utleietjenester kan ha «holdeplasser» på 
disse områdene, slik at man lett kan reise der med sykkel 
eller mikromobilitet uten å eie.

Kollektiv
Forskning viser at antall parkeringsplasser tilgjengelig og 
bruken av kollektivtransport har en direkte sammenheng. 
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Illustrasjon av hvor mange biler en buss kan erstatte (Tide 2019). 
Eksempel på autonom buss som allerede eksisterer

Eksempel på en rute en autonom shuttlebuss kan ha i området.

En annen rute kan legges til for å bedre tilgjengeligheten ytterligere. 

Altså desto mindre parkeringsplasser tilgjengelig, desto 
større bruk av kollektivtransport. Når dette ligger til grunn 
ønskes et minimalt antall parkeringsplasser for beboerne på 
det planlagte området.
 
Når det kommer til selve kollektivtransporten er det gjerne 
ikke alt for mye man får gjort, utenom noen tilpasninger. 
Så vi legger til grunn at hyppigheten av avganger, priser, 
punktlighet, overgangsmuligheter, holdeplasser og andre 
standarder er akseptable. 
 
Transport til kollektivholdeplassene gjøres hovedsakelig 
gjennom gange, noe av sykkel og litt av annen  
mikromobilitet, som skrevet om i egne avsnitt.

T-bane
T-bane er en av de mer effektive kollektivtransportmetodene 
man har tilgjengelig. Den har høy kapasitet, høy frekvens og 
kan ikke forsinkes av alminnelig trafikk da den for det meste 
ligger i tunnel og går på egne skinner under bakken. I dette 
tilfellet er man heldig og har et T-banenettverk tilgjengelig i 
Oslo, og det ligger en trasé på nordsiden av valgt område. 
Nærmeste holdeplasser er Økern- og Risløkka 
T-banestasjon, som tidligere nevnt. Det ønskes enkel tilgang 
til disse holdeplassene for kommende beboere i området. 

I tillegg er det planer om en ny trasé som er tenkt å gå  
gjennom det valgte området, Breivollbanen. Det er også 
tenkt å ha en stoppestasjon på Haraldrud. Den er planlagt i 
nærheten av dagens Norsk Gjenvinning, enten på nordsiden 
eller på vestsiden. Alt dette er positivt for fremtidig utvikling 
av området, gitt at banen blir en realitet.  
 
Det ønskes at som prinsipp, og for denne casen, skal  
T-bane ha høyeste prioritet som kollektivtransportmetode. 
Dette medfører at all transport til og fra stasjonene må 
tilrettelegges best til T-bane. Dette gjelder gang- og 
sykkeltransport, shuttlebusser og annen mikromobilitet på 
området som kobler brukerne til kollektivsystemet.

Buss
Dagens busstilbud for området er ikke tilstrekkelig for den 
planlagte transformasjonen, og må kraftig oppgraderes.  
Rutene må oppgraderes slik at de tilfredsstiller  
reisebehovet for de de som bor og arbeider i området. Her 
betyr det først og fremst antall avganger. Hvorvidt flere  
busstraséer i området skal planlegges avhenger av status 
på T-baneutvidelse og utvikling av andre tilbud internt på 
området. Med manglende utvikling her anser vi det som 
nødvendig med en rute til gjennom området, da spesielt med 
tanke på at de som flytter dit skal få enkel tilgang til  
kollektivnettverket, at det eksisterende ikke skal bli  

overbelastet, samt at de som reiser dit for å handle skal 
slippe å velge bilen fordi dagens kollektivknutepunkter ligger 
«litt for langt unna». Her kan eksempelvis en tverrgående 
trasé være en mulighet. 

Autonome shuttle-busser på området: 

En av kollektivutviklingene på området kan være en trasé 
med autonome shuttle-busser. Det kan gå gjennom området 
og flytte folk fra de forskjellige holdeplassene til hverandre 
slik at man kobler sammen T-bane, buss og tog best mulig.

Om denne har hyppig nok frekvens vil dette kunne løse mye 
mellom kollektivholdeplassene om det generelle kollektiv- 
tilbudet er godt nok, i tillegg til at det blir enklere å komme 
seg til de knutepunktene som gjør resten av byen mer  
tilgjengelig.

Her kan også den nevnte mikromobiliteten spille inn som 
potensielle alternativer. Om dette blir utbredt kan man som 
nevnt planlegge for eget sykkelfelt/mikromobilitetsfelt ved 
siden av, eller i tillegg til shuttlebusstraséen. Disse vil  
kunne betjene ulike behov. Det kan være vanskelig å ta 
med seg mye varer på el-sparkesykkelen, men for beboere 
kan el-sparkesykkelen være et raskere og enklere  
alternativ når de skal reise.

Personbil
Personbilen slik vi kjenner den i dag vil nok i stor grad 
endres, om ikke enn forsvinne i fremtiden. Ikke bare hvordan 
den ser ut, eller hvilket drivstoff den kjører på, men også 
hvordan den brukes. I dag er vi vant til at privatpersoner 

kjøper, eier og bruker egne privatbiler. Men om noen år 
vil nok dette fases ut, spesielt i storbyområder. En bil står 
parkert ca. 95 % av tiden. Den opptar til sammen mye 
unødvendig areal, i tillegg til at produksjonen, og til dels 
bruken, krever mye energi, og dessuten står for store 
andeler av det globale utslippet. 
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Trenden går mot et mer autonomisert bilsamfunn, altså at 
biler kjører av seg selv og kanskje etter hvert også uten 
fører. Et worst case scenario vil være om alle som eier 
privatbiler går til innkjøp av autonome biler, og at de, for 
å unngå betale for parkering, kjører flere runder. Det vil 
medføre en direkte dobling i trafikkmengde. For å sørge 
for at dette ikke blir fremtidsscenarioet kan man sette en 
begrensning på antall autonome biler per innbygger, eller 
begrensning på antall parkeringsplasser i ulike områder. En 
bildelingstjeneste, der man deler på autonome biler, vil også 
kunne bidra til å redusere behovet for parkeringsareal og 
redusere transportmengden. 

På Haraldrud: 

Vi ønsker minimalt med parkeringsplasser i området, 
spesielt på bakkeplan vil det kun være noen ytterst få 
tilgjengelige. Parkering for logistikk og varelevering omfattes 
ikke av dette, da det er nødvendig med parkering og gode 
omlastningsmuligheter i tilknytning til produksjonen. Det vil 
også være nødvendig med parkeringsplasser for beboere 
og noe for tilreisende, men det skal legges til rette for at 
hovedandelen av persontransporten tas med kollektiv, 
sykkel og gange. Det vil alltid være tilgang for utrykning 
og bevegelsesbegrensede. På- og avlastningssoner 
for gods vil også eksistere i tillegg, eller som del av 
parkeringsplassene. Begrensningen med parkeringsplasser 
må planlegges i forbindelse med endring i varetransport 
og et bedre kollektivnettverk, slik at disse blir gode 
erstatninger for bilen. Dette skal bidra til at området blir 
mindre bilbasert, men samtidig mulig å ferdes til. Det vil 
kunne legges til rette for parkeringskjellere i tilknytning til 
boligene. Dette i takt med utviklingen ellers i samfunnet, 
med bildelingstjenester, autonome kjøretøy og lignende. 
Behovet for parkeringskjellere vil minke i takt med utfasingen 
av personbilen. Det muliggjør annen bruk av arealet under 
bakken, for eksempel innendørs landbruk. 
 

GODS- OG VARETRANSPORT
 
I delen om myke trafikanter er det mye fokus på tiltak som 
leder området i en retning hvor kollektivdekningen og  
mulighetene for bevegelse i området blir så gode at  
området rett og slett ikke trenger å være bilbasert. Samtidig 
har vi nevnt at godstransporten skal ha sin plass i området, 
den som i stor grad bruker de samme veiene som de andre  
bruker. Det handler om at en redusering i biltrafikken vil 
minske den totale mengden trafikk i området, som bidrar 
til bedre flyt for den varetransporten som nødvendigvis må 
finnes samtidig som det gir større trygghet for de myke  
trafikantene. I tillegg ønsker vi å se på løsninger som kan 
bidra til at denne varetransporten kan bli mindre  
sjenerende for livet i området, og kanskje minke mengden 
lastebiler uten at mengden gods som skal transporteres 
nødvendigvis minker. Det siste er jo avhengig av forbruket i 
samfunnet. 
 
Kanskje beveger vi oss mot en trend hvor man ønsker 
mindre kjøretøy som ikke er så sjenerende inn mot sentrale 
områder hvor folk oppholder seg. Så kanskje det hadde vært 
mulig å utvikle et slikt system?

Forsyningskjeden 
Det synes å være en økende trend at varer leveres 
nærmere kunden enn tidligere. Dette skjedde blant annet 
ved overgangen fra postkontor til Post i butikk, og den siste 

tidens økning i antall leveringstjenester som leverer pakker 
på dør. Slik systemet er i dag bestiller man varen på internett 
eller i butikk, deretter kommer varen levert til et lager før 
den blir distribuert videre til såkalt «pick-up point», typisk 
post i butikk, hvor mottaker kommer og henter pakken. 
Eventuelt kjører kunden hele veien til lageret det først ble 
levert til, eks. Haraldrud, for å hente varen. Sistnevnte kan 
typisk gjelde større varer. En annen trend er at kampen om 
areal i byområder blir tøffere. I takt med at storbyene sikter 
seg mot å bli mindre bilbaserte, blir arealet for levering 
også mindre. Dette har medført til at motoriserte kjøretøy 
på noen strekninger har adgangsbegrensning, og andre 
veier er enveiskjørte. Dette krever bedre planlegging og 
fleksibilitet, og av og til lengre kjørestrekning. Det tenderer 
også mot flere klimavennlige løsninger i forsyningskjeden, 
for eksempel mindre kjøretøy eller sykler i bykjernen. Dette 
for å bedre luftkvalitet, lyd, sikkerhet og bybilde. 

For å bøte på noen av de ovennevnte problemene foreslår 
vi et knutepunkt-system, her kalt hubs. Dette i form av 
nye ledd i kjeden hvor man overfører godset til et annet 
transportmiddel. Slik kan systemet bli mer miljøvennlig, og 
skape et bedre byliv med færre større kjøretøy i bykjernen. 
Levering fra varelager til hub bør hovedsakelig gå med 
bane. I storbyer som Oslo kan T-banen benytes til dette. 
Om det ikke er hensiktsmessig eller mulig, kan det fraktes 
med elektriske lastebiler til huben. Fra huben går det små 
elektriske/manuelle kjøretøy som el-sykkel, el-moped etc. 

Nåværende vareflyt for personlig konsum.
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Disse vil være mer miljøvennlige og skape et bedre byliv 
rundt sine knutepunkt. Disse kan levere videre til Post i 
butikk, eller direkte til kunde. Tanken er også at systemet 
kan være forholdsvis flytende. Man kan hente pakken sin 
hvor som helst i kjeden som er nærmest. Altså at pakker kan 
bli hentet ved hub’en, og ikke bare ved Post i butikk. Man 
kan også få levert varen rett på døren fra lageret, eller gå og 
hente den.
 
Fordelen med dette systemet her er at noe av 
personbilenbruken kan avtas, og det gir et nytt alternativ 
for kundene. Målet er at man i større grad kan utføre 
detaljhandel uten bruk av personbil ved hjelp av et mer 
utviklet og bredere leveringssystem.

Showrooms 
Showrooms, som kan sies å være en måte å sy sammen 
fysisk handel og netthandel, blir mer og mer populært.  
Bilbransjen er et eksempel på hvordan det har blitt brukt, 
men konseptet er populært også ved netthandel og annen 
større handel. Noen forretninger, som Clas Ohlson,  
reduserer butikkarealet, slik at det fremdeles er mulig å ta 
med seg noen varer rett hjem, men om man ønsker tilgang 
til hele sortimentet må man til nettbutikken. For klær har man 
eksempelvis «smarte» speil som kan benyttes til å «prøve» 
klær. Sko fra online-sortiment kan prøves på og deretter 
bestilles som på nett i butikken, hvor det å kunne prøve 
på bidrar til å redusere returer. Nettbutikker får mulighet til 
å gi kundene direkte service og å bygge et forhold til dem 
(Allhorn & N. Evensmo, 2018). Konseptet er allikevel ikke en 
udelt suksess, som blant annet IKEA har erfart. De åpnet tre 

Illustrativt fotografi av et typisk showroom (General Fire and Safety, u.d.)

   Fremtidens vareflyt for personlig konsum.

showrooms, som ble lagt ned etter et par år med blant annet 
lønnsomhet som begrunnelse for det. Det er også dem 
som ikke har tro på konseptet, som Elkjøp. Der mener de at 
kundene må kunne handle med en gang, noe som sparer 
tid, samt at lønnsomheten ved showrooms er vanskelig å 
regne inn (N. Evensmo, 2018).  

Den transportmessige tanken med showrooms er at man 
ønsker mindre tung godstransport i sentrum av byen, 
og benytter showrooms til å vise frem artikler. I tillegg 
vil man som privatperson lettere kunne benytte andre 
transportmidler enn bil til showroomene når man ikke skal ta 
med seg varen rett hjem. Varen blir senere levert til et pick-
up point, på døren eller må hentes ved et lager.
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godstransport mer miljøvennlig og mindre støyete.
Autonome kjøretøy kommer mer og mer og er allerede godt 
påbegynt. Det vi ser for oss er Level 5 autonome kjøretøy, 
altså kjøretøy som er fullt og helt automatisert på alle typer 

Herfra kan godset fraktes videre til ønsket destinasjon. Ved 
lettere gods brukes miljøvennlig «minitransport» (slik som 
elsykkel) fra knutepunktene (såkalt «last mile»). Og ved 
større eller tyngre gods må eventuelt lastebiler brukes. Dette 
har nok også en sammenheng med hvor nært sentrum man 
er, og hvilke politiske krav de stiller til type kjøretøy som 
kjøres.  

Det er noen klare fordeler med det foreslåtte systemet. 
For aktørene vil det være en kostnadsmessig gevinst, og 
de får også muligheten til å koble seg til et mer direkte og 
miljøvennlig transportmiddel. Eiere av t-banen vil også 
kunne spare inn midler ved å la andre aktører bruke 
t-banenettet under “døtiden”. 

Alternative transportmidler 
Det er allerede en pågående utvikling om å delvis eller helt 
elektrifisere lastebilene i Norge. ASKO har for eksempel 
uttalt et mål om at innen 2020 skal de bruke 100 prosent 
fornybare energikilder, og at el-lastebilen er en del av den 
strategien (Seehusen, 2018). Noen velger helelektriske 
og andre begynner med hybridtrekkvogner, og det finnes 
også en variant på hydrogen. Et eksempel på en el-lastebil 
er Mercedez-Benz’ Urban eTruck. Dette vil på sikt gjøre 

veier og i alle typer omgivelser. Det trenger ikke bare være  
personbiler som bildet under, men det kan eksempelvis 
være busser og lastebiler. Autonome busser kan være idelle 
for å frakte personer fra et punkt til et annet i et fast intervall i 
løpet av dagen.

Elektriske vareleveringssykler vil være et ledd i  
forsyningskjeden, og da mot slutten av kjeden. Enten som 
levering til avsluttende knutepunkt eller for å levere på  
døren. Den er først og fremst veldig fleksibel i leveringen og 
trenger ikke stor plass eller omfattende logistikk for å  
komme til et avleveringspunkt. I tillegg er den miljøvennlig 
og bra for bymiljøet da den er mindre forstyrrende i bybildet 
enn eksempelvis lastebiler.

T-banenettverk til logistikk på nattestid 
Et ubenyttet potensial er å ta i bruk undergrunnsnettverket 
til frakt av gods og avfall på nattestid (i første omgang), når 
det ikke er i ordinær drift. Dette vil gjøre at gods fraktes i så 
og si lineære linjer til sine destinasjoner, men i et begrenset 
vindu av tid. Det er en kjensgjerning at vedlikehold gjøres på 
natten i T-banenettet, så dette må selvfølgelig koordineres. 
Per nå er det fem T-banelinjer i Oslo, hvor to beveger seg 
rett ved Haraldrud, og det potensielt er ledig rundt 01:30 til 
05:00 på hverdagene, og 01:30 til 06:00 i helgene. Det gir 
3,5 til 4,5 timer til overs for varelevering. 

Tanken er at aktører langs T-banenettet som driver med 
leveranser eller mottak av varer, produkter, avfall eller 
lignende kan benytte nettet på denne tiden av døgnet 
til å distribuere. Videre er tanken at man bygger mindre 
knutepunkt i sentrumsområdene, eller tar i bruk eksisterende 
T-banestopp og tilpasser de til godshåndtering. Dette 
må være et effektivt system for at aktørene skal se 
verdien av å velge dette framfor for eksempel en lastebil. 
Andre muligheter for tilpasning er å tilrettelegge for at 
distribusjonsaktører plasseres nært T-banenettet og at det 
eksempelvis fraktes varer gjennom tunnel inn til nettet.

Mercedez-Benz Urban eTruck (Panait, 2017)

Illustrasjonsfotografi av lager (ClayCo, u.d.)

Illustrasjon for varelevering på forskjellige tider av døgnet. Illustrasjonsfotografi av et autonomt kjøretøy (Google, u.d.)Illustrasjonsfotografi av lager (Wheeler, 2014)
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Alnabruterminalen
Oslo kommune har et uttalt mål om at mer gods på tas på 
jernbane. Alnabruterminalen brukes i dag til dette formålet, 
og kan potensielt få en viktigere funksjon med tiden. Likevel 
er det ikke helt gitt at gods på bane vil fungere for bedriftene 
i området. Det handler blant annet om at gods på jernbanen 
er mindre fleksibelt, mindre pålitelig og at ferdselslinjene 
for jernbane ofte ikke går dit bedriftene ønsker. Dette synet 
ble understreket av aktører vi snakket med på befaring. For 
bedriftene har lastebiler en større fordel. Per dags dato, 
og i et miljøperspektiv, er ikke dette ideelt. Samtidig synes 
også lastebilbransjen å stå i et skifte, der lastebilene blir helt 
eller delvis elektrifisert - og kanskje automatisert. Dermed 
vil antageligvis også jernbanen fremstå som mindre aktuell 
for bedriftene. Det bør ses nærmere på hvordan jernbanen 
kan bli mer attraktiv for bedriftene i området, og hvordan den 
eventuelt kan inngå i en hubstrategi som foreslått tidligere 
i rapporten. På samme måte som andre omstillingstiltak i 
forbindelse med. det grønne skiftet medfører dette nødven-
digvis også bedriftenes vilje til å omstille seg og tenke bære-
kraftig og fremadrettet.  

Gods til Norsk Gjenvinning tas per dags dato med lastebil. 
Lastebiler fra hele Østlandsområdet leverer privat avfall, 
samt Oslo kommunes avfall. Herfra går varer hovedsaklig til 
land som Sverige, Danmark, Tyskland og Nederland. Med 
unntak av Sverige eksporteres all gods med lastebiler. Av 
gods eksportert til Sverige tas 50% med lastebil, og 50% 
med tog. 

Illustrasjonsfotografi av varelevering ved el-lastesykler.

OPPSUMMERING OM TRANSPORT OG LOGISTIKK 
Haraldrud er et område som er tilrettelagt for bilbasert 
transport og ikke for myke trafikanter. På områder har man 
næringsaktører som er vesentlige å beholde for Oslo som 
by, men som medfører mye tyngre transport. Det ønskes 
boliger i området, som potensielt kan komme i konflikt med 
denne næringsvirksomheten. Er det mulig å utvikle i retning 
av å beholde noe av virksomhetene og tilhørende transport 
og logistikk, samtidig som man kan bo og leve der? 

For myke trafikanter er det viktig med rette bevegelseslinjer, 
trygghet og opplevelse, samtidig som man kan komme seg 
raskt avsted. For gående kan vi lage snarveier, enten som, 
eller i tillegg til tilrettelegginger som den grønne snarvei. 
Sykkelveier som også kan brukes for mikromobilitet bør la-
ges langs de viktigste strekningene i området, altså mellom 
ulike målpunkter og kollektivknutepunkter. Her kan vi også 
lage en direkterute mellom Alna stasjon og knutepunktet 
Økern, som kan være for både gående, syklende og med 
autonom shuttlebuss som gjør det enkelt å ta seg inn i og 
videre fra området. Hyppige avganger er viktig for kollektiv-
reisende. For å minske mengden biltrafikk vil vi ha minimalt 
med parkeringsplasser i området, spesielt på bakkeplan. 
Likevel passer vi på at det er tilstrekkelig med stoppesteder 
for varer og gods og andre egenartede kjøretøy som ambu-
lanser. Bildelingstjenester kan bidra til begrensning av egne 
biler etter hvert.  Godstransport er en utfordring for myke 
trafikanter med tanke på sikkerhet og støy. Den grønne snar-
vei bruker vertikalskille som virkemiddel for å separere, og er 
et virkemiddel for å gi begge gruppene prioritet. En økning 
i mengde godstransport kan ventes med økt befolknings-
mengde, og forbrukerne forventer raske vareleveranser og 
rask og miljøvennlig avfallshåndtering. Mengden lastebiler 
kan allikevel reduseres ved å flytte deler av godset over 
på andre transportmetoder. T-banenettet kan tas i bruk på 
nattestid. Hubs og showrooms kan tas i bruk, sammen med 
fleksible el-lastesykler. Dette bidrar også til et bedre bymiljø, 
og gjør varehandel mulig uten store lastebiler inn i sentrum. 
Mindre bilbaserte sentrumskjerner luker allerede noen av 
disse ut. Sammen med god kollektivtransport gjør dette at 
bilen blir mindre nødvendig i forbindelse med varehandel. 
Mindre lastebiler kan øke trygghetsfølelsen for myke trafi-
kanter, og en overgang til elektriske lastebiler er mer miljø-
vennlig. Dette vil bidra til mindre støy og bedre luftkvalitet.
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Oppdraget, som vi fikk av Aspelin Ramm og Sweco på førsommeren, var tydelig: ”Hvordan kan 
produksjon kombineres med god byutvikling?” Det ble raskt klart for oss at  oppgaven ikke var så 
enkel som vi hadde sett for oss. Ved å bruke det vi har lært i våre 
respektive studier, diskutere, undersøke, prøve-og-feile, og stille flere spørsmål, har vi fått et godt 
innblikk i produksjonen og dens samfunnsmessige betydning. Det har også gått opp for oss at 
begrepet “bymessighet” med fordel kan utvides og bli mer inkluderende. 

Slik steds- og behovsanalysen viste er det stort potensial i utviklingen av området, samt  
mange interessante pågående planprosesser og reguleringer. Oppgaven vi fikk fra Sweco og 
Aspelin Ramm var todelt, slik at vi på den ene side skulle søke å utvikle allmenngyldige  
prinsipper som ville kunne brukes til utvikling av andre steder som ligner Haraldrud og  
samtidig finne konkrete løsninger på de mer stedsspesifikke utfordringer i området. Vi utviklet to 
grep: «LMT-strategien» og «Den grønne snarveien».

Formåelt med «LMT-strategien» er å utfordre byutviklere til å tenke enda mer helhetlig i 
utviklingen av områder preget av produksjon og industri. I stedet for å dytte bedriftene i 
områdene ut foreslår vi at man ved å vurdere områdene og bedriftene ut ifra ulike parametre 
kan vi dele de i tre grupperinger; Lett, Medium og Tung produksjon. Deretter vurderes området 
som mer eller mindre egnet for boligutvikling. Det er viktig å understreke at den helhetsorienterte 
tanken er sentral, og LMT-strategien derfor ikke må bli betraktet som en direkte soneinndeling. 
Grensene områdene i mellom anser vi som flytende, og parametrene vil alltid være 
stedsspesifikke.

«Den grønne snarveien» er et grep som tar utgangspunkt i Oslo kommunes «Den grønne ringen» 
beskrevet blant annet i Strategisk Plan for Hovinbyen. Ringen er et turdrag som går i ring fra 
Hovin, til Løren via Økern, til Risløkka, gjennom Haraldrud og tilbake. Vi ser mange fordeler 
ved  «Den grønne ringen», og ønsker med «Den grønne snarveien» å spille videre på Plan- og 
Bygningsetatens idé om flere grønne stier - også på Haraldrud. Samtidig bør også turdraget være 
noe annet enn kun et rekreasjonsområde, og også komme den vanlige fotgjengeren eller syklisten 
mer til gode i hverdagen. Det er ikke uvanlig å ville benytte seg av de veiene som bringer en 
raskest fremover. Av den grunn foreslår vi en endring av trasévalget til «Den grønne ringen» og 
foreslår samtidig en samlende snarvei, som skal komme besøkende og særlig beboerne i området 
til gode. Vi forestiller oss en gang- og sykkelvei, som i T-områdene kan gå over bakken, og i 
L-områdene går på bakkeplan.

6.1 OPPSUMMERING

Arbeidsdagen slutt på Standard telefon- og kabelfabrikk, 1959. Kilde: oslobilder.no
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6.2 VEIEN VIDERE

1. ARKITEKTONISKE PRINSIPPER OG 
RETNINGSLINJER FOR PRODUKSJONSBYGG 
OG BYROM

I denne rapporten har vi skissert noen overordnede 
prinsipper som kan fungere som et verktøy når man 
vurderer hvilke byfunksjoner produksjonen kan 
kombineres med. Vi har tatt til orde for at produksjonen 
i større grad bør ha en utadrettet karakter, og åpne 
opp for innsyn og deltagelse, også eksemplifisert ved 
taket på Norsk Gjenvinning. Det har imidlertid ikke 
vært mulighet for å se nærmere på hvordan man for 
eksempel kan transformere typiske produksjonsbygg. 
Det vil dessuten være hensiktsmessig å utarbeide noen 
retningslinjer eller prinsipper som kan bidra til å skape 
gode byrom i produksjonsområder. Slike prinsipper og 
føringer kan legges til kommuneplanens arealdel eller 
som en del av en ny arkitekturpolitikk. 

2. RETNINGSLINJER FOR HVORDAN 
EKSISTERENDE PRODUKSJON KAN/MÅ 
TILPASSE SEG

Det er vanskelig å forutsi hvilken type produksjon vi vil 
ha bruk for i fremtiden. Det er likevel nærliggende å tro 
at fremtidig produksjon vil ta utgangspunkt i mye av 
det som eksisterer i dag. En forutsetning for å kunne 
bevare eksisterende produksjon på en realistisk måte, 
er å legge til rette for mulige fremtidige forandringer for 
eksempel i form av fleksible areal. På denne måten kan 
bedrifter trygt utvikles, ekspandere, nedskaleres eller 
omformes i takt med tiden. Om enkelte produksjoner 
fases ut, vil det fremdeles være behov for å dekke 
basisbehovene våre som mat, klær og materialer 
Den raske teknologiske utviklingen kan dog komme 
til å endre produksjonen i stor grad. 3D-printing er et 
åpenbart eksempel på dette. Måten vi beveger oss, 
lever og konsumerer i fremtiden, er også ukjente 
faktorer som høyst sannsynlig vil bli påvirket av den 
teknologiske utviklingen. Dermed er det nødvendig å 
avsette plass for det vi ennå ikke vet noe om. I videre 
arbeid med eksisterende produksjon bør det utarbeides 
noen flere retningslinjer som sier noe om hvordan 
produksjonen kan/må tilpasse seg. 

4. NYANSERING AV BYMESSIGHET 

Bymesighetsbegrepet har som formål å skape enighet 
om hvordan gode by- og boligmiljøer bør utvikles. 
Tetthet, livlige bystrøk, handlegater og finmasket 
gatestruktur blir ofte nevnt, når bymessighet skal 
defineres. Vi mener riktignok, at bymessigheten i 
høyere grad bør tenke inn produksjon, både for å 
unngå gentrifiserte bydeler og sosiale skiller, og 
dessuten for å bidra til det grønne skiftet ved å unngå 
lange kjøreavstander. 

3. RETNINGSLINJER FOR HVORDAN NYE 
BOLIGER I DENNE TYPEN OMRÅDER BØR 
UTFORMES MED TANKE PÅ KVALITET OG 
IDENTITET

Et annet moment som det ikke har vært anledning til 
å se nærmere på i denne rapporten er utformingen av 
boliger i typiske produksjonsområder. Her vil det være 
nødvendig å utarbeide noen retningslinjer for hvordan 
de bør utformes med tanke på kvalitet og identitet. I 
denne sammenheng bør det åpnes opp for alternativer 
som muligens overskrider dagens krav til høyder, areal 
og fellesløsninger. Det kan være hensiktsmessig å 
se til internasjonale referanseprosjekter, og dessuten  
vurdere alternative boligutbyggingsmodeller. 

5. FØRINGER FOR UTVIKLINGSOMRÅDER I 
KOMMUNEPLANEN

Vi har i denne rapporten tatt til orde for et felles 
overordnet grep - på tvers av skalaer - som kobler 
sammen områder. Det synes å være en mangel på 
koblinger på tvers av “den grønne ringen” slik at det blir 
et komplett grep. “Den grønne snarveien” understøtter 
et slikt grep, og kan dermed koble sammen offentlig 
transport, grønnstruktur og forskjellige områdene 
til en sammenhengende by. Det kan med fordel 
arbeides videre med føringer som gir utbyggere mer 
forutsigbarhet. I denne sammenheng kan det være 
interessant å diskutere og vurdere for eksempel 
hvorvidt kravet om felles planlegging er hensiktsmessig. 

I denne rapporten har vi forsøkt å belyse og problematisere 
dagens byutviklingsparadigme, og med det også den 
planlagte utviklingen av Haraldrud med Hovinbyen. Vi 
foreslår en rekke tiltak som kan bidra til at området kan 
utvikles til å bli en levende by med en tydelig identitet, der 
produksjonen står i sentrum. I rapporten er det gestaltet 
faktiske forslag på hvordan dette kan løses. Det er likevel 
nødvendig å understreke at det er prinsippene, og ikke den 
fysiske formen, som er det viktigste. Avslutningsvis vil vi 
trekke frem fem punkter, som det med fordel kan arbeides 
videre med. 

Til slutt vil vi benytte anledningen til å komme med en liten 
oppfordring til deg som har lest denne rapporten: Bruk 
gjerne alt av idéer, tanker, grep, skisser eller hva det kan 
tenkes være, som du finner av verdi i denne rapporten. Vi 
håper at ideene kan tjene som inspirasjon og videreutvikles. 
Og hvis det er noe som har blitt klart for oss, etter en 
sommer med Produksjonsbyen, så er det at samarbeid er 
nøkkelen til et godt resultat.
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