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Hovinbyen i et folkehelseperspektiv 

• Kort om Hovinbyen 
• Enkelt å attraktivt å komme seg rundt  
• Aktiv hverdag og gode opplevelser 
• Inkluderende og tilgjengelige møteplasser  
• Gode bomiljø for en variert befolkning 
• Involvering og deltakelse 





Kommuneplan for Oslo mot 2030 
 

• 30 000 – 40 000 
boliger 

 
• 50 – 100 000 

arbeidsplasser 
 





Områdeovergripende utfordringer  



Strategisk plan for Hovinbyen 
                                    

Fremtidsrettet og klimasmart 
byutvidelse. 
 
Mangfold av attraktive byområder 
som er tett sammenvevd med 
hverandre og resten av byen. 
 
Gange, sykkel og kollektiv skal være 
de enkleste og mest attraktive måtene 
å ferdes på i Hovinbyen.  



Bymessig byutvikling 
«Utvidelse av indre by» i nye områder 

• Høy fysisk og funksjonell tetthet 

• Gode gang- og sykkelforbindelser 
prioritering av gående, syklende og 
kollektivreisende 

• Finmasket gate- og byromsnett 

• Fra vei til gate 

• Ny grønnstruktur 

• Høy arkitektonisk kvalitet 

 

 



Enkelt og attraktivt å komme seg rundt 



Monofunksjonelle 
områder som 
barrierer  



Store 
veistrukturer tar 
plass, reduserer 
kvalitet og 
splitter områder 



Fysisk avstand     -     Mental avstand 



Prioritering av 
gående og syklende 



 
Fra vei... 



…til gate:  
 



Attraktive 
byområder 



Kortreist hverdag  



Aktiv hverdag og grønne omgivelser 



Fragmentert 
grønnstruktur 



Lite og 
fragmentert 
grønstruktur 



Sammenhengende mangfoldig grøntnett 
parkutvidelse, parkhierarki og flerfunksjonelle grøntområder  



Den grønne ringen 
Prinsipplan med handlingsprogram   

Aktivitetspunkter 

Beplantning 

Markering 



Områdeplaner for områdekvaliteter og 
sikring av fellesarealene 



Tiedemannsparken:  
Flere eiere, samlet 
opparbeidelse 



Gjenåpning av 
Hovinbekken  



Inkluderende og tilgjengelige møteplasser 



Styrke og 
samordne det 
offentlige 
tilbudet 

Samlokalisering skole park 

Fubiak Furuset 

Generasjonenes hus 



Sambruk kan 
gi møteplasser 
i nærmiljøet 

Lindeberglokalet 



Fra monofunksjonelle 
til flerfunksjonelle 
grøntområder 

Valle Hovin  Verdensparken Furuset 



Gode bomiljø for en variert befolkning 



Ca 50 000 bor i 
Hovinbyen i 
dag 



Bomiljø i 
Hovinbyen 

Løren  Ensjø  

Risløkka  



Bystyrets vedtakspunkt til strategisk plan 

«Bystyret ber byrådet arbeide for variert 
boligsammensetning i HB, der også småhus, fortrinnsvis 
rekkehus og flermannsboliger, skal inngå. Lav og tett 
bebyggelse slik vi finner den bl.a. på Torshov og Frogner 
skal inkluderes. Variasjon i boligtyper skal sikres i HB som 
helhet og i de enkelte boområdene.» 
 
«Bystyret ber byrådet arbeide for at Hovinbyen blir et 
eksempel på sosial og inkluderende kommunal 
boligpolitikk, med en høy andel ikke-kommersielle boliger 
og leieboliger uten profitt. Kommunen skal også legge til 
rette for selvbygging.» 
 
 

 



Gode bomiljø og variasjon i tilbud 



Involvering og deltakelse  



Idekonkurranse 
som grunnlag for 
diskusjon 



Hvem 
medvirker? 



Involvering av 
barn og unge 



Engasjere 



Slippe til og 
prøve ut  Vollebekk fabrikker 



Tilgjengeliggjøre 
områder  

Byromsfestivalen Ka’ no, Tromsø 



samskape Baltic street Playground, Glasgow 



Flere stemmer 
Ils de Nantes Assemble, London 



Hovinbykonferansen 14-15 oktober 

«Hovinbyen in the making» 
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