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Strategisk plan for Hovinbyen 

Vi takker for mottatt ”Varsel om oppstart av strategisk plan for Hovinbyen” datert 19.12 2014 
og  har følgende innspill: 

Hovinbekken som samlende byplanelement 
På vedlagte bekkekart, utarbeidet i samarbeid med VAV, har vi tegnet inn Hovinbyen. Det viser 
hvor viktig Hovinbekken med sine sidebekker  er som samlende naturelement i det nye 
planområdet.  
Kartet viser dagens status for bekken hvor rød farge betegner lukket føring, blå åpen. Takket 
være Oslo Kommunes satsing på Hovinbekken, i tråd med vedtatt”Byøkologisk program”,  vil 
storparten av de røde lukkede føringene om få år være omgjort til blå åpne. 
Med den plasseringen Hovinbekken har i byutviklingen for Oslos øst vil den berøre store 
områder med tett boligbebyggelse. Her vil den nære vannopplevelsen gi bomiljøer hvor trivsels- 
og tilhørighetseffekten blir særlig god. Dessuten vil mulighetene for bilfri kommunkasjon bli 
viktig for veldig mange, og vi vil se litt på turveisystemet i forbindelse med Hovinbekken. 

Turveier 
Den turveien som i dag er nærmest til å følge bekkeløpet er D2.  Men med den nærmest 
sammenhengende åpne bekkeføringen vi om få år får fra marka til fjorden, vil det bare være 
små biter av bekken som får turveifølge av D2. Den må derfor kompletteres, eller kanskje 
suppleres med en ny turvei med egen betegnelse.  
Hvis vi starter øverst i marka bør den følge bekken fra kilden Isdammen over Årvoll, Brobekk, 
Bjerkedalen, Risløkka, Ulven/Økern, Teglverkstomta, Ensjø, Jordal, Klosterenga, og via 
Nordenga gangbro ende i Middelaldervannspeilet. Her bør det dessuten være en forbindelse 
videre til Havnepromenaden. (Det siste bør forøvrig også gjelde for de andre nord/sydgående 
turveiene i Oslo.) 

Refstadbekken og andre sidebekker 
For Økern/Løren-områdets blågrønne utforming er det sidebekken Refstadbekken som blir 
vanninnslaget. I den foreløpig utarbeidede VPOR- planen for Løren og Økern er litt av bekken 
foreslått åpnet med endepunkt i et vannspeil i Hovinparken. Vårt ønske er at bekken åpnes mest 
mulig også oppover mot kildedammen ved Bjerkebanen. 
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Av andre sidebekker innenfor planområdet for Hovinbyen kan nevnes Lillebergbekken som har 
fått åpningsstatus mot Hovinbekken på Ensjø og Helsfyrbekken som er helt lukket. Om 
Helsfyrbekken kunne få en åpningsmulighet med et synlig bekkemøte der den går sammen med 
Hovinbekken på Jordal ville det være bra både i miljømessig og historisk sammenheng. 

Naturlig bekk og historie 
For bare hundre år siden var mesteparten av Hovinbekken åpen og dannet et naturlig vanninnslag 
i bybildet. På trettenhundretallet var Hovinbekken middelalderbyens grense mot nord. Bekken 
blir derfor en viktig identitetsfaktor for Oslo som by, noe som må prege måten vi ivaretar den på. 
Ved bekkeåpning er det særdeles viktig at bekken gjenkjennes som Hovinbekken, og ikke  
utformes som en hvilken som helst dekorasjonskanal. Det er flere måter å gjøre dette på, og 
noen av de åpningsprosjektene som allerede er utført er gode eksempler på riktig utførelse i sine 
miljøer.(Eks.: Bjerkedalen park) 

Rent vann og fisk i Hovinbekken 
Med sitt løp gjennom urbaniserte strøk er Hovinbekken dessverre en versting blant Oslo-
vassdragene med hensyn til forurensning. Det er vårt håp at de tiltakene som nå gjøres i 
forbindelse med alle åpningsprojektene som anlegg av rensedammer (Teglverksdammen), 
frilegging av lukkede løp, bruk av kantvegetasjon og fordrøyningselementer; etc. vesentlig vil 
kunne rette på dette. 

Et meget uheldig tilfelle av kloakkutslipp fikk vi dessverre etter åpningen av bekken og 
badedammen i Bjerkedalen park til stor sorg og forargrelse for alle som fikk hele badesesongen 
2014 ødelagt, ikke minst alle barna. Vi vet at mye er gjort for å rette på feilen, men vi må be om 
spesiell fokus og oppfølging lokalt i dette område av Hovinbekken for å forhindre gjentagelse. 

Det er en kjent sak at en bekk/elv for mange blir mye mer attraktiv med forekomst av fisk og det 
kan gi et mer aktivt og morsomt uteliv både for barn og voksne. 
I følge en NIVA-rapport fra 2011 er en stor bestand av fisk observert i Hovinbekken, men 
dessverre bare av arten bekkerøye, som på grunn av mulig parasittfare er svartelistet i Norge.  
Rapporten angir samtidig at ved tilfredsstillende vannkvalitet vil vanlig ørret kunne leve 
sammen med bekkerøya og dessuten være dominant i forhold til denne. En fiskeplan for 
Hovinbekken må derfor gå ut på en best mulig tilrettelegging ved alle nyåpninger for utsetting og 
gytemuligheter for ørret. Det gjelder bunnforhold med grus og småstein, riktige strømnings-
forhold og gjemmesteder. Dette er allerede utført i den nyåpnede bekken i Bjerkedalen park og vi 
ber om at dette nå følges opp i den aktuelle planen for Hovinbyen. Målet må være at dette, 
sammen med VAVs pågående innsats for å bedre vannkvaliteten,  kan gjøre hele vassdraget 
fiskeførende, noe som jo er naturlig for en levende bekk.  
Sterkt ønskelig vil det også være at vannkvalitet og utløpsforhold mot fjorden med tiden kunne 
bli så bra at anadrom sjøørret kunne finne veien opp til gyteplasser i Hovinbekken. 

Utløpet 
Selv om Hovinbekkens utløp i fjorden ligger litt utenfor grensen for Hovinbyens planområde vil 
vi for helhetens skyld nevne det uhistoriske utløpet bekken har med lukket kulvert til Akerselva. 
Under mottoet AHA til Bjørvika (Akerselva, Hovinbekken og Alna til Bjørvika) har Oslo 
Elveforum arbeidet med temaet om hvordan man kan få til verdige og mest mulig historisk 
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riktige utløp for de tre Oslo-vassdragene til fjorden.  Dette er viktig for å få fortellingen om Oslos 
bydannelse på plass. 
Hva Hovinbekken angår vil en omlegging med mest mulig åpen bekk fra Klosterenga mot 
Middelaldervannspeilet være det som i første rekke synes mulig. Dette er et prosjekt vi trenger  
all hjelp og støtte til. 

Honnør til Oslo kommune 
Blant Oslos vassdrag må Hovinbekken være det beste eksempelet på at en klarsynt forvaltning av 
et historisk bekkeløp kan få fantastiske positive konsekvenser for store grupper av befolkningen. 
Fra å være byens mest lukkede vannvei er de kommunale åpningsplanene for Hovinbekken nå så 
omfattende at de langt på vei dekker hele bekkeløpet fra marka til fjorden.  

Fra Oslo Elveforum vil vi gjerne uttrykke vår glede over denne gode blågrønne byutviklingen.   
Vi er også glade for de aktuelle intensjonene om å lage en felles plan for fire bydeler og håper 
Hovinbekken vil bli verdsatt og brukt som et viktig og naturlig sammenbindingselement i planen.  
Vi ønsker til lykke med det videre arbeid med strategisk plan for Hovinbyen. 

                Vennlig hilsen 

      
     Oslo Elveforum                Hovinbekkgruppen 

  Ida Fossum Tønnessen (sign.)           Karsten Sølve Nilsen (sign.) 
       leder                     leder 

Vedlegg: Kart Hovinbekken med Hovinbyen 

Kopi:  BYM, VAV, bydelene Bjerke, Alna, Grunerløkka og Gamle Oslo  

Oslo Elveforum,  Hovinbekkgruppen  v/Karsten Sølve Nilsen,  Hellerud terr. 15, 0672 Oslo.  
Tlf.: 22 26 11 43    911 52 300    E-post: k-s-nil@online.no

!  3


