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sammendrag abstract

There is a growing commitment to climate 
change and focus on preserving and 
rehabilitating the blue-green corridors in Oslo. 
Over the last ten years, there has been ongoing 
work with reopening of the rivers in the 
capital, but there is still a lot remaining in the 
rehabilitation of the city's blue-green corridors. 

Through this thesis, I want to gain knowledge 
about the ecological rehabilitation of rivers in 
the urban environment, with the main focal 
points being open stormwater management 
and increased biodiversity.

The thesis consists of three parts, part 1 Theory 
and background for the thesis, Part 2 Data 
collection and analysis of Hovinbekken as a 
case study, section 3.1 Registration and analysis 
of Jordal Idrettsplass and Hovinbekken, section 
3.2 Detailing the reopening of Hovinbekken and 
Helsfyrbekken at Jordal Idrettsplass.

The first part addresses the background for 
the historical development of the closing of 
waterways in Oslo, climate change and the 
increasing focus on sustainable management of 
surface water, and the potential reopening of 
closed rivers and streams.

Part two is a registration and analysis section 
concerning Hovinbekken and the possibility of 
reopening the closed parts of the stream. It 
illustrates a proposed solution, which ensures 
the blue-green connection between the forest 
and the fjord, and promotes biodiversity in the 
area. 

Part three is a case study of Jordal, and is 
divided into two sections. Part 3.1 is an analysis, 
resulting in a feasibility study for reopening 
of Hovinbekken and Helsfyrbekken at Jordal 
Idrettsplass. Part 3.2 is a design project, where 
the reopening is planned and illustrated.

Det er et voksende engasjementet rundt 
klimaendringer samt fokus på å bevare og 
rehabilitere de blågrønne dragene i Oslo. De 
siste ti årene har arbeidet med gjenåpning av 
vassdrag i hovedstaden vært pågående, men det 
er fortsatt en del som gjenstår i opprustingen 
av byens blågrønne drag. 

Gjennom denne masteroppgaven ønsker 
jeg å tilegne meg kunnskap om gjenåpning 
av bekker i urbane miljø, med fokus på 
åpen overvannshåndtering og økt biologisk 
mangfold.

Oppgaven består av tre deler; del 1 Teori og 
bakgrunn for oppgaven, Del 2 Registrering og 
analyse av Hovinbekken, Del 3.1 Registrering og 
analyse av Jordal Idrettsplass og Hovinbekken, 
Del 3.2 Detaljering av gjenåpningen av 
Hovinbekken og Helsfyrbekken på Jordal 
Idrettsplass. 

Den første delen gjør rede for den historiske 
utviklingen av bekkelukkinger i Oslo, 
klimaendringene og det økende fokuset på en 
bærekraftig behandling av overflatevann. den 
tar også for seg gjenåpningspotensialet for 
lukkede elver og bekker. 

Del to er en registrerings og analyse del som 
omhandler Hovinbekken og mulighetene 
for gjenåpning av de lukkede partiene. Her 
illustreres et løsningsforslag, som sikrer 
den blågrønne forbindelsen mellom marka 
og fjorden samt fremmer det biologiske 
mangfoldet i området.

Del tre er en studie av Jordal og den er todelt. 
Del 3.1 er en registrerings og analyse del, som 
bunner ut i en mulighetsstudie for gjenåpning 
av Hovinbekken og Helsfyrbekken på Jordal 
Idrettsplass. Del 3.2 er en prosjekteringsoppgave 
der gjenåpningen detaljeres og illustreres. 
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Det er en økt bevissthet rundt vassdrag i Oslo. 
Dette kommer frem gjennom kommunens 
arbeid i “Grøntplan for Oslo” og Oslo Elveforums 
engasjement i de fleste plansaker som angår 
bekker og elver. Denne masteroppgaven er 
et resultat av det voksende engasjementet 
rundt klimaendringer og fokus på å bevare og 
rehabilitere de blågrønne dragene i Oslo. 

Første del av oppgaven baserer seg på en bred 
litteraturstudie i form av rapporter og bøker om 
ulike tema innen åpen overvannshåndtering 
og økologisk rehabilitering. Denne delen 
er en teoridel som omfatter relevansen 
og bakgrunnen for oppgaven.  I den 
sammenheng har jeg vært i kontakt med ulike 
nøkkelpersoner i etatene i Oslo kommune med 
spesialkompetanse innenfor sine fagfelt. Her 
har jeg fått tildelt en del rapporter og deltatt i 
diskusjoner om temaet. 

innledning
metode

I den andre delen går jeg inn på Hovinbekken 
som casestudie og har foretatt flere befaringer. 
Her implementeres informasjonen fra teoridelen 
i en analyse og tilnærming til Hovinbekken som 
vassdrag og del av bystrukturen.  

I del 3 avgrenses  oppgaveområdet rundt Jordal 
og ulike gjenåpningsalternativer vurderes. 
Denne delen bunner ut i et skisseprosjekt, 
der jeg besvarer problemstillingene, ved å 
prosjektere gjenåpningen av Hovinbekken samt 
Helsfyrbekken gjennom Jordal Idrettsarena og 
parkområde. 

Jeg har benyttet ulike dataverktøy i prosessen; 
AutoCAd, Indesign, Illustrator, photoshop, 
sketchUp, Lumion og ulike illustrasjonsverktøy 
for ipad; Adobe SketchBook pro, procreate og 
Paper. 

ambisjoner       avgrensning

I bekkeåpningsprosjekter er det viktig med 
tverrfaglig samarbeid og høy faglig kompetanse. 
Faggruppene som bør være involvert i slike 
prosjekter er i følge Kjetil Lønborg Jensen i 
Bymiljøetaten; landskapsarkitekter, biologer 
med kunnskap om restaureringsøkologi, 
ingeniører innen VA-teknikk (hydrologi, 
hydraulikk) og byggeteknikk samt jurister. 

Mine ambisjoner i dette prosjektet er å utføre 
min del av det tverrfaglige samarbeidet med 
veiledning fra fagpersonell innenfor de andre 
fagområdene. Jeg vil tilstrebe en økologisk 
gunstig utforming som fremmer det biologiske 
mangfoldet og sikre at bekken kan håndtere 
store vannmengder ved flom. dette er for å sikre 
viktige vandringsveier og grønne korridorer 
for dyr på land og i vann, samt forhindre 
forurensning av vassdraget. 

nIVÅ
Oppgavens problemstillinger varierer fra 
overordnet til et mer detaljert nivå. Jeg legger 
størst vekt på prosjektering og utforming av 
detaljområdet, for å sikre høy kvalitet på det 
detaljerte bekkeløpet.

TEMATISK
Hovedtemaene i oppgaven tar utgangspunkt 
i klimaendringene, og har fokus på åpen 
overvannshåndtering og bekkeåpning med 
tanke på økt biologisk mangfold. Flere viktige 
aspekter ved disse temaene som økonomi, 
skjøtsel og det juridiske er i liten grad tatt med i 
denne oppgaven.

GEOGrAFISK
Oppgaven vil være tredelt og i første del ser 
jeg på Oslo som helhet gjennom historien og 
byens opprinnelige vannveier. I del to benytter 
jeg Hovinbekken som casestudie og ser på 
mulighetene for å gjenskape den blågrønne 
korridoren fra marka til fjorden. del tre er 
en prosjekteringsfase hvor jeg konsentrerer 
meg om et detaljområde på Jordal der 
bekkeåpningen prosjekteres. 

GEOGrAFISK AVGrEnSnInG

nOrGE - øSTLAndET - OSLO OSLO - GAMLEByEn - JOrdALprosjektering av Hovinbekken
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problemstillinger

mÅl

DEL 1
Hva var årsaken til de første bekkelukkingene i Oslo, samt hvordan påvirker 
dagens klimaforandringer hovedstaden og de fragmenterte vassdragene?

DEL 2
Hvordan gjenskape og restaurere Hovinbekken på en økologisk måte, som 
fremmer det biologiske mangfoldet i den blågrønne forbindelsen mellom 
marka og fjorden?

DEL 3
Hvordan bygge opp et bærekraftig bekkeløp, som vil fungere ved alt fra 
tørketider til flom, og som et urbant element i en tettbebygget by med høy 
brukerfrekvens?

Gjennom denne masteroppgaven ønsker jeg å tilegne meg kunnskap 
om økologisk rehabilitering av bekker i urbane miljø, med fokus på åpen 
overvannshåndtering og økt biologisk mangfold.

DEL 1
I den første delen vil målet være å tilegne meg kunnskap om den historiske 
bruken av vann i bymiljøet, samt om hvordan klimaforandringene påvirker 
vår planlegging i dag, noe som står sentralt i problemstillingen om 
restaurering av viktige vannveier.  

DEL 2
Målet i del 2 er å gjenopprette en av Oslos mest fragmenterte blågrønne 
strukturer, Hovinbekken. Jeg vil legge til rette for den akvatiske faunaen 
og mangfoldet av vegetasjon langs bekken, som er en viktig vandringsvei 
for innsekter, fugler og andre dyr.

DEL 3
I den siste delen er målet å berike et eksisterende grøntområde, Jordal, 
med åpen overvannshåndtering, ved fordrøyning og senking av flomtopper 
og samtidig øke brukerutnyttelsen, med bruk av vann som hovedelement.

begrepsavklaring
AKVATISK FAunA
dyr eller planter som lever/befinner seg i/under vann. 
(www.vannportalen.no, 2013)

AVLøpSVAnn
Fellesbetegnelse for spillvann, omfatter også 
overvann som tilføres avløpsnettet. (Lindholm, et al., 
2008)

BIOLOGISK MAnGFOLd
Variasjon mellom og innen alle biologiske arter (ville 
og domestiserte) i alle grupper av organismer. (Fns 
miljøvernprogram, UnEP)

FELLES AVLøpSSySTEM
Avløpsledningsnett som transporterer både 
spillvann fra husholdninger, næringsliv, offentlige 
institusjoner, drensvann fra bygningskonstruksjoner 
og overvann fra overflatene.  (Lindholm, et al., 2008)

FOrdrøynInG
Midlertidig lagring av overvann i magasin e.l. ved 
stor avrenning for å redusere avrenningstoppene til 
nedenforliggende ledning eller vassdrag.   (Lindholm, 
et al., 2008)

InTEnS nEdBør
Mengder nedbør per døgn som i dagens klima kun 
overstiges en gang hvert år.  (Lindholm, et al., 2008)

KuLVErT
Rør eller betongtunnel som fører overvann eller 
bekk under veger, jernbane eller lignende hindringer.  
(Lindholm, et al., 2008)

LOKAL OVErVAnnSdISpOnErInG/HÅndTErInG 
(LOd, LOH)
Tiltak lokalt som hindrer overvannet i å renne direkte 
til avløpsledninger eller vassdrag.  (Lindholm, et al., 
2008)

nEdBørFELT
Et avgrenset område der all nedbør renner ned til 
et bestemt punkt nederst i feltet.  (Lindholm, et al., 
2008)

OVERLØP
Utslippsarrangement i fellesavløpssystem som trer i 
kraft når vannføringen blir for stor som følge av for 

mye overvannstilførsel. Urenset avløp strømmer da 
direkte ut i tilstøtende vannforekomster.  (Lindholm, 
et al., 2008)

OVErFLATEVAnn
nedbør og vann fra snøsmeltning som renner på 
overflaten.  (Lindholm, et al., 2008)

OVErVAnn
Fellesbetegnelse for overflatevann og grunnvann. 
(Avløpsetaten, 2012)

pErMEABLE FLATEr 
Områder hvor overvannet/regnvannet kan trenge 
ned i grunnen; gressflater, grusveier, jorder eller 
løkker uten asfalt eller betong.  (Lindholm, et al., 
2008)

rESIpIEnT
Mottaker av behandlet eller ubehandlet avløpsvann; 
hav, innsjø, elv/bekk eller jord. (Lindholm, et al., 2008)

SEpArAT AVLøpSSySTEM
Avløpssystem som har to separate avløpsledninger 
for spillvann og overvann.  (Lindholm, et al., 2008)

SpILLVAnn
Avløpsvann fra husholdninger, næringsliv, offentlige 
institusjoner m.m. (Lindholm, et al., 2008)

STOrMFLO
Stormflo er økning i havnivået på toppen av 
tidevannstanden/springflo.  (Lindholm, et al., 2008)

TETTE FLATEr
Flater med tett dekke som asfalt, hustak o.l.  
(Lindholm, et al., 2008)

øKOLOGISK rESTAurErInG
Alle faser i rehabiliteringsprosessen der 
tilbakeføringen av et område tar utgangspunkt i de 
økologiske forholdene på stedet. (Direktoratet for 
naturforvaltning)

ÅpEn OVErVAnnSHÅndTErInG
Håndtering av overvann med LOD-løsninger eller 
med åpne vannveier og dammer. (Lindholm, et al., 
2008)
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elvepolitikk
engasjerte fagetater
I 2003 fikk Oslo hedersprisen for å være Europas 
ledende miljøby. siden den tid har arbeidet med 
gjenåpning av vassdrag i byen vært pågående, men 
det er fortsatt en del som gjenstår i opprustingen av 
byens blågrønne drag. (Holtan-Hartwig, et al., 2010) 
I denne delen gjøres det rede for hva som gjøres og 
hvem som er med i arbeidet med å restaurere Oslos 
vannveier. 

pLAnEr FOr FrEMTIdEn
Plan- og bygningsetaten samt Vann- og avløpsetaten 
utarbeidet i 2009 en Kommunedelplan for 
den blågrønne strukturen i Oslos byggesone. 
Høringsutkastet, “Grøntplan for Oslo”, tar opp 
viktigheten av de blågrønne strukturene mellom 
marka og fjorden, og planen skal sikre god dekning av 
sammenhengende grøntområder med et variert tilbud 
av ulike typer grøntområder for alle innbyggerne. 
Her fremmes også viktigheten av grønnstrukturens 
virkning på lokalklima, lokal luftkvalitet og den 
naturlige vannbalansen. Planen påpeker også viktige 
tema som økologi i by, klimaendringer, biologisk 
mangfold samt bevaring av eksisterende vassdrag og 
gjenåpning av lukkede vassdrag som elver, bekker og 
sidebekker. Planen tar for seg hovedstadens ti elver, 
og fremmer vassdragenes betydning i landskapsbildet, 
med betydning for liv og trivsel samt lek, rekreasjon 
og naturopplevelse. Vassdrag skaper større 
biologisk mangfold og de åpne vannveiene er viktige 
leveområdet for insekter, planter, dyr og vannlevende 
organismer. (Plan og bygningsetaten, 2009)

Byøkologisk program for Oslo ble vedtatt av bystyret 
23. mars 2011 og har som visjon at “Oslo skal være et 
bærekraftig bysamfunn der alle har rett til ren luft, rent 
vann og tilgang på gode friområder”. Et av de prioriterte 
innsatsområdene går ut på at Oslo skal bevare og styrke 
sin blågrønne struktur, noe som innebærer gjenåpning 
av lukkede elver der det lar seg gjennomføre samt 
bevare og videreutvikle det biologiske mangfoldet 
i byen. Det settes også stort fokus på vannkvalitet 
i vassdrag og drikkevannsforsyningen. Til slutt 
skal det tilrettelegges for god tilgjengelighet til 
friluftsområdene med muligheter for miljø-/
uteundervisning i skolen. (Oslo kommune, 2011)

FAGETATEnE
Det er en rekke fagetater som jobber intensivt med 
å realisere de miljøpolitiske mål og styrke byens 

blågrønne strukturer. Vann- og avløpsetaten jobber 
med å bedre vannkvaliteten i byens ledningsnett samt 
i vassdragene. De stiller nå krav om bevisst behandling 
av vann som slippes til i vassdragene som overflatevann 
og vann fra snødeponier. De har også laget en 
“Historisk blå liste” i samarbeid med Oslo Elveforum. 
Det er et digitalisert kart som viser lukkede og åpne 
vannveier i kombinasjon med de historiske løpene 
og fungerer som et flott hjelpemiddel i arbeidet med 
gjenåpning av bekker og elver. Plan og bygningsetaten 
har som nevnt utarbeidet “Kommunedelplan for den 
blågrønne strukturen i Oslos byggesone” også kalt 
“Grøntplan for Oslo”. de øker også stadig fokuset 
på bevaring og gjenskapning av vannmiljøet i Oslo 
ikke bare i det store bildet med også i de daglige 
saksbehandlingene. Friluftsetaten jobber med økt 
tilrettelegging og tilgjengelighet med turveier og stier 
langs vassdrag samt at de informerer om og verner det 
biologiske mangfoldet langs vann, dammer, elver og 
bekker i byen. (Holtan-Hartwig, et al., 2010)

OSLO ELVEFOruM
I 1999 ble Oslo Elveforum stiftet som et 
arbeidsfellesskap for tolv frivillige elvegrupper som 
ønsker å gjenopprette og styrke Oslos blågrønne 
årenett. De ulike elvegruppene jobber med å rydde, 
rehabilitere og overvåke de enkelte bekkene og elvene. 
Oslo Elveforum er et kontakt- og kompetansesenter 
for representanter fra de frivillige elvegruppene, for 
Østensjøvannet og fra berørte kommunale etater. 
Deres hovedoppgave er arbeidet med å verne og 
rehabilitere Oslovassdragene. 

satsningsområdene til forumet er informasjon til den 
kommende generasjonen av barn og unge i dag, med 
fokus på å få skoler til å ta i bruk elve- og bekkemiljøene 
som læringsarena. “Vanndetektivene” er betegnelsen 
på undervisningsopplegget som Oslo Elveforum har 
utarbeidet i samarbeid med Bærum kommune. I den 
sammenheng er det startet et prosjekt der skolen med 
tilknytning til et vassdrag får muligheten til å adoptere 
elven eller bekken. De knyttes da til en rekke mål de 
må oppnå/gjennomføre ved adopsjonen. Det går ut på 
å bli kjent med natur og kulturverdiene i vassdraget, ta 
hensyn til planter, dyr og kulturminner samt melde fra 
om ulovlig forurensing. En viktig del er også å holde 
vann og strandkanter fri for søppel og oppryddingen 
vil inngå som en del av dugnadsarbeidet på skolen, 
Rusken. (Elveforum, 2013)
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Historie
utviklingen gjennom tidene
Den historiske delen er basert på Espen 
Evensens historiske kartregistreringer fra 
masteroppgaven “Gjenåpning av bekker i 
Oslo” fra 2000. den er supplert med historiske 
fakta fra Karsten sølve nilsen og hans artikler 
i Byminner, 2002 samt sothøna, 2009 om 
Hovinbekken samt Oslos vannveier. Kartene er 
digitalisert og byens utvikling samt utvidelser 
gjennom tidene er lagt til for å visualisere 
sammenhengen mellom fortetting og 
bekkelukkinger. Informasjon om byutvidelsene 
er hentet fra Byarkivets hjemmesider. 

HISTOrIE ELVEr OG BEKKEr I OSLO
Oslo med sin dalformede beliggenhet mellom 
åsene, var opprinnelig et område med stor fokus 
på vassdragene, og de fungerte som en integrert 
del av byen. Elvene og bekkene fikk renne fritt 
og satt et stort preg på landskapsutformingen. 
På grunn av kraftig utbygging i sentrum ble 
bekkene benyttet som dumpeplass for søppel 
og kloakk. Dette resulterte i at bekkene en etter 
en ble lagt i rør i større og mindre strekninger. 

(nilsen, 2002) (nilsen, 2009) Dessverre ble 
ikke de blågrønne dragene bevart i sin helhet, 
og vi står nå igjen med et krakelert og delvis 
ikkeeksisterende elvelandskap.  

1774
Christiania ligger i 1774 som et tettsted ved 
Bjørvika. Bystrukturen kan en finne igjen i 
dagens utforming, men det samme kan ikke 
sies for elvene. Fire av vassdragene hadde 
sine naturlige utløp i Bjørvika; Akerselva, 
Sinsenbekken, Hovinbekken og Alna. Vest 
for bebyggelsen ligger bekkene på rekke og 
rad i sine naturlige løp, et landskap som er 
totalt forandret med tiden. I 1680 ble det ble 
anlagt spillvannsrenner som førte kloakk og 
brukt vann vekk fra gatene og ut i terrenget. 
Kloakksystemene kom ikke før 65 år senere. 
(Evensen, 2000)

1816
På begynnelsen av 1800-tallet er byen blitt 
betraktelig større og bebyggelsen strekker seg 
oppover Akerselva, samtidig har Gamlebyen 
blitt noe større. Bydelen waterland  er kommet 
inn i bybildet og noen flere broer er bygget, 
men vassdragene ligger fremdeles åpent ned 
til fjorden. det er fortsatt en stund til jernbanen 
kommer frem i bybildet så bekkene renner 
fortsatt  fritt helt ut i fjorden.  (Evensen, 2000)

Figur 1.1 Kart over 
Oslo med bekker og 

elver i 1774 (basert 
på data innhentet 

fra  Evensen, 2000 og 
www.byarkivet.oslo.

kommune.no)
Bilde 1.1 Alnaelvas utløp, 1865  (www.oslobilder.no)

Figur 1.2 Kart over Oslo med bekker og elver i 1816 (basert 
på data innhentet fra  Evensen, 2000 og www.byarkivet.

oslo.kommune.no)

Bilde 1.1
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1867
I 1865 ble den nedre delen av Bislettbekken 
lukket for å gjøre plass til byutvidelsen og 
anlegging av det Kongelige slott. Bystrukturen 
spres nordover mot Grünerløkka samt vestover 
sør for slottet som står ganske alene på kollen 
over studenterlunden.  (Evensen, 2000) 
Grünerløkka har fått gatestruktur og noen 
kortere strekninger av Akerselva og dens 
sideelver er lukket til fordel for infrastrukturen. 
Her starter den uheldige tendensen for fullt og 
mange av bekkene vest for sentrum er lukket 
som følge av byutvidelsen noe en tydelig ser på 
kartet nedenfor. 

1920
Byen har gjennom århundreskiftet vokst kraftig 
og strekker seg nå fra Majorstuen i vest til 
Etterstadsletta i øst. Byveksten er konsentrert 
i sentrum og nedbygging av bekker skjer kun i 
de bebygde områdene. nå er samtlige bekker 
fra Skarpsnobekken (1) til Galgebergbekken (2), 
med unntak av Akerselva, lagt i rør. Hovinbekken 
og sinsenbekken (3) har mistet sine naturlige 
utløp og ender nå i Akerselva. (Evensen, 2000)
 

Bilde 1.2 Hovinbekken, Øvre foss, Munkeengen, 1890
(www.oslobilder.no)
Figur 1.3 Kart over Oslo med bekker og elver i 1867 (basert på data 
innhentet fra  Evensen, 2000 og www.byarkivet.oslo.kommune.no)

Bilde 1.3 Alnaelva, Kværner bruk og kraftanlegg, 1904 
(www.oslobilder.no)

Figur 1.4 Kart over Oslo med bekker og elver i 1920 (basert på data 
innhentet fra  Evensen, 2000 og www.byarkivet.oslo.kommune.no)

Bilde 1.2 Bilde 1.3
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1971
I perioden 1920 til 1971 eksploderer det med 
bekkelukkinger. Tidligere var tendensen å lukke 
bekker i bykjernen, men nå spres det som ild i 
tørt gress. Industrialiseringen av Groruddalen 
legger Hovinbekken i rør, og utbyggingen 
av forstedene tar knekken på nesten alle 
sideelvene til Alna. (Evensen, 2000) Bykjernen 
er omtrent uendret, dog fortettes den stadig, 
og den ytre byen og dens utvidelser setter sitt 
preg på elvelandskapet i Oslo. Konsekvensene 
av bekkelukkingene skal snart vise seg å være 
større enn noen kunne ha forestilt seg.

1998
nedbyggingstakten mellom 1971 og 1998 er noe 
lavere, og færre løpemeter bekk blir rørlagt. Det 
kan komme av den enkle grunn at det ikke finnes 
mye mer å ta av. Interessen og bevisstheten 
omkring vann øker, i tillegg til vannkvalitet, 
dyreliv, flora og faunaen knyttet til vassdrag og 
tilknyttede grøntdrag. Men rørleggingen er ikke 
slutt enda. nsBs nedgraving av sentrale deler av 
Alna på for å gi plass til Alnabruterminalen er det 
siste store lukkingsprosjektet i Oslo. (Evensen, 
2000) Tema om klimaendringer kommer nå 
frem i lyset og det blir et paradigmeskifte i 
planleggingen. I løpet av det neste tiåret vil 
temperaturendringer, ekstremnedbør og flom 
prege måten vi planlegginger på og bekkene 
vil vise seg å være svært betydningsfulle i den 
sammenheng.

Bilde 1.4 Akerselva i  1962 da man kunne ta seg oppover med båt 
(www.oslobilder.no)
Figur 1.5 Kart over Oslo med bekker og elver i 1971 (basert på data innhentet 
fra  Evensen, 2000 og www.byarkivet.oslo.kommune.no)

Bilde 1.5 Akerselva, Nydalen i 2012 (Nydalen, 2012)
Figur 1.6 Kart over Oslo med bekker og elver i 1998 

(basert på data innhentet fra  Evensen, 2000 og www.
byarkivet.oslo.kommune.no)

Bilde 1.4
Bilde 1.5
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2013
I dag er begrepet bekkelukking så godt 
som historie og det er satt retningslinjer 
for hvordan en skal håndtere vassdrag i 
utbyggingsprosjekter. Vann blir nå sett på som 
en stor rekreasjonsverdi i urbane strøk og flere 
steder er lukkede strekninger åpnet og ser 
igjen dagens lys. Eksempler på noen av de mer 
kjente gjenåpningsprosjektene er Hølaløkka i 
Groruddalen, refstadbekken samt Bjerkedalen 
i Hovinvassdraget. sistnevnte åpnes i disse 
dager og det er til og med blitt observert 
fisk i anleggsperioden. Hølaløkka er et  godt 
eksempel på hvordan et prosjekt bør utføres 
med godt design og økologisk tilrettelegging 
for biologisk mangfold. Refstadbekken derimot 
er et eksempel hvor man kan lære av hva som 
gikk galt, da dimensjoneringene var feil og 
for fint bunnsubstrat førte til erodering og 
oversvømmelser av nærliggende tomter. Dette 
understreker viktigheten av tverrfaglig arbeid i 
bekkeåpningsprosjekter. 

 
Her vil jeg vise til noen eksempler på områder 
som er egnet til gjenåpningsprosjekter i 
nærmeste fremtid. Eksemplene som tas frem 
vil sikre de blågrønne dragene fra marka til 
fjorden. det er områder som går gjennom 
eksisterende parkdrag og boligområder der 
det er lett å gjennomføre en bekkeåpning. som 
det refereres til i “Byøkologisk program” og 
“Grøntplan for Oslo”, bør en i tillegg satse på 
å få åpnet sidebekkene til vassdragene, da de 
som regel ligger i slike områder. 

Fra vest foreslås Mærradalsbekken, gjennom 
Hovseterdalen, gjenåpnet. Det er et område 
som er svært aktuelt for gjenåpning da det 
ligger i et langt sammenhengende parkdrag. 
Det ble i 1998 laget et forprosjekt for dette 
området, men ingenting har hendt i ettertid. 
Hovedgrunnen for at prosjektet ble lagt på 
is var den dårlige vannkvaliteten, men det er 
ikke grunn nok med den kunnskapen vi har om 
rensing av vann i dag. 

Videre foreslås Frognerelva gjenåpnet ved 
Majorstuen. Det prosjekteres om dagen ny 
T-banestasjon under bakken på Majorstuen i 

tilknytning til ny infrastruktur oppe på lokket. 
dette vil være en fin anledning til å se på 
muligheten for å få Frognerelva åpnet fra 
Frøen ned til Frognerparken der den i dag går 
i dagen (vises med stiplet linje på kartet ved 
Majorstuen). Dette vil gi et løft til et område 
som preges av harde flater og mye trafikkstøy. 
Det vil være en av de mer kompliserte 
bekkeåpningsprosjektene, men vil til gjengjeld 
gi mye tilbake til byen og vil bli en del av det 
overordnede grøntdraget fra marka til fjorden.  

Oslos 3 elver med historisk utløp i sentrum; 
Akerselva, Hovinbekken og Alnaelva bør 
komme opp i dagen og fremme Oslo som den 
elvebyen den er. Det foreligger forslag om å få 
Akerselvas utløp tydeligere frem i bybildet med 
tilrettelegging for rekreasjon og med mulighet 
for å ta seg opp med båt slik en kunne for 50 år 
siden. Dette bør gjøres i sammenheng med de to 
andre hovedelvene i området slik at vassdragene 
får en tydelig sammenheng fra marka til 
fjorden. dette vil også øke tilgjengeligheten 
og fremkommeligheten i området og knytte 
gamlebyen med middelalderparken og resten 
av sentrum bedre sammen. 

Bilde 1.6 Hølaløkka, Groruddalen i 2010 (www.geocaching.com)
Figur 1.7 Kart over Oslo med bekker og elver i 2013 (basert på 
data innhentet fra  Evensen, 2000 og 
www.byarkivet.oslo.kommune.no)

Figur 1.8 Kart over Oslo 
med bekker og elver 
i 2020 med ønskede 
gjenåpningsprosjekter

Hvordan vil situasjonen være i fremtiden?

Bilde 1.6

Bilde 1.7
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I sammenheng med Alnaelvas utløp er det 
planlagt gjenåpning gjennom Kværnerbyen. 
I dag er det anlagt et vannspeil som skal 
representere Alna. En reel åpning av elva vil 
etter min mening være å foretrekke, da det vil 
gi grøntdraget en god sammenheng.

når det gjelder Hovinbekken er Ensjøbyen 
snart ferdig prosjektert og bekken skal 
gjenåpnes der i nær fremtid. Det samme 
gjelder for Klosterenga, der det nå endelig er 
sendt inn en reguleringsplan etter 20 år med 
forprosjektering og skissearbeid. Hovinbekken 
bør åpnes gjennom Jordal for å skape en helhet 
mellom de to gjenåpningsprosjektene som er 
nevnt ovenfor. Dette gjøres for å ikke bryte opp 
bekken for mye og dermed ødelegge for fiskeliv 
og det biologiske mangfoldet i og rundt bekken, 
samt for å opptettholde vannkvaliteten. 

Refstadbekken, en sidebekk til Hovinbekken, er 
et flott eksempel på et område der det vil være 
lett å få åpnet bekken uten for store inngrep. 
Den ligger i et område som stort sett preges 
av private boliger og idrettsanlegg. Dette vil 
gi mye tilbake til stedet i form av rekreasjon 
og glede i tilegg til å være en forbindelse og 
ferdselsåre ned til Hovinbekken på Økern. Det 
samme gjelder for Hovinbekken på Risløkka 
der den går stykkevis i dagen og i rør gjennom 

villabebyggelsen. noen har tatt bekken inn som 
element i hagen, noe som gir en flott kvalitet til 
stedet. 

Østensjøvannet er et av Oslos best bevarte 
friluftområdet med tanke på rekreasjon og ikke 
minst fugle- og dyrelivet. Østensjøbekken ligger 
i dag i rør og det vil være viktig å få denne åpnet 
som en korridor for fugler og andre dyr ned til 
Alnavassdraget. det er noe trangt om plassen 
med tanke på turvei, men verdien ligger her i det 
biologiske mangfoldet og vandringskorridorer 
for dyr og insekter. 

Alnaelva ble, som nevnt tidligere, lagt i rør ved 
Alnabru senest på 1980-tallet for å gjøre plass til 
terminalen. Det foregår mange diskusjoner om 
hva man skal gjøre med området i fremtiden. 
Et av forslagene går ut på å legge ytterligere  
170 meter av elva i rør som en utvidelse av 
Alnabruterminalen. Andre planer for området 
er å åpne elva noe lenger sør enn det historiske 
løpet for å sikre vandringskorridorer for fisk og 
dyr. (Holtan-Hartwig, et al., 2010) Denne delen 
av Alnaelva er viktig med tanke på dyrelivet i 
og ved elva og bør derfor behandles deretter. 
I dag er dette området en stor barriere både 
for turgåere og dyrene. Derfor bør området 
prioriteres i gjenåpningsdiskusjonen. 

klimaendringer

Bilde 1.7 Illustrasjon 
av Ensjøbyen med 

Hovinbekken i front. 
(www.jm.no)

Figur 1.9 Illustrasjon av 
konvensjonelt system og 
åpen og lokal håndtering 
av overvann. 
(Figuren er hentet fra 
Lindholms rapport for 
Norsk Vann, 2008)

den økende drivhuseffekten er forventet å 
føre til høyere temperaturer og større og mer 
intense nedbørsmengder over norge i de 
neste tiårene. Dette henger sammen med at 
varmere luft inneholder mer vanndamp og at 
sirkulasjonsmønsteret i atmosfæren vil endre 
seg over våre områder. Regnintensiteten ved 
korttidsregn i perioden 2070 - 2100 vil øke 
med 20-60% i forhold til dagens regn som er 
dimensjonsgivende for våre byer.  Ved at antall 
dager med nedbør øker, vil de permeable flatene 
oftere og i lengre perioder inneholde et høyt 
nivå av vann, noe som vil øke sannsynligheten 
for at avrenningsgraden også øker. I et nytt 
klimaregime vil dette føre til økt fare for flom 
ved samme regnintensitet. (Lindholm, et al., 
2008)

I følge norsk Vann sin rapport vil havnivået 
øke med 15-25 cm innen 2050 og opptil 
70 cm innen 2100. da vil kapasiteten til 
enkelte avløpssystemer i kystområdene bli 
overbelastet og føre til økte utslipp samt oftere 
og større oppstuvinger av avløpssystemet. 
Stormflo er økning av havnivået på toppen 
av tidevannstanden og vil øke i takt med 
havstigningen. Det fører til at mye avløpsvann 
vil stuve seg opp i ledningsnettet og utslippene 
og flomskadene vil øke. 

De siste 100 årene har overvann i økende 
grad blitt drenert ut fra byer og tettsteder via 
ledningsnettet ettersom byvassdragene gradvis 
ble lagt i rør. Oversvømmelser og flommer har 
med det forårsaket store skader. Dette kommer 
av at dimensjoneringen av ledningsnettet ikke 
holder tritt med økningen i vannmengden. 
Økende urbanisering og fortetting i byene samt 

endringen i klima de siste tiårene har bidratt til 
dette problemet. naturlige bekkefar og grøfter 
er lagt i rør og andelen av tette flater øker. dette 
fører til at de naturlige vannveiene forsvinner, 
overvannet blir sendt ut på ledningsnettet og 
store skader forekommer hyppigere. (Lindholm, 
et al., 2008)

Overvann er vann som renner av på overflaten 
fra veier, tak og tette flater. Vannet kan 
håndteres på to ulike måter; Konvensjonelt 
system der alt overvann føres til lukkede 
avløpsledninger eller åpen og lokal håndtering 
av overvann der vannet fordrøyes på overflaten 
(se figur nedenfor). Byvassdragene og 
overvannet bør planlegges som en helhet. 
Dette krever en sterk kobling mellom 
arealplanlegging og overvannshåndtering. 
Overvannet kan håndteres i åpne løsninger som 
våtmarker, utjevningsmagasin og grøfter som 
fører vannet til naturlige transportårer som 
bekker og elver. I stedet for å se på overvannet 
som et problem, men heller som en ressurs, 
kan overvannet bli et flott rekreasjonsmessig 
element i bybildet, samtidig som det minker 
faren for oversvømmelser og flom. Tidligere 
ble overvann håndtert kun av Vann- og 
avløpsetaten. når en utnytter overvann som en 
ressurs i bymiljøet i åpne løsninger, må mange 
fagdisipliner medvirke. Gode løsninger kan bare 
oppnås dersom man trekker overvann aktivt inn 
i arealplanene på et tidlig stadium. Prinsipper 
for håndtering av overvann må følges opp 
i reguleringsplanen og på byggesaksnivå. 
Vanndirektivet oppfordrer til at alt vann 
innenfor et nedbørsfelt skal forvaltes som en 
ressurs på en helhetlig og samlende måte. 
(Lindholm, et al., 2008)
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Figur 1.11 Illustrasjon av 
treleddstrategien for 
håndtering av nedbør.
Tallene er eksempler og 
må tilpasses lokalt. (Basert 
på figur fra Lindholms 
rapport for Norsk Vann, 
2008)

Figur 1.12 Illustrasjon av 
synergieffekter ved åpen 
overvannshåndtering. 
(Basert på Stahre, 2004)

Åpen 
overvannsHÅndtering 

Figur 1.10 Illustrasjon 
av den bærekraftige 

utviklingen (Basert 
på  World Commission 

on Environmental 
development, 1987)
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ÅpEn OVErVAnnSHÅndTErInG
Begrepet “Åpen overvannshåndtering” viser 
til løsninger for håndtering av overvann, som 
til forskjell fra lukkede systemer, er synlige. Det 
benyttes LOD-løsninger eller åpne vannveier og 
dammer. (Lindholm, et al., 2008) (Stahre 2004)

Bekkelukking fører til at vannet tas ut av sitt 
naturlige kretsløp og vannet som naturelement 
fjernes fra menneskene. Ledningsnettet vil da 
få kapasitetsutfordringer ved flom og ha liten 
tilbakeholdelse av forurensninger. (Melbø 
& Steffensen, 2004) Lukkingen gir kraftige 
konsekvenser for fiskebestander i bekker og 
elver. Det er derfor viktig å ta hensyn til de 
levende organismene når man planlegger i 
urbane strøk. (Bergan, et al., 2002) Gjenåpning 
av bekker er dermed en viktig del av en åpen 
overvannshåndtering i by og tettbebygde strøk. 
Vannet bør håndteres etter naturens egne 
prinsipper i åpne renner, kanaler og dammer. 
Da blir vannet en ressurs for opplevelse, 
lek og biologisk mangfold. Dette gir igjen 
økt trivsel, økt flomsikkerhet og reduserte 
forurensningsutslipp. 

I bebygde områder må regn og smeltevann tas 
hånd om på en kontrollert måte. I tettbebygde 
strøk med mye harde flater er avrenningen 
raskere enn i naturlig terreng og gir økt fare 
for flom. Overvannet i slike områder er ofte 
mer forurenset da det kommer fra bilveier 
som saltes og strøs på vinterstid. (Melbø & 
Steffensen, 2004)

Et anlegg for åpen overvannshåndtering må 
dimensjoneres for å håndtere ekstreme tilfeller 
av nedbør. Figuren til høyre viser tankegangen 
i treleddstrategien for infiltrasjon, forsinkning, 
fordrøyning og trygge flomveier. prinsippet 
er her at små regn infiltreres på stedet og ved 
middels store regn føres vannet til åpne anlegg 
som fordrøyer og forsinker overvannet. Ved 
ekstremt store regn må det sikres flomveier som 
kan avlede vannet på en trygg måte. (Lindholm, 
et al., 2008)

BærEKrAFTIG uTVIKLInG
definisjonen på begrepet bærekraftig utvikling 
er ; ”En bærekraftig utvikling, er en utvikling som 
imøtekommer dagens behov uten å ødelegge 
mulighetene for at kommende generasjoner 
skal få tilfredsstille sine behov.” dette ble 
definert av Verdenskommisjonen for miljø og 
utvikling, i 1987. Tanken er at man skal se på 
sosiale, miljømessige og  økonomiske aspekter 
i en sammenheng (Figur 1.10). Kortsiktige 
økonomiske hensyn skal vike til fordel for 
langsiktige miljøhensyn. (World Commission on 
Environmental development, 1987)

Den konvensjonelle overvannshåndteringen 
fjerner vannet på den billigste og mest effektive 
måten. I en bærekraftig løsning vil derimot 
fokuset ligge på miljøhensyn og vannkvalitet. 
Ved å ta hånd om overvannet lokalt, ved 
fordrøyning og ved å redusere avrenningen, 
unngår man  at overvannet blir forurenset og at 
kapasiteten overskrides. (Lindholm, et al., 2008) 
Det er dette som gjør åpen overvannshåndtering 
til en mer bærekraftig løsning. 

Anleggene må fremstå som et positivt element 
også i tørre perioder. Det skal også ha en god 
visuell vannkvalitet til en hver tid. De enkelte 
elementene, kanaler, renner, dammer og 
flomveier må være nøye tilpasset hverandre 
og omgivelsene. Anlegget må fra starten av 
planlegges med tanke på vannets bevegelse og 
jobbe med det og ikke i mot vannets naturlige 
vei. Terreng- og fallforhold, materialvalg og 
klimatisk tilpasning er viktige elementer i 
planleggingen i tillegg til løsningens funksjon, 
utforming, estetikk og drift av anlegget. (Melbø 
& Steffensen, 2004)

SynErGIEFFEKTEr
Overvann har tidligere blitt behandlet på 
enklest og billigst mulig måte ved at det fjernes 
fra overflaten og sendes inn på ledningsnettet. 
Ved å se på overvannet som en ressurs i en 
mer bærekraftig planlegging får en frem ulike 
synergieffekter (Figur 1.12). 

En åpen løsning vil gi noe ekstra til stedet. Vann 
er noe av det mest fascinerende vi mennesker 
kan omgi oss med og vil dermed gi en god 
estetisk kvalitet og rekreasjonsverdi til området.

Åpen overvannshåndtering i bekker og 
elver vil gi en miljømessig kvalitet ved at det 

har en rensende effekt på vannet og heve 
vannkvaliteten eller ved opptak av forurensing i 
planter. Det biologiske og økologiske mangfoldet 
vil også øke ved innslag av vann.

Vann og dyreliv som er i og ved bekker eller  
andre åpne løsninger, gir rom for læring og 
aktivitet og har med det stor pedagogisk verdi. 
(Stahre, 2004) Skoler kan dra nytte av områdene 
i undervisning slik at elevene kan få en praktisk 
vinkling på fagene. De kan også adoptere en 
bekk eller et tjern, og gjennom undervisningen 
ta vare på dette ved å rydde og rense opp i og 
rundt vannløpet. (www.osloelveforum.no) 

Ved å gjenåpne bekker og elver i sitt historiske 
løp får området en ny dimensjon og en historisk 
og kulturell verdi. 

Åpne anlegg av god kvalitet kan ta hånd om 
overvannet på like god, om ikke bedre måte 
som de konvensjonelle ledningsnettene og har 
med det en teknisk verdi. (Stahre, 2004)

treleddstrategien

sosialt
BærEKrAFTIG 

uTVIKLInG

miljømessig økonomisk
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introduksjon
metode

Figur 2.1 Illustrasjon av metoden

I denne delen vil jeg gå nærmere inn 
på Oslos mest fragmenterte blågrønne 
struktur, Hovinbekken.  Gjennom de tre 
hovedtemaene arealbruk, klima og miljø 
vil jeg utforske gjenåpningspotensialet til 
bekken. Analysene som gjennomføres vil 
resultere i et løsningsforslag, som peker 
på de områdene med mest potensiale for 
gjenåpning, samt en ny sammenhengende 
grønnstruktur fra marka til fjorden. Jeg vil  

gjøre rede for ulike tiltak en kan  gjennom-
føre på strekningen for å minke faren 
for flom ved åpen overvannshåndtering. 
I tillegg vil jeg utforme et prinsipp for 
biologisk tilrettelegging av de strekningene 
der bekken som gjenåpnes. Utifra dette 
resultatet konsentrerer jeg meg om et 
mindre detaljområde, som jeg vil analysere 
nærmere med tanke på prosjektering av 
bekkeåpningen.
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Historie
om Hovinbekken
Sammenlignet med Oslos store elver, Akerselva 
og Alna, er Hovinbekken liten. den ligger 
allikevel på 6. plass i vannføringsevne og har 
blitt benevnt som elv tidligere i historien. 
Hovinbekken var ved Oslo Elveforums stiftelse i 
1999, Oslos mest lukkede vassdrag med dårligst 
vannkvalitet. Den var gravd ned i hele det indre 
byområdet og i tillegg var utløpet forvist fra sin 
opprinnelighet ved Bjørvika ut i et illeluktende 
kulvertutløp i Akerselvatunnelen under 
Bispelokket. (nilsen, 2009) Men Hovinbekken 
har også hatt sine glansdager som en kan lese 
om i historiebøkene. 

Bekkens mange navn forteller om dens ferd 
gjennom kjente områder i Oslo. I rekkefølge 
fra marka til fjorden kalles den følgende: 
Trollvannsbekken, Årvollbekken, Borrebekken, 
Brobekk, Økernbekken, Hasla (Hasle), 
Hovinbekken, Munkebekken, nonnebekken og 
Klosterleva. sistnevte  var Oslos grense mot 
nord og Alna mot sør i middelalderen. (Hvoslef 
& m.fl., 2004) navnet "Klosterelva" tyder på 
at vannføringen har vært betraktelig større 
enn i dag. navnet viser til nonneseter kloster 
som lå ved elvebredden og rester av klosteret 
ble funnet nær krysset Grønnlandsleiret/
Schweigaardsgate i 1879. Trolig lå også utløpet 
her, noe som er gangske langt fra kystlinjen i dag, 
men vannstanden var 3 meter høyere på den 
tiden. I 1536 ble klosteret i nonneseter nedlagt 
grunnet reformasjonen og tidlig på 1600- tallet 
ble klosteret innredet som kanonstøperi. 
Kraft til støperiet ble sannsynligvis tatt fra 
Klosterelven. 

HOVInBEKKEns KILDER
Historien starter i marka og tar oss med på 
en ferd ned mot fjorden. I åsen ovenfor Stig 
har bekken hele fire tilløp som til sammen 
utgjør Hovinbekkens kilder. En bekk renner fra 
Årvollåsen, en annen fra Linderudseterhøgdene 
som renner gjennom Øvre isdam, den tredje 
renner fra Grefsenkleiva og den siste har 
sin kilde i Trollvann som er den mest nevnte 

Neste side:
Bilde 2.1 Hovinbekens 

kilde, Trollvann 
(osloelveforum.no) 

Bilde 2.2 Badedammen 
på Årvoll 

(osloelveforum.no) 
Bilde 2.3 Svartedalen 

(Groruddalen Historielag) 
Bilde 2.4 Risløkka 

(Groruddalen Historielag)
Bilde 2.5 Isskjæring 

på Isdammen 
(osloelveforum.no)

av de fire kildene. Her lå det opprinnelig en 
husmannsplass under Grefsen gård som nå er 
drevet som en kafévirksomhet for turgåere, 
bedre kjent som Trollvannsstua. (nilsen, 2002) 
Det ble utført sprengningsarbeider i forbindelse 
med Oset vannrensestasjon og det oppsto 
lekkasjer som førte til at Trollvann ble borte i 
lang tid. Vannet ble tettet, men ble da delt i to 
og avrenningen til den gamle trollvannsbekken 
ble borte.  (Hvoslef & m.fl., 2004)

ÅRVOLL
På stig gård på Årvoll lå det en dam som 
var kunstig oppdemmet av bekken som het 
Årvollbekken. Dammen var anlagt av gårdeier 
Carl Halsnes og ble brukt til isproduksjon, for 
nedkjøling av melk og matvarer. Isen ble skåret 
ut for hånd i store blokker med grovtannede 
sager. Halsnes drev også med hester for 
steintransport og hadde en stall og treningsbane 
nær dammen. Dette førte til forurensing av 
dammen så den måtte flyttes noe lenger opp, 
den ble da kalt Øvre isdam. (nilsen, 2002)

Badedammen på Årvoll  ble anlagt på 1950 tallet 
og er et populært badested på sommerstid, men 
er i dag kun tilført drikkevann. Det er aktuelt å 
gjenåpne bekken på strekningen ovenfor og 
tilføre dammen ekte bekkevann  i stedet. 

rISLøKKA OG BrOBEKK
Ved Brobekk gård  der Hovinbekken krysser 
Trondheimsveien ligger det som i dag kalles 
Bekkedalen. For 10 000 år siden lå dalen som 
havbunn da strandlinjen var 200 meter høyere 
enn i dag. Dette ga utgangspunktet for god 
næring til planter og resulterer i dagens unike 
flora på hele 112 plantearter. Her er vannet så 
rent at bekkeørret er blitt observert. (Hvoslef & 
m.fl., 2004) Tidligere ble dalen kalt Styggedalen 
da den var brukt som fyllplass for skrot. I 
dag er dalen renset og ryddet for overflødig 
materiale etter iherdig dugnadsarbeid, og 
det er tilrettelagt for gående med stier og 
informasjonsskilt om vegetasjonen i dalen. 

ISSKJærInG

rISLøKKA

SVArTEdALEn/STyGGEdALEn

BAdEdAMMEn pÅ ÅrVOLL

TrOLLVAnn - KILdE

M 1:30 000 
A4 N

Bekk i dagen
Historisk føring/lukket bekk 
Bekk i kulvert
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Gjennom risløkka og Brobekk renner bekken 
stykkevis i dagen gjennom boligområdene, 
og flere av beboerne minnes den tiden de tok 
en dukkert i bekken da den var så ren som 
kildeutspringene i marka. 

Hovinbekken hadde landets første stein-
hvelvbro ved Borrebekken i 1789. de store 
steinblokkene ble lagt i hvelving uten bruk av 
mørtel, og de kunne sitt håndverk da noen av 
broene som ikke er revet, fortsatt står i dag. 
Broen ble dessverre revet i 1944 og erstattet av 
en enkel kulvertbro grunnet stor og tung trafikk 
over den. Det er klart at vi nå har forstått verdien 
av slike kulturminner og en tilsvarende yngre 
bro, Kalbakkebroen over Alna, er nå fredet. 

Ved Økernbråten var bekken tidligere demmet 
opp som en dam hvor eierne på Økernbråten 
gård drev isdrift frem til 1948. Frem til nylig 
var dammen borte og bekken rørlagt gjennom 
dalbunnen som dannet seg der, nå kalt 
Bjerkedalen. (nilsen, 2002) 

GÅrdEnE
Hovinbekken har fått sitt nåværende navn fra 
Hovin gård som drev gårdsdrift, teglverk og 
isproduksjon. salg av is var god butikk da det 
var en stor forbruksvare før kjøleskapets tid. 
Isen ble skåret fra Isdammen som ligger i en 
sidebekk til Hovinbekken kalt Lillebergsbekken. 
Den ligger fremdeles i dagen på Lilleberg.  
(Hvoslef & m.fl., 2004)

LuKKEdE STrEKnInGEr
I Ensjøområdet har bekken vært lukket siden 
1950 grunnet byutvikling. På Jordal lå det 
første av teglverkene langs Hovinbekken. 
Her ble bekken lukket allerede på 1880-tallet 
og leira som lå 50 meter dyp ble brukt til 
teglverksproduksjon. (nilsen, 2009)

På slutten av 1800 tallet lå Hovinbekken 
fremdeles åpen gjennom Klosterenga. Her ble 
bekken også omtalt som Munkebekken grunnet 
dens lokasjon gjennom Munkengen. (Hvoslef & 
m.fl., 2004)  Her utformet som en romantisk 
park med utekafé og teaterpaviljong. Bekken 
hadde fossefall og en stor dam med robåter 

20132000

1959

1920

Middelalderen

1880

1971 2007

Hovinbekken legges i kulvert 
under sentrum og får nytt utløp 
ut i Akerselva. den legges også i 
rør ved Jordal teglverk.

Hovinbekken, den gang kalt 
Klosterelven, dannet Oslos 
grense mot nord.

Hovinbekken legges i 
rør ved Klosterenga.

Hovinbekken legges i 
rør ved Ensjø.

nå er hele bekken 
med sidebekker 
lagt i rør fra utløpet 
opp til Risløkka.

Paradigmeskifte i planleggingen. 
Klimaendringene står i fokus og 
bekkene får tilbake sin rolle i bybildet.

I dag er Hovinbekken Oslos mest lukkede 
vannvei. De første gjenåpningsprosjektene 
realisert og Hovinbekken har en lysere 
fremtid i vente.

80 meter av Refstadbekken gjenåpnes! 
Bjerkedalen er underplanlegging og 
gjenåpningen starter i 2012.

som man kunne leie. I 1920 var parken forfalt og 
bekken ble lukket. (nilsen, 2002) 

uTLøpET
Utløpet til Hovinbekken lå som fortalt 
tidligere ved nonneseter kloster omtrent der 
Middelalderparken ligger i dag. (Hvoslef & m.fl., 
2004)

Med de planlagte og gjennomførte 
gjenåpningsprosjektene av Hovinbekken; 
Bjerkedalen, Refstadbekken, Ensjøbyen og 
Klosterenga, får den endelig se dagens lys 
igjen og tar tilbake sin posisjon som en av Oslos 
viktigste blågrønne strukturer. 

BJErKEdALEnrEFSTAdBEKKEnHOVInBEKKEn LEGGES I rør VEd EnSJøMIddELALdErByEn

Bilde 2.6 Middelalderens 
Oslo med Hovinbekken 
som grense mot nord. 

(Nilsen, 2002) 
Bilde 2.7 Hovinbekken 

legges i rør ved Ensjø 1959 
(oslobilder.no) 

Under: Historisk tidslinje 
for Hovinbekken

Bilde 2.8 Refstadbekken 
ved åpningen i mai 
2007 (Jensen, 2010) 
Bilde 2.9 Illustrasjon 
av Bjerkedalen som 
er under bygging 
(Dronninga Landskap) 
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gjenÅpningsprosjekter

rEFSTAdBEKKEn - GJEnÅpnET 2007, ErOSJOnSSKAdEr 2008, FOrBEdrET 2010

rEFSTAdBEKKEn
I 2007 åpnet en kort strekning av refstadbekken 
gjennom et boligområde. Det viste seg at 
gjenåpningen ikke fungerte optimalt og store 
skader kom som følge av åpningen. Vannet 
eroderte ned i underliggende masser og vannet 
fløt over på tomtene til beboerne. det er utført 
sikringstiltak med plastring med sprengstein. I 
dette lovende prosjektet kom det frem viktigheten 
av tverrfaglig samarbeid og at der gjøres 
hydrologiske beregninger samt dimensjonering av 
bunnsubstratet i bekkene i gjenåpningsprosjekter. 
Planene for Refstasbekken er revidert og feilene er 
rettet opp. som en kan se av bildene på neste side 
er dimensjonene endret betraktelig. 

BJErKEdALEn
I Bjerkedalen gjenåpnes Hovinbekken i disse dager 
og første byggetrinn som går ut på å få bekken 
opp i dagen er nå fullført. Dette skal bli Oslos 
mest attraktive vannpark med aktiviteter for 
store og små, med idrettsbaner, plaskedam, kafé 
og bugnende vegetasjon.  Dronninga Landskap 
er landskapsarkitektene i prosjektet og har hatt 
oppgaven med utformingen av parken.

EnsJØByEn
på økern er trafikkspagettien en stor barriere 
når det gjelder å få Hovinbekken opp i dagen, 
men like nedenfor Økernkrysset planlegges en 
rensedam med en påfølgende innsjø som har i 
hovedoppgave å rense vannet i Hovinbekken. Det 
er et flott innslag til den nye bydelen "Ensjøbyen". 
Gjennom Ensjøbyen skal Hovinbekken sette sitt 
preg på by og trafikkbildet da den skal renne langs 
Gladengveien ned til Ensjø T-banestasjon. Bekken 
vil her ha en urban utforming som en kanal med 
naturlig elvebunn og et påfølgende damanlegg. 

KLOSTErEnGA
På Klosterenga er det siden 1991 foreligget planer 
om gjenåpning av Hovinbekken i kombinasjon 
med Klosterenga skulpturpark. Tross flere forsøk 
er det kun noen skulpturer som er oppført, 
og per i dag er det kun drikkevann som føres 
gjennom elementene i parken. Det ble i januar i 
år sendt inn en reguleringsplan for området, noe 
som forhåpentlig vis vil få gang på sakene slik at 
prosjektet blir fullstendig gjennomført i nærmeste 
fremtid. Kunstneren Bård Breivik og sivilarkitekt 
Jørn skaare er initiativtakerne og motoren bak 
prosjektet. (Jørn skaare)

uTLøpET
For utløpet til Hovinbekken foreligger det 
ingen konkrete planer,  men mange gode 
intensjoner fra blant annet Oslo Elveforum. 
de mener at utløpet skal flyttes og integreres 
i Middelalderparken og får sin plass i 
Middelaldervannspeilet. som man leser av 
historien vil dette være det forslaget som 
ligger nærmest det historiske løpet. Det 
foregår om dagen mange diskusjoner om 
nettopp dette området og dets plass i byen. 
Parken er i dag avskilt fra resten av byen og 
trenger en god overordnet plan. Forslaget 
til Oslo Elveforum er bra og tanken på å få en 
samlet åpning av hovedstadens 3 hovedelver, 
Akerselva, Alna og Hovinbekken, ut i Bjørvika 
vil binde parken flott sammen med resten av 
byen og understreke byens blågrønne preg. 
Det er en mulighet å la bekken videre få sitt 
utløp i Bispekilen. Bekken vil da føres som en 
forlengelse gjennom Middelaldervannspeilet 
videre ut i Bispekilen. Dette vil legge tilrette for 
vanngjennomstrømning slik at laks og sjøørret 
kan vandre opp i Middelaltervannspeilet samt 
videre opp i Alna og Hovinbekken. 

Et annet forslag er å la bekken gå i dagen langs 
grønnlandsleiret få sitt utløp i Akerselva der 
den i dag går i kulvert. Dette kan gjennomføres 
i sammenheng med åpning av Akerselvas utløp 
gjennom Oslo s området og vil være den minst 
problematiske av forslagene da det ikke er like 
mange barrierer i området. Dog vil dette være 
“feil” med tanke på den historiske føringen 
og løpet vil bli kanalisert langs en vei noe som 
ikke er gunstig med tanke på økologien og det 
biologiske mangfoldet i og langs bekken.

BISpEKILEn - Id éFOrSLAG

BJErKEdALEn - undEr ByGGInG

EnSJøByEn - undEr prOSJEKTErInG

2007 2008 2013

KLOSTErEnGA SKuLpTurpArK
rEGuLErInGSpLAn Er SEndT Inn

M 1:30 000 
A4 N

Bilde 2.10 Reftadbekken (Jensen, 2010) 2.11 (Katrine Brekke, 2013)

Bilde 2.12 Bjerkedalen (Groruddalen.no, 2012)

Bilde 2.13 og 2.14 Ensjøbyen (www.jm.no, 2013)

Bilde 2.15 Bispekilen (Oslo Kommune, 2009) Bilde 2.16 Klosterenga (Østkantliv, 2010)

Oslo s

Økern

Hovin

Jordal

Ensjø

Klosterenga

Middelalder-
parken

Bjerkedalen

Årvoll

Marka
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nedbørsfelt
topografi

SAMLInGSSOnEn

BEKKEMunnInGEn

TrAnSpOrTSOnEn

BIdrAGSSOnEn

nEdBørSFELT

nedbørsfelt er avgrensningen av et område der 
vannet samles og føres sammen til resipienten 
som i dette tilfellet er Oslofjorden. øvre del 
av nedbørsfeltet kalles bidragssonen  og 
representerer starten på  vannets reise mot 
resipienten. Området der vannet samles opp 
kalles samlingssonen og representerer her 
sidebekkene som tilfører Hovinbekken vann. 
Transportsonen er den delen av bekken der 
vannet samles i en felles strøm ned mot utløpet 
i bekkemunningen. 

Ved gjenåpning av bekker vil det være viktig å 
legge til rette for fordrøyning i form av dammer 
og oversvømmingsarealer som idrettsbaner 
eller parkeringsplasser for å hindre for stor 
vannføring, oversvømmelser og flom 
i den nedre delen av bekken.

M 1:30 000 
A4 N

grønnstruktur
grønne & grÅ arealer
De bebygde delene av området består grovt 
regnet av ca 50 % næring og harde flater 
og 50 % bolig og private hager. De øvre 
boligområdene fremstår som grønne og 
frodige og har nær tilknytning til offentlige 
grøntarealer og idrettsanlegg i tillegg til marka 
som liggen ovenfor. Økern og Ensjø fremstår i 
dag som rene næringsområder med stor andel 
grå flater og store bygningsmasser. Ensjøbyen 
er nå gjennom en transformasjon som vil gi 
området et nytt preg med flere boliger i form 
av leilighetskomplekser og grønnstruktur. 
Hovinbekken skal også opp i dagen gjennom 
denne bydelen noe som vil gi en kvalitetsheving. 
Dette vil heve helhetsinntrykket av strekningen 
fra marka til fjorden. Ved Hovinbekkens 
historiske utløp bærer området preg av store 
barriærer som jernbanesporene og tettheten 
i sentrum noe som reflekteres i de store grå 
flatene. Områdene i Gamlebyen har det stor 
tilgang på parker og idrettsanlegg noe som 
gir et godt grunnlag for gjenåpning av bekken. 
Dette vil også gi en kvalitetsheving av de noe 
nedslitte områdene i Gamlebyen. 

Hvis man ser helhetlig på strekket vil 
gjenåpningen av Hovinbekken være et positivt 
element og vil knytte områdene sammen som 
en grønn ferdselsåre og rekreasjonsområde. 
Den åpne vannveien vil også øke det biologiske 
mangfoldet og med det være en viktig 
vandringsvei for dyr og fugler, noe det er 
mangel på i de tettbebygde områdene.   

M 1:30 000 
A4 N

Bekk i dagen
Historisk føring/lukket bekk 
Bekk i kulvert

Bekk i dagen
Bekk i kulvert/rør

Årvoll

Økern

Ensjø

Oslo s
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geologi
løsmasser
For 10 000 år siden lå havnivået 200 meter  
høyere enn nå og som vi kan se av de 
mørkeblå feltene på kartet, lå standsonen der 
Ring 3 og Årvoll ligger i dag. De blå feltene 
viser marineavsetninger og området preges 
dermed av store areal med leire, sand, silt og 
forvitringsmateriale. Dette forteller oss hvordan 
bekken en gang i tiden fremsto i de ulike delene 
med forskjellige løsmasser.  

Områdene i marka har vært uberørt av 
bebyggelse og her ser vi spor etter isbre i form 
av tykk morene. Her oppsto bekken først og ble 
med landhevingen større og lengre ettersom 
havet trakk seg tilbake. Ved utviklingen av Oslo 
som by for hundre år siden startet man å fylle 
igjen deler av fjorden og landet innenfor. dette 
vises på kartet som grå flater merket fyllmasser. 
Fyllingene og utbyggingen i byen førte til 
bekkelukking og til det resultatet vi ser i dag
med at bekken for det meste ligger i rør.  

M 1:30 000 
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funksjoner 
& barrierer
Området fra marka til fjorden består i all 
hoveddel av næring og bolig. Det er dermed 
mange som sogner til Hovinbekken som et 
potensielt rekreasjonsområde. Tettheten øker 
jo nærmere man kommer fjorden og sentrum. 
Det er mange skoler og barnehager som 
ligger i tilknyttning til Hovinvassdraget, som 
kunne hatt stort utbytte i undervisningen og 
sosialt av et åpent bekkeløp. Tre skoler langs 
Hovinbekken har blitt forespurt å adoptere 
deler av bekken, men hittil er det bare en av 
skolene som har direkte tilknyttning til de 
delene av bekken som ligger i dagen og det er 
Årvoll skole. 

det er fire områder som viser seg å være 
barrierer for Hovinbekkens helhetlige løp. Det 
er henholdsvis ring 3 som er sterkt traffikert 
og forurenset, Økern med stor andel av 
næring og en spagettiformet infrastruktur, 
samt Gjøvikbanen som er hevet opp på en 
terrengform og dermed sperrer topologisk for 
en åpen vannstrøm. Helt nederst ved fjorden 
er jernbanens mange spor dominerende og 
dekker en stor andel av bekkens opprinnelige 
utløp. 

M 1:30 000 
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Årvoll skole

Gjøvikbanen

Bekk i kulvert/rør

Bekk i dagen
Bekk i kulvert/rør

Årvoll

Økern

Ensjø

Oslo s
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sekvensstudie
landskapskarakter & utnyttelse
snittet nederst viser høydeforskjellene fra 
fjorden i Bjørvika opp til marka og Grefsenkollen. 
Området er terrassert og preges av 3 definerte 
flater. øverst ser man at Årvoll boligområde 
som ligger ved foten av 3 koller og er utpreget 
flat. Videre heller terrenget noe ned til en ny 
avsats ved Økern næringsområde der terrenget 
flater ut igjen. Videre faller terrenget jevnt ned 
mot Jordal der restene fra teglverksindustrien 
har satt sine spor etter store utgravninger og 
viser seg som et noe brattere fall i terrenget. 
Her i fra og ut mot fjorden flater byen ut og brer 
seg utover vannflaten på fyllingsmasser. 

M 1:30 000 
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prInSIppSnITT FOr dE uLIKE SEKVEnSEnE

Isdammen

Økern

Oslo s

Idrett

næring

Hager

natur

stor helning
Moderat helning

svært liten helning

Prinsippsnittene på neste side viser 
utformingen av de typiske sekvensene i 
området. sekvensinndelingen understreker 
at strekningen er svært fragmentert og at det 
er mangel på et sammenbindende element. 
Hovinbekken var i sin tid en grønn åre i området 
og et viktig element for dyr og klima med tanke 
på vandringsveier og naturlige vannveier.  

Gjenåpning av Hovinbekken vil øke tilgjengelig-
heten på tvers av de grå tettbebygde områdene 
som preges av næring og i dag er barrierer i 
forbindelsen mellom marka og fjorden. 

Hovin

Årvoll

Bilde 2.17 - 2.20 
Skråfoto hentet 
fra Gulesider.no

øKErn - TETTBEByGdE nærInGSOMrÅdEr HOVIn - IdrETTSpArKEr

ÅrVOLL - BOLIGOMrÅdErISdAMMEn - GrønnE FrIOMrÅdEr

Bekk i dagen
Bekk i kulvert/rør

Ensjø
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tilgjengelig 
areal 

løsningsforslag 
gjenÅpning & ny grønnstruktur

80% 18 KM BEKK I RØR

20% 5 KM ÅPEn BEKK

20% 5 KM BEKK I RØR

80% 18 KM ÅPEn BEKK

Per dags dato ligger grovt regnet 80 % av 
Hovinbekken og dens sidebekker i rør noe 
som tilsvarer omtrent 18 km. store deler av 
områdene der bekken er rørlagt har stort 
potensiale for gjenåpning og ligger i grønne 
parklignende omgivelser. Det er omlag 5 km av 
bekken som ligger i dagen og av disse er kun 1 
km i de bebygde områdene fra Økern og opp til 
Årvoll.  

På kartet vises de mest potensielle områdene 
for gjenåpning av bekken med grønn farge. 
Dette er for det meste eksisterende grøntdrag 
der bekken vil være et flott innslag for brukerne 
i nærområdene og for det helhetlige inntrykket 
av vassdraget. store areal som er egnet til 
plasskrevende overvannshåndtering som 
fordrøyningsdammer og lignende er markert 
med stiplet linje. 

Tekniske vurderinger om gjennomførbarhet 
med tanke på kulvertdybde og vannføring
er utelatt her, men vil være del av 
videre detaljeringsarbeid.

Her har jeg visualisert de strekningene som er 
aktuelle for gjenåpning. I dette forslaget vil 
hele 80 % av bekken ligge i dagen. I de fleste 
områdene vil det være enkelt og rimelig med 
gjenåpning. Det er også utpekt potensielle areal 
for åpen overvannshåndtering og fordrøyning 
av vannet. De ulike prinsippene forklares 
nærmere på de neste sidene.

Den største utfordringen blir å få Hovinbekken 
opp i dagen gjennom nedre del av Gamlebyen 
og ut i Middelalderspeilet. Her må det 
gjøres kompromisser mellom den naturlike 
utformingen og plasskrevende anlegg som 
jernbane og vei. Utløpet er et viktig element i 
helhetsinntrykket av vassdraget og er derfor 
med i denne vurderingen tross store kostnader. 

Andre strekninger som kunne vært gjenåpnet 
som for eksempel gjennom Økern er utelatt da 
dette vil kreve kompliserte strukturendringer. 
I tillegg er det økonomisk ugunstig i forhold til 
kvaliteten bekken ville fått i et slikt område.  Der 
bekken likevel vil gå i kulvert må det gjøres tiltak 
for å legge tilrette for den akvatiske faunaen. 
Dette forklares nærmere i neste kapittel.

M 1:30 000 
A4 N

M 1:30 000 
A4 N

Detaljområde Jordal

Årvoll Årvoll

Økern Økern

Ensjø Ensjø

Oslo s Oslo s
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ulike løsninger
Åpen overvannsHÅndtering
I denne delen vil jeg gjøre rede for hvilke 
tiltak jeg mener bør gjøres i Hovinvassdraget 
for å minke faren for oversvømmelser og 
flom. Teksten supplerer løsningsforslaget på 
forrige side og utdyper de ulike tiltakene som 
gjennomføres i kombinasjon med Hovinbekken 
og de nærliggende områdene. 

VAnnKVALITET
Overvann er ofte varierende i kvalitet, alt fra rent 
takvann til forurenset vann fra veier. Algevekst, 
grumsete vann etter regn og oksygenmangel i 
bunnvannet under lengre tørrværsperioder kan 
føre til uønsket vannkvalitet i urbane strøk og 
dårlige levevilkår for fisk og andre organismer i 
bekken. (Melbø & Steffensen, 2004)

tiltak
det finnes ulike tiltak for håndtering av overvann 
lokalt. De følgende eksemplene implementeres 
i de områdene som sogner til Hovinbekken og 
vil være med på å fordrøye overvannet for å 
hindre oversvømmelser og flom. (Lindholm, et 
al., 2008)

OVErVAnnSHÅndTErInG pÅ prIVAT TOMT
I bolig- og næringsområdene ved Hovinbekken 
skal det benyttes åpen overvannshåndtering 
ved infiltrasjon og fordrøyning på stedet. dette 
gjøres ved at takvann kobles fra det tradisjonelle 
overvannssystemet i ledningsnettet og 
sendes via åpne renner til et hensiktsmessig 
fordrøyningsareal i form av et regnbed, en 
gressflate eller  dammer i tilknyttning til 
bekkeløpet. Planen er også å anlegge grønne 
tak som holder igjen noe av nedbøren der 
dette lar seg gjøre. I større borettslag etableres 
det fordrøyningsdammer for å bremse opp 
overvannsavrenningen, samtidig som det er 
et attraktivt innslag i bomiljøet. Der det lar seg 
gjøre sendes overvannet videre til resipienten, 
bekken, i åpne renner eller kanaler. (Lindholm, 
et al., 2008) Rennene må være godt integrert i 
utearealene og være lette å krysse for syklister, 
barnevogner og andre som ferdes på hjul. 
(Melbø & Steffensen, 2004)

HÅndTErInG AV OVErVAnn FrA GATEr
For å rense overvann fra veier og gater før 
det sendes til bekken, kan det benyttes  
ulike renseløsninger. En rensedam, et  vått 
overvannsbasseng,  baserer  seg  på å  
tilbakeholde stoffer ved sedimentasjon. da 
holdes vannet igjen til det blir stillestående 
og sedimenteringen starter. Binding 
(adsorpsjon) og planteopptak bidrar til 
rensing av stoffer som vanskelig lar seg fjerne 
ved kun sedimentasjon. En infiltrasjons-/
filterløsning er et annet alternativ som fjerner 
stoffer gjennom filtrering og binding i jord. 
Infiltrasjonsflaten er vegetasjonsdekket i en 
“tørr” løsning som kun tilføres vann ved store 
nedbørsmengder. Det siste alternativet er en 
vegetativ renseløsning. Her renner overvannet 
over gressdekkede arealer og forurensinger 
holdes igjen i vegetasjonsdekket. Dette tiltaket 
er, i følge Steffensen, ikke like effektivt som 
de to øvrige men egner seg godt for mindre 
forurenset vann og er enkel driftsmessig. Alle 
tiltakene gir muligheter for å nyte vannet til 
rekreasjonsformål. (Melbø & Steffensen, 2004)

HÅndTErInG AV OVErVAnn I BEKKEn
Tiltak som gjøres i kombinasjon med bekken er 
med på å begrense faren for oversvømmelser 
og flom ved store regnfall. det er på kartet satt 
av noen  eksempler på utvalgte områder som 
vil være med på å fordrøye vannet og hindre 
ukontrollert vannføring. Parkeringsplasser og 
idrettsbaner benyttes som oversvømmelsesflater 
ved store nedbørsmengder. (5 på kartet)  
(Lindholm, et al., 2008) En annen løsning er å 
kombinere våte og tørre fordrøyningsanlegg. 
Ved ekstremnedbør eller stor snøsmeltning 
føres vannet fra en dam i bekken til et tørt 
sideliggende fordrøyningsbasseng, som ved 
tørrvær vil fungere som bruksareal. (1 og 2 på 
kartet) Et annet alternativ vil være å anlegge 
våtmark som kan fylles opp ved stor vannføring. 
Dette kan legges individuelt eller i etterkant 
av en dam. (3 og 4 på kartet) (ødegård, 2012) 
Tiltakene er illustrert til høyre. 

Bilde 2.21 Prinsippskisser 
for overvannstiltak 
i kombinasjon med 
bekkeløpet. 
(Illustrasjoner av 
Katrine Brekke)

HÅndTErInG AV OVErVAnn I BEKKEn

1 VÅTT FOrdrøynInGSBASSEnG

2 TørT FOrdrøynInGSBASSEnG

3 KOnSTruErT VÅTMArK

4 dAM MEd ETTErFøLGEndE VÅTMArK

5 OVErSVøMMELSESArEAL

Parkeringsplasser og 
idrettsbaner benyttes som 
oversvømmelsesflater ved 
ekstremnedbør

Dam og våtmark som 
fordrøyningsareal

Våtmark for rensing og 
fordrøyning av vann

Tørt basseng/bruksareal til 
fordrøyning av overvann 
ved snøsmeltning og 
ekstremnedbør

Vått basseng til 
fordrøyning av overvann



5150

klart skille mellom soner for opphold og soner 
for vegetasjon og dyreliv. sikkerhet langs 
vannet er viktig da barn elsker å leke med vann. 
Bratte kanter bør unngås og dammene bør ha 
en grunn sone langs vannkanten. (Melbø & 
Steffensen, 2004) Kantvegetasjonen har stor 
betydning for dyreliv i og langs vannkanten 
og de viktigste biologiske funksjonene 
er næringstilførsel, skjulmuligheter og 
skyggevirkning. Blader fra løvtrær er en viktig 
næringstilførsel i bunnsubstratet og trærne gir 
skygge, noe som er viktig for fisken slik at den 
kan unngå konstant eksponering for sollys. Det 
er viktig å benytte seg av plantearter som har en 
naturlig herkomst i regionen det prosjekteres 
for.  (Jensen, 2009)

Utenom skjul muligheter i skyggen av 
overhengende vegetasjon, er overbygninger av 
deler av bekkeløpet et godt tiltak. Utplassering 
av steiner i bekkeløpet kan gi fine gjemmesteder 
i sprekker under og mellom steinene:

når en tilrettelegger for fiskeliv i bekker må en 
også tenke på vandringsmulighetene oppover 
i vassdraget for å opprettholde en stasjonær 
bestand. Terskler og vannfall på 30 cm anses 
som maksimal spranghøyde for ørreten. Det 
kan oppstå vandringshindre i tilknytning til 
utformingen av overløp i enden av kulverter, 
vannspeil, terskler og dammer, samt i dybde- 
og høydeforholdene nedstrøms av disse. Det er 

Bilde 2.26 Prinsippskisse 
av skjul muligheter under 
steiner og stokker samt 
skygge fra vegetasjon i 
et bekkeløp. (Illustrasjon 
av Katrine Brekke. Basert 
på tegninger av Donninga 
Landskap fra Bjerkedalen)

I et bekkeåpningsprosjekt er det mange 
ulike elementer en må ta hensyn til. Ulike 
utformingsprinsipper, tilrettelegging 
for biologisk mangfold og material- og 
vegetasjonsbruk. For å få innsikt i dette 
hadde jeg et møte med Kjetil Lønborg Jensen 
i Bymiljøetaten. I dette kapittelet har jeg satt 
sammen informasjonen jeg fikk av han om 
tilrettelegging for fisk og dyr i bekker og ulike 
rapporter om biologisk tilrettelegging av 
bekkeløp og i kulverter. Dette bunnet ut i en 
“oppskrift” med ulike prinsipper for hvordan 
man anlegger en naturlik bekk. Den skal i denne 
oppgaven brukes til planlegging og utforming 
av Hovinbekken, men kan også benyttes i andre 
gjenåpningsprosjekter. 

uTFOrMInGSprInSIppEr
det finnes to hovedprinsipp for utforming av 
bekkeløp; naturlike løp med myke linjer og 
kanaliserte løp med stramme linjer. det finnes 
et tredje prinsipp som er en kombinasjon av de 
to der den ene siden av bekkeløpet er stram og 
den andre er utformet med myke linjer. 

Hovedmålsetningen er å utforme naturlike 
løp med kantvegetasjon for å ta hensyn til 
bekkemiljø og biologi. Kanaliserte løp kan 
unntaksvis benyttes der det er trangt om 
plassen, for eksempel tett opp til en vei i urbane 
strøk, plasser eller konstruksjoner. Det anbefales 
at slike kanaliserte bekkeløp legges over så 
korte strekker som mulig, samt at det legges 
tilrette for en akvatisk fauna i bekkeløpet. Dette 
kan gjøres ved at bunnsubstrat, kantvegetasjon 
og steiner plasseres ut på en hensiktsmessig 
måte innad i det stramme løpet. Mellomtingen 
mellom det harde og det myke utformes ved at 
kantvegetasjon plantes på den myke siden av 
løpet og at det gis en naturlig utforming i selve 
hovedløpet, med vannvegetasjon, steinsetting 
og bunnsubstrat. (Jensen, 2009)

FISKELIV I HOVInBEKKEn
I naturlige vassdrag benyttes bekker som 
gyteområder, og det er spesielt ørreten som 
utnytter seg av de minste vassdragene. Mange 
gyte og oppvekstområder er ikke lenger 
tilgjengelige for fisken grunnet bekkelukkinger 
og dårlige kulvertløsninger. (Bergan, et al., 
2002) Ved å gjenåpne deler av Hovinbekken 
ønsker jeg å legge til rette for den akvatiske 
faunaen i vassdraget. 

Det er i dag observert to typer røye i den øvre 
delen av Hovinbekken. Det er norsk bekkerøye 
og nordamerikansk røye, som er svartelista her 
til lands. (Jensen, 2013) Røya er stort sett ren 
ferskvannsfisk i Sør-norge. den gyter om høsten 
i stillestående vann, men det finnes forekomster 
av fisk som gyter i bekker og elver. (Bergan, et 
al., 2002) det finnes også ørret i Hovinbekken. 
(Jensen, 2013) Den gyter som regel i rennende 
vann i form av bekker og elver, men den er svært 
fleksibel når det kommer til valg av gytested og 
den kan finne på å gyte i svært små bekkefar slik 
som Hovinbekken. (Bergan, et al., 2002) 

uTFOrMInG AV ET nATurLIKT BEKKELøp
Vann er et levende element som gjenspeiler 
vær, vind og årstidsvariasjoner. Vann oppleves 
som et spennende og livgivende innslag og gir 
en berikelse av et område med økt fugle- og 
dyreliv. (Melbø & Steffensen, 2004) det finnes 
en rekke retningslinjer man kan følge i prosjekter 
der en skal gjenåpne bekker med en naturlik og 
biotopmessig utforming, slik at bekkeørret og 
andre vanndyr kan etablere seg der de naturlig 
hører hjemme. Det er krav til bruk av kant- og 
vannvegetasjon, bunnsubstrat, vannmengde 
samt vandrings- og skjulmuligheter. (Jensen, 
2009)

Kantsonene er attraktive bruksarealer og bør 
utformes med tanke på bruk der man har et 

utformingsprinsipper
biologisk tilrettelegging

Bilde 2.22 
Hovedprinsipp for 

utforming av bekkeløp; 
naturlikt, kombinasjon 

og kanalisert 
Bilde 2.23

Naturlikt bekkeløp
Bilde 2.24

 Kombinasjon av 
naturlikt og stramt 

kanalløp
Bilde 2.25

Kanalisert løp
(Illustrasjoner av 

Katrine Brekke)

nATurLIKT     KOMBInASJOn    KAnALISErT

nATurLIKT

KOMBInASJOn

KAnALISErT
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at vannet konsentreres ved liten vannføring. 
da kan fisken vandre selv om det er lite vann 
i bekken. I oppbyggingen av et bekkeløp 
anbefales naturlige morenemasser som 
bunnsubstrat. Dette er masser som har stor 
bredde i kornstørrelse, fra leire og silt til grus 
og stein, og som har gjenomgått en moderat 
slipnings- og sorteringsprosess. Morenemassen 
er også meget motstandsdyktig ovenfor 
erosjon. Tilnærmet usortert morenemasse, 
med finstoff uten større steiner, kan legges som 
dybdesubstrat. Oppå dette legges toppsubstrat, 
med grovere materiale av stein og grus, som 
plastring. Dette vil etterligne forholdene i et 
naturlig bekkeløp der finstoffet vaskes ut av 
bunnsubstratets øvre sjikt og grus og stein blir 
liggende igjen. Det er viktig at toppsubstratet 
dimensjoneres for å tåle erosjonstrykket i 
vannføringen ved flom. den totale dybden på 
sjiktene bør være mellom 30 og 50 cm. (Jensen, 
2009)

MATErIALBruK
Det er viktig å velge materialer som tåler 
erosjon ved stor vannføring og som lett lar 
seg rengjøre når en planlegger for anlegg i 
området med stor aktivitet. stein, betong og 
stål er slitesterke materialer som fungerer godt 
til oppholdselementer i en urban setting. Vann 
trekker til seg mennesker og det krever dermed 
at materialene er slitesterke ovenfor brukerne 
i tillegg til naturens egne krefter. (Melbø & 
Steffensen, 2004)

Bilde 2.29 Hovedprinsipp for utforming av kulvert utløp. 
(Illustrasjon av Katrine Brekke. Basert på Bergan, et al., 2002)  

Bilde 2.30 Hovedprinsipp for utforming av kulvert innløp. 
(Illustrasjon av Katrine Brekke. Basert på Bergan, et al., 2002)  

vanskelig for fisk å forsere brede, flate overløp 
og det må dermed utformes med en forsenkning 
på midten i en V form. Vannstrømmen vil da 
konsentreres også ved lav vannføring. Fisken 
må ha forhold som legger til rette for at den 
kan ta sats og hoppe før et vandringshinder.  
(Jensen, 2009) Det er derfor viktig å legge 
tilrette for pauserom, i form av kulper, for fisken 
i bekkeløpet og i lengre kulvertstrekninger med 
høy vannføring. (Bergan, et al., 2002) Kulpene 
som anlegges før et vandringshinder skal være 
40-50 cm dyp og lengden på kulpen må være to 
ganger dybden. 

Der det allikevel må forseres store 
høydeforskjeller ut av en dam eller i bekkeløpet 
kan en legge tilrette for en fisketrapp, men 
dette må vurderes i forhold til de eventuelle 
naturlige vandringshindrene som har eksistert 
på stedet tidligere. Trapperommene, kulpene, i 
en fisketrapp må ikke være for små og utformes 
med samme dimensjoner som nevnt ovenfor. 
(Jensen, 2009)

Kroppstemperaturen til fisk er vekselvarm og 
den følger temperaturen til vannet. (Bergan, 
et al., 2002) Fisken i et bekkeløp trenger derfor 
overvintringsmuligheter i form av kulper og 
permanente vannspeil. De fungerer også som 
oppholdssted på sommertid da vannføringen 
er noe mindre og bør anlegges med jevne 
mellomrom. I større kulper og dammer bør 
dybden i midtsonen være 1-2 meter. Dette er 
for å skape et gunstig tempertursjikt på varme 
sommerdager.  (Jensen, 2009) 

Tverrsnittet av bekkeløpet må utformes med 
en fordypning i midten, også kalt djupål, slik 

Bilde 2.27 Prinsippskisse 
for oppbygging av 

terskler i bekkeløp. 
(Illustrasjone av 

Katrine Brekke. Basert 
på tegninger av 

Donninga Landskap fra 
Bjerkedalen)

Bilde 2.28 Prisnippskisse 
for oppbygging av 

bekkeløp med djupål 
og bunnsubstrat.  

(Illustrasjon av 
Katrine Brekke. Basert 

på tegninger av 
Donninga Landskap fra 

Bjerkedalen)

kulpterskel

KuLVErTEr
I prosjekter der en skal gjenåpne en elv eller 
en bekk må vannet tas ut av kulverten og opp 
i dagen. dette medfører flere overganger 
fra kulvert til naturlig bekkeløp nedover i 
vassdraget. Det er dermed viktig at disse 
overgangene er løst på riktig måte slik at fisken 
og andre vannlevende organismer kan ta seg 
opp eller ned i vassdraget uten at kulverten 
fungerer som et vandringshinder. En kan også 
legge tilrette for fiskens vandring inne i kulverten 
ved å sette opp slisser/terskler slik at fisken får 
en pause på lange strekninger der vannføringen 
er stor. (norges jeger og fiskeforbund, 2003) 

uTFOrMInG AV KuLVErTEnS uTLøp
Fallhøyden ved kulvertens utløp er ofte skyld 
i at fisken ikke får vandret oppstrøms. Hvis 
vanndybden nedstrøms er for liten og høyden 
ned fra kulverten blir for stor, vil fisken stanses 
og ikke kunne ta seg videre opp i vassdraget. 
dette er fordi fisken må ta sats før den hopper 
og trenger derfor plass i form av en kulp. 
(Bergan, et al., 2002)

uTFOrMInG AV KuLVErTEnS InnLøp
Rister er ofte brukt som silingsmekanisme ved 
kulvertens innløp og er et vandringshinder for 
fisken. de samler opp kvist, løv og søppel og 
skaper store barrierer og bør dermed unngås 
om en ønsker å opprettholde det naturlige 
vandringsmønsteret til fisken. Innløpet til 
kulverter med og uten rist må tilses jevnlig 
og renses spesielt i gytesesongen. Innløpet 
utformes slik at vannhastigheten er lav og 
vanndypet blir stort nok slik at det sikres 
hvileplasser for fisken etter svømming gjennom 
kulverten. En enkel måte å legge tilrette for 
dette på er å anlegge en kulp i forkant av 
kulverten. Dette motvirker også tilstopping av 
innløpet. (Bergan, et al., 2002)

Djupål

stedegne 

masser

Høy vannstand

Lav vannstand

Toppsubstrat:

stein og grus

Bunnsubstrat:

morenemasser

Dybdesubstrat:

usortert morene

Kulvertutløp 

for høyt

Liten vanndybdeRist

God vanndybde og 

lav vannhastighet

KuLVErT uTLøp
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Kulp til sats
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introduksjon
metode

Figur 3.1.1 Illustrasjon av metoden

Jeg har valgt å jobbe videre med Jordal 
Idrettsplass, fordi jeg mener det er en 
manglende forbindelse mellom de to 
prosjektene som er under planlegging 
på Ensjø og Klosterenga. En gjenåpning 
av Hovinbekken på Jordal vil sikre at 
vannkvaliteten opprettholdes, det 
biologiske mangfoldet styrkes, samt at det 
vil binde bydelene og prosjektene bedre 
sammen. 

I denne delen vil jeg analysere forholdene  
på Jordal med tanke på gjenåpnings-
potensiale og arealutnyttelse. Dette 
gjøres utifra de samme hovedtemaene 
som i forrige del; arealbruk, klima og miljø. 
Analysen vil være et grunnlag for videre 
planlegging og prosjektering av Jordal 
Idrettsplass og bekkeåpningen. Dette vil 
bunne ut i et mulighetsstudie som omfavner 
de ulike potensielle brukermulighetene på 
Jordal i fremtiden, samt for gjenåpning av 
Hovinbekken.



Historisk utvikling 
jordal teglverk

 
jordal idrettsplass & ol 2022

JOrdAL TEGLVErK
På  det meste  eksisterte  det over 300 teglverk i 
norge, men i dag er det bare ett tilbake, Bratsberg 
Teglverk i Lunde, Telemark. Teglverkene er med 
det en viktig del av historien som nå er i ferd 
med å gå i glemmeboken. På Jordal ble det 
drevet teglverksindustri mellom Hovinbekken 
og Helsfyrbekken litt lenger mot Galgeberg enn 
der amfiet ligger i dag. Leira ble tatt ut der Jordal 
Idrettsplass ligger i dag og skapte den karakter-
isktiske formen plassen har med terrasserende 
terreng ned i dalen.

Teglverket på Jordal ble anlagt  av peder Olsen på 
1840 tallet. Han var en ivrig utbygger og fikk bygd 
en fire etasjers arbeiderbolig i tilknytning til sin 
fabrikk. Han innledet med det bygging av leiegårder 
og dannelsen av industribydeler i Oslo. (Lampi, 2012)

når man ser på all murhusbebyggelsen som kom 
opp frem til 1960, forstår man at teglverksindustrien 
var en stor del av norges industri. Teglverkene var 
godt synlige i bybildet med sine høye skorsteiner. 
Teglverksindustrien satt tydelig preg på miljøet, 
med flokker av arbeidere på vei til og fra jobb hver 
dag. Barn på den tiden lekte i sagflishaugene utenfor 
verket og kjørte turer i vaggevognene. Uteliggere 
varmet seg stilletiende ved ringovnene om natten. 
(nilsen, 2002)

Den økonomiske nedgangstiden på begynnelsen av 
1900 tallet satte sine spor i teglverksindustrien og 
sakte med sikkert ble de fleste teglverkene lagt ned. 
Jordal teglverk ble satt ut av drift ved inngangen til 
1.  verdenskrig. (Lampi, 2012) 

JOrdAL IdrETTSpLASS
Etter at Jordal Teglverk ble lagt ned stod det 
igjen et utgravet område der leiren hadde blitt 
hentet ut. Disse arealene egnet seg til større 
anlegg og det ble bestemt at det skulle bygges 
et idrettsanlegg. Friidrettsbanen var det første 
som ble anlagt på 1930-tallet og ble i senere tid 
bygget om til kunstgressbanen som er der i dag. 
Flere mindre idrettsbaner ble også anlagt, blant 
annet tennisbaner og en grusløkke.

Jordal amfi ble bygget i sammenheng med 
de Olympiske Vinterlekene i 1952 og sto klar 
i desember 1951. den ble da tegnet av Frode 
rinnan og Olav Tveten som et åpent amfi 
med kunstfrossen is uten overbygg. Det nye 
utseende som hallen har i dag ble ferdigstilt i 
1972. Hallen er plassert i det gamle leiruttaket til 
Jordal teglverk og står dermed dypt i terrenget 
noe som gir den det asymmetriske utrykket. 
I dag er hallen hjemmebane for Vålerenga 
Ishockey og er norges langslagsarena. Utenom 
landskamper brukes anlegget til konserter og 
kunstløp. Hallen er i dårlig stand og har farlig 
bratte tribuner, dårlig lydanlegg, fuktskader og 
invasjon av skadedyr som rotter og mus.

I 1988 ble Jordal Ungdomshall bygget. Dette er 
en mindre ishall som brukes til trening. Jordal 
Idrettshall ble åpnet i 1998 og er en hall for 
håndball og andre idretter. (Leksikon, 1906) Det 
ble også for kort tid siden anlagt en skatepark og 
en idrettslekeplass i hver sin ende av kunstgress 
banen. 

OLyMPIsKE LEKER 2022
Høsten 2013 vil det sendes inn en søknad for 
å få OL til Oslo i 2022, om det er flertall for 
dette ved folkeavstemingen. Det er i den 
sammenheng opprettet en midlertidig etat i 
Oslo kommune som har ansvar for å utarbeide 
søknaden til Olympiske leker/Paralympics 
vinteren 2022. Etaten, Oslo 2022, har satt seg 
tre hovedarbeidsmål; Anleggstilbudet skal 
styrkes, Oslos posisjon som idrettshovedstad 
skal ivaretas og ikke minst tilrettelegge 
for innbyggernes mulighet til gode natur-
opplevelser og til å være fysisk aktive gjennom å 
sikre en god tilgang til fjorden og øyene, marka 
og friområdene. 

Jordal amfi anses som et potensielt anlegg 
som OL-arena. Dog er standarden den har i 
dag for dårlig, så det må gjennomføres en 
totalrenovering om den skal holde IOC sine 
krav. Det er sett på ulike måter å opparbeide 
en ny arena på området. Alternativet som er 
mest aktuelt er å bygge inn en ishall i terrenget 
mot Hedmarksgata, der en kan bevare parken 
ved å flytte den opp på taket til hallen. (se 
illustrasjon nedenfor) Den nye hallen vil ha 13 
000 tilskuerplasser til OL som vil reduseres til 
5000 etter at lekene er ferdig. Parkering vil også 
kombineres med bygget slik at mer av området 
rundt frigjøs til idrett og lek/rekreasjon. (2022, 
2012) Det er planlagt at Jordal også vil få en ny 
hovedhall for ishockey dersom det ikke blir OL 
i Oslo.

Figur 3.1.2
Historisk oppbygging av 

Jordal fra  bygging av 
Teglverket til OL 2022 
(Illustrasjon basert på 

kartinformasjon fra 
Oslobilder)

Bilde 3.1.1 
Jordal Teglverk i 1911  
(www.oslobilder.no)  

Bilde 3.1.2 Jordal 
Idrettsplass i 1965 
(www.oslobilder.no)
Bilde 3.1.3 Planillustrasjon 
av Jordal Idrettsplass 
med ny ishall med park 
på taket, kunstgressbane 
og baner for små idrett 
i 2022 (www.oslo2022.
oslo.kommune.no)

Jordal teglverk

Jordal teglverk
ny plassering

Jordal amfi

Jordal Ungdomshall 
og Idrettshall

Ny ishall

2022

2013

1952

1880

1840

Nytt bygg
Eksisterende bygg
Friidrett/Fotball 
Idrettsbane
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dagens situasjon
arealbruk & vegetasjon
Jordal Idrettspark bærer i dag preg av 
klattvis planlegging med bilen i fokus. 
Alle ledige arealer benyttes til parkering 
og det er mangel på gangareal inne 
på plassen. Hovedferdselsåren for 
gående fra nord ved Jordal Amfi, er 
dårlig tilrettelagt og meget bratt. Den 
er langt fra universelt utformet da den 
har et helningsforhold på 1:6 og et 
trappeanlegg nederst. Det er heller ikke 
et eget gangareal og bilene blokkerer 
ferdselen mellom kunstgressbanen 
og ungdomshallen. Om man sykler, 
har barnevogn eller er rullestolbruker 
kan man benytte seg av de ytre 
gangveiene (vist med piler), som går 
i trange smug bak byggene. Disse 
veiene er også bratte men er noe bedre 
enn hovedgangveien. I tillegg til den 
utrivlige utformingen og plasseringen 
er dette også en omvei for brukerne. 
Ved et eventuelt OL vil dette være et 
problem med tanke på at alle skal få 
oppleve arrangementene og stedet. 

Parkeringsplassene er spredt ut over 
hele området og er ved full kapasitet 
kun når det er arrangementer. Plenen 
nedenfor banen benyttes også til 
midlertidig parkering på vinteren. 
På sommeren brukes plenen til 
uorganisert ballspill og lek.

Parkdelen i nord er godt opparbeidet 
med aktivitetspark og noen spredte 
sitteplasser. Den terrasserte 
utformingen gjør det vanskelig å 
oppleve parken som en del av området 
i sør når man betrakter det nedenfra. 
Kunstgressbanen ligger klemt opptil 
Jordal Amfi i nord og sperrer for 
flyten i rommet. Klubbhuset er også 
med på å bryte siktlinjen for gående 
og gjør det vanskelig å orientere seg. 
dette området er en flaskehals for 
fotgjengerene. skateparken som nylig 

ble anlagt sør for kunstgressbanen 
har et tydelig midlertidig preg, men 
er et godt tiltak for den uorganiserte 
utendørsaktiviteten. 

Jordal ungdomskole og barnehage 
ligger i direkte tilknytning til parken. 
Dette er potensielle brukere av 
området ved opparbeiding av 
bekkeløpet, flere utendørsaktiviteter 
samt til undervisning. 

Vegetasjonen på området består i all 
hovedsak av lind, lønn og alm i rekker 
samt solitærtrær. det er også en flott 
bjørkelund sør for idrettshallen.

På plenen ved den midlertidige 
parkeringen er det nylig satt opp to 
trerekker av lønn. De er i god stand og 
har vokst seg fint til. nedenfor disse er 
det tre eldre lønnetrær som er verdt å 
bevare. sør for Kunstgressbanen er det 
en liten kolle med lønn og alm. noen av 
trærne er gamle og flotte og andre har 
et mer buskpreg. Ved bussholdeplassen 
er det også en lønnerekke med 
noe eldre trær. Disse står delvis i 
plantekasser i asfalten og har ikke 
så god plass som de behøver. De er 
i ok stand og vil være verdt å bevare i 
senere planlegging.  Trærne med mest 
verdi på stedet både i seg selv, som 
landemerke og for romavgrensningen, 
er linderekka nord for aktivitetsparken. 
Den avgrenser området mot veien 
og består av godt voksne, flotte trær. 
Denne må tas i beregning ved videre 
planlegging. 

Bak klubbhuset i øst er det en skråning 
med buskvegetasjon og gresseng. 
Dette er et rufsete område som ikke 
har stor bevaringsverdi med tanke på 
senere arealdisponering på plassen. 

TrApp - HOVEdFErdSELSÅrE

FLASKEHALS / uKLArT MøTE

TrAnG OG uSEnTrAL FErdSELSÅrE

BrATT GruSSTI, dELVIS GJEnGrOdd

ødELAGT TrApp

Bilde 3.1.4 - 8 Dagens situasjon på Jordal. 
Bildene er tatt av Katrine Brekke, 2013

EKSISTErEndE VEGETASJOn
1 Rosebusker
2 Lindetrær i rekke
3 Hengebjørk
4 Busker og gresseng
5 Bjørk, lønn og alm
6 Lønnetrær i rekke
7 Bjørk og alm
8 Lønn og alm
9 Lønnetrær i rekke
10 Lønn gammel
11 Lønn ung
12 Lønn
13 Lønn
14 Bjørkelund
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funksjoner
avgrensning & brukere

M 1:5 000 
A4 N

Med tanke på de to andre gjenåpnings-
prosjektene ved Klosterenga park og 
Ensjøbyen vil det være nødvendig å planlegge 
for gjenåpning gjennom Jordal for å sikre en 
helhetlig forbindelse, god vannkvalitet og et 
styrket biologisk mangfold. 

Området rundt Jordal Idrettsarena er 
preget av boliger i form av blokkbebyggelse 
og enebolig samt parker. Jernbanen og 
T-banen er her sammen med den endrede 
topografien den største  barrieren  for  
gjenåpning   av   Hovinbekken.  Området   er 
tilført ekstreme mengder fyllmasser som følge 
av tidligere utbygging. Dette har endret det 
naturlige landskapet og dalen der bekken 
tidligere slynget seg gjennom har med tiden 
blitt omformet til et forhøyet platå med 
boligblokker og jernbanetrasè ovenfor dalen  
der idrettsanleggene er etablert. 

Det er mange skoler og  barnehager i 
nærområdet som kan bruke Hovinbekken 
til læring og rekreasjon i friminuttene 
eller på utflukt. Vann vil fremme og øke 
brukermulighetene i området. Mange barn og 
unge sogner til stedet og vil kunne bruke det 
også på fritiden.  Turområdet gjennom Jordal 
vil også skape forbindelse mellom de ulike 
grøntarealene og turstiene i nærområdet.

når en ser på den historiske sammenhengen 
ble Jordal tildligere brukt til utendørsaktiviteter 
som ishockey, tennis og fotball. I dag er de 
fleste aktivitetene flyttet inn i idrettshaller, 
noe som har redusert utendørsaktiviteten i 
området. Gjenåpningen av Hovinbekken og 
bedre tilrettelegging for aktivitet utendørs, vil 
øke bruken av parken til daglig.

Bilde 3.1.9 Jordal 
Idrettsplass i 1965 

(www.oslobilder.no)
Bilde 3.1.10 Jordal 

Idrettsplass i dag, 2013 
(Google Maps)

uTEndørSAKTIVITET I 1965 InnEndørSAKTIVITET I 2013

Idrettsanlegg
skoler
Barnehager
Kirker
Parker
Transformasjonsområde
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infrastruktur
kollektiv, sykkel& innganger

bevegelseslinjer
trafikk & fotgjengere

M 1:5 000 
A4 N

Jordal Idrettsplass benyttes i all hovedsak til 
idrett og preges dermed av mye midlertidig 
parkering og store busslass med tilskuere og 
idrettsutøvere. Parkeringskapasiteten sprenges 
når det er arrangementer og gressarealene 
brukes da som parkeringsareal. 

Det er stor mangel på universell utforming 
rundt Jordal Amfi og i gangveinettet rundt 
Ishallen.  Med tanke på et eventuelt OL i Oslo 
vil dette være en av utfordringene med Jordal 
som arena. Hovedferdselsåren forbi Jordal Amfi 
er bratt og svært glatt om vinteren. 

Jordal har god dekning av kollektivtrafikk med 
T-bane på Ensjø i nord og bussholdeplasser i 
omkringliggende gater. Bedre utnyttelse av 
kollektivordningen vil kunne lette på noe av 
den pulserende parkeringsbelastningen ved 
store arrangementer. Utfordringen her vil være 
å skape et område som fungerer like godt ved 
store arrangementer som til hverdags, uten at 
plassen domineres av parkeringsareal og grå
flater som ellers kunne vært utnyttet til 
annen idrett eller rekreasjon.  
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romlig studie
sikt, avgrensning & soner
Den topologiske utformingen på Jordal gir et 
flott utsyn over Ekebergåsen og Oslofjorden 
fra øvre delen av dalen. Dette er også et 
godt orienteringspunkt for å få oversikt over 
området. Ved Jordal Amfi ser man tårnet til 
Vålerenga kirke som er et viktig landemerke i 
denne bydelen. Det samme gjelder for Kampen 
kirke, som man kan skimte fra flere steder på 
plassen, men best sikt får en fra sydelen av 
kunstgressbanen. 

I dag oppleves Jordal Idrettspark som oppdelt og 
uten sammenheng. Man føler seg nedprioritert 
som fotgjenger i store deler av anlegget og det 
er ingen klare linjer i landskapet, foruten den 
dalformede topografien. Veiene er med på å 
dele opp området i smale korridorer innad i 
dalføret, noe som virker forstyrrende for øyet. 

SIKTLInJEr & LAndEMErKEr

SOnEr & AVGrEnSnInGEr

1 KAMpEn KIrKE 2 EKEBErGÅSEn/OSLOFJOrdEn 3 VÅLErEnGA KIrKE

Orienterings- og 

utsiktspunkt

Flaskehals

Inngjerdet 

kunstgressbane

smale korridorer

siktlinje

Landem
erke

Landem
erke

Det er mange funksjoner som er plassert ut med 
klare grenser. Kunstgressbanen er den som tar 
opp mest plass og samtidig sperrer for mye av 
de naturlige bevegelseslinjene og den optiske 
føringen. nordenden av banen ligger klemt inn 
i terrenget og omkringliggende bygg noe som 
bryter opp området og skaper en flaskehals 
mot Jordal Amfi. Banen er i tillegg gjerdet inn 
mot vest og skateparken i sør, noe som gjør at 
området deles opp ytterligere.

Omstrukturering av dagens arealbruk og 
gjenåpning av Hovinbekken vil  skape en optisk 
føring som gjør det lettere å følge landskapet. 
Bekken vil også bidra til å lage flere intime 
rom innad i bekkeløpet og åpner for positive 
opplevelser og rekreasjon. 

Bilde 3.1.11 -3.1.17
Registreringer på 

Jordal, 2013 
(Katrine Brekke)

4 SMALE KOrrIdOrEr

6 pArKErInGSpLASSEnE dOMInErEr

5 VAnSKELIG Å OrIEnTErE SEG

7 OrIEnTErInGSpunKT

4

5
6

7
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lokalklima
vind- & solforHold
VIndFOrHOLd
Området er har et dalformet preg grunnet 
tidligere anleggsdrift og fungerer dermed 
som en trakt med tanke på vindfolholdene. 
Om vinteren dominerer nordavinden som 
kommer inn gjennom Groruddalen. den gamle 
trerekken av lindetrær skaper le for den kalde 
vinden. På sommerhalvåret kommer den varme 
sønnavinden inn mellom byggene nederst på 
området og spres oppover dalsidene. 

SOLFOrHOLd
Landskapsformen gir meget gode solforhold 
og få skyggefulle områder. Dog kan det mellom 
byggene på den nedre delen virke noe kaldt 
og skyggefullt og en trekker som fotgjenger 
helst over på nordsiden av veien opp mot 
Idrettsparken. Det er gode muligheter for å 
skape solfylte, lune rom i dalen i sammenheng 
med bekkeåpningen og med det berike 
områdets landksapsmessige kvalitet. 

VIndFOrHOLd VInTErHALVÅrET
(JAnuAr)

VIndFOrHOLd SOMMErHALVÅrET
(JuLI)

SOLFOrHOLd

Figur 3.1.5 Vindforhold 
vinterhalvåret. Vindrose 
hentet fra www.eklima.no 
og er tatt fra Hovin 
målestasjon i januar 2012.

Figur 3.1.6 Vindforhold 
sommerhalvåret. Vindrose 
hentet fra www.eklima.no 
og er tatt fra Hovin 
målestasjon i juli 2012.

Figur 3.1.3
Værstatistikk for 

Hovin. Graf som viser 
nednørsmengen og 

temperaturer fra 
perioden mars 2012 til 

februar 2013. 
(www.yr.no)

Figur 3.1.4
Tabellvisning for 

temperatur, nedbør 
og vind fra Hovin 

målestasjon per måned. 
(www.yr.no)
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Helningskart
vannmengde & HÅndtering

M 1:2 500 
A4 N

I 2004 ble det gjennomført et skisseprosjekt 
for Hovinbekken gjennom Ensjø, der 
vannføringen ble vurdert. Der ble det 
konkludert med at Hovinbekken oppstrøms 
Ensjø har en minstevannføring på 70 liter per 
sekund, en middelvannføring på 200 l/s, og 
ekstreme topper på langt over 10 m3/s. Det 
ble estimert en dimensjonerende vannføring 
på 800 l/s  for gjenåpningen av Hovinbekken 
i Gladengveien. (nordconsult, u.d.) For 
gjenåpning av bekken på Jordal er det 
estimert en dimensjonerende vannføring på 
400 l/s, da de kun sender deler av den rensede 
bekkevannet videre fra Ensjøbyen. Jeg vil 
benytte disse beregningene som grunnlag 
for gjenåpningen av Hovinbekken gjennom 
Jordal. 

Kulverten for Hovinbekken er 2,5 m i diameter 
og fører bekkevannet samlet med spillvann 
under Idrettshallene på Jordal. Det rensede 
bekkevannet fra Ensjøbyen legges i et separert 
rør i kulverten som tas opp i dagen på Jordal. 
nederst i området kobles kulverten med vann 
fra Helsfyrbekken seg på denne. Kummene 
til kulverten er markert med sorte prikker 
og de største viser mulige uttakssteder for 
bekkevannet fra begge kulvertene. Den åpne 
løsningen vil kunne kombinere vannet fra 
begge kildene og må dermed dimensjoneres 
noe større enn 400 l/s i den nedre delen. 

Takvann og vann fra parkarealet skal 
fordrøyes og ledes via åpne renner til de åpne 
bekkedragene gjennom området. Gatevannet 
skal fordrøyes og renses før det ledes til 
bekken. Vannkvaliteten på gatevannet må 
beregnes slik at bekken ikke forurenses 
ytteligere og føres lukket til bekken ved 
god kvalitet. Overvann fra boligene rundt 
skal fordrøyes på egen tomt og så ledes til 
bekken. Både fordrøyningsløsningene og 
bekken dimensjoneres til å håndtere 10-års 
regn, og ved ekstremnedbør sikres det trygge 
flomveier på overflaten og ved å etablere 
overløpspunkter til kulverten (flomløp).
(nordconsult, u.d.)

Hovinbekken i Bekkedalen

Hovinbekken på sommeren

Hovinbekken i Bekkedalen

Hovinbekken på Granern

Bilde 3.1.18 Tatt av 
Katrine Brekke

Bilde 3.1.19-3.1.21 Hentet 
fra Oslo Elveforum sine 

hjemmesider.

LAV VAnnFørInG - VInTEr

nOrMAL VAnnFørInG - SOMMEr

MIddELS VAnnFørInG - VÅrEn

Høy VAnnFørInG - HøSTEn
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TrASéALTErnATIV 1 
Gjenåpning av bekken så nær den historiske 
føringen som det lar seg gjøre. Dette 
alternativet er lite gjennomførbart da terrenget 

er veldig bratt bak byggningene samt at løpet 
blir gjemt for betrakteren. Løsningen krever 
en dyr pumpeløsning, siden terrenget ligger 
høyere over  jernbanen og på Kampen. 

tras évalg
kulvertdybder  &  muligHeter

Helsfyrbekken

Hovinbekken

TrASéALTErnATIV 2
Dette alternativet vil kunne fungere godt 
med tanke på at det er plassert i sentrum av 
all aktiviteten på stedet. Vannet vil bli tatt 
opp i dagen fra et rør i kulverten som leder 
det rensede vannet fra Ensjøbyen til Jordal. 

Kulverten ligger 15 meter under bakken ved 
Hedmarksveien ovenfor Jordal Idrettsplass og 
4 meter under bakken under Jordal Amfi. dette 
gjør det mulig å få vannet opp i dagen ved 
foten av amfiet uten pumpeløsning slik som 
prinsippsnittet viser. 

TrASéALTErnATIV 3 
Her tas vannet opp i dagen på nedsiden av 
Hedmarksgata og vil renne i en foss ned 
mot kunstgressbanen. Dette vil kreve en 
pumpeløsning som pumper vannet opp de 
15 meterne fra kulverten og opp i dagen, 

noe som vil være svært kostbart. Et annet 
alternativ til pumpeløsningen vil være å legge 
et rør i en ny trasè fra Ensjøbyen gjennom det 
forhøyede terrenget på kampen og ut nedenfor 
Hedmarkagata. Dette vil kreve store inngrep i 
området og vil helst unngås. 

TrASéALTErnATIV 4 HELSFyrBEKKEn
Helsfyrbekken kan vurderes tatt opp i dagen i 
kombinasjon med alternativ 2 og 3, noe som vil 
gi økt vannføring i bekken. I dette alternativet 
tas bekken opp i dagen ved foten av skråningen 
ved boligområdet og gjør det mulig å få vannet 

opp i dagen uten pumpe. Det er også mulig å 
involvere beboerene slik at de kan få bekken 
gjennom sine hager før den kommer ned 
på Jordal. Det må gjøres undersøkelser på 
vannmengde og kvalitet om dette skal kunne 
gjennomføres på en vellykket måte.

TrASéVALG
Utifra disse vurderingene velger jeg å gå videre 
med traséalternativ 2 og 4 i mulighetsstudiet.
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muligHetsstudie           
gjenÅpning i eksisterende struktur 
EKSISTErEndE STruKTur
Den eksisterende strukturen på Jordal 
Idrettsplass gjør det vanskelig å gjenåpne 
Hovinbekken slik er i dag. Plassen 
domineres av parkeringsarealer og bilen 
har fortrinnsrett. Det er lite eksisterende 
grøntarealer i den traséen der det er mest 
hensiktmessig å gjenåpne Hovinbekken. For 
å få bedre utnyttelse av området må det 
gjøres noen hovedgrep på plassen for å gi 
plass til bekken og brukerne. 

gjenÅpning i ny struktur ved ol 2022
OL 2022 uTArBEIdET AV OSLO KOMMunE
I den nye planen for Jordal Idrettspark ved  OL 
i 2022 er det fotgjengeren som er prioritert. 
Dog er det noen ulemper ved uformingen 
av den nye ishallen i forhold til terrenget og 
møtet med den nye kunstgressbanen som er 
flyttet sørover. den nye banen er ikke plassert 
i henhold til retningen på dalen og dette 
resulterer i et vanskelige møte med den nye 
ishallen. Det er heller ikke tenkt på universell 
utforming ved hovedinngangen til parken i 
nord og stien vil være veldig bratt slik som den 
er i dag. 

OL 2022 GJEnÅpnInG AV HOVInBEKKEn
I mitt forslag utformes den nye ishallen som et innbydende og åpent 
element. Hallen har en terrengtilpasset form som gir god utnyttelse av 
plassen inne i hallen samt utenfor. Det skapes også et samlingspunkt på 
plassen i møte med den nye kunstgressbanen som er rotert i henhold til 
dalføret. Hovinbekken vil knytte de ulike aktivitetene bedre sammen og 
skape helhet. parkeringen blir flyttet fra overflaten til et parkeringshus 
under den nye ishallen. Dette skaper større ledige arealer i parken, 
som kan benyttes til aktivitet og grøntarealer i tilknyttning til bekken. 
Grøntrabatten i sør utvides ved å fjerne gateparkeringen og gi plass til 
bekken. Takarealet på den nye hallen vil kunne benyttes til grøntareal med 
panoramautsikt over Oslofjorden, samt  utendørsaktivitet og rekreasjon. 
jeg vil gå videre med dette forslaget på grunnlag av fordelene med 
utformingen, samt at det vil være lettere å få det finansiert i kombinasjon 
med et eventuelt ol.

ny ishall med park på taket

p-hus

P-hus

Bane 
rotert

Bane 
flyttet 
sørover

EKSISTErEndE 
STruKTur

MITT FOrSLAG TIL 
ny STruKTur

KOMMunEnS FOrSLAG 
TIL ny STruKTur VEd 
OL 2022

MITT FOrSLAG TIL 
ny STruKTur VEd 
OL 2022

M 1:5 000 
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GJEnÅpnInG AV HOVInBEKKEn MEd EKSISTErEndE STruKTur
I mitt forslag for gjenåpning av Hovinbekken på Jordal Idrettsplass, flyttes 
kunstgressbanen lenger sør og den roteres slik at den følger retningen 
på dalen. Dette skaper bedre optisk føring og romdannelse. Parkeringen 
flyttes til et parkeringshus under banen med innkjøring i sør. dette 
frigjør arealer til bekkeåpningen  og dermed rekreasjon og aktivitet. Det 
anlegges tennisbaner og andre utendørsaktiviteter i kombinasjon med 
aktivitetsparken ved siden av Jordal Amfi slik det var før i tiden. dette 
vil være med på å skape liv på plassen og ikke bare inne i Idrettshallene 
slik det er i dag. For å oppnå en vellykket gjenåpning av bekken er det 
mange tiltak som må gjøres. Det vil gi plassen et stort løft, men er 
dyrt å gjennomføre. Det vil derfor være en god mulighet å kombinere 
gjenåpningen med planene for et eventuelt OL for å finansiere prosjektet.

Innkjøring til p-hus

Innkjøring til Jordal amfi

UU 
gangsti

ny ishall med 
park på 

taket

Bane 
rotert
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omlegging av gatesystemet ny struktur for videre detaljering
ny GrønnSTruKTur VEd OL I 2022
I denne planen er det utformet en møteplass mellom 
idrettsanleggene og banen. Under OL vil det være stor 
pågang av brukere og tilskuere og det er nødvendig med  
en del harde flater. det er utformet en universelt utformet 
gangsti ned mot plassen slik at alle brukergrupper får 
tilgang til parken både under og etter OL. Bekken vil åpnes 
fra bunnen av denne stien, gjennom plassen og ut i parken i 
sør. Den vil ha et urbant preg på plassen med muligheter for 
å gå ned til vannet og et vegetasjonsbelte som avgrensning 
mot de harde flatene. I parkdelen vil bekken få renne fritt 
gjennom er stort grøntområde med rekreasjonsmuligheter 
ned til vannet. Bruer og små stier vil sikre god tilgang og 
ferdsel i parken. 

uTVIdET GrønnSTruKTur ETTEr OL I 2022
når OL er over er det ikke lenger behov for store harde 
flater og møteplasser. I denne planen skaleres områdene 
ned til en mer brukervennlig skala for hverdagslivet i 
Oslo. Parken utvides slik at den er gjennomgående i 
hele området. Dette sikrer gode biologiske forhold samt 
rekreasjonsverdier. Det vil være en hovedferdselsåre 
gjennom parken, og denne suppleres med flere små 
stier  som fører brukerne inn på plassen fra alle kanter. 
Forbindelsen til skolen og barnehagen må tydeliggjøres 
ytterligere for å innby til bruk i og utenfor skoletid. I 
denne planen ser en tydelig hvem som er prioritert ved å 
holde biltrafikken konsentrert i utkanten av parken. 

FOrSLAG TIL ny 
GrønnSTruKTur 
UnDER OL I 2022

FOrSLAG TIL uTVIdET 
GrønnSTruKTur 
ETTEr OL I  2022

stor 
møteplass for tilskuere 

helhetlig parkdrag

aktivitets-park

skatepark
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OMLEGGInG AV GATESySTEMET pÅ STEdET
Ved å kombinere den enveiskjørte tofeltsgaten til en 
toveiskjørt enfeltsgate med en rundkjøring i enden, vil 
man kunne frigjøre plass til grønnstruktur. På den måten 
vil bekken kunne utfolde seg fritt på den ene siden som 
er fortsettelse av den øvrige parken. Dette alternativet 
viser seg å være omtrent like plasskrevende som det 
eksisterende, da en må ha en rundkjøring i enden inn mot 
parken. Rundkjøringen må ha en stor radius da bussene må 
komme seg rundt og den vil bryte opp parken på samme 
måte som den gjør i dag. Det er også negativt at gaten kun 
vil ha to filer, da dette vil føre til kø når bussene stopper på 
holdeplassen. 

OMLEGGInG AV KOLLEKTIVTrAFIKKEn
Ved å legge om kollektivtrafikken, og plassere 
holdeplassene utenfor området, vil en kunne frigjøre plass 
til et helhetlig parkdrag helt ned til Åkebergveien og Ring 2. 
Men siden området skal benyttes til OL og arrangementer 
med mange tilskuere vil det være behov for å ha et 
kollektivtilbud i tilknyttning til anlegget. Det vil da være 
lettere å benytte seg av tilbudet og velge kollektiv fremfor 
bil. størrelsen på gaten som er der i dag er nødvendig 
grunnet antall busser som skal inn og ut av området. Dog 
kan den snevres noe inn ved å fjerne gateparkeringen. jeg 
velger derfor i denne omgang å beholde det eksisterende 
veisystemet, uten gateparkering.

ny ishall med 
park på 

taket

ny ishall med påbygg på 
taket

FOrSLAG TIL 
OMLEGGInG AV 
KOLLEKTTrAFIKKEn

FOrSLAG TIL OMLEGGInG 
AV GATESySTEMET pÅ 
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Hel
het

lig
 p

ar
kd

ra
g 

Plasskrevende 
snuplass

steg 1 steg 2

stor park til 

rekreasjon

stor park til 
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introduksjon
gjenÅpning av Hovinbekken
I denne delen  utformes et skisseprosjekt 
for gjenåpningen av Hovinbekken og 
Helsfyrbekken på Jordal Idrettsplass. På 
grunnlag av analysene og mulighetsstudiet 
i forrige del utarbeides en detaljert plan for 
parken under og etter de Olympiske lekene. 

Jeg vil jobbe med materialbruk og 
vegetasjon for å fremheve de ulike 
kvalitetene og bruken på stedet. Det 
utarbeides en overordnet vannplan for 
å sikre god overvannshåndtering på 
stedet og bekken dimensjoneres for å tåle 
ulike nedbørsmengder. Det biologiske 
mangfoldet styrkes og bekken utformes 

på en naturlik måte som sikrer tilstrekkelig 
vannføring og  gode forhold for den 
akvstiske faunaen. 

det tilrettelegges for flerfunksjonell bruk 
av parken, som sikrer utendørsaktivitet 
hele døgnet. Det utarbeides også en 
belysningsplan som legger til rette for en 
sikker bruk også på kveldstid.

Detaljeringen av bekkens utforming 
prioriteres og delprosjekter utover dette 
skisseres overordnet, med prinsipper for 
gjennomføring.
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funksjoner
eksisterende bebyggelse ny bebyggelse

ny ISHALL TIL OL
Ishall med en isflate
13 000 tilskuerplasser til OL
5 000 tilskuerplasser etter OL
Café med ute- og inneservering
Toaletter
Garderober
Trimrom
Kontorer
Klubbhus
Parkeringshus

IdrETTSHALLEn
Kiosk
Ballsport
Trimrom
Kampsport

unGdOMSHALLEn
Ishall med en isflate

JOrdAL AMFI
Ishall med en isflate
5 000 tilskuerplasser
Inngangshall
Kontorer KLUBBHUs

Kiosk 
Toaletter 
To garderober 
med dusj

Diagrammet nedenfor viser dagens situasjon 
av bebyggelse og deres funkjsoner. Ved å se 
på hva som skjer i hallene i dag, vil jeg se hvilke 
funksjoner jeg må legge til rette for i det nye 
anlegget. De to nedslitte klubbhusene rives til 
fordel for utvidelse av parkarealet. Klubbhuset 
ved ungdomshallen sperrer for gjennomgangen 

på plassen i dag og er i såpas dårlig fatning 
at det ikke finnes noen verdi i å bevare det. 
Klubbhuset/spikerbua ved kunstgressbanen må 
rives, da banen skal roteres for å få en bedre 
romdannelse i parken. Klubbhusene flyttes og 
kombineres til et stort klubbhus i sørenden av 
den nye ishallen.

Den nye ishallen vil ha en rekke funksjoner. 
Utenom tribuneplasser og ishockeybanen vil 
den ha en café som vender ut mot plassen. 
Det vil være trimrom, garderober og toaletter 
i arealene under tribunene, og et parkeringshus 
i kjelleren med innkjøring fra Hedmarksgata.  
Klubbhuset vil ligge vendt mot kunstgressbanen 
med egne fasiliteter tilknyttet dette.  Fasaden 
på ishallen sees helst å være i glass. Dette er et 
lett og luftig materiale som vil hindre hallen i å 

virke tung og dominerende på plassen. Det vil 
også være lett å orientere seg innenfra samt 
at man kan se de ulike funksjonene utenfra. 
For å øke tilskuerkapasiteten under OL kan 
de midlertidige tribuneplassene bygges ut på 
takarealet som “vinger”, og med det begrense 
avtrykket på bakken. Da frigjøres det arealer 
til adkomst og rekreasjon på bakkenivå. Dette 
vil gi bygget en V form som fjernes etter OL og 
konstruksjonene erstattes med et grønt tak. 

ny ISHALL undEr OL

ny ISHALL ETTEr OL
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konsept

jordal idrettsplass er i dag dominert 
av harde flater og parkeringsområder.  
etter gjenåpningen av Hovinbekken og  
Helsfyrbekken på Jordal vil området få en helt 
ny karakter. området døpes om til “Jordal 
IdrettsParK”, et navn som gjenspeiler den nye 
bruken. 

Området vil få et helhetlig parkdrag som 
kombineres med bekken i sentrum av all 
aktiviteten på stedet. I den nye planen vil 
fotgjengerene bli prioritert ved at biltrafikken 
konsentreres i utkanten av parken. 
Dagens parkeringsarealer erstattes med et 
parkeringshus i den nye ishallen.

Bekken blir et element i parken som 
binder sammen idrettsaktiviteten 
med rekreasjon og livsnytelse.  
Vann er et fascinerende element 
for oss mennesker og det vil 
være rom for både lek og morro 
samt avlapping ved bekken. 

Vannet vil gi området en 
kvalitetsheving i form av at stedet 
vil få en økt og flerfunksjonell 
bruk. Dette vil aktivisere parken 
gjennom hele døgnet. Parken vil være et 
samlingspunkt for aktivitet og uformelle møter 
blant folk.  

Forbindelsene på tvers tydeliggjøres og Jordal 
ungdomsskole og barnehagen vil få direkte 
tilgang til parken. Dette vil innby til bruk i og 
utenfor skoletid. 

Parken vil være tredelt på bakgrunn av bruk og 
funkjon. delområde A, “Urban aktivitetspark”, 
er et urbant område der idretten får rom for å 
utfolde seg. Det anlegges utendørs tennisbaner 
for fri bruk, en aktivitetspark og en skatepark. 
Området vil være preget av hardføre materialer 
og en større del harde flater enn resten av 
parken. Det vil være muligheter for å gå ned til 
vannet, og et vegetasjonsbelte vil fungere som 
en buffer for bekken, mot de harde flatene. 

“idrettsparken”
Delområde B, “Rekreasjonsparken” vil i all 
hovedsak være et rent rekreasjonsområde med 
gressplener og god kontakt mellom vannet 
og grøntarealet. Det vil være terrengformer 
som romdannende elementer. De innbyr til lek 
samtidig som de har en skjermende funksjon.  
Bruer og små stier vil sikre god tilgang og 
ferdsel i parken. Det vil være et mangfold av 
vegetasjon og med det også dyre og fugleliv. 

I delområde C, “Vandringskorridoren”, går 
bekken i en rabatt mellom gatene som fører 
bussene og brukerne inn på plassen i sør. Dette 
er et område som ikke er ment for bruk av 
mennesker og en vil ikke ha direkte fysisk kontakt 

med bekken. Man vil ha visuell 
kontakt med den og den vil 

heve opplevelseskvaliteten 
på denne strekningen. 

Denne strekningen vil 
være en ren vandringsvei 
for fisk, fugler og andre 
dyr.  

Planen vil gjennomføres 
i to steg. det første 

steget gjennomføres slik at 
anlegget er klart til oL i 2022, 

og det andre steget fullføres etter 
lekene er over. 

steg 1 går ut på å legge til rette for store 
folkemasser under de Olympiske lekene. Dette 
innebærer at man setter av store arealer til 
plassdannelse i den urbane aktivitetsparken 
og tilskuerkapasiteten må være høy. Den nye 
ishallen må huse 13 000 tilskuere, mot 5000 
som er estimert etter OL. 

I steg 2 skaleres de store plassene ned til en mer 
brukervennlig skala for hverdagslivet i Oslo. 
Parken utvides slik at den er gjennomgående 
i hele området. Dette sikrer gode biologiske 
forhold samt rekreasjonsverdier. Det 
opparbeides en aktivitetspark ved 
ungdomshallen og det kommer  en skatepark 
på plassen foran den nye ishallen.  

“Den     
flerfunksjonelle   bruken vil 

aktivisere parken gjennom hele 
døgnet og parken vil være et 
samlingspunkt for aktivitet og 

uformelle møter blant folk.            
            Katrine Brekke   

”

urBaN aKtIVItEtsparK

rEKrEasjONsparK

VaNdrINgsKOrrIdOrEN



inspirasjon
materialer, planter & utforming

Tjuvholmen, Oslo, Bjørbekk og Lindheim

Ensjø, Oslo, Bjørbekk og Lindheim

Hølaløkka, Oslo, LINK og Atelier Dreiseitl

Hølaløkka, Oslo, LINK og Atelier Dreiseitl

Finland, Atelier DreiseitlThornton Creek, Seattle, SvR Design 

New Bishan Park, Singapore, Atlier Dreiseitl

Ilabekken, Trondheim, Asplan Viak

Rådhusparken, Lørenskog, Bjørbekk og Lindheim

Ilabekken, Trondheim, Asplan Viak

Ilabekken, Trondheim, Asplan Viak

Bilde 3.2.1-13: Referanser finnes under kilder

Schandorffsplass, Østengen & Bergo

Skøyen IT park,  Østengen & Bergo
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illustrasjonsplan
“idrettsparken” under ol 2022

Kunstgressbane

Tennisbane

Aktivitetspark

Skatepark

Ny Ishall
Jordal Amfi

Ungdomshall

Idrettshall Parken

Hovinbekken

Helsfyrbekken

M 1:2 000 
A4 N

steg 1 av parken skal stå ferdig til OL i 2022. 
Grunnet stor pågang av tilskuere ved ulike 
arrangementer i ishallene, vil det være 
nødvendig med en del harde flater og 
oppholdsplasser. Det vil anlegges to plasser 
i parken. En utenfor den nye OL ishallen og 
en  på sydsiden av Jordal Amfi i kombinasjon 
med Ungdomshallen, begge som en del av den 
urbane aktivitetsparken. Bekken vil renne fritt 
mellom disse to plassene, som bindes sammen 
med en bred gangbro. 

Da det ikke er mulig å ta seg inn i parken med 
rullestol fra nordsiden i dag, legges det opp til en 
universelt utformet gangsti mellom ishallene. 
Dette vil være den nye hovedferdselsåren til 
og gjennom parken. På toppen av stien er 
det planlagt en mindre plass, under den store 

trerekken, med sitteplasser for å nyte utsikten 
eller orientere seg.  En trapp anlegges i midten 
av stien slik at gående kan ta den raskeste veien. 
Grunnet tidsbegrensningen på oppgaven er ikke 
stien designet fullt ut, da jeg har valgt å bruke 
tiden på å utforme bekkeløpet. Denne delen 
av planen illustrerer kun en teknisk optimal 
løsning med ramper og stigning 1:20. det finnes 
mange interessante prosjekter rundt design av 
ramper og stier. To av disse prosjektene har jeg 
referert til under “Inspirasjon”, og de er tegnet 
av østengen & Bergo. Anleggene viser en typisk 
utforming jeg mener kunne komplimentert 
parken på en flott måte. 

Den nye ishallen vil ha en kapasitet på 13 000 
tilskuere under OL. Dette reduseres til 5 000 
etter de Olympiske Lekene er ferdig. 

Åpningsseremoni for de olympiske vinterlekene i 2022

ishallen
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illustrasjonsplan
“idrettsparken” etter ol 2022

750

Ny Ishall
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Her illustreres steg 2 av anleggsprosessen. 
Plassene som ble anlagt i den urbane 
aktivitetsparken i forbindelse med OL blir nå 
omgjort til grøntarealer. På plassen utenfor den 
nye ishallen legges det til rette for en skatepark 
slik det finnes i sørenden av kunstgressbanen i 
dag. 

Utenfor ungdomshallen anlegges det en park 
med lekestativer for barn og voksne. Det vil 
være en kombinasjon av klatrestativer og 
treningsapparater som gjenspeiler aktivitetene  
i hallene. Utformingen av aktivitetsparkene 
er ikke endelige og vil behøve ytterligere 
planlegging utover denne oppgaven. 

Ishallen vil nå redusere sin tilskuerkapasitet til 
5000. I dette steget vil det anlegges et grønt 
tak til rekreasjons og utendørsaktivitet. Taket vil 
også ha en funksjon som fordrøynings-magasin 

for overvann, da det vil infiltrere halvparten av 
regnvannet som faller i løpet av ett år. 

I rekreasjonsparken får stedet et mer naturlikt 
preg med store gressletter for lek og opphold. 
Her vil man kunne sette seg ned og nyte naturen 
og bekken. 

Man er sikret fysisk og/eller visuell kontakt 
med bekken gjennom hele parken. 
Vandringskorridoren er avgrenset og kun ment 
som en transportåre for dyr og fugler samt en 
buffer for bekken og den akvatiske faunaen. 

aktivitetsparken

skatepark og utsikt mot ekebergåsen og 
oslofjorden, tatt fra taket på Ishallen
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Hp

Hp

Hp

Innkjøring P-hus

TEKNISK PLAN
A2  M = 1:1000 N

TEGNFORKLRING

Eksisterende tre
Nytt tre
Eksisterende kote
Ny kote
Avgrensning oppgaveområdet
Snitthenvisning
Bro
Terskel
Bekk
Punkthøyde
Inngang

teknisk plan
“idrettsparken”

M 1:2 000 
A4 N

Den tekniske planen tar for seg detaljeringen 
av bekken og tilhørende grøntarealer. Trappen 
som krysser den 2,5 meter brede uu-stien er 4 
meter bred og vil ha rekkverk i to høyder 70 og 
90 cm over bakken. stien som slynger seg videre 
nedover i parken langs med bekken, er den  nye 
hovedferdselsåren. dette er en 4 meter bred 
sti, belagt med porøs asfalt. Forbindelsene på 
tvers vil være grusstier på 2,5 meter. I den nye 
planen er også forbindelsene til Jordal skole og 
barnehagen fremhevet med gode stier rett inn i 
kjernen av parken.  

Anlegging av den nye ishallen samt bekken 
krever større terrengingrep. Massene som 
tas ut vil bli brukt til heving av plassen utenfor 
ishallen og til etablering av den nye UU stien og 
samtlige terrengformer. 

For å kunne detaljere gjenåpningen av bekken 
måtte jeg først regne ut bekken dimensjoner 
(utregningene finnes på neste side). når 
dimensjonene var satt, kunne jeg utforske 

ulike alternativer for utforming av dammer, 
terskler og trinn. Trappeanlegget ved dammen 
er terrengtilpasset og vil kunne ta folk ned til 
bekken uansett vannstand (dette illustreres 
senere). Ved rekreasjonsparken er det anlagt 
en brygge med terrengtilpassene trinn for 
adkomst. Det er i begge trappeanleggene mulig 
å ta seg frem med både rullestol og barnevogn. 

uTFOrMInGSprInSIpp
Bekken vil i hovedsak være prosjektert 
med et naturlikt utformingsprinsipp. Ved 
trappeanlegget i den urbane aktivitetsparken vil 
bekken være utformet i et kombinert prinsipp 
av naturlikt og kanalisert utforming. Det vil si 
at bekken vil ha en hard og en myk side, der 
trappeanlegget i betong utgjør den kanaliserte 
formen. Dammene er utformet med slake sider 
med henhold til sikkerhet og tilgjengelighet 
langs vannet. 

Den tekniske planen ligger vedlagt i et større 
format bakerst i oppgaven. 
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dimensjonering
av bekketverrsnittet

Volum
0,67 m2

HOVINBEKKEN

0,266 m2

0,095 m2

0,045 m2

0,25 m

1,5 m

3,5 m

2 m

1,75 m

1,6 m

1:5

Vegetasjonssone 6 m

I denne delen vil jeg dimensjonere bekkens 
areal i tverrsnittet ved hjelp av en metode jeg 
har kommet frem til  sammen med professor 
Oddvar Lindholm ved IMT, uMB. 

I gjenåpningsprosjektet på Jordal møtes 
Hovinbekken og Helsfyrbekken. Det gjøres  
dimensjoneringer for de to ulike bekkene samt 
når de kombineres i nedre del.  Utregningene 
tar for seg fire ulike tverrsnitt; flom, 
dimensjonerende størrelse, normal og lav 
vannstand. snittene er ment som en veileder 
slik at jeg får et innblikk i bekkens størrelse. 
De vil være utgangspunkt for utformingen 
av bekkeløpet med tanke på vannstand, 
plastringssoner og vegetasjon. Dimensjonene 
vil også variere med farten på vannet da denne 
endrer seg ved ulik helning. 

Opplysningene om vannføringen i Hovinbekken 
har jeg fått tildelt av Johan Steffensen i VAV 
gjennom personlige samtaler, og fra rapporten 
for Ensjøbyen som er utarbeidet av av 
norconsult. Gjennom bekkeåpningsprosjektet 
på Ensjø vil Hovinbekken bli renset på flere 
stadier og med det ha en bedre vannkvalitet 
enn i dag. på Ensjø dimensjoneres det med 700 
liter vann per sekund. noe over halvparten av 
dette vannet vil føres videre til Jordal via et nytt 
rør som festes inne i kulverten. Jeg fikk opplyst 
av Steffensen at de regner med å dimensjonere 
bekken ut i fra 400 l/s på Jordal. 

Vannføringen for Helsfyrbekken er estimert 
til halve størrelsen av Hovinbekken grunnet 
mangel på eksisterende registreringer. I 

den nedre delen av gjenåpningen på Jordal 
kombineres bekkeløpene til Hovinbekken og 
Helsfyrbekken, og bekketverrsnittet må da 
dimensjoneres noe større. Grunnet manglende 
informasjon om vannets hastighet, ble det 
gjort en felles estimering for de tre bekkene,  
av professor Oddvar Lindholm ved IMT, uMB. 
Jeg benytter meg i dette regnestykket av hans 
estimeringer om at vannet i bekkene har en 
hastighet på 1,5 meter i sekundet. Dette vil dog 
variere med vannstanden og bekkens størrelse.

Bekken vil ha en grunnform som et trapes, 
med en forsenkning i form av en djupål i bunn 
for å samle vannet ved lav vannføring slik at 
det ikke infiltreres i grunnen. da kan også 
fisk og andre dyr få tilførsel av ferskt vann 
i bekken til en hver tid, samt ha mulighet til å 
vandre oppover. Bekken plastres med stein 
opp til den maksimale dimensjoneringen som 
er det dobbelte av den normale vannføringen. 
Plastringen kombineres i øvre del med planter 
som tåler å stå i vann samt tørke. Dette gjøres 
for å hindre erosjon og utvasking av materialer. 
Ved ekstremnedbør eller flom er vannføringen 
mye større. I flomsonen anlegges en slak 
skråning der det plantes stauder, trær og 
busker, som ellers vil fungere som en buffer for 
dyrelivet samt benyttes til rekreasjon. 

dimensjonen “flom” er i dette tilfelle 10-
års flommen. det vil si at sidene på bekken 
vil oversvømmes en eller flere ganger hvert 
tiende år. Ved flommer større enn 10-års 
flommen, benyttes kunstgressbanen som et 
oversvømmelsesareal. 

formel for dimensjonering av tverrsnittet: vannføring = tverrsnitt x hastighet 
            Q         =      a  x       v

formel for areal av et trapes (tverrsnittet):  (b1 + b2) x h
              2

formel i sin helhet:    m3/s = (b1 + b2) x høyde x m/s
           2

VAnnFørInG
Flom/ekstremnedbør = 1000 l/s 

Maks dimensjonering for bekkeløpet = 400 l/s
normal vannføring =  200 l/s

Lav vannføring = 70 l/s

hovinBekken

FLOM/EKSTrEMnEdBør (1000 L/S = 1 M3/S)
1 m3/s     =   (2 m +1,5 m) x h     x    1,5 m/s 
   2
h =    2  x  1 m3/s 
       1,5 m/s  x  (2 m + 1,5 m)
h =    2
       5,25
h =   0.38 m  

Areal
 (2 m +1,5 m)  x  0,38 m =    0.67 m2     
 2

MAKS dIMEnSJOnErInG (400 L/S = 0,4 M3/S)
0,4 m3/s   =   (2 m +1,5 m) x h     x    1,5 m/s 
      2
h    =    2  x  0,4 m3/s
          1,5 m/s  x  (2 m + 1,5 m)
h    =    0,8
          5,25
h    =   0,152 m  

Areal
(2 m +1,5 m)  x  0,152 m =    0,266 m2     
 2

nOrMAL VAnnFørInG (200 L/S =0,2 M3/S)
0,2  m3/s   =   (2 m +1,5 m) x h     x    1,5 m/s 
       2
h    =    2  x  0,2 m3/s
          1,5 m/s  x  (2 m + 1,5 m)
h    =    0,4
          5,25
h    =   0,076 m  

Areal
(2 m +1,5 m)  x  0,076 m  =    0,095 m2     
 2

LAV VAnnFørInG (70 L/S = 0,07 M3/S)
0,07 m3/s   =   (0,5 m + 0,1 m) x h     x    1,5 m/s
            2
h      =    2  x  0,07 m3/s 
            1,5 m/s  x  (0,5 m + 0,1 m)
h      =   0,14
            0,9
h      =    0,15 m

Areal
(0,5 m +0,1 m)  x  0,15 m  =    0,045 m2     
 2
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helsfyrBekken

FLOM/EKSTrEMnEdBør (500 L/S = 0,5 M3/S)
0,5 m3/s   =   (1,5 m +1 m) x h     x    1,5 m/s 
      2
h   =    2  x  0,5 m3/s
         1,5 m/s  x  (1,5 m + 1 m)
h   =   1
        3,75
h     =   0,27 m  

Areal
 (1,5 m +1 m)  x  0,27 m   =   0,34 m2     
 2

MAKS dIMEnSJOnErInG (200L/S=0,2M3/S)
0,2 m3/s   =   (1,5 m +1 m) x h     x    1,5 m/s 
      2
h   =    2  x  0,2 m3/s
         1,5 m/s  x  (1,5 m + 1 m)
h     =   0,4
        3,75
h   =   0,106 m  

Areal
(1,5 m +1 m)  x  0,106 m =   0,133 m2     
 2

nOrMAL VAnnFørInG (100 L/S =0,1 M3/S)
0,1 m3/s   =   (1,5 m +1 m) x h     x    1,5 m/s 
      2
h   =    2  x  0,1 m3/s
         1,5 m/s  x  (1,5 m + 1 m)
h   =   0,2
        3,75
h   =   0,053 m  

Areal
(1,5 m +1 m)  x  0,053 m =   0,066 m2     
 2

LAV VAnnFørInG (35 L/S = 0,035 M3/S)
0,035 m3/s   =   (0,4 m +0,1 m) x h     x    1,5 m/s 
      2
h        =    2  x  0,035 m3/s
              1,5 m/s  x  (0,4 m + 0,1 m)
h        =   0,07
             0,75
h        =   0,093 m  

Areal
 (0,4 m +0,1 m)  x  0,093 m   =   0,023 m2     
 2

HELSFYRBEKKEN

Volum
0,34 m2

0,133 m2

0,066 m2

0,023 m2

0,25 m

1 m

2,70 m

1,5 m

1,25 m

1,1 m

1:5

Vegetasjonssone 6 m

KOMBINASJON AV 
HOVINBEKKEN & HELSFYRBEKKEN

Volum
1 m2

0,40 m2

0,20 m2

0,07 m2

0,25 m

2 m

4,5 m

2,5 m

2,25 m

2,1 m

1:5

Vegetasjonssone 7 m

VAnnFørInG
Flom/ekstremnedbør = 500 l/s 

Maks dimensjonering for bekkeløpet = 200 l/s
normal vannføring = 100 l/s

Lav vannføring = 35 l/s

VAnnFørInG
Flom/ekstremnedbør = 1500 l/s 

Maks dimensjonering for bekkeløpet = 600 l/s
normal vannføring = 300 l/s

Lav vannføring = 100 l/s

komBinasjon av hovinBekken og 
helsfyrBekken

FLOM/EKSTrEMnEdBør (1500 L/S = 1,5 M3/S)
1,5 m3/s   =   (2,5 m +2 m) x h     x    1,5 m/s 
   2
h   =    2  x  1,5 m3/s
         1,5 m/s  x  (2,5 m + 2 m)
h   =   3
        6,75
h   =   0,44 m  

Areal
 (2,5 m +2 m)  x  0,44 m =   1 m2     
 2

MAKS dIMEnSJOnErInG (600 L/S = 0,6 M3/S)
0,6 m3/s   =   (2,5 m +2 m) x h     x    1,5 m/s 
   2
h    =    2  x  0,6 m3/s
          1,5 m/s  x  (2,5 m + 2 m)
h    =   1,2
         6,75
h    =   0,178 m  

Areal
 (2,5 m +2 m)  x  0,178 m =   0,40 m2     
 2

nOrMAL VAnnFørInG (300 L/S =0,3 M3/S)
0,3 m3/s   =   (2,5 m +2 m) x h     x    1,5 m/s 
   2
h   =    2  x  0,3 m3/s
         1,5 m/s  x  (2,5 m + 2 m)
h   =   0,6
        6,75
h   =   0,089 m  

Areal
 (2,5 m +2 m)  x  0,089 m =   0,20 m2     
 2

LAV VAnnFørInG (100 L/S = 0,1 M3/S)
0,1 m3/s    =   (0,5 m +0,1 m) x h     x    1,5 m/s 
   2
h    =    2  x  0,1 m3/s
          1,5 m/s  x  (0,5 m +0,1 m)
h    =   0,2
         0,9
h    =   0,223 m  

Areal
 (0,5 m +0,1 m)  x  0,223 m   =    0,07 m2     
 2
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VANNPLAN
A2  M = 1:1000 N

TEGNFORKLRING

Lav vannstand
Normal vannstand
Vannstand ved ekstremnedbør (10-års flom)
Oversvømmingsareal vannføring > 10-års flom
Areal takvann
Areal grønt tak
Betongstein med gressarmering
Porøs asfalt
Grus
Overvann fra vei (håndteres separat)
Vegeterte grøfter/Steinsatte kanaler
Overløp til/fra oversvømmingsareal
Fallpiler
Avgrensning av tiltaksområdet

FORDRØYNINGSDAM

OVERSVØMMINGSAREAL

GRØNT TAK

FORDRØY-
NINGSDAM

VÅTMARK

FO
RDRØ

YNING
SDAM

vannplan
Åpen overvannsHÅndtering
Planen viser de overordnede tiltakene som 
gjøres i parken for å fordrøye og rense 
overvannet. Tiltakene er satt opp i en liste, 
som tar for seg de ulike kategoriene av 
overvannshåndtering og deres funksjon. 

åpNE VaNNVEIEr    FuNKsjON
Hovinbekken       resipient
Helsfyrbekken      resipient
Vegeterte grøfter / Swales     bortledning og infiltrasjon
steinsatte renner / kanaler    bortledning

aNlEgg FOr samlEt FOrdrøyNINg
fordrøyningsdammer    fordrøyning
oversvømmingsarealer   fordrøyning

aNlEgg FOr rENsINg
Våtmark      rensing, fordrøyning og infiltrasjon
takvannsbed     rensing og fordrøyning

tIltaK sOm rEdusErEr aVrENNINg
Grønne tak      infiltrasjon
Permeable dekker     infiltrasjon

HOVInBEKKEn OG HELSFyrBEKKEn
Planen tar for seg bekkens volum ved lav, 
normal og høy(flom) vannføring. Bekken er 
dimensjonert for å tåle en 10-års flom, men er 

kun plastret opp til det dobbelte av normal 
vannstand. Ved større vannføring en dette vil 
vannet bre seg ut over de plastrede bekkesidene 
og dekke de beplantede arealene ved bekken.

åpNE VaNNVEIEr

M 1:2 000 
A4 N

Overvannstiltak som ikke inngår i bekken 
er utelatt i denne opgaven grunnet 
tidsbegrensningen. Tiltakene vises som 
prinsippillustrasjoner på de neste sidene, 
og er et grunnlag for videre prosjektering.

Plastringssone

Plastringssone

Høy/flom

normal

Lav

Høy/flom

normal

Lav

HELSFyrBEKKEn

HOVInBEKKEn
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FOrdrøynInGSdAMMEr
Det vil anlegges tre åpne dammer i bekkeløpet 
som vil fordrøye vannet. Dammene vil holde 
vannet tilbake ved stor vannføring og minke 
flomtoppene. de vil også være et estetisk 

aNlEgg FOr samlEt 
FOrdrøyNINg

element i parken samt at de vil sikre permanente 
vannspeil ved lav vannføring og tørre perioder. 
Dammene vil utenom det vanntekniske, sikre 
gode levevilkår for fisk og annen akvatisk fauna.  

OVErSVøMMELSESArEAL
når det er ekstreme tilfeller av nedbør og 
flom (>10-års flom) vil vannet ledes ut på 
kunstgressbanen, som er forsenket i forhold 
til marken omkring. Dette arealet vil kunne 
benyttes da slike områder sjelden er i bruk 
ved store regnfall. Banen vil fungere som et 
oversvømmelsesareal, samt at det vil fordrøye 
vannet og senke flomtoppene lokalt, og 

nedover i nedbørsfeltet. Vannet føres inn og 
ut av banen gjennom en strupet ventil, og 
dreneres ut når normalkapasiteten i bekken 
er tilbake. Det er viktig at banen tømmes helt 
for vann etter endt regnfall/flom, for å hindre 
sumpdannelse og annet som kan skade banen 
og for bruk i ettertid. (Lindholm, et al., 2008) 

TAKVAnnSBEd OG VEGETErTE GrøFTEr
Takvannet fra idrettshallene vil føres ned i 
takvannsbed ved nedløpet til takrennene der 
vannet fordrøyes og renses før det ledes til 
bekken via vegeterte grøfter (swales). Grøftene 
vil ha en kombinert funksjon ved at de infiltrerer 
noe av vannet samtidig om de leder vannet til 

resipienten i et åpent system. Grøftene kan være 
gresskledde eller vegetert med stauder med en 
rensende effekt. de gresskledde grøftene bør 
ikke ha brattere helning enn at gresset kan slås 
maskinelt. Vannet ledes ved selvfall. (Lindholm, 
et al., 2008)

STEInSATTE KAnALEr
På områder med harde dekker ledes vannet 
fra taket ned et i takvannsbed før det ledes 
via steinsatte kanaler til bekken. Grøftene og 
kanalene vil utfores slik at de ikke er et hinder 
for fremkommeligheten i parken og til hallene. 

Et annet viktig element med slike åpne grøfter 
er vedlikeholdet. De krever mer enn et lukket 
system da det ofte samler seg søppel og 
lignende i slike renner. (Lindholm, et al., 2008)

BortledningInfiltrasjon og 

rensing

Takvann

Takvannsbed

Tverrsnitt av Steinsatt 

kanal

Bekken

Resipienten

Takvann

Tverrsnitt av 

Vegetert grøft

Infiltrasjon og  bortledning

Infiltrasjon og 

rensing

Infiltrasjon

Grønt tak

Bekken

Takvannsbed

Resipienten

Fordrøyning

noe infiltrasjon

noe fordamping

Permanent vannspeil

Midlertidig vannspeil

Oversvømmelsessareal

Oversvømmelsessareal

strupet ventil

strupet ventil

OVErLøp FrA OVErSVøMMELSESArEAL

Bekken

Bekken

Trer i kraft ved 

ekstremnedbør/flom

Tømmes når 

kapasiteten i bekken 

er tilbake

Resipienten

Resipienten

OVErLøp TIL OVErSVøMMELSESArEAL
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pErMEABLE dEKKEr
Det vil bli benyttet permeable dekker der det 
er teknisk mulig i parken. Hovedferdselsåren 
gjennom området vil være lagt med porøs 
asfalt, og de mindre stiene vil være opparbeidet 
med grus. Porøs asfalt kan benyttes i områder 
med liten grad av biltrafikk og er dermed godt 
egnet til et slikt gangareal. Asfaltdekket er en 
såkalt "enhetsoverbygning", som vil si at den 
består av porøs vegoverbygning i flere lag. I 
den nederste delen finnes en drensledning 
som drenerer lagene. Porøs asfalt vil over tid 
tette seg da den vil bli tilført finstoff som tetter 
igjen porene. Men med tanke på at dette er en 

gangsti vil den fint kunne fungere bra i 15-20 
år. I tillegg kan en forlenge levetiden noe ved 
å rense asfalten med en vakumteknikk, der 
partikler suges ut fra porene. (Lindholm, et al., 
2008)

Parkeringsarealene vil bygges opp av et 
porøst betongdekke, for infiltrasjon av 
overvannet. Oppstillingsplassene vil være lagt 
av betongstein med gressarmering. Dette vil 
heve den estetiske og visuelle karakteren til 
parkeringsplassen samtidig som det vil infiltrere 
deler av overvannet. 

aNlEgg FOr rENsINg

tIltaK sOm rEdusErEr 
aVrENNINg

VÅTMArK
I den midtre delen av parken anlegges det 
en våtmark i kombinasjon med dammen. En 
våtmark er et område der vanneflaten ligger 
i, eller umiddelbart under, overflaten av 
vegetasjonsdekket. Våtmarken vil rense og 
fordrøye vannet. For å forhindre uttørking av 
dammen er det anlagt en terskel i enden av 
våtmarken slik at det alltid vil være tilførsel 

på vann, dog vil vannstanden variere med 
vannføringen. Terskelen vil være utformet med 
et V formet overløp som regulerer vannføringen 
videre i bekkeløpet. Formen på overløpet 
vil også sikre at fisk og andre vannlevende 
organismen klarer å forsere terskelen og får 
frie vandringsmuligheter oppover i bekken. 
(Lindholm, et al., 2008)

GrønnE TAK
Den nye ishallen vil ha et grønt tak som vil 
infiltrere noe av regnvannet. det grønne taket vil 
infiltrere vannet ved mindre regn, men ved lengre 
regnskyld nås metningen i vegetasjonsdekket, 
og det resterende vannet ledes til bekken slik 

som nevnt ovenfor. (Lindholm, et al., 2008)  
Deler av taket vil være tilgjengelig for brukerne 
som et rekreasjonsområde med utsikt over 
parken samt Ekebergåsen og oslofjorden.  

noe fordamping

rensing, fordrøyning og infiltrasjon

Permanent vannstand

Midlertidig vannspeil

Vekstjord

Beskyttende lag og membraner

Drenering ved 

ekstremnedbør

Infiltrasjon

nedbør

Avrenning på 

overflaten

drenering av infiltrert 

overvann ved 

ekstremnedbør

Dreneringsrør

DreneringslagInfiltrasjon

Infiltrasjon

nedbør

Avrenning på 

overflaten

drenering av infiltrert 

overvann ved 

ekstremnedbør

Dreneringsrør

Dreneringslag

Infiltrasjon

pOrøS ASFALT

BETOnGSTEIn MEd GrESSArMErInG

Porøs asfalt

Betongstein med 

gressarmering

Taket

Drenslag

Infiltrasjon

Vegetasjon
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illustrasjoner
vannstand

Illustrasjonene viser hvordan trappeanlegget 
påvirkes av endringene i vannstanden. Det 
øverste bildet viser anlegget ved lav vannstand. 
Alle trinnene er da fri for vann og kan benyttes 
som sittekanter og til rekreasjon. Hastigheten 
til vannet vil her være liten, grunnet den lave 
vannstanden. Overløpet i enden av dammen 
er strupet slik at deler av vannet holdes tilbake 
i dammen ved lite nedbør. På den måten er 
man sikret av det alltid er vann i dammen og at 
bunnen ikke blåttlegges. Dette er gunstig for 
den akvatiske faunaen i tillegg til at det er fint 
å se på. 

Bildet i midten viser situasjonen ved normal 
vannstand. Da vil det nederste trinnet være 
under vann og man kan benytte de resterende 
trinnene til opphold. På en varm sommerdag 
vil det være god å sette beina sine på det 
vanndekte trinnet for slitne idrettsutdøvere 
eller turgåere. 

Den nederste illustrasjonen viser anlegget ved 
høy vannstand. Da vil nesten alle sittetrinnene 
være dekket av vann og hastigheten vil være 
høyere da vannet får renne fritt over terskelen i 
enden av dammen. 

Høy vannstand/flom

normal vannstand

lav vannstand
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Universelt utformet gangsti, 

helning 1:20Trappeanlegg

Eksisterende terreng

Eksisterende trerekke av lind

M = 1:500 A4

Jordal Amfi

Engbeplantning og 

buskvegetasjon

750

Ny Ishall

a

a
a

3

a

a

a

a
a8

a
a

7

a

a4

a6

a2

a
1

a5

illustrasjoner
delomrÅde a “urban aktivitetspark”

M 1:1 000 
A4 N

anlegget sett fra plassen foran ol-ishallen

vintersituasjon

repos i gangsti med benk



kulvertutløpet sett fra sørvest kulvertutløpet sett fra nord

A A3
M = 1:200 A4

Eks.

terreng

Kulvertens utløp

Gytegrusnormal 

vannstand

Flom Kulp

Gangbro i kebony tre 

og stålrekkverk

Jordal Amfi

LEnGdESnITT AV KuLVErTEnS uTLøp

Energidrepere

A A2
M = 1:200 A4

Eksisterende 

terreng

Plassen forran Jordal 

Amfi i betong

Plassen foran OL-

ishallen i betong

Detalj av 

lagoppbygging 

vises senere

TVErrSnITT AV KuLVErTEnS uTLøp

Flom

normal 

vannstand

Vegetasjonsbuffer
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A A4
M = 1:200 A4

TVErrSnITT AV FOrdrøynInGSdAM

Gangsti 4 m bred av 

plasstøpt betong

Plass under OL

Aktivitetspark etter OL

sittetrinn i betong 

bredde 100 cm, høyde 30 cm

Flom

normal vannstand

Vegetasjonsbuffer

Trapp i betong 

b: 40 cm, h: 15 cm

VIntersituasjon, anlegg sett fra gangbro i nord

Belysning av trappeanlegget

Trappeanlegget   

sett fra gangsti 

i nord

Trappeanlegget sett fra sørvest



TVErrSnITT AV dEn urBAnE AKTIVITETSpArKEn

A
M = 1:500 A4

A5

AktivitetsparkenUngdomshallen

Trappeanlegget

Vegetasjonsbuffer 

med buskvegetasjon

Kunstgressbanen

(Oversvømmelsesareal)

Eksisterende terreng

Tribunen

Gangsti
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Konseptet for materialbruk i parken går ut 
på å bruke slitesterke materialer som tåler 
høy brukerfrekvens. De skal være lette å 
vedlikeholde og innby til bruk og lek. 

“urBAn AKTIVITETSpArK”
Den øvre delen av parken vil bestå av en 
universelt utformet sti som er belagt av porøs 
asfalt, som er gjennomtrengelig for vann. 
Trappeanlegget som krysser stiene er utformet 
av plasstøpt betong som komplimenterer 
plassen nedenfor. Betong har et røft og 
utbant uttrykk som er herdig ved stor bruk 
og komplimenterer den urbane delen ved 
idrettshallene. Benker plasseres ut på reposene 
i ytterkant av stien og er utrustet med arm- og 
rygglener for komfort. skateparken vil plasseres 
på den betong belagte plassen og er utformet i 
materialer som er hensiktsmessig for den typen 
bruk. Det mest vanlige er å kombinere betong 
og bøyelige treplater med stålkanter og rails. 

vegetasjon materialer 
Konseptet for bruk av vegetasjon i parken 
er å benytte stedegne arter og naturlige 
grupperingsprinsipper. Plantene listes 
opp, men jeg vil ikke gå ned i detalj når det 
gjelder plassering og plantenes egenart. 
Vegetasjonen i bekken vil være med på å 
binde massene og hindre erosjon, samt 
skape et frodig uttrykk og økt biologisk 
mangfold i parken. 

“urBAn AKTIVITETSpArK”
I nordenden av den urbane aktivitetsparken 
ved nedgangen til området, plantes en frodig 
engbeplantning mellom gangstiene, med 
et supplerende buskfelt som romdannende 
element. I tresjiktet plantes det bjørk og 
hvitrogn. Det er to lette og luftige trær som 
ikke virker dominerende og skyggefulle. Det 

er viktige kvaliteter i denne delen da en ikke 
vil skjule utsikten og orienteringspunktene for 
parken. Den gamle og ærverdige trerekken av 
lind bevares som en avgrensning av parken i 
nord. 

Langs bekken utformes det et frodig grøntdrag, 
som vil bestå av tre sjikt. Det vil være et 
rikt bunnsjikt bestående av stedsegne arter 
av gress, stauder og vannplanter. Det vil 
plantes vegetasjon i form av maxiplugger i 
plastringssonen til bekken. Disse vil i tillegg til 
steinene hindre erosjon i kantsonen. Busksjiktet 
består av vier arter og vil fungere som en 
avgrensning av bekken fra større anlegg, som 
kunstgressbanen, samt at det gir skygge på 
vannflaten. Tresjiktet vil bestå av fuktelskende 
trær som hvitpil og selje. 

Aktivitetsparken utformes av de eksisterende 
apparatene som finnes på Jordal i dag da disse 
er forholdsvis nye og i god stand. De består 
av klatrenett, treningsapparater, husker og 
klatrestativ i stål, plastikk og tau. 
 
Bekken vil plastres med stein og vegetasjon for 
å hindre erosjon ved høy vannføring. steinene 
plastres opp til maksimal dimensjonering som 
er det dobbelte av normal vannføring. Dammen 
mellom aktivitetsparken og skateparken vil 
ha et trappeanlegg i plasstøpt betong. Her 
vil vanndybden variere med vannføringen. 
Trinnene vil delvis være dekket av vann, og hvor 
mange trinn som er under vann, kommer an på 
vannstanden. Terskelen i enden av dammen vil 
være av råhugget granitt og er utformet som 
steppingstones. Den midtre steinen vil være 
senket ned som et overløp slik at vannet kan 
renne over samt at fisk og andre vannlevende 
organismen kan vandre oppover i bekken. 

Dybdesubstrat - usortert morene

Bunnsubstrat - morenemasser

Toppsubstrat - stein og grus

aktivitetsparken flyttes

porøs asfalt Plasstøpt betong

steppingstones i råhugget granitt

lagoppBygging i Bekkeløpet
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Bjørkestamme
hvitrogn

starr rød
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LEnGdESnITT AV OVErLøp I EndEn AV VÅTMArKEn
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Illustrasjon av våtmarksområdet sett fra sør, 
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til parken skolegård
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Parkeringsplassen

Kveldssituasjon på gangstien, sett fra nord Illustrasjon av bekken og gangstien med sittekanter, sett fra sør
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rEKrEASJOnSpArKEn
Hovedstien  gjennom  parken  vil  legges 
med porøs asfalt. De mindre stiene vil være 
grusbelagt for å gi et naturlikt parkpreg. 
som kantavgresning mellom stiene og 
vegetasjonen benyttes en everedge stål kant 
i brun farge. Dette er en løsning som letter 
på vedlikeholdsarbeidet og samtidig bevarer 
parkens form over lengre tid. Denne typen 
kantavgrensning har et urbant uttrykk uten å 
virke dominerende slik som kantstein i granitt 
og vil komplimentere det helhetlige uttrykket 
til parken. Kanten vil også minke slitasjen på 
vegetasjonen da den vil hindre tråkk utover 
stiens bredde. (www.everedge.no)

Tribunene ved kunstgressbanen og tennisbanen 
vil være støpt i betong og ha trekledde overflater 
for sittekomforten. Det samme gjelder benkene 

vegetasjon materialer
rEKrEASJOnSpArKEn
Den midtre delen av rekreasjonsparken vil 
bestå av gressplener for opphold og frodig dam 
vegetasjon som dunkjevle, takrør og andemat. 
Våtmarksområdet består av uttallige arter av 
vannelskende planter med rensende effekt. 
Våtmarken har stor kapasitet til å lagre vann og 
vil med det være med på å senke flomtoppene. 
Grøntdraget langs bekken vil være vegetert på 
samme måte som i den urbane aktivitetsparken. 
Eksisterende trær som lønn, alm og bjørk 
bevares i den grad det er mulig i forhold til 
terrengendringene. 

ved damanlegget. Ved den største dammen er 
det planlagt et bryggeanlegg i tre med trapper 
grunnet høydeforskjell som også vil fungere 
som sitte trinn.  Broene som går over bekken i 
stisystemene vil være utformet av treverk med 
lette rekkverk av børstet stål. Rekkverkene skal 
ikke virke dominerende eller hindre for sikten 
til bekken for fotgjengeren. Treverket skal 
være kebony impregnert for økt slitestyrke og 
holdbarhet, i tillegg til at det er en miljøvennlig 
måte å behandle treverket på. (www.kebony.
com)

Bekken vil også her være plastret med stein 
og vegetasjon på lik linje med den urbane 
aktivitetsparken. Tersklene i bekken vil være 
utformet med de samme steinene som i 
plastringen av kantene. 

gressplen
maxiplugg Takrør

starr

starr rød

hvitpil

tettegras
vierarter

lønn

Dunkjevle
hvitrogn

andemat
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Toppsubstrat - stein og grus

lagoppBygging i Bekkeløpet
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VAndrInGSKOrrIdOrEn
Denne delen av parken er ikke ment for 
rekreasjon men kun som en grønn korridor for 
biologisk mangfold og økologi. Den vil utformes 
med de samme materialene som i de øvrige 
delområdene. 

vegetasjonmaterialer 
VAndrInGSKOrrIdOrEn
Den nedre delen av bekken føres gjennom 
infrastrukturen før den går i kulvert under Ring 
2, Åkebergveien, ned til Klosterenga park. Her vil 
vegetasjonsbeltet bestå av de samme plantene 
som i grøntdraget forøvrig i parken. Den 
eksisterende trerekken av lønn bevares i den 
grad det er mulig med tanke på terrenginngrep. 
Bekken slynger seg rundt trærne der dette lar 
seg gjøre og får en meandrerende form.  

Takrør
starr

maxiplugg

starr rød

starr 

Dunkjevle

vierarter
lønn

Dybdesubstrat - usortert morene

Bunnsubstrat - morenemasser

Toppsubstrat - stein og grus

lagoppBygging i Bekkeløpet
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tekniske detajer
generelle prinsipper
De tekniske detaljene er basert på tilbuds-
tegningene for Bjerkedalen park, utarbeidet 
av donninga Landskap i 2010. Jeg fikk disse 
tildelt etter en konsultasjon med Kjetil Lønborg 
Jensen som er spesialkonsulent for vassdrag og 
vannmiljø i natur- og forurensningsavdelingen i 
Bymiljøetaten. Oppbyggingen av bekkeløpet vil 
legge til rette for det biologiske mangfoldet og 
sikre gode forhold for den akvatiske faunaen.

VArIASJOn AV BEKKEnS LInJEFørInG
Det er viktig å ikke legge steinen som danner 
kanten av bekken i en rett linje. Det kan føre til 
økt vannføring og en kanalisering av bekkens 
utseende. Målene på illustrasjonen er kun ment 
som en veiledning for ønskelig variasjon og er ikke 
fastsatte. Bekken bør ikke innsnevres på begge da 
dette kan minke kapasitetsevnen. 

STOKKESKJuL
Å ha stokker i en bekk vil øke mengden organisk 
materiale og er med det en viktig del av 
næringskjeden.  De gir også  gode skjul muligheter 
for fisk. Stokkene forankres i bekkeleiet med stor 
stein på mellom 0,3 - 0,4 m. Stokkene må ikke 
snevre inn bekkens tverrsnitt for mye, da dette 
hindrer vannføringen og kapasiteten. De skal 
heller ikke være for høye, maks 0,3 m.

EnErGIdrEpErSTEInEr
stor stein plasseres ut i bekken for å dempe 
vannføringen. Størrelsen vil variere fra 0,4 m - 0,8 
m for de tre ulike bekkedimensjonene som er i 
parken. steinene legges i en oppstrømsbue og 
settes 50% ned i bekkeleiet for å hindre utglidning. 

prInSIpp FOr STEInGruppEr
For  å  lage  gode  skjul  muligheter  til  fisk  fra 
strømmen i bekken, anlegges det steingrupper. 
Hulrommene mellom steiene danner skjul 
mulighetene. større enkelt stein gir standplasser 
for yngel og større fisk. dimensjonene på steinene 
vil variere fra 0,3 - 0,5 m i grupper og 0,6 - 0,8 m for 
enkeltsteiner. De største enkeltsteinene graves 
50% ned i bekkebunnen. 

uTFOrMInG AV TErSKLEr
Tersklene skal ha en maks høyde på 25 cm. I 
forkant av terskelen tettes bekkebunnen med 
leire for å hindre utglidning. Kulpen nedstrøms 
terskelen bør ha en vannstand på 30 cm slik 

OppByGGInG AV BEKKEn
Bekken bygges opp av ulike lag slik det er 
illustrert nedenfor. Membranen legges 70 cm 
under bekkebunnen i bratte deler av bekken og 
30 cm i slake partier. Den føres opp på sidene til 
samme nivå som laveste vannføring. På denne 
måten kan grunnvann sige inn i bekkeløpet, 
samt at membranen hindrer uttørking av 
bekken.

at fisken kan ta sats og hoppe. Her legges det 
ut grov stein med en grusblanding som fyller 
mellomrommene. Dette danner et armeringslag 
som hindrer erosjon i kulpen. 
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belysningsplan
konsept
GEnErELL BELySnInG
Belysningskonseptet går ut på at Jordal 
Idrettsplass skal være et trygt sted å ferdes på 
kveldstid. Den generelle belysningen på plassen 
og gangstiene er dus og blendfri. skateparken 
og området foran den nye ishallen belyses av en 
plassbelysning med spotter på høye master fra 
Targetti. Gangstiene belyses med en Albertslund 
parklykt fra Louis Paulsen, som har en diskre og 
blendfri armatur. 

IdrETTSBELySnInG
Lyskasterene på kunstgressbanen skal ha 
armaturer som retter det sterke lyset ned på 
banen slik at en unngår blending på nærliggende 
tomter og ei heller en flombelyst bekk. når det 

alBertslUnd maxi lykt led
FrA:  Louis Paulsen
OM:  symmetrisk, direkte nedadrettet 
 og blendfritt lys.
HVOR:  Parkbelysning langs gangveiene 
MAST:  Pulvertlakkert metall

pyros led
FrA:  Targetti
OM:  spot i aluminium,
 jevn belysning
HVOR:  Plassbelysning 
MAST:  Rund og konet i metall

aCCent ipr 14
FrA:  Louis Paulsen
OM:  spot, rustfritt stål, 8 - 60%
 bredstrålende
HVOR:  Belysning av trær

WLF 500
FrA:  Lys Calco AS
OM:  Vanntett endeavslutning,
 rustfritt stål, fiberoptisk lysføring
HVOR:  Belysning i eller ved vannet som 
 en del av trappeanlegget

Bildene er hentet 
fra leverandørenes 

hjemmesider, se 
referanser under kilder

spilles kamper på stadion tennes lyskasterene 
kun under spille- og treningstiden, slik at de ikke 
virker forstyrrende for resten av parken.  

EFFEKTBELySnInG
noen utvalgte trær gis en effektbelysning med 
spotter. De vil da fremstå som et skulpturelt 
element i parken på kveldstid. Den eksisterende 
OL skulpturen ved aktivitetsparken lyssettes på 
samme måte som trærne. Dette vil understreke 
parkens identitet også når det er mørkt. 

Trappeanlegget ved Hovinbekken i nord av 
parken markeres med en dus fiberoptisk 
belysning. Den skal markere trinnene og 
fremheve møtet med vannet. 

M 1:2 000 
A4 N



Illustrasjon av Katrine Brekke
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refleksjon

Man er nødt til å ta en rekke valg underveis i 
prosessen for å komme seg videre i oppgaven. 
noen av valgene jeg tok, skulle jeg ønske jeg  
hadde mer tid til å utforske. Det gjelder blant 
annet kollektivtilbudet og en eventuell omlegging 
av denne samt omsturkturering av Jordalgata. 
Ved å se nærmere på dette kunne man fått et mer 
helhetlig og økologisk gunstig resultat i den nedre 
delen av området, “Vandringskorridoren”. dette 
kunne da vært en ren forlengelse av parken og 
gitt flotte forhold til dyr og fugler med en direkte 
kontakt over til Klosterenga. Løsningen kan 
eventuelt vurderes i videre planlegging av steg 
2, “etter OL 2022”, da det ikke vil være like stor 
pågang av tilskuere til daglig. 

som detaljprosjekterende landskapsarkitekt 
kunne jeg også ønsket å jobbe mer med design 
elementene i parken. Møtet mellom materialer og 
nye innovative løsninger i bruken av porøse flater 
for infiltrasjon av overvann, samt planteplaner 
for vegetasjonsbufferen ved bekken. Tiden er 
begrenset og jeg så et behov for bruke tid på å 
tilegne meg nok kunnskap rundt problemstillingen, 
for å få et godt resultat på prosjekteringsdelen.  
Jeg hadde også et ønske om å visualisere 
prosjektet i 3D og valgte å bruke tid på dette for 
å kunne presentere mine tanker om stedet i en 
tydelig form som både fagfolk og utenforstående 
kan forstå på en god måte.

når man først setter seg inn i et så stort tema som 
åpen overvannshåndtering, ser en fort at man 
skulle hatt et par hoder og armer ekstra for å få 
gjennomført alt man kunne tenkt seg. I startfasen 
tok jeg meg god tid til å lese og sette meg inn i ulik 
teori og litteratur om bekke-åpninger, klima samt 
Oslos vassdragshistorie. 

Jeg har lært masse gjennom arbeidet med denne 
oppgaven, og sitter igjen med kunnskap om 
prosjektering og dimensjonering av en naturlik 
bekk, planlegging av gode overvannsløsninger og 
ikke minst har jeg lært masse om min egen hjemby, 
Oslo. Jeg har gjennomført det jeg satt meg som 
mål for oppgaven; å utføre et skisseprosjekt for 
gjenåpningen av Hovinbekken, og føler jeg på en 
god måte har besvart problemstillingene.

VEIEn VIDERE
Jeg håper at jeg med denne oppgaven kan inspirere 
Oslo kommune til å vurdere gjenåpningen av 
Hovinbekken i en kombinasjon med OL. Behovet 
for å åpne bekken på Jordal er stort, da dette vil 
sikre en helhetlig vannvei mellom prosjektene på 
Ensjø og Klosterenga. Jeg håper også at oppgaven 
kan inspirere fremtidige bekkeåpningsprosjekter 
til å ha større fokus på tilretteleggning for den 
akvatiske faunaen og det biologiske mangfoldet 
som kommer av åpne vannveier, i tillegg til 
fordelene ved åpen overvannshåndtering. 

etterord
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