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Vi viser til vår uttalelse til Strategisk plan for Hovinbyen, datert 18.3.2016. Oslo Elveforum 

er svært positive til de hovedgrepene som ble lagt i denne planen, med Hovinbekken som et 

tydelig element gjennom hele området. Ikke minst la planen vekt på Hovinbekken som en 

sammenhengende blågrønn korridor fra marka til fjorden: 

 

- «Hovinbekken skal gjenåpnes og danne en ny byøkologisk korridor mellom 

Oslofjorden og Lillomarka.»  

- «Det skal skapes en fullstendig blågrønn forbindelse mellom Marka og Fjorden». 

 

Gjenåpning av Hovinbekken mellom nedre Risløkka over Økern og ned til gjenåpnet bekk 

ved tennisanlegget ved Hasle blir selvfølglig krevende med all infrastrukturen som må 

krysses. En vellykket løsning for bekken vil imidlertid rydde, gi struktur og løse flere 

problemstillinger samtidig. En tydelig, generøs og trygg trasé vil løse transportbehov i 

hverdagen, dekke behov for rekreasjon, bedre lokalklimaet og øke det biologisk mangfoldet. 

 

Vi slutter oss til anbefalingene i stedsanalysen, side 33, selv om vi mener formuleringen 

«Hovinbekken anbefales åpnet nordover....» er en for svak formulering. Her trengs det klare 

mål og krav til oppfølging for utbyggere. God kobling til «den grønne ringen» blir særlig 

viktig for å få helheten i det blågrønne konseptet til å fungere.  

 

Det er laget en mulighetsanalyse, vedlegg 5, for bekketrasé gjennom Økern med tre 

alternativer. Etter en første gjennomgang synes vi alternativ 1 ser lovende ut, der bekken  

holder retningen på en logisk måte. Et problem i dag er at det er umulig å forsere alle 

hindrene på Økern uten å måtte bytte retning flere ganger, noe som også påpekes i 

mulighetsanalysen.  

 

Vi følger med spenning det videre arbeidet. Gjenåpning av Hovinbekken i en flott og  

tigjengelig trasé blir en nøkkel for å gjennomføre de gode intensjonene i den strategiske 

planen for Hovinbyen. Oslo Elveforum gleder seg, sammen med byens befolkning, over at 

Hovinbekken nå blir åpnet på mange strekninger. Dette blir også lagt merke til langt utover 

byens grenser.  

 

Hovinbekken må bli den nye Hovinbyens signatur!  
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