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AMBISIØSE  
ARENAER
Groruddalen får nye bydelsparker, og gjenåpning av vassdrag 
står sentralt – bekkene skaper liv og sammenheng i noen av 

Oslos flerkulturelle bydeler.
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Motstående side: Hovinbekken ser 
dagens lys i nye Bjerkedalen park. 
Over: Den rødlige grusen fra Svel
vik gir en visuell sammenheng med 
både teglblokkene og Røykengranit
ten som er brukt ellers i anlegget. 
Facing page: The Hovin brook runs 
in daylight again after 50 years 
underground.
Above: The red gravel from Svelvik 
relates visually both to the brick 
housing blocks and the red Røyken 
granite used throughout the park.

 
BJERKEDALEN PARK, OSLO 
DRONNINGA LANDSKAP AS
 
 
Landskapsarkitektens beskrivelse 

 
Bjerkedalen park ligger i en liten dalform 
med retning rett mot sør, med gode 
solforhold hele året. Den beskjedne og 
sjarmerende Hovinbekken renner åpent 
fra kilden i Kapteinsputten i Lillomarka 
i stryk og småfosser gjennom Bjerke. Fra 
Økern er den dessverre lagt i rør gjen
nom hele byggeområdet. Som en del av 
byplanvisjonen og parkstrategien for det 
21. århundres Oslo åpnes Hovinbekken 
som “tynnpark” fra marka til fjorden, og 
offentlighet og grønnstruktur følger den 
blå strukturen i byens berømte bekke
urbanisme. 

Hovinbekken er åpnet etter 50 år i rør
16 000 kubikkmeter med masse er formet 
med gravemaskin for å få åpnet bek
ken og sørge for universell tilgjengelig
het.  Hovinbekken renner nå åpen i 300 
meters lengde, og tar opp 15 meters 
høydeforskjell mellom Refstadveien i 
nord og Nordalveien i sør. Stryk, kulper 
og småfosser skaper leveområder for 
fisk i et økologisk basert prosjekt. Det 
er registrert kreps, bekkerøye og bekke
ørret, som alle kommer oppstrøms fra. En 
grønn kanal med trapper og sittekanter 
ned til vannet er anlagt ved kaféplassen. 
Badedammen i sør har svømmedybde og 
er en enorm suksess på varme sommer
dager. 

Promenade med universell utforming
Midt i parken ligger en terrassert park
paviljong med amfi, som sammen med 
ballbanen er parkens naturlige møte
plass. Dobbeltbenker er plassert på den 
sentrale, brede promenaden, som danner 
ryggraden gjennom parken og som er 
en sidegrein til turvei D6. De sekundære 

parkstiene går rundt parken som et øvre 
galleri med utsikt. Parkstiene har univer
sell utforming med maks 5 % stigning, 
som også gjør det behagelig å gå og løpe. 

Kortreist stein
Hovinbekken passerer gamle steinbrudd 
med den rødlige grorudgranitten. Rødlig 
granitt fra Røyken, som er i samme fami
lie av eruptive bergarter fra Oslofeltet, 
går igjen i kantstein, renner, trapper og 
brufundament i parkanlegget. En rødlig 
parkgrus fra Svelvik gir gjenklang av 
blokkenes teglsteinsfasader. 

BEKKEURBANISME

   

LANDSKAP
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Øverst: Dammen, med badestrand. 
T.v.: Hovinbekken mellom paviljong 
og ballplass.
Over: Uteklasserommet ved ball
plassen.
Top: The pond has a small beach.
Left: The brook runs past the pavi
lion.
Above: Outdoor classroom.

LANDSKAP

Blokkene integrert i parkens  
komposisjon
Beplantede elvebredder med hjemme
hørende, vannelskende arter danner en 
grønn streng langs vassdraget. Kortreiste 
edelløvtrær er plantet i lunder i skrånin
gene. Lundene følger blokkenes rytme, 
og er en stilisering av norske, varmekjære 
lier. 18 dekar med blomstereng og plen 
sørger for grønne flater. 50 000 stauder 
er plantet for å introdusere frodighet og 
blomsterflor. Sverdliljer lyser gult opp 
langs bekken, og bunndekkende stauder 
introduserer farger under de ni lundene, 
som er plantet som en skygge helt inntil 
blokkenes vindusløse fasade mot parken.

En park for Groruddalen
Vi har vært opptatt av å lage en bypark i 
Groruddalen, som skulle være en ordent
lig bypark og ikke som et “friområde”. 
Vi har forsøkt å modernisere begrepene 
“park”, “promenade”, “paviljong”, “park
benk” og “blomsterbed”. Bjerkedalen 
park er allerede blitt bydelens naturlige 
møtested for brukere i alle aldre, og er 
allerede blitt en nasjonal og internasjonal 
referanse for bekkeåpning i bypark.

Rainer Stange, Dronninga Landskap AS

Bjerkedalen Park, Oslo
Landscape Architects: Dronninga  
Landskap AS

Bjerkedalen Park is located in the urban 
district of Bjerke in Oslo. The Hovin 
brook has been reopened after fifty years 
underground, and runs through the park 
from north to south. At the southern end 
the brook forms a pond, perfect for swim
ming on warm summer days.

A terraced pavilion with an amphi
theatre forms a natural meeting place in 
the middle of the park, with an adjacent 
football field. Double benches are placed 
along the central, wide promenade. Red 
granite from Røyken has been used for 
kerbstones, gutters, stairs and bridge 
foundations. The red gravel used for the 
promenade echoes the brick façades of 
the apartment buildings.

18 000 sq. m. of meadows and lawns 
create green spaces, where 50 000 peren
nials have been planted in large beds 
– flowery shadows of the surrounding 
housing blocks.

Amfiet kan brukes av skoler og bar
nehager til utendørsundervisning, 
og i paviljongen er det kafé og mu
lighet for utleie til andre aktiviteter. 
Parkpaviljongen er tegnet av Filter 
Arktitekter AS. 
The amphitheatre can be used by 
local schools for outdoor teaching, 
and the pavilion houses a café. 
The pavilion is designed by Filter 
Arkitekter AS.

LANDSKAP



26   ARKITEKTUR N   6/14   ARKITEKTUR N   6/14   27 

1.  Sandvolleyballbane
2.  Magnolialund
3.  Lønnelund
4.  Eikelund
5.  Edelløvskog
6.  Trollhegg
7.  Utsiktsplass
8.  Strand
9.  Hovinbekken
10.  Promenaden
11.  Lund av blodlønn
12.  Skulptur
13.  Lund av vintereik
14.  Dam
15.  Eksisterende lind
16.  Eksisterende kirse 
 bær
17.  Lindelund
18.  Nedre kanalbru
19.  Amfi
20.  Ballbane

21.  Paviljong
22.  Lund av sommereik
23.  Uteklasserom
24.  Kirsebærlund
25.  Asallund
26.  Badebrua
27.  Øvre kanalbru
28.  Barnehage
29.  Støyskjerm
30.  Parkeringsplass
31.  Bru
32.  Rips
33.  Frukthage
34.  Kanalen
35.  Høyspentledning

1.  Beach volleyball
2.  Magnolia grove
3.  Maple grove
4.  Oak grove
5.  Deciduous forest
6.  Alder Buckthorn
7.  Viewpoint
8.  Beach 
9.  The Hovin brook
10.  Promenade
11.  Norway Maple   
 grove
12.  Sculpture
13.  Winter Oak grove
14.  Pond
15.  Existing Linden tree
16.  Existing Cherries
17.  Linden grove
18.  Lower canal bridge
19.  Amphitheatre
20.  Ball court

21.  Pavilion
22.  Summer Oak grove
23.  Outdoor classroom
24.  Cherry grove
25.  Whitebeam/Moun 
 tain Ash grove
26.  Swimming bridge
27.  Upper canal bridge
28.  Kindergarten
29.  Sound barrier
30.  Parking
31.  Bridge
32.  Redcurrant
33.  Orchard
34.  Canal
35.  Power line

Motsatt side: Landskapsplan for Bjerkedalen park. Målestokk 1:1400.
Facing page: Landscape plan, Bjerkedalen park. Scale 1:1400.

PROSJEKTOPPLYSNINGER
 
Byggets/prosjektets navn: Bjerke
dalen park  
Adresse: Refstadveien 37, Oslo 
Ferdigstilt: 2014 
Oppdragsgiver: Bydel Bjerke v/ 
Sidsel Andersen, sivilark. 
Landskapsarkitekt: Dronninga 
landskap v/ Rainer Stange, Ragnhild 
Momrak, Andreas Vadum, alle 
landskapsark. MNLA, Thomas Werth 
MDL, Gunnar Vatnar, Rolf Erik 
Poppe 
Arkitekt for parkpaviljongen: 
Filter arkitekter AS ved Thomas 
Lærdal, Per Olav Pedersen, Maja 
Sipus, alle arkitekter MNAL 
Lysdesign: LJOS v/ Are Røysamb  
Vanndesign: Rossim v/ Bjørnar 
Nordeidet 
Konsulenter: SWECO v/ Hans 
Jørgen Bøye (RIB),  Hans Jonny 
Kvalsvik (RIG) (geoteknikk), Søren 
Chr. Stensholt (RIE), Trygve Thorød 
(RIB), Bente Breyholz (miljø), 
Hallvard Kaasa (vann og miljø), 
Bjørn Vestheim (VA); Holoconsult v/ 
Kristian Holo 
Konsulenter for parkpaviljon-
gen: Sweco v/ Lars Petter Stormo 
(RIB), Trygve Thorød (RIB) Magnus 
Nielsen (RIE), Turid Harde (RIV), 
 Johan Hereid (RIBR), Bjørn Vest
heim (VA), Rasmus Nord (akustikk) 
Prosjektledelse prosjekteringsfase: 
COWI AS v/Kristin Moldestad 
Brutto areal: 38 dekar, park
paviljongen 172 kvm 
Kostnader ekskl. mva.: ca 40 mill. 
NOK for parken (2014) og ca 10 mill. 
NOK for paviljongen (2014) 
Fotograf: Camilla Jensen

Hovinbekken og den nye parkpro
menaden. Hele anlegget er univer
selt tigjengelig.
The Hovin brook and the new park 
promenade. All parts of the park 
have universal access.

LANDSKAP
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For at alle lett skal kunne bruke 
heile parken har vi bygd fire bruer over 
Hovin bekken. I tillegg til den reint prak
tiske funksjonen skal bruene også vera 
eit signaturelement i parken. For best 
mogleg tilpassing til vegar og landskap 
rundt, måtte vi prøve å begrense byg
gjehøgda på bruene. Vi valde derfor å 
bruke tverrspente trebruer. Hovudkon
struksjonen består av limtrebjelkar som 
er lagt inntil kvarandre i heile brubreid
da. På tvers gjennom alle bjelkane er det 
spennstag. Desse blir spent opp og sikra 
med endeplater. På dette viset kan frik
sjonskrefter overførast mellom bjelkane, 
og det tverrspente tredekket fungerer 
både som brudekke og berekonstruk

Over: De tverrspente trebruene 
har flat profil for å sikre universell 
tilgjengelighet.
T.h.: Hovinbekken mellom paviljong 
og ballplass.
Above: The straight span timber 
bridges allow wheelchair access 
throughout.
Right: The brook runs past the 
pavi lion.

sjon, og bruene kan haldast slanke. For 
effektiv drift av parken er alle bruene 
dimensjonert for maskinell snøbrøyting. 
Over brudekket er det lagt membran 
og eit slitedekke av rilla kebonyplank. 
Rekkverket er laga av varmforsinka 
og pulverlakkert stål med handlist i 
kebonybehandla furu. Brukara er bygd 
av granittblokker, som fleire av dei andre 
nye elementa i parken. Alle bruene 
måtte fundamenterast på lausmasser, 
og står på solide betongfundament. Alle 
bruene er bygde på same måten og med 
same material. Spennviddene varierer 
frå 6,3 til 11,9 meter.

Hans Jørgen Bøye, SWECO

The Park Bridges
By Hans Jørgen Bøye, SWECO

Four new bridges across the Hovin 
brook, signature elements of the park, 
make the whole park universally acces
sible. Straight span timber bridges were 
used in order to reduce the height and 
adapt the bridges to the surrounding 
landscape.
The main structure consists of glulam 
timber girders, with railings of galva
nized steel. The spans vary from 6.3 to 
11.9 metres.

 
PARKBRUENE 
HANS JØRGEN BØYE, SWECO
 
 
Ingeniørens beskrivelse 

SIGNATURBRUER

LANDSKAP
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Belysningen i Bjerkedalen park er 
spesialtilpasset parkens landskapsarki
tektur, beplantning og de ulike sonenes 
bruk og funksjoner. Parkens topografi, 
beplantning, biologiske liv og ønsket om 
en bypark sto sentralt i opparbeidelsen 
av belysningskonseptet. 

Hovedstien i bunnen av parken har 
fått god og jevn belysning fra LED
armaturer montert i fem meters høyde 
med en avstand på 25 meter. Her skal 
de besøkende føle seg trygge og kunne 
navigere i parken uten unødvendige 
 anstrengelser. Relativt varmt, hvitt lys 
med 3000 Kelvin og høy fargegjengi
velse gir god ansiktsgjenkjennelse og 
gjør stien og de tilliggende beplantede 
grøntområdene godt synlige. Ved å velge 
armaturer med minimal blending, som 
også sørger for god jevnhet, har vi kun
net legge oss på relativt lave luxverdier 
uten å miste tydeligheten. I tråd med 
prinsippene for universell utforming 
ønsket vi også høy grad av lesbarhet 
av parkens funksjoner og ulike rom og 
soner.

Belysningen i parkens lunder skiller 
seg fra den jevnt belyste “ryggraden”. I 
lundene er det valgt kraftigere enkelt
stående armaturer som forsterker lund
motivet. Lysteknisk følger de identiske 
prinsipper, med vinklede dioder bak 
fokuserende optikk. Slik har vi kunnet 
arbeide med klar grense for lysfor
delingen og samtidig oppnådd jevnt 
belyste områder. Lyset i de ytre om
rådene av parken er satt slik at beboerne 
i lamellblokkene rundt parken slipper 
strølys inn i sine private hjem. 

Det er tatt hensyn til det biologiske 
livet i parken. All unødvendig belysning 
er fjernet, og i enkelte soner er lyset full
stendig fraværende. Det er derfor ingen 
effektbelysning i fosser eller kulper eller 

under parkens broer.
Deler av parken er således godt opp

lyst og gir god navigasjon og ferdsel, 
mens andre deler er mørkere – uten at 
det går på bekostning av tryggheten.

Ved å bygge opp rundt parkens 
landskapsarkitektoniske grep, og ved 
sparsommelig tilførsel av lys og rett bruk 
av lysteknologi, blir lyset og belysningen 
et positivt tilskudd i parken på nattestid.

Ljos v/ Are Røysamb

Lighting in the Park
By Are Røysamb, LJOS 

The lighting in Bjerkedalen Park 
enhances the landscape architecture, 

Over: Ballplassen er opplyst, mens 
bekken ligger i mørke og dyrelivet 
der er i fred.
T.h.: Belysningsplan.
Above: The ball court is fully lit, 
while the brook remains dark. 
Right: Lighting plan.

its planted areas and the functions of 
the different zones. The main path at 
the bottom of the park is lit with LED 
fixtures mounted five metres off the 
ground at 25 metre intervals. Warm, 
white light increases visibility and helps 
visitors feel safe. 

The biological life of the park has 
also been considered in the lighting 
design. All unnecessary lighting has 
been removed; there is no effect lighting 
in the small waterfalls or ponds or under 
the bridges. 

 
LYSEDESIGN I BJERKEDALEN PARK 
LJOS / ARE RØYSAMB
 
 
Lysdesignerens beskrivelse 

PARKENS LYSENDE 
RYGGRAD

LANDSKAP
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Paviljongen er integrert i terrenget 
sentralt i parken, som et stort vestvendt 
trappeamfi med utsikt mot kanalen 
og parkens aktiviteter. Et fleksibelt 
kafélokale med uteservering er skåret 
ut i amfiet og danner en skjermet og 
solvendt møteplass. 

Kaférommet ligger direkte mot plas
sen, og er utformet som en fortsettelse 
av utearealet. Taket over paviljongen 
og amfiet fungerer som utsiktspunkt i 
parken. Her er plassbygde sittemøbler 
som inviterer til uformelle møter og 
bruk. Paviljongen rommer en enkel 
kafé, tilhørende støttefunksjoner som 
toaletter, kjøkken, lager, avfallsrom og 
teknisk rom, samt ett offentlig HCWC 
med inngang direkte fra parken. I tillegg 
til kafédriften er det planlagt utleie av 
skøyter og annet utstyr. Kaférommet 
med toalett og tekjøkken kan leies ut 
utenom kafeens ordinære åpningstider. 
Tre er valgt som det gjennomgående 
materialet. Det store trappeamfiet er 
utført i kraftige, sklisikrede terrassebord, 
som med tiden vil få en naturlig grå 
patina. Veggene i kafeen er i mørkbeiset 
treverk som skaper en lun stemning 
mot plassen og fungerer som solvegg. 
Det utvendige plassgulvet i betong er 
videreført i slipt betong i kaférommet. 
Den utvendige kledningen fortsetter 
inne i kaférommet for å gi sammenheng 
med uterommet. Kontrasterende lys 
bjerkefiner er brukt i nisjer, støtterom 
og plassbygde møbler i serveringen. 
En sammenhengende lyslist under 
 terrassegesimsen framhever uterommet 
og paviljongen på kveldstid.

Filter Arkitekter AS

Kaférommet ligger ut mot plassen. 
Den lyse bakveggen reflekterer 
dagslyset. The café faces an outside 
courtyard, and the light materials of 
the rear wall reflect the daylight. 

 
BJERKEDALEN PARKPAVILJONG 
FILTER ARKITEKTER AS
 
 
Arkitektens beskrivelse 

TRAPPEAMFI MED 
UTSIKT

Park Pavilion, Bjerkedalen Park
Architects: Filter Arkitekter AS

The pavilion is integrated into the 
terrain, with a large westwardfacing 
amphitheatre with a view of the Hovin 
creek and the different park activities. 
The building houses a café with out
door seating, which can be rented for 
public use after opening hours. There 
are also plans to rent out ice skates and 

other gear. The wooden amphitheatre 
has solid, nonskid decking. In time, 
the wooden materials of the deck will 
develop a natural grey patina. The 
exterior walls of the café are made of 
darkstained wood, and the interior and 
exterior floors are concrete. 

LANDSKAP

Over: De mørke treveggene utenfor 
kafeen gir en solvarm krok hele året. 
T.v.: Kaférommet.
Above: The dark panelling out
side the café is a sunfilled shelter 
throughout the year.
Left: The café.
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Snitt gjennom paviljongen, med amfiet. Målestokk 1:100.
Section through the pavilion and the amphitheatre. Scale 1:100.
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Plan, paviljongen, med amfiet. Målestokk 1:200.
Plan of  the pavilion and the amphitheatre. Scale 1:200.
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1. Forplassen
2. Kafé
3. Servering
4. Kjøkken 
5. Lager
6. Teknisk rom

1. Courtyard 
2. Café 
3. Servery 
4. Kitchen 
5. Storage 
6. Plant room5

6

3

2

4

1

Groruddalssatsingen er et tiårig samar
beid mellom Staten og Oslo kommune 
for å bedre leveforholdene i Grorud
dalen. Som en del av satsingen blir det 
etablert en bydelspark i hver av de fire 
bydelene i dalen; en av dem er Bjerke
dalen park, som ligger på Brobekk i 
Bydel Bjerke. Parken ligger innenfor 
“Områdeløft Linderud  Økernbråten – 
Vollebekk”, et femårig utviklingsarbeid 
der sosiale, kulturelle og fysiske tiltak 
ses i sammenheng. Intensjonen er at alle 
tiltak skal bygge opp sosial kapital og 
skape trygghet, tillit og aktivitet i lokal
samfunnene. Møteplasser, gangveier 
og grøntanlegg prioriteres ut i fra lokal 
kunnskap, som bydelen har bygget opp 
gjennom mangeårig dialog med beboere 
og frivillige organisasjoner og gjennom 
de ordinære og forebyggende tjenestene 
i barnehager, skoler, i folkehelsearbeidet, 
ungdomsarbeidet og i eldreomsorgen. 
Samtidig skal nye tiltak være del av en 
målrettet byutvikling. Groruddalssats
ingen har synliggjort bydelenes viktige 
rolle som lokalsamfunnsutvikler og 
samarbeidspart for etatene. 

Medvirkning
Parkområdet på Brobekk har vært et 
mye brukt friområde helt siden blok
kene sto ferdige tidlig på 1960tallet. Det 
har vært et samlingspunkt for befolknin
gen, med aktivitetsdager sommer som 
vinter, korpsstevner og rekreasjon. Det 
er lange tradisjoner for felles arrange
menter her, og etter hvert ble området 
svært nedslitt. Beboere, velforeninger og 
organisasjoner som Oslo Elveforum har 
deltatt og gitt innspill til utformingen 
av den nye parken siden planarbeidet 
startet opp i 2006. Nye Bjerkedalen 
park ble åpnet 11. oktober 2013, med 
et storslått lokalprodusert åpningsshow 
ved Nysirkus Bjerke og nyskrevet sang 
framført av 500 barn. 

Videreutvikling av parken 
Det har vært interessant å observere 
hvordan ulike grupper har tatt parken i 
bruk. Det er stor tilflytting av barnefami
lier i området, og mange har bakgrunn 
fra kulturer som ikke er like fortrolige 
med å bruke Marka. Ikke minst gjelder 
dette innvandrerkvinnene. Parken er 
blitt et åpent og trygt sted for rekrea
sjon, mosjon og trening. Promenaden, 
stiene, trappene, amfiet og ballplassene 
inviterer til fleksibel bruk. Samtidig er 

Dammen med badestranden.
The pond and the beach.

parken en naturlig gangtrasé til alle 
daglige, lokale gjøremål. 

En enkel og klassisk park, med 
vann som et sentralt innslag, har bred 
appell i en sammensatt befolkning. 
Bydelen  ønsker å beholde denne 
enkelheten, men ser på mulighetene 
for å videreutvikle bål og grillplasser, 
parkspill som boccia og aktiviteter som 
tai chi og yoga. Etablering av kafédrift i 
paviljongen har vært et sterkt ønske fra 
beboerne og vil forsterke parken som 

DE NYE BYDELS-
PARKENE

LANDSKAP

 
SIDSEL ENDRESEN 
BYDEL BJERKE
 
 
Oppdragsgivers beskrivelsee 
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møteplass.
Barnehagene og skolene bruker 

også parken flittig. Refstad skole har 
“adoptert” den delen av Hovinbekken 
som renner gjennom parken, i sam
arbeid med Oslo Elveforum. 

Byutvikling   
Det har vært lite endringer i bebyg
gelsen i dette området siden det ble 
bygget ut på 1950 og 1960tallet. 
Utviklingen i området er dokumentert 
i en kulturhistorisk analyse (DIVE) fra 
2013, og nåsituasjon med vekst i be
folkningen gir nytt press på byutvikling 
i nedre Groruddalen. Det planlegges 
nå et nett av parker, møteplasser og 
stier som skal møte byutviklingen som 
er under oppseiling i området (“Om
rådeplan for Vollebekk”). “Grønn åre” 
etableres under kraftledningen, som 
på sikt skal legges ned. “Bjerkesirkelen” 
er en ni km lang rundløype som sneier 
innom Marka og følger Hovinbekken 
ned til parken. Rett ved ligger oasen 
Brobekk skolehage. Strengen som følger 

Hovinbekken fra Marka til fjorden skal 
også  videreutvikles. Bekkeåpningen er 
i tillegg et klimatiltak. Ekstremregnvær 
koster samfunnet store summer, og 
hydrologi, ikke minst i byene, vil bli 
et viktig tema framover. Bjerkedalen 
park er derfor et pilotprosjekt for bek
keåpninger i tettbygd byområde. 

Sidsel Andersen

Sidsel Andersen er arkitekt og  
prosjektleder i Bydel Bjerke.

The New Local Parks
Client Representative: Sidsel Andersen

For ten years the Norwegian govern
ment and Oslo municipality have col
laborated to improve the living condi
tions for the residents of Groruddalen. 
As part of this project, each of the four 
urban districts in the area will get its 
own park. One of them is Bjerkedalen 
Park, which opened on 11 October 2013. 
The site has been in use since the first 

Motstående side, øverst: Dammen 
og sikten oppover Bjerkedalen park. 
Nederst: Dammen og parkdalens 
utløp sett fra den nye promenaden.
Over t.v.: Steiner og beplantning 
langs bekkeløpet.
Over t.h.: Dyre og fuglelivet er på 
vei tilbake til Hovinbekken.
Facing page, top: The pond looking 
up the park dale.
Bottom: The lower end of the park 
seen from the new promenade.
Above, left: Stones and planting 
along the brook. 
Above, right: Wildlife is returning 
after the opening of the water
course.

residential buildings were finished in the 
early 1960s, and has served a number 
of purposes for the locals. The area is 
changing quickly, and has a diverse 
population of different cultural back
grounds. The residents have wished to 
maintain a simplicity that allows for a 
wide range of activities.

Sidsel Andersen is an architect and 
project manager for Bjerke Urban 
District.

LANDSKAP


